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Notitie  

 

Aan : de heer A. J. Borg, gemeente Heemstede 

Van : Esther Schaake en Irene van der Heijden, Van der Feltz advocaten 

Inzake : openbaarheid spoorwegovergang “Laantje van Alverna” (3152) 

Datum : 20 september 2013 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

I. Inleiding en conclusie 

 

1. Bij e-mail d.d. 16 september 2013 heeft u ons gevraagd om advies over de vraag of de 

onbewaakte (spoor)overweg tussen de Boekenroodeweg en de Leidsevaartweg te Heemstede 

een openbare weg is (geworden) in de zin van de Wegenwet, zoals Wandelnet en de 

Fietsersbond stellen in hun verzoek om handhavingd.d. 5 september 2013. 

 

2. De aanleiding van dit handhavingsverzoek is gelegen in het voornemen van ProRail om de 

overweg tussen de Boekenroodeweg en de Leidsevaartweg op te heffen. Uit de door u aan ons 

ter beschikking gestelde risicoanalyse “Opheffen overweg Boekenroodeweg te Heemstede”, 

opgesteld door Arcadis in opdracht van ProRail, blijkt dat aan beide zijden van de overweg al 

enige tijd hekken zijn geplaatst. In het verleden zouden deze hekken voorzien zijn geweest van 

sloten. Omdat de sloten voortdurend door derden werden verwijderd en/of beschadigd, zijn de 

sloten echter niet vervangen. De hekken kunnen dus feitelijk door iedere voetganger of fietser 

die gebruik maakt van de overweg, worden geopend. Onduidelijk is wanneer deze hekken zijn 

geplaatst en hoe lang de sloten daarop waren aangebracht en de overweg dus niet voor een 

ieder toegankelijk is geweest. Verder is op het hek een bord bevestigd met de tekst “Verboden 

toegang voor onbevoegden. Poort sluiten”.  

 

3. Volgens uw concept-besluit op het verzoek om handhaving is op de overweg een 

erfdienstbaarheid (“recht van overpad”) gevestigd ten behoeve van de rechthebbenden op een 

aantal percelen ten westen van het spoor, die voor de ontsluiting zijn aangewezen op de 

(overweg naar de) Leidsevaartweg. De vestiging van dit zakelijk recht impliceert volgens u dat 

de overweg niet openbaar is geworden op grond van artikel 4 lid 1 onder I van de Wegenwet. 

Voorts is volgens u duidelijk ter plaatse met borden kenbaar gemaakt dat de overweg slechts 

“ter bede” voor een ieder toegankelijk is in de zin van artikel 4 lid 2 van de Wegenwet. Wij 

kunnen deze conclusie, op basis van de ons bekende feiten en omstandigheden, echter (nog) 

niet onderschrijven. Dit zal hierna worden toegelicht. 
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II. Analyse 

 

4. Op basis van het concept-besluit zijn wij er voor dit advies vanuit gegaan dat: 

I. de overgang niet voorkomt op de wegenlegger en niet reeds om deze reden 

openbaar is (vgl. art. 49 Wegenwet), en 

II. de overgang door NS en ProRail is onderhouden en derhalve niet door de gemeente 

of een andere overheid, zodat de verjaringstermijn van artikel 4 lid 1 onder II van 

de Wegenwet niet aan de orde is, en dat 

III. Pro Rail als rechthebbende op de weg geen openbare  bestemming aan de overgang 

heeft gegeven (vgl. art. 4 lid 1 onder III Wegenwet), omdat Pro Rail de overweg tot 

een particuliere heeft gemaakt met de vestiging van de erfdienstbaarheid (vgl. 

KB 20 mei 1949, AB 1949, p. 563). 

 

5. Het voorgaande betekent dat de overweg slechts openbaar kan zijn geworden op de voet van 

artikel 4 lid 1 onder I van de Wegenwet, dus indien de overweg gedurende dertig 

achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest. Dat is vooralsnog niet komen 

vast te staan.  

 

6. Uit jurisprudentie van zowel de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de 

Afdeling) als de Hoge Raad blijkt dat het antwoord op de vraag of de overgang gedurende dertig 

achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest, afhangt van de feitelijke 

omstandigheden van het geval.  

 
7. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling rust op degene die zich beroept op artikel 4 lid 1 

onder I van de Wegenwet de bewijslast om aannemelijk te maken dat de weg openbaar is 

geworden doordat zij gedurende dertig aaneengesloten jaren voor een ieder toegankelijk is 

geweest (vgl. ABRvS 16 november 2005, nr. 200502091/1, AB 2006/242). Wandelnet en de 

Fietsersbond hebben in hun handhavingsverzoek echter geen concrete feiten en omstandigheden 

aangevoerd of enig bewijs aangeboden van hun stelling dat de overgang méér dan dertig jaar 

voortdurend voor een ieder toegankelijk is geweest, in feitelijke zin.  

