
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haarlem, 9 oktober 2014 

 

 

 

 

ProRail heeft afgelopen nacht de overweg bij het Laantje van Alverna afgesloten. De rijplaten tussen de sporen 

zijn verwijderd evenals de opritten. De klaphekken zijn verwijderd en vervangen door een afgesloten hekwerk.  

Wandelnet en Fietsersbond vinden het raar dat ProRail de rechtszaak niet afwacht – de spoedzitting dient 

volgende week 16 oktober.  

 

Wij roepen gemeente Heemstede op om haar verantwoordelijkheid te nemen en op te treden tegen ProRail. 

Fietsers en wandelaars zijn vandaag getroffen door deze – zonder enige communicatie vooraf – eenzijdige 

afsluiting van een openbare weg door ProRail.  

 

Wandelnet en Fietsersbond willen dat de gemeente de overweg openhoudt voor wandelaars en fietsers. In 

ieder geval tot er uitspraak is gedaan in de bodemprocedure. Volgens ons is de spoorwegovergang door 

verjaring openbaar geworden, omdat deze feitelijk toegankelijk was gedurende dertig achtereenvolgende 

jaren. Velen kunnen dit getuigen. Als de openbaarheid is erkend zal de gemeente ProRail kunnen vragen de 

overweg te beveiligen en open te houden voor wandelaars en fietsers. 

 

A.s. donderdag 16 oktober dient de zaak voor Rechtbank Noord-Holland, Stationsplein 80, Haarlem, 10.30 - 

12.30 u. Het is een openbare zitting, dus iedereen is welkom. 

 

Voor nadere informatie:  

Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-148 64601 

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

PERSBERICHT 

 

 

Overweg Laantje van Alverna 

afgelopen nacht afgesloten 

Enkele van de verbolgen reacties van omwonenden die wij gisteravond en vanmorgen ontvingen: 

Gisteravond: 

22.45: “Ze zijn op dit moment bezig met de overweg Laantje van Alverna. Alleen in de avond wordt er stiekem aan 

gewerkt.” 

23.15: “Op dit moment, rond 11 uur 's avonds wordt door ProRail in het donker - de overweg naar het Laantje van 

Alverna toe hermetisch afgesloten. Dit geeft ons inwoners het gevoel van 'als dieven in de nacht'.... Wat laat ProRail en 

de gemeente Heemstede zich in de kaart kijken. Morgen is de overweg dus voorgoed gesloten voor alle verkeer, 

wandelaars en voetgangers.” 

Vanmorgen: 

8.57: “Mijn man constateerde vanochtend vroeg tot zijn schrik dat de overgang nu dichtgemaakt en afgesloten is. We 

hopen van harte dat e.e.a. nog iets gaat opleveren, maar we vrezen eerlijk gezegd het ergste.”  

9.36: “Overigens zojuist geconstateerd, dat de overweg overgang reeds verwijderd is! Lijkt mij (hangende deze 

rechtszaak) absoluut niet correct, of kan ProRail voor eigen rechter spelen!” 



 

 
Overweg Laantje van Alverna afgesloten 

 

 
Rijplaten zijn verwijderd, opritten verwijderd, en klaphekken vervangen door vaste hekken. 


