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 (Dit bezwaarschrift bevat 19 bijlagen). 

 

 
 
Geacht college, 
 
 
Stichting Wandelnet en de Fietsersbond maken bezwaar tegen het besluit van het college 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemstede d.d. 8 oktober 2013 om het 
verzoek van de Fietsersbond en het Wandelnet om de openbaarheid van de weg ‘Laantje 
van Alverna’ ter hoogte van de spoorwegovergang bij de Leidsevaartweg te handhaven af te 
wijzen. 
 
 

Gronden voor het Bezwaar 
 
Tegen het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Heemstede [verder: het college] d.d. 8 oktober 2013 (verzonden 9 oktober) om het verzoek 
van de Fietsersbond en het Wandelnet om de openbaarheid van de weg ‘Laantje van 
Alverna’ ter hoogte van de spoorwegovergang bij de Leidsevaartweg [verder: de 
spoorwegovergang] te handhaven af te wijzen. 
 
 
Aanleiding 
In de zomer van 2013 heeft ProRail het voornemen kenbaar gemaakt om over te willen gaan 
tot het afsluiten van de onbewaakte spoorwegovergang op het Laantje van Alverna in de 
gemeente Heemstede. Dit voornemen is onder andere besproken in de commissie Ruimte 
van de gemeenteraad van Heemstede van 12 september jongstleden.  
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In een schrijven gedateerd 5 september 2013 hebben de Fietsersbond en de Stichting 
Wandelnet het college verzocht de openbaarheid van de spoorovergang op het genoemde 
Laantje in de zin der Wegenwet te handhaven en ProRail te sommeren de 
spoorwegovergang openbaar en voor fietsers en voetgangers toegankelijk te houden 
(BIJLAGE 1). 
 
Op 8 oktober besloot het college dit verzoek af te wijzen, omdat er naar zijn oordeel geen 
sprake was van een openbare weg. Het college stelt: “De grond onder de spoorwegovergang 
is eigendom van ProRail en ten behoeve van een aantal gerechtigden is een zakelijk recht 
van overpad gevestigd. Indien ProRail met de gerechtigden overeenstemming bereikt dat het 
recht van overpad wordt opgeheven, dan is ProRail als eigenaar van de grond gerechtigd, nu 
het geen openbare weg in de zin van de Wegenwet betreft, deze voor een ieder af te 
sluiten.”  
 
Dit besluit staat open voor bezwaar en beroep (BIJLAGE 2). 
 
Tegen dit besluit maken de Fietsersbond en de Stichting Wandelnet bezwaar. 
 
De gronden voor dit bezwaar zijn, kort samengevat, dat de weigering van het college 
onvoldoende draagkrachtig onderbouwd is, hetgeen mede het gevolg is van de weigering 
van het college om een (voldoende zorgvuldig) feitenonderzoek te willen plegen. 
 
 
Feiten 

• Het ‘Laantje van Alverna’ maakt deel uit van een verbinding die open staat voor 
voetgangers en fietsers in de zin der Wegenverkeerswet tussen de Leidsevaartweg 
gelegen in de gemeente Heemstede en de Boekenroodeweg gelegen in de gemeente 
Bloemendaal. 
 

• Sinds enige jaren staat er aan beide zijden van de spoorwegovergang een dubbel hek, 
een groter hek (de passage voor gemotoriseerd verkeer) en een kleiner hek (de passage 
voor voetgangers en fietsers) (zie BIJLAGE 3: foto’s hekken). 
 

• Het hekwerk is voor het laatst vernieuwd door ProRail zomer 2008. 
 

• Genoemde hekken hebben nooit op slot gezeten en staan daarmee feitelijk open voor al 
het verkeer. Het kleine hek heeft nooit een slot gehad en heeft ook nu geen cilinder 
(BIJLAGE 4, detailfoto’s hekwerk). Het grote hek is na het ongeval in 2011 eenmaal 
voorzien van een kettingslot, en eenmaal door een cilinderslot. Beide sloten zijn binnen 
een dag onklaar gemaakt door bewoners, met als doel nood- en hulpdiensten toegang tot 
het laantje te verschaffen. De bewoners hadden geen sleutel van het cilinderslot 
ontvangen (BIJLAGE 5, www.dichtbij.nl, 14-12-2011). 

