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PERSBERICHT 5 januari 2014 

 

B&W Bloemendaal ‘dwaalt’ over het Laantje van Alverna 
Terwijl gemeente Heemstede toegeeft dat het Laantje van Alverna – althans buiten de overweg – openbaar 

is geworden door verjaring, blijft het college van Bloemendaal halsstarrig beweren dat dit voor haar deel 

van het laantje niet het geval is. Met een tweede notitie vol juridische kronkelbeweringen probeert 

wethouder Schep (D66) de raadsleden nogmaals van haar gelijk te overtuigen: opportunisme over de status 

van het laantje (één stukje wel openbaar, een ander stukje niet) en zwalkend beleid over wegbeheer. 

 

Dagelijks maken vele wandelaars en fietsers gebruik van het Laantje van Alverna. Niet alleen recreatief, maar ook 

‘utilitair’: bv. werknemers van het medisch kinderdagverblijf Het Spalier, fietsers naar de hockeyclub Rood-Wit en 

bezoekers van de manege aan het laantje. Wandelnet en Fietsersbond maken zich sterk voor het behoud van de 

overweg aan het laantje. Zij willen dat de overweg beter wordt beveiligd en openblijft voor wandelaars en fietsers. De 

door ProRail aan te leggen ontsluitingsweg is volgens hen prima, maar vormt geen alternatief voor de bewoners uit de 

omliggende Heemsteedse wijken.  

  
Bordje Eigen Weg 

Op het Bloemendaalse gedeelte van het laantje heeft een bewoner begin oktober 2013 een bordje Eigen Weg 

geplaatst. Stichting Wandelnet en Fietsersbond hebben daarop het college gevraagd dit bordje te verwijderen en 

handhavend op te treden. Het antwoord in november was afwijzend: “Het bordje is geen bezwaar”. In haar brief van 2 

januari maakt de wethouder het nog bonter. Ze voert nu nota bene het bordje aan als argument dat dit een niet-

openbare weg is. Dit bordje verscheen voor het eerst op 2 oktober 2013. Illegaal volgens Wandelnet en Fietsersbond. 

Immers als gevolg van de feitelijke toegankelijkheid gedurende meer dan 30 jaar is de juridische openbaarheid al veel 

eerder ingetreden – en wel door ‘verkrijgende verjaring’: zie art. 4 lid I van de Wegenwet. Het daarna ophangen van 

verbodsbordjes heeft dan geen zin meer - de weg is immers al openbaar. *) 

 

Zwalkend beleid 

Het onverharde Kerkepad in Vogelenzang vindt het college wel openbaar (want: “heeft een beperkte gebruiksfunctie 

voor het openbare verkeer”), maar het Laantje van Alverna niet. B&W vindt dat het eerste, verharde deel van het 

Laantje vanaf de Boekenroodeweg tot aan Het Spalier wèl openbaar is, maar het halfverharde deel langs klooster 

Alverna tot de grens met Heemstede niet - omdat dit deel in haar ogen geen gebruiksfunctie heeft voor het openbare 

verkeer. Opmerkelijk, temeer het laantje volgens de Structuurvisie Bloemendaal (vastgesteld in 2011) is 

aangemerkt als een toe te voegen en te verbeteren schakel in een fietsroute tussen de stadsrand van Heemstede en 

de binnenduinrand.  

 

Of gaat het om het geld? 

“Dat er veel mensen openbaar overheen gaan is prima”, aldus wethouder Schep in de vergadering van de commissie 

Grondgebied van 12 december. “Maar dat wil nog niet zeggen dat de gemeente de weg moet overnemen en het een 

openbare weg moet worden. Wij moeten dat dan allemaal gaan betalen en beheren en wij voelen daar eigenlijk niets 

voor.”  

 

Vladimir Mars van Wandelnet: “De openbaarheid  is een feit, en wel voor de héle weg: verhard of onverhard, beperkt 

gebruikt door openbaar verkeer of niet, dat maakt niets uit, Wegenwettelijk gezien. En de kans is groot dat de 

gemeente al onderhoudsplichtig is, aldus art. 23 van de Wegenwet. **) De gemeente moet dus zijn verantwoordelijk-

heid als wegbeheerder nemen, voordat er ongelukken gebeuren door vallende takken of gaten in de weg.” 

