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Opnieuw bezoek van een Kamerlid aan bedreigde overweg Alverna: 
Paulus Jansen (SP), initiatiefnemer van de initiatiefnota ‘Een stap vooruit’ 
 
Vrijdag 21 februari bracht SP-Kamerlid Paulus Jansen, initiatiefnemer van de initiatiefnota ‘Een stap vooruit; 
Voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk’ een bezoek aan 
het Laantje van Alverna. Carla Dik-Faber (CU), met wie Paulus Jansen Kamervragen stelde over de met sluiting 
bedreigde Heemsteedse overwegen, ging hem op 6 januari voor. Jansen wilde met eigen ogen zien wat de 
sluiting van een overweg kan betekenen voor het wandel- en fietsverkeer. Jaap Moerman van de Fietsersbond 
en Vladimir Mars van Wandelnet en een groep sympathisanten heette hem welkom. Bij een aangenaam 
zonnetje werd gewandeld vanaf station Heemstede-Aerdenhout naar de overweg. Vervolgens via het Laantje 
van Alverna en de Boekenroodeweg weer terug naar het station. 
 
Toezegging 
Tijdens de wandeling zegde Jansen toe om bij de behandeling in de Tweede Kamer van de initiatiefnota ‘Een 
stap vooruit’ aandacht te zullen vragen voor het beleid van ProRail. Naar zijn mening zouden dergelijke 
onbewaakte, voor recreatief wandel- en fietsverkeer zo belangrijke overwegen niet gesloten dienen te worden. 
ProRail zou aan praktische en veilige oplossingen moeten werken: bv. goedkope prefab tunneltjes onder het 
spoor door, zoals dat in Denemarken gebeurt. Ook was hij geïnteresseerd in het initiatief van Wandelnet en 
Fietsersbond voor de ontwikkeling van een alternatieve en innovatieve overwegbeveiliging.  
 

 
Bij de overweg. Geheel links Paulus Jansen. 

 
Fiets en Wandelbeurs  
Op zaterdag 1 maart komt hij samen met medeauteurs Duco Hoogland (PvdA) en Sander de Rouwe (CDA) naar 
de Fiets en Wandelbeurs in Amsterdam om de nota te presenteren. De drie parlementariërs zullen daarna in 
debat gaan met belangstellenden, zodat fietsers en wandelaars ook zélf kunnen aangeven wat zij belangrijk 
vinden. Het gaat dan m.n. om vier onderwerpen: kwaliteit van routes, toegankelijkheid van natuurgebieden, 
combinatie met OV en promotie van Nederland als fiets- en wandelland.  
 



Knelpunten 
Het recreatief fietsen en wandelen kent een fors aantal knelpunten. Er wordt vaak slordig omgegaan met fiets- 
en wandelinfrastructuur door oprukkende VINEX-wijken, industrieterreinen, grootschalige veehouderij, 
glastuinbouw, wegenbouw en sluiting van spoorwegovergangen, zo constateerden de Kamerleden. Daarnaast 
is er het probleem van versnipperde bevoegdheden. In de 40 voorstellen van SP, PvdA en CDA staan concrete 
aanbevelingen. Presentatie en discussie vinden plaats op zaterdag 1 maart van 13 -14 uur in de Expozaal van de 
Amsterdam-RAI en is toegankelijk voor de bezoekers van de Fiets en Wandelbeurs. 
 
Link: http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/home/activiteiten-kop/lezingen-2 

 

Voor nadere informatie:  
Fietsersbond Haarlem, Jaap Moerman, 06-148 64601 
Wandelnet, Wandeloverleg Noord-Holland, Vladimir Mars, 06-229 21521 
 

 
De drie initiatiefnemers v.d. nota Een stap vooruit: in het midden Kamerlid Paulus Jansen 

 

 
Paulus Jansen (midden) op overweg Alverna tijdens zijn werkbezoek op 21 februari  in gesprek met 
Jaap Moerman. Op de achtergrond de Geniebrug naar de Geleerdenwijk. 

 

 
Paulus Jansen en Vladimir Mars tijdens de wandeling over het laantje. 
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