 

• Ter plaatse staan aan elke zijde blauwe borden met de volgende tekst: "Na gebruik 
overweg de hekken sluiten! Het niet sluiten van de overweg hekken kan worden bestraft 
met een boete van vierhonderd gulden of met hechtenis van ten hoogste een maand. Dit 
volgens artikel 35 tweede lid en artikel 43 van de Spoorwegwet.” (BIJLAGE 6, foto’s 
blauwe bord). 

 

• Op het nieuwe hek heeft ProRail aan elke zijde in 2008 een bord gehangen met de tekst 
“Verboden toegang voor onbevoegden, artikel 22 Spoorwegwet, artikel 461 Wetboek van 

Strafrecht. Poort sluiten”. Dit bord hangt op het grote hek (BIJLAGE 7: foto gele bordjes). 
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• Er is nooit een besluit genomen tot onttrekking aan de openbaarheid van het Laantje van 
Alverna (BIJLAGEN 8 en 9, vraag van Wandelnet en Fietsersbond van 26 september 
2013, en antwoord van college Heemstede van 21 oktober 2013). 

 

• Het Laantje van Alverna is tenminste deels in eigendom van ProRail (BIJLAGE 10, 
Kadaster gegevens). 

 

• Ook op dit gedeelte van het laantje staan verkeersborden conform bijlage 1 van de 
‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens’, onderdeel van de Wegenverkeerswet 
(BIJLAGE 3, foto verkeersbord J1). 

 

• Uit ProRail’s overzicht van de ongevallen en incidenten sinds 1975 blijkt dat er 10 
incidenten hebben plaatsgevonden: 9 met een auto (waarvan vijf ongevallen) en 1 met 
een voetganger (‘bijna-aanrijding’). (BIJLAGE 11, Incidentenregistratie Risicoanalyse 
ProRail). NB: Het ongeval in 1975 blijkt plaats gevonden te hebben op de overweg 
Manpadslaan en niet op die van Alverna, Heemsteedse Courant 6-11-1975 (BIJLAGE 
12). 

 
Openbaarheid van de weg 
Tussen alle partijen bestaat overeenstemming over het feit dat openbare wegen niet zonder 
onttrekkingsbesluit aan de openbaarheid onttrokken kunnen worden. De openbaarheid van 
wegen is geregeld in de Wegenwet, in het bijzonder in artikel 4. 
 
Het eigendom van de grond waar de weg over loopt is niet maatgevend voor de 
openbaarheid van de weg: ook wegen die lopen over private grond kunnen openbaar zijn in 
de zin der Wegenwet (en vergen derhalve een onttrekkingsbesluit om hen aan de 
openbaarheid te onttrekken). 
 
Volgens artikel 4 van de Wegenwet is een weg openbaar wanneer deze gedurende langere 
tijd voor een ieder toegankelijk is geweest. De langere periode bedraagt in beginsel dertig 
jaar, maar in gevallen waarin deze onderhouden is door een overheid, bedraagt de periode 
tien jaar. 
 
Periode van openstelling 
Door het college is gesteld, dat de periode van 10 jaar zoals genoemd in het eerste lid sub II 
van artikel 4 van de Wegenwet niet van toepassing is, omdat ProRail geen onderdeel 
uitmaakt van de overheid. Op dit moment is dat juist. ProRail of haar rechtsvoorganger zijn 
op of rond 1995 geprivatiseerd. Hieruit volgt tevens dat zij voor die tijd niet geprivatiseerd 
was en dus onderdeel uitmaakte van het Rijk. Daarom is het weliswaar juist dat de bewijslast 
op grond van art. 4 Wegenwet 30 jaar bedraagt, maar is het ook juist dat deze voor de 
privatisering slechts 10 jaar bedraagt. Bij gevolg is het aantonen van de openstelling voor de 
periode 1985 – 1995 feitelijk toereikend. Immers, onbetwist is dat er nooit een besluit tot 
onttrekking genomen is (BIJLAGE 9: brief college), en openbaarheid door verjaring op of 
voor 1995 zou derhalve vanzelf openbaarheid van de weg op dit moment impliceren. 
 
Overigens zullen wij ons op het standpunt stellen, dat de overweg sinds mensenheugenis 
voor een ieder toegankelijk geweest is. 
 
