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ONDERWERP 
Procesvoorstel Manpadslaangebied  
 
 
SAMENVATTING 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het ‘Procesvoorstel stedenbouwkundige verkenningen 
Manpadslaangebied’ van adviesbureau Rho en dit voor te leggen aan de commissie Ruimte.  
 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Plan van aanpak Manpadslaangebied Heemstede van adviesbureau Rho. 
 
 
BESLUIT B&W 

1. In te stemmen met het ‘Procesvoorstel stedenbouwkundige verkenningen 
Manpadslaangebied’ (14 september 2017) van adviesbureau Rho; 

2. Het besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te 
maken (B-stuk). 

 
 
AANLEIDING 
Na hierover op 17 november 2016 te hebben gesproken met de raadscommissie Ruimte, 
heeft het college op 22 november 2016 het Plan van Aanpak Manpadslaangebied 
Heemstede van adviesbureau Rho vastgesteld. De gemeenteraad heeft op 24 november 
2016 besloten voor de uitvoering hiervan geld beschikbaar te stellen. 
Stap 1 en 2 van het plan van aanpak zijn in de eerste helft van 2017 uitgevoerd en dit heeft 
geresulteerd in de rapportage 'Het groene casco van het Manpadslaangebied’. De 
gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 besloten dat het groene casco model 2 en de 
vlekkenkaart 2 uitgangspunt worden voor verdere uitwerking. Aan de gemeenteraad is 
aangegeven dat in oktober 2017 een procesvoorstel voor het vervolg van het project aan de 
raadscommissie Ruimte wordt voorgelegd.  
 
 
GESPREKKEN 
Afgelopen zomerreces is door wethouder Nieuwland met diverse betrokken partijen 
gesproken over het vervolg van het project. De aanwonenden van de Rivierenwijk zijn 
uitgenodigd voor een inloopavond en gevraagd op een formulier hun mening hierover te 
geven. De verslagen van de gesprekken en de formulieren zijn bij dit besluit gevoegd. 
 
Geen van de mensen waarmee gesproken is, heeft aangegeven helemaal niets te zien in 
het door de gemeenteraad gekozen model. Wel wordt gewezen op de mogelijke negatieve 
gevolgen die model 2 met zich meebrengt voor hun individuele belangen. 
 
Samengevat zijn de volgende bezwaren en opmerkingen ten aanzien van het gekozen 
model gemeld. Voor gedetailleerde individuele zienswijzen wordt verwezen naar de 
verslagen van de gesprekken en ingeleverde formulieren.  
 
De bewoners van de Manpadslaan wensen een brede groene buffer tussen hun woningen/ 
tuinen en eventuele nieuwe bebouwing. Zij zijn tegen het bebouwen van de onbebouwde 
kavel tussen huisnummers 14 en 18. Deze kavel biedt zicht op het gebied vanaf de 
Manpadslaan. Eventuele nieuwe bebouwing dient allure te hebben. Het gebied dient de rust 
te behouden die het nu heeft, dus geen intensieve recreatie. Het groene, recreatieve en 
historische karakter van de Manpadslaan dient behouden te blijven en zo mogelijk versterkt 
te worden. Dit betekent dat de ontsluiting van een nieuwe ontwikkeling in het gebied niet via 
de laan mag worden ontsloten en er geen doorgaand verkeer komt. De aanwezige brug over 
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de Leidsevaart blijft aanwezig, alleen voor langzaam verkeer. Het deel van de Manpadslaan 
langs de Leidsevaart wordt geen onderdeel van een doorgaande (recreatieