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 ‘Ook overweg Leyduin ligt op het hakblok’ 

Schouw overwegen Laantje van Alverna en Leyduin:  
ProRail laat nog een onafhankelijke risicoanalyse uitvoeren 
 
Alle seinen lijken op 'rood' te staan voor de wandelaars en fietsers die graag een ommetje willen 
maken in Leyduin of via het Laantje van Alverna. Ook Leyduin gaat dicht als het aan ProRail ligt. 
“Gaan jullie dit laatste stukje romantiek ook om zeep helpen”, zo slaakte een voorbijganger tijdens de 
schouw van ProRail met Wandelnet en Fietsersbond afgelopen donderdag. Maar zover is het nog niet. 
Heemstede moet zijn verantwoordelijkheid pakken. 
 
Eind juni droeg de gemeenteraad aan het college op om onderzoek te doen naar het openhouden van 
de overweg voor wandelaars en fietsers. Op 9 juli zat wethouder Christa Kuiper met regiodirecteur 
Cees de Vries van ProRail aan tafel. ‘Ja’, was zijn antwoord, ‘de overweg kan openblijven, maar dan 
moeten jullie betalen.’ 
 
“Probleem blijft de weigering van het gemeentebestuur om zich in de zaak te mengen”, aldus Vladimir 
Mars van Wandelnet. “Het college redeneert nog steeds dat het een particuliere overweg van ProRail 
betreft en dat deze kan besluiten om de overgang te sluiten. De gemeente is daarin 'dus' geen partij. 
(lees: B&W loopt als een mak schaap achter ProRail aan). Maar Heemstede heeft het wel voor het 
zeggen, als ze het maar wil!” 
 
Schouw 
Vorige week hebben Wandelnet en Fietsersbond in een uitvoerige schouw overleg gehad met 
landelijke en regionale vertegenwoordigers van ProRail. Het overleg was constructief. ProRail kon nu 
zelf zien dat de maaswijdte tussen de resterende spoorovergangen na sluiting van Alverna en Leyduin 
veel te groot zal worden (2600 m). De maaswijdte mag aldus de richtlijnen maximaal 1000 meter zijn. 
Ook omdat het aantal passanten dagelijks ligt rond de 200 en op mooie dag zelfs op 1000! Per 
overweg.  
 
Risicoanalyse volgt 
Tijdens de schouw vertelde ProRail dat er momenteel een risico-inventarisatie wordt uitgevoerd. Dit 
zal aantonen wat is het effect op de veiligheid en de bereikbaarheid als de overweg openblijft (met 
beveiliging) of opgeheven wordt. Dit volgens de reguliere afspraken van ProRail met het Wandel- en 
Fietsplatform. Dit onderzoek is na 9 juli opgestart en is naar verwachting eind september gereed. 
ProRail geeft toe: als de weg openbaar is, dan is de situatie geheel anders. 
 
Tunneltje Waternet 
ProRail zegde toe onderzoek te doen naar het gebruik van het tunneltje van Waternet onder het 
spoor. Dat kan je wel vergeten”, aldus Eelco Langerijs van de Fietsersbond. “In het voorjaar hebben 
wij met Waternet een gesprek gehad. Njet, want een te hoog veiligheidsrisico voor het drinkwater. En 
daarbij is het tunneltje is te laag en te smal voor gebruik door voetgangers en fietsers van twee 
kanten.” Ook biedt het tunneltje geen soelaas voor de sluiting van overweg Alverna. 
 

Op 12 september bespreekt de raadscommissie het B&W besluit om het openbaar maken van de onbewaakte 
spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna voor voetgangers en fietsers niet verder te onderzoeken. 
 
Voor nadere informatie:  
Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-148 64601, Eelco Langerijs, 06 518 406 58 
Wandelnet, Wandeloverleg Noord-Holland, Vladimir Mars, 06-229 21521 