Periode van toegankelijkheid 
Voor zover ons bekend is sinds de aanleg van de spoorlijn in 1842 tot heden de 
spoorwegovergang altijd toegankelijk geweest voor voetgangers, fietsers en ruiters. Ook 
voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van enkele dagen, kort na het ongeval van 24-
11-2011, toen tweemaal op het grote hek sloten zijn geplaatst, die kort daarna door 
aanwonenden zijn verwijderd en/of onklaar gemaakt zijn. Het kleine hek is nooit op slot 
geweest. Zulks blijkt ook uit de tekst van de bovengenoemde blauwe borden. 
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Wij kunnen aantonen dat de overweg voor 2008 een hek had zonder beperkende bordjes. 
Zie het boek “Station Haarlem, Hollandsche sporen door Haarlem en omstreken” van Klaas 
van Giffen, 2006. De foto’s opgenomen in dit boek dateren uit 2005 (BIJLAGE 13). 
 
Haarlems Dagblad toont in de krant van 24-1-1997 ditzelfde hek. Aan het hek hangen geen 
bordjes (BIJLAGE 14). 
 
Het Haarlems Dagblad van 12-9-1997 vermeldt dat de politie stelt "iedere passant dient het 
hek zelf te openen en te sluiten". Oftewel: de overweg is vrij toegankelijk (BIJLAGE 15). 
 
In de jaren ’50 speelde een kwestie over de bomen langs het Laantje. De vereniging 
Buurtbelang Aerdenhout-Bentveld (opgericht in 1931) probeerde toen het kappen van alle 46 
iepen op zowel het Bloemendaals als Heemsteeds deel van het laantje te voorkomen. Uit de 
briefwisseling met B&W van Bloemendaal blijkt dat het beboomde laantje op de 
gemeentelijke monumentenlijst stond en dat er op grond daarvan ontheffing van het 
kapverbod aangevraagd moest worden. Door een manoeuvre van Staatsbosbeheer en zijn 
Houtvesterij Haarlem werden B&W van Bloemendaal èn Heemstede echter buitenspel gezet. 
De kwestie laat zien dat het laantje met zijn bomen toen als beschermenswaardig 
‘natuurmonument’ werd gezien en dat het Laantje incl. zijn overweg als belangrijke en 
gewaardeerde schakel in een ontspannende ‘randwandeling’ van buurtbewoners fungeerde 
(zie brief Buurtbelang d.d. 11-11-1955, BIJLAGE 16). Het laantje gold toen overduidelijk als 
een openbaar toegankelijke en ‘geldeloze’ weg die niet alleen door de direct aanwonenden 
gebruikt werd maar ook door omwonenden van omliggende wijken en buurten. Een mix dus 
van nuttig ofwel ‘utilitair’ èn recreatief verkeer van vooral wandelaars en fietsers. En dat is 
sinds die tijd zo gebleven, hekken of geen hekken, bordjes of geen bordjes. 
 
Een beschrijving van de geschiedenis van het Laantje van Alverna vormt ondersteuning van 
de feitelijke toegankelijkheid van de overweg zonder op slot zittende hekken, en zonder 
verbodsbordjes (althans tot 2008). (BIJLAGE 18, “Alverna / Boekenroode, geschiedenis van 
een omstreden laantje op de grens van Heemstede & Aerdenhout.”) 
 
Op basis van tenminste 49 getuigenverklaringen kunnen wij vaststellen dat in ieder geval 
voor de periode 1950 tot heden (minstens 53 jaar) de toegankelijkheid voor wandelaars en 
fietsers altijd een feit is geweest.  
 
o Dat sinds minstens 1950 het Laantje van Alverna (Boekenroodeweg - Leidsevaartweg), 

inclusief de spoorwegovergang bij de Leidsevaartweg te Heemstede wordt gebruikt door 
voetgangers en fietsers.  

 

o Dat op deze overweg nooit of te nimmer een bordje ‘Verboden Toegang’ of iets 
soortgelijks is aangetroffen, totdat enkele jaren geleden (2008) een nieuw groen hek is 
geplaatst, met op het midden hek (de doorgang voor auto’s) een geel bordje van ProRail 
met het opschrift ‘Verboden voor onbevoegden. Poort sluiten’.  