 

8. Dat Pro Rail heeft beoogd dat slechts de zakelijk gerechtigden gebruik mochten maken van de 

overweg, doet in dit verband niet ter zake. De hekken kunnen op dit moment door een ieder 

worden geopend, zodat de overweg, in ieder geval nu, voor een ieder toegankelijk is. Het feit 

dat de hekken enige tijd waren voorzien van sloten, kan de verjaringstermijn van artikel 4 lid 1 

onder I van de Wegenwet hebben “doorbroken”. Het is echter niet bekend hoe lang de overweg, 

sinds het verwijderen van de sloten, weer voor een ieder toegankelijk is. Er kan dus niet worden 

vastgesteld of de termijn van dertig jaar is verstreken. 
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9. Zou die termijn van dertig jaar wél zijn verstreken, dan heeft ProRail het ontstaan van een 

openbare overweg door verjaring wellicht voorkomen door tijdens die termijn, gedurende een 

tijdvak van tenminste een jaar, kenbaar te maken dat de weg slechts ‘ter bede’ (= op verzoek) 

voor een ieder toegankelijk is. Dit kenbaar maken kan met de borden eigen weg, particuliere 

weg, private weg en soortgelijke, of door een ander kenteken (art. 4 lid 3 Wegenwet). De vraag 

is of deze uitzondering in dit geval van toepassing is, doordat Pro Rail het bord met de tekst 

“Verboden toegang voor onbevoegden. Poort sluiten” heeft geplaatst. 

  

10. Volgens de Hoge Raad onderbreekt de plaatsing van een bord met de tekst “verboden toegang” 

het tijdvak van dertig jaar van artikel 4 lid 1 onder I van de Wegenwet (vgl. HR 29 oktober 

1934, AB 1935, p. 326). Het plaatsen van een bord “Verboden toegang” kan aan een weg die 

eenmaal openbaar is geworden, zoals na verloop van de termijn van dertig jaar, echter niet 

(zonder meer) die openbaarheid ontnemen (AB 1942, p. 334). In dit geval staat niet vast of het 

bord is geplaatst binnen de termijn van dertig jaar. 

 

11. Aan de hand van de wettekst en de hiervoor kort besproken jurisprudentie menen wij dat het 

kenteken “Verboden toegang voor onbevoegden. Poort sluiten” een kenteken is in de zin van 

artikel 4 lid 3 van de Wegenwet. Het is echter niet duidelijk wanneer dit bord op het hek is 

aangebracht. Daargelaten of de termijn van dertig jaar is verstreken, omdat de hekken enige 

tijd met sloten waren afgesloten, kan niet worden vastgesteld of die termijn is doorbroken 

door de plaatsing van het bord. 

 

III. Conclusie 

 

12. Indien de overweg gedurende dertig achtereenvolgende jaren feitelijk voor een ieder 

toegankelijk is geweest, is sprake van een openbare (over)weg in de zin van de Wegenwet. Het 

hangt sterk van de feitelijke omstandigheden af of de overgang “openbaar” is geworden. 

Wandelnet en de Fietsersbond hebben dit nog niet aannemelijk gemaakt, maar wél gesteld. 

Indien B&W het verzoek om handhaving willen afwijzen, zal daarom moeten worden 

gemotiveerd dat de overgang niet gedurende dertig achtereenvolgende jaren feitelijk voor een 

ieder toegankelijk is geweest, of dat die termijn tijdig is doorbroken. Wij adviseren u daarom 

om nader onderzoek uit te voeren naar de historische situatie rondom de overweg. 

 

13. Volledigheidshalve wijzen wij erop dat, indien B&W tot de conclusie komen dat de overgang 

openbaar is geworden in de zin van de Wegenwet, de gemeenteraad de discretionaire 

bevoegdheid heeft om de overgang aan het openbaar verkeer te onttrekken (vgl. art. 9 

Wegenwet). De gemeenteraad kan deze bevoegdheid op grond van artikel 156 Gemeentewet 

delegeren aan B&W.  De aanwending van deze bevoegdheid wordt beoordeeld aan de hand van 

de maatstaf of sprake is geweest van strijd met wettelijke voorschriften dan wel van een 

zodanige onevenwichtigheid bij de afweging van de betrokken belangen, dat niet in redelijkheid 
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tot onttrekking kon worden overgegaan. Bij de te verrichten belangenafweging kan worden 

betrokken dat een nieuwe ontsluitingsweg zal worden aangelegd, waarvoor de benodigde 

vergunningen al zijn verleend. 

 

14. Desgewenst zijn wij uiteraard graag van dienst om te assisteren bij het opstellen van het 

definitieve besluit om het verzoek om handhaving af te wijzen en/of om nader te adviseren 

hierover. 

 

 

*** 

 

 

 


