
 

 

 

                            
 

Heemstede, 9 februari 2014 

 

PERSBERICHT 

 

Weinig steekhoudende argumenten 

Bezwarencommissie Heemstede wijst openbaarheid overweg Alverna af 
 

De gemeentelijke Commissie voor Bezwaarschriften heeft op 6 februari haar advies aan B&W van Heemstede 

uitgebracht. Zij verklaart het bezwaar van Fietsersbond en Wandelnet tegen het afwijzen van de openbaarheid 

van de spoorwegovergang Laantje van Alverna ongegrond. In haar overwegingen schrijft de commissie dat ‘niet 

aannemelijk is geworden dat de spoorwegovergang (..) een openbare weg is.’ Immers: ‘Met hekken is kenbaar 

gemaakt dat de spoorwegovergang in beginsel niet vrij toegankelijk is.’ 

 

‘Juridisch gezien weinig steekhoudend’, aldus Vladimir Mars van Wandelnet. ‘Hekken doen er niet toe als het 

voor iedereen mogelijk is om de hekken te openen. Een hek zegt op zich niets over het wel of niet openbaar 

zijn van de overweg. Daar zijn al veel gerechtelijke uitspraken over gedaan.’ De commissie draait de boel echter 

om: ‘Gewone spoorwegovergangen zijn voorzien van slagbomen of waarschuwingslichten. Die geven aan 

wanneer je wel en niet van de overweg gebruik mag maken. Maar hier staan altijd hekken, dus je mag nooit 

oversteken.’ Jaap Moerman van de Fietsersbond: ‘Dat is wel een beetje simplistische kronkelredenering. Die 

hekken staan er voor de veiligheid!’ 

 

Wandelende en fietsende overweggebruikers zijn illegaal 

De commissie volgt volledig de stelling van B&W: Alleen laanbewoners met recht van overpad mogen er 

overheen. Anderen doen dat illegaal. De commissie vindt zelfs dat de overwegbeheerder z’n best gedaan heeft 

om te handhaven op dit illegale gebruik: ‘ProRail heeft ook pogingen ondernomen deze beperkte 

toegankelijkheid - voor aanwonenden - te handhaven door het grote hek te voorzien van sloten. Dat deze sloten 

na korte tijd zijn verwijderd door anderen dan ProRail doet hier niet aan af.’ Saillant detail is dat de bewoners 

zelf ook geen sleutel hadden gekregen van ProRail toen deze de hekken afsloot kort na het noodlottige ongeval 

in 2011. De bewoners hebben vervolgens zelf de sloten geforceerd, op last van de brandweer. Vladimir Mars: 

‘Maar ook de sloten doen er juridisch gezien niet toe. De overweg is al ver voor 2011 openbaar geworden door 

verjaring, conform artikel 4-1 lid 1 van de Wegenwet. En het kleine zijhek voor wandelaars en fietsers was nooit 

op slot.’ 

 

Getuigenverklaringen niet serieus genomen 

Tot slot bagatelliseert de commissie de 50 getuigen: Heemsteedse wandelaars en fietsers die schriftelijk 

verklaard hebben dat de overweg al meer dan 30 jaar voor iedereen vrij toegankelijk is en dat de te openen 

zijhekken nooit en te nimmer op slot zijn geweest. De commissie neemt deze getuigenissen niet serieus omdat 

de verklaringen aan de hand van een door Wandelnet en Fietsersbond aangeleverd voorbeeld zijn 

opgeschreven. De commissie schrijft: ‘De getuigenissen zijn weinig specifiek. Op zijn best kan worden 

geconcludeerd dat zij de beperkte toegankelijkheid van de spoorwegovergang hebben miskend.’ Vladimir Mars: 

‘Een gotspe! 50 gewetensvolle reacties en dan zeggen dat ze het niet goed begrepen hebben.’ 

 

Wordt vervolgd 

B&W neemt nog 6 weken de tijd om een besluit te nemen. Wil het college het over de raadsverkiezingen van 

19 maart heen tillen? Als het college het advies van de commissie overneemt, zullen Fietsersbond en 

Wandelnet in beroep gaan bij de bestuursrechter. Want het Laantje van Alverna is een belangrijke schakel in 

het fiets- en wandelverkeer tussen Heemstede en de binnenduinrand en moet daarom open blijven.  

 

Wandelnet en Fietsersbond benadrukken dat de overweg wel beter beveiligd moet worden, bv. met 

elektronische en geluidsarme schuifhekken. Zo ook overweg Leyduin, de andere fiets- en wandelschakel. Want 

ook die onbewaakte overgang staat op de nominatie om gesloten te worden door ProRail.  



 

 

 

 

 

Voor nadere informatie:  

Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-148 64601 

Wandeloverleg Noord-Holland, provinciale tak stichting Wandelnet, Vladimir Mars, 06-2292 1521 

 

 

 

 

BIJLAGE 

Advies van de commissie voor bezwaarschriften aan het college van burgemeesters en wethouders, Gemeente Heemstede, 

6 februari 2014. Deze brief is inclusief het verslag van de hoorzitting van 19 december 2013 & inclusief de pleitnotitie van 

de Fietsersbond van 19 december.  

 

 

 

 
∆ foto overweg Alverna 2005 (foto Klaas van Giffen): situatie vóór plaatsing van groene hekken en gele 

verbodsbordjes door spoorconciërge ProRail in 2008  

 

 