 

o Dat op het klaphek voor wandelaars en fietsers aan de zijkant van de overweg nooit 
dergelijke bordjes hebben gehangen, niet op het oude hek, en ook niet op het nieuwe 
hek. 

 

o Dat passanten van de overweg (wandelend of met de fiets) altijd het toegangshek 
konden openen. Het hek was nooit op slot.  
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o Dat de overweg altijd vrij toegankelijk 
was, en nog steeds.  

 

o Dat de situatie van de overweg zoals 
op nevenstaande foto herkend wordt 
als de situatie van voor de plaatsing 
van het nieuwe hek en dat dit zo was 
sinds de getuigen zich kunnen 
heugen. 

 
(BIJLAGE 19:  
50 schriftelijke getuigenverklaringen.) 
 
 
Openstelling ter bede? 
Het college stelt zich op het standpunt dat uit de hekken en de borden ter plaatse van de 
spoorwegovergang blijkt dat de spoorwegovergang open staan ‘ter bede’ (zoals dat in art. 4-
2 van de Wegenwet genoemd wordt). Naar ons oordeel is dit geen houdbaar standpunt. 
Om te beginnen hebben wij boven reeds betoogd dat de spoorwegovergang openbaar is 
door verjaring. Deze conclusie was ook geldig op het moment dat ProRail de borden 
plaatste. De plaatsing van de borden is derhalve onrechtmatig en aan de borden kunnen 
derhalve geen rechten verbonden worden (AB 1942, pag. 334). Het college baseert haar 
weigering op de aanwezigheid van de borden en stelt daarmee impliciet dat deze borden 
rechtsgeldig zijn. Ook voor het overige is de rechtsgrond van de borden onduidelijk. Vermeld 
wordt ‘Poort sluiten’, hetgeen niet impliceert dat er geen gebruik mag worden gemaakt van 
de overweg. Hetzelfde geldt voor de blauwe borden ‘na gebruik overweg de hekken sluiten’. 
 
Het college had zich de vraag van rechtmatigheid van de borden moeten stellen of, nu zij 
zich op het standpunt gesteld heeft dat de onderbouwing van het verzoek ontoereikend was 
om tot een besluit te komen, op grond van Awb 4:7 en 4:8 verzoeker om een zienswijze 
moeten vragen. Omdat het college dat niet gedaan heeft, is er sprake van een onvoldoende 
zorgvuldige besluitvorming. Het advocatenbureau Van der Feltz advocaten komt – in 
opdracht van het college – tot een soortgelijke conclusie in zijn notitie van 20 september 
2013: “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 een nader onderzoek uit te voeren naar de historische situatie rondom de  overweg.” 
(BIJLAGE 17).  
 
Vervolgens stellen wij vast dat de borden nadrukkelijk en uitsluitend op het grote hek hangen 
(de passage voor gemotoriseerd verkeer) en niet op het kleine hek (de passage voor 
voetgangers en fietsers). Daarmee richten de borden zich op gebruik door motorvoertuigen, 
in het bijzonder personenauto’s. Ware het de intentie van het college of ProRail geweest om 
ook het fiets- en voetgangersverkeer te willen reguleren, dan had het meer dan in de rede 
gelegen om een soortgelijk bord op het kleine hek te plaatsen. Nu dat niet gebeurd is, kan in 
redelijkheid niet met terugwerkende kracht gesteld worden dat met de plaatsing van het bord 
beoogd werd de openbaarheid van de gehele weg te stuiten. 
 
Anders dan het college stelt, is het plaatsen van borden op zichzelf ook ontoereikend om de 
openbaarheid van de weg te stuiten. Dit blijkt uit jurisprudentie (LJN AA 9082), waarin de 
Rechtbank Middelburg in een soortgelijke casus duidelijk stelt: 
 
“De provincie wijst er echter – naar het oordeel van de rechtbank terecht – op, dat het enkel 
plaatsen van borden "eigen weg" en "verboden toegang" (nog daargelaten dat onduidelijk is 
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gebleven waar die borden stonden) aan de weg niet het karakter van openbaarheid 
ontneemt. Daartoe is een actief verhinderen dat derden van de weg gebruik maken nodig.” 
 
En zoals advocatenbureau Van der Feltz stelt:  
“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.” 
(…) 

"Dat ProRail 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." 
(BIJLAGE 17). 
 