 

Saillant detail: het klooster Alverna heeft de gemeente gevraagd het beheer over te nemen van zijn gedeelte van het 

laantje en het op te knappen. Overigens asfalteert ProRail op verzoek van de bewoners het laantje tot aan de bocht bij 

het klooster, incl. een stuk van het Bloemendaalse deel van het laantje. Dan blijft er voor de gemeente nog maar een 

paar honderd meter over. 
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In de commissievergadering a.s. donderdag 9 januari 2014 zal de kwestie behandeld worden. Aanvang: 20 uur, 

Bennebroekerlaan 5, Bennebroek. 

 

Nadere informatie: 

Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-148 64601 

Wandeloverleg Noord-Holland, prov. tak Stichting Wandelnet, Vladimir Mars, 06-2292 1521 

 

 
*) Zie VNG site:  
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/wegenverkeerswet/vragen-en-antwoorden-wegenwet-openbaarheid-van-wegen 

13. Handhaven13. Handhaven13. Handhaven13. Handhaven    
a. Welke moga. Welke moga. Welke moga. Welke mogelijkheden tot handhaving heeft de gemeente om de openbaarheid van een weg overeind te houden?elijkheden tot handhaving heeft de gemeente om de openbaarheid van een weg overeind te houden?elijkheden tot handhaving heeft de gemeente om de openbaarheid van een weg overeind te houden?elijkheden tot handhaving heeft de gemeente om de openbaarheid van een weg overeind te houden? 

Wanneer een (particuliere) weg openbaar is in de zin van de Wegenwet, kan de rechthebbende de openbaarheid van die weg niet meer eenzijdig opheffen door het 
afsluiten van die weg met een hek of paal of door het plaatsen van bordjes ‘eigen weg’ oid. Hiertoe moet de weg eerst aan de openbaarheid worden onttrokken. 
 

**) Zie dezelfde VNG site:  
16. Verjaren onderhoudsplicht16. Verjaren onderhoudsplicht16. Verjaren onderhoudsplicht16. Verjaren onderhoudsplicht    
Is het mogelijk dat de onderhoudsplicht van Is het mogelijk dat de onderhoudsplicht van Is het mogelijk dat de onderhoudsplicht van Is het mogelijk dat de onderhoudsplicht van een particulier tav. een openbare weg door verjaring ophoudt te bestaan?een particulier tav. een openbare weg door verjaring ophoudt te bestaan?een particulier tav. een openbare weg door verjaring ophoudt te bestaan?een particulier tav. een openbare weg door verjaring ophoudt te bestaan?  
Ja, ogv. art. 23 Wegenwet gaat deze onderhoudsplicht teniet, wanneer aan de onderhoudsplicht gedurende 20 jaar in geen enkel opzicht is voldaan én er in die 
periode ook geen actie door de gemeente (andere overheid) tegen deze onderhoudsplichtige is ondernomen. In dat geval wordt de onderhoudsplicht geacht te zijn 
overgegaan naar de gemeente (andere overheid). 

 
 
Kaart- en beeldmateriaal: ook in een hoge grafische resolutie te verkrijgen. 

   
 

∆ Laantje van Alverna. Rode pijl: locatie bordje, nu vastgespijkerd (sic!) op de boom rechts. Grijze stippellijn = gemeentegrens. Roze 
gedeelte van het laantje is aldus Bloemendaal openbaar, het groene gedeelte niet. B&W Heemstede heeft het laantje inmiddels wèl 
openbaar verklaard, m.u.v. de overweg vooralsnog. 
 
 

 
 

∆ Het onverharde Kerkepad door het grasland van de camping naar de kerk te Vogelenzang is wel een openbare weg 
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Bijlage 1: Brief gemeente Heemstede betreffende de openbaarheid van het Laantje van Alverna. 
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Bijlage 2: Brief gemeente Bloemendaal betreffende Laantje van Alverna, 21 juni 2013 

.  
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Bijlage 3: Memo gemeente Bloemendaal betreffende Laantje van Alverna, september 2013 
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Bijlage 4: Brief Stichting Wandelnet en Fietsersbond aan gemeente Bloemendaal betreffende verwijderen bordje 

‘eigen weg’ op het Laantje van Alverna, 11 november 2013 
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Bijlage 5: Brief gemeente Bloemendaal betreffende verwijderen bordje ‘eigen weg’ op het Laantje van 

Alverna, 11 november 2013 
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Bijlage 6: Memo gemeente Bloemendaal betreffende openbaarheid Laantje van Alverna, 2 januari 2014.  
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