
  

 
 

Manpadslaangebied Heemstede 
 

Datum:  13 augustus 2020 
 
Locatie: Videobijeenkomst 
 
Aanwezig:  De heer E. Briët (directeur Landschap Noord-Holland) 

De heer F. Bekker (gebiedsmanager Buitenplaatsen/Forten Landschap Noord-Holland 
 Mevrouw A. van der Have (wethouder gemeente Heemstede) 

 De heer G. Klaassen (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening gemeente Heemstede) 
 
 
 
Aanwezigen stellen zich voor en de heer Briët introduceert de organisatie Landschap Noord-Holland 
(LNH).  
 
Onlangs is door de bij het Manpadslaangebied betrokken ontwikkelaars Synchroon en Parck Manpad 
een planvisie voor het gebied aan het college van burgemeester en wethouders toegezonden. De 
visie is in opdracht van hen opgesteld door Delva Landscape Architecture Urbanism. Eerder is de visie 
door de ontwikkelaars gepresenteerd aan de fracties van de gemeenteraad. De visie is door de 
gemeente aan Landschap Noord-Holland toegezonden. 
 
Wethouder Van der Have heeft LNH uitgenodigd om de mening van hen te horen over de visie in 
relatie tot de uitgangspunten waarmee de raadscommissie Ruimte op 13 mei 2019 heeft ingestemd. 
Het resultaat van deze bespreking wordt meegenomen in het collegebesluit dat naar aanleiding van 
de ingediende visie wordt voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte. 
 
LNH is volgens de heren Briët en Bekker in het verleden geregeld betrokken geweest bij het dossier 
Manpadslaangebied. Er is contact geweest met de gemeente, maar ook met de in het gebied actieve 
ontwikkelaars en de Stichting Manpadslaangebied. Het betreft een gevoelig dossier dat al 20 jaar 
loopt en waarbij diverse partijen betrokken zijn. 
 
Het Manpadslaangebied is volgens LNH vanwege haar ligging een interessant gebied voor met 
potentie voor natuur (ecologische verbinding oost-west) en landschap. Het gebied kan vanwege haar 
ligging naast het Natura 2000–gebied Kennemerland-Zuid mogelijk een rol spelen in het kader van de 
stikstofproblematiek. LNH is daarom in de basis geïnteresseerd om bij de ontwikkeling en het beheer 
van het gebied betrokken te zijn.  
Hierbij wordt nadrukkelijk aangetekend dat LNH wel eerst duidelijkheid van de gemeente wenst welke 
rol LNH hierbij heeft, nu, maar vooral ook in de toekomst. Er dient voorts een duidelijk proces te zijn, 
betrokken partijen zijn eendrachtig in hun streven en weten wat zij willen. Er is ook concreet zicht op 
uitvoering. LNH wil niet enkel bij het project betrokken zijn om hieraan legitimiteit te geven. 
Afgesproken wordt dat de heren Bekker en Klaassen verder spreken over de mogelijke rol van LNH.  
 
De heer Briët en wethouder Van der Have spreken af elkaar in oktober weer te spreken.  
   
De aanwezigen geven toestemming dit verslag openbaar te maken. 
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