Tenslotte merken wij op dat ter plaatse van de spoorwegovergang verkeersborden conform 
bijlage 1 van de Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn geplaatst, hetgeen ook 
de openbaarheid van de weg onderbouwt. 
 
Om alle boven genoemde redenen moet de conclusie dan ook luiden, dat noch de hekken 
(die immers nooit op slot waren) noch de borden de openbaarheid hebben kunnen stuiten. 
 
Recht van overpad 
Het college wijst op privaatrechtelijke contracten tussen ProRail en enkele omwonenden 
waarin het recht van overpad over de spoorwegovergang geregeld is. Het college leidt hieruit 
af dat “dit feit alleen al het aannemelijk maakt dat ProRail of haar rechtsvoorgangers nooit de 
intentie hebben gehad de spoorovergang openbaar te maken.” 
 
Dit is ongetwijfeld juist, maar geheel irrelevant. De openbaarheid van een weg, in casu de 
spoorwegovergang, wordt bepaald door de criteria van de Wegenwet, in casu verjaring. 
Deze is wel of niet van toepassing, maar de intenties van de grondeigenaar (of wie dan ook) 
doen daar niks aan af.  
 
Conclusie 
Op grond van vele getuigenissen is vast komen te staan dat de spoorwegovergang in het 
Laantje van Alverna een openbare weg in de zin der Wegenwet is door verjaring. Omdat er 
nooit een besluit tot onttrekking genomen is, is derhalve ook thans de spoorwegovergang 
openbaar. Bebording ter plaatse die anders stelt, is onrechtmatig geplaatst. Het verzoek tot 
handhaving van de openbaarheid van de spoorovergang is ten onrechte afgewezen. De 
openbaarheid van de weg dient actief gehandhaafd te worden door het bevoegd gezag. 
 
 

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 
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Bijlagen 
                                                      

1 Fietsersbond en de Stichting Wandelnet, brief aan Gemeente Heemstede, verzoek tot preventieve 

handhaving openbaarheid overweg Leidsevaartweg – Laantje van Alverna, 5 september 2013 
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2 Gemeente Heemstede, collegebesluit afwijzing verzoek om handhaving Wegenwet 

spoorwegovergang Laantje van Alverna, 8 oktober 2013 
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3 Foto’s van de hekken aan west- en oostzijde voor de spoorwegovergang Laantje van Alverna; Op 

het grote hek zit een geel bordje, op het zijhek zit geen bordje. RVV bord J1 staat op het terrein van 

de overweg.  

  
Westzijde (foto 16-11-2013)   Oostzijde (foto 16-11-2013) 

 
Westzijde, zijhek (foto 6-10-2013).  

 

4 Detailfoto’s van het hekwerk.  

Foto links: Het kleine zijhek heeft geen slot, geen cilinder (zowel west- als oostzijde) 

Foto rechts: Het cilinderslot van het grote hek is geforceerd (zowel west- als oostzijde) (foto’s 11-12-

2012) 
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5 www.dichtbij.nl, 14-12-2011 
http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regio/artikel/2212221/problemen-rond-afsluiting-overgang-

nog-niet-opgelost.aspx 
 

Problemen rond afsluiting overgang nog niet opgelost 
REGIO  |   14 december 2011   |   1   |   Door de dichtbijredactie, Redactie (Heemsteedse Courant)  

 

Spoorwegovergang des doods. 

HEEMSTEDE - Naar aanleiding ons artikel over het tragische ongeval op een spoorwegovergang in 
Heemstede, berichten lezers ons dat het hek nog steeds niet op slot - of stuk is. Wij nemen polshoogte. 
Bij ons bezoek aan de overgang aan de Leidsevaartweg richting het Weggetje van Alverna op woensdag 7 
december 2011 staan de hekken wagenwijd open. Ten behoeve van bewoners aan de overzijde wordt er 
vracht gelost. 

Is hek altijd op slot? "Helemaal nooit," vertelt een bewoonster. "Dat is zelfs verboden door brandweer en politie, 

die anders niet snel ter plaatse kunnen zijn. Ik heb niet eens een sleutel." 

 

Dat is toch een uitnodiging voor andere weggebruikers? "Er staat duidelijk op het bord, dat toegang voor 

onbevoegden verboden is, dat moet voldoende zijn," vindt zij. 

