
                
 
 
Raad van de Gemeente Bloemendaal, 
Postbus 201 
2050 AE OVERVEEN 
(gemeente@bloemendaal.nl) 
 
 
Onderwerp: Verzoek tot handhaving openbaarheid Laantje van Alverna / 

Boekenroodeweg over de gehele lengte 
Datum: 29-10-2013  
 
 
Geachte Raad, 
 
De Stichting Wandelnet & de Fietsersbond,  
- kennis genomen hebbende van de recente plaatsing van een paaltje met bordje Eigen 
Weg op het halfverharde, Bloemendaalse deel van het zgn. Laantje van Alverna of 
Boekenroodeweg in een bocht bij de oude kloostermuur  
 
< zie foto onder en rode pijl à locatie bordje op kaart onder; grijze stippellijn = gemeentegrens) > 

 
 
- constaterende dat het hier een deel van een door verjaring openbaar geworden 
particuliere weg betreft conform artikel 4 lid 1 van de vigerende Wegenwet, d.w.z. een weg 
“die gedurende dertig achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest”, 
- overwegende dat het particuliere eigendom van de ondergrond niet van belang is voor 
het openbare karakter van de weg conform de Wegenwet. 
- constaterende dat derhalve het bordje onrechtmatig geplaatst is. 
 
verzoeken de Gemeenteraad van Bloemendaal bij deze: 
1. om als Bevoegd Gezag & wegbeheerder het paaltje met het bordje Eigen Weg zo 
spoedig mogelijk te verwijderen; 
2. om in diezelfde hoedanigheid de bewoners er in een schrijven op te wijzen dat de weg 
door de feitelijke toegankelijkheid voor iedereen gedurende 30 jaar inmiddels in juridische 
zin openbaar toegankelijk is geworden en dat een bordje Eigen Weg dus illegaal is - onder 
verwijzing naar het genoemde artikel in de Wegenwet.  



 
 
 
Hoogachtend,   
 
Fietsersbond 
> gemachtigd voor deze: 
J. Moerman, Leidsevaart 302, 2014 HH Haarlem, haarlem@fietsersbond.nl 
E.M. Langerijs, J.v.d.Bergstraat 35, 2101 XA Heemstede, Heemstede@fietsersbond.nl 
 
Stichting Wandelnet  
> gemachtigd voor deze: 
V. Mars, Westzaanstraat 37-huis, 1013 ND Amsterdam, vladimir.mars@freeler.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ Hieronder een kaartfragment uit de Structuurvisie Bloemendaal, vastgesteld op 27-1-2011 
Zalmroze/wit gestreepte lijnen zijn aldus de legenda: ‘verbeteren / aanvullen fietsroutes’,  
waaronder het Laantje van Alverna en zijn overweg: 
Ingezoomd:

Verbeteren / aanvullen fietsroutes met 
Zandvoort, Heemstede en Haarlemmermeer

Laantje van Alverna

 


