
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heemstede/Utrecht/Amersfoort,  

18 december 2015 

 

ProRail krijgt 3 maanden de tijd voor onderzoek naar mogelijke 

opties voor een veilige spoorwegovergang in Laantje van Alverna 
 

Op 17 december 2015 heeft in het gemeentehuis van Heemstede een gesprek 

plaatsgevonden over de uitspraak van de Raad van State op 9 november dat de 

spoorwegovergang bij de Laan van Alverna openbaar is en dus weer open moet. Bij dat 

gesprek waren aanwezig wethouder Hooij en ambtenaren van gemeente Heemstede, 

vertegenwoordigers van ProRail, de Fietsersbond, Wandelnet en bewoners van de Laan 

van Alverna. In gezamenlijkheid zijn afspraken gemaakt over de vervolgstappen. 

 

Vervolgafspraken betrokken partijen 

1. Het eerder gedane verzoek van ProRail en enkele bewoners van het Laantje van 

Alverna om de spoorwegovergang aan de openbaarheid te onttrekken wordt tot 1 april 

2016 opgeschort.  

 

2. Tot dan blijven de hekken waarmee ProRail de spoorwegovergang in het Laantje van 

Alverna sinds oktober 2014 heeft afgesloten nog dicht.  

 

3. ProRail benut de komende drie maanden voor een haalbaarheidsonderzoek naar een 

veilige overweg voor wandelaars en fietsers. De volgende drie opties worden 

onderzocht: onderdoor (tunneltje *), bovenlangs (spoorbrug) en gelijkvloers (optimaal 

beveiligd met bomen en lichten, bv met een eenvoudiger innovatief ‘light’ systeem). In 

dit onderzoek worden de technische, de financiële en de maatschappelijke aspecten 

meegenomen. ProRail voert hetzelfde onderzoek tegelijkertijd ook uit voor de fiets- en 

wandeloverweg bij Leyduin. 

 

4. Partijen bespreken de drie varianten op 29 maart 2016 en maken op dat moment 

vervolgafspraken met elkaar. Gezond verstand zal dan hopelijk zegevieren. 

 
* Over de locatie zijn geen afspraken gemaakt. Bewoners van de Laan opperden een locatie 200 meter noordelijk van 

de vml. overweg. 

 

Voor nadere informatie:  

Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-148 64601.  

Wandelnet, Wandeloverleg Noord-Holland, Vladimir Mars, 06-229 21521 
 

 

PERSBERICHT 

 

Vervolgstappen na uitspraak 

Raad van State: overweg Alverna 

moet weer open  



 

Voorbeelden van overweg light systemen in Australië 

 
 

 

 