 

Zijn bezoekers, leveranciers, krantenjongens en anderen wel bevoegd? "Geen idee, de helaas omgekomen 

mevrouw was inderdaad een bezoekster van een huis hier over de overgang." 

 

Wie zijn er bevoegd? "Onbevoegd zijn alle mensen die niet van een bewoner expliciet de toestemming hebben 

gekregen om de overgang te gebruiken," aldus woordvoerster Elles in 't Hout (Prorail). 

 

Dus bewoners kunnen toestemming geven aan bezorgers, krantenjongens, vrienden en anderen om het hek te 

openen? "Ja maar dan moeten zij wel de sleutel hebben of opgehaald worden, daarom is het afsluiten van het 

hek van groot belang." 

 

Is het u bekend dat het slot weer stuk is? "Ja, het is mogelijk gesaboteerd. Wij gaan het nogmaals vervangen. 

Ook hebben we handhavingmaatregelen genomen en denken na over andere oplossingen." 

 

En de hulpdiensten? "Die beschikken over de sleutel." 

 

Betekent dat er nu weer nieuwe sleutels moeten worden verstrekt? "Nee, het nieuw te plaatsen slot zal met de in 

omloop zijnde sleutels geopend kunnen worden." 

 

Waarom wordt deze levensgevaarlijke overgang niet afgesloten? "Dat doen wij inderdaad het liefst en maken een 

andere ontsluiting van de huizen daar. Maar daar moeten de bewoners mee instemmen," aldus Prorail. 

 

"Daar zij lang niet alle bewoners enthousiast over," vertelt de bewoonster die niet met name genoemd wil worden. 

"Een slecht verlicht weggetje waar wij in het donker met de fiets overheen moeten zien velen hier niet zitten." 
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6 Foto’s van het blauwe bord naast de spoorbaan aan de westzijde (foto’s boven), en de oostzijde 

(foto’s onder) (foto’s genomen op 7-6-2013). 

  
            

  
 

 

7 Foto van gele bordje op het grote hek (foto 7-6-2013). 
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8 Brief Wandelnet en Fietsersbond aan gemeente Heemstede (“Is er bij plaatsen van de bordjes een 

ontrekkingsbesluit genomen?”), 26 september 2013 
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9 Brief B&W Heemstede, Antwoord op bief van Wandelnet en Fietsersbond van 26-9-2013 

(“Dergelijke besluiten zijn niet genomen”), 21-10-2013 
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10 Kadaster gegevens overweg 
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11 Incidentenregistratie (uit: Risicoanalyse opheffen overweg Boekenroodeweg te Heemstede, 

ProRail, R.W. Landsmeer, 16 september 2013) 
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12 Heemsteedse Courant 6 november 1975, bericht over ongeval 1-11-1975. Dit ongeval vond plaats 

op de overweg Manpadslaan. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

                                                                                                                                                                      

13 Foto’s uit het boek “Station Haarlem, Hollandsche sporen door Haarlem en omstreken”, Klaas van 

Giffen, 2006. De foto’s zijn genomen in 2005. 
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14 Haarlems Dagblad 24-1-1997. Bericht over ongeval 23-1-1997 op de overweg. Op de foto is het 

oude hek zichtbaar. Er bevindt zich geen bord op het hek. 
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15 Haarlems Dagblad van 12-9-1997, bericht over ongeval op de overweg 11-9-1997 
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16 Brief Buurtbelang Aerdenhout-Bentveld aan College Bloemendaal, in zake kap Iepen langs het 

laantje, 11-11-1955 
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17 Notitie Van der Feltz advocaten aan gemeente Heemstede, openbaarheid spoorwegovergang 

‘Laantje van Alverna’, 20-9-2013 (bijlage bij collegebesluit 8 oktober 2013) 
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18 Wandelnet & Fietsersbond, “Alverna / Boekenroode, geschiedenis van een omstreden laantje op 

de grens van Heemstede & Aerdenhout. Inleiding op de gebundelde getuigenverklaringen over de 

feitelijke toegankelijkheid van het historische laantje en zijn overweg”, 16 november 2013. 

 

 

 

 

(VOORBLAD) 
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19 50 schriftelijke getuigenverklaringen. 

 

 

 

 

(VOORBLAD) 
 


