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Na de door de Fietsersbond en Wandelnet gewonnen rechtszaak nam gemeente Heemstede de uitspraak van de rechter 

over: de spoorwegovergang naar het Laantje van Alverna is een openbare weg en moet dus weer open. De gemeente 

legde ProRail een dwangsom op van 5000 euro per dag als de overweg niet voor 1 juli weer toegankelijk zou zijn voor 

wandelaars en fietsers. 

Nu blijkt dat de gemeente ProRail uitstel geeft tot na de uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State. Vladimir Mars 

van Wandelnet: “Heel jammer voor de bewoners van Heemstede. Het gaat nu weer zoveel langer duren voordat 

wandelaars en fietsers gebruik kunnen maken van de overweg.”

ProRail had om een spoedprocedure (voorlopige voorziening) gevraagd om niet al voor 1 juli de overweg te moeten 

heropenen. In oktober afgelopen jaar, een week voor de zitting van de rechtbank, had ProRail de overweg tijdens 

nachtelijke werkzaamheden illegaal afgesloten met hekken. Op 2 juli zou de Raad van State uitspraak doen of gewacht 

kon worden op uitspraak in hoger beroep, of dat de overweg meteen open zou moeten. Die zitting gaat nu niet door. 

“Waarom heeft Heemstede hier niet op gewacht?”, vraagt Jaap Moerman van de Fietsersbond zich af. “ProRail heeft 

zelf het risico genomen om de overweg af te sluiten, terwijl de zaak nog onder de rechter was. Zo komt ze er wel heel 

makkelijk mee weg.” De gemeente laat weten dat het de gewoonte is om uitstel te verlenen als er bezwaar wordt 

ingediend. Het was bij voorbaat duidelijk dat ProRail bezwaar zou aantekenen en in hoger beroep zou gaan. 

Tweede Kamer 

Wethouder Van de Stadt wilde de overgang zo snel mogelijk weer open krijgen voor wandelaars en fietsers en daarna 

een passende overwegbeveiliging regelen. In minnelijk overleg met de wethouder en ProRail hebben Fietsersbond en 

Wandelnet aangedrongen op innovatieve beveiligingsoplossingen (‘overweg-light’). Afgelopen week heeft 

staatssecretaris Mansveld de Tweede Kamer laten weten 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van

dergelijke innovatieve systemen om onbewaakte recreatieve voet/fietsoverwegen te beveiligen en 5 miljoen voor 

gebiedsgerichte oplossingen. Daar zou Alverna ook van kunnen profiteren, bv. een proefproject.

Hoorzitting 

2 juli om 20.45 uur houdt de bezwarencommissie in het gemeentehuis een hoorzitting over het bezwaarschrift van 

ProRail tegen de opgelegde last onder dwangsom in verband met het ongedaan maken van de sluiting van de 

spoorwegovergang. Wandelnet en Fietsersbond zullen daar bezwaar maken tegen de verlenging van de 

begunstigingstermijn; de overweg moet gewoon zo snel mogelijk weer open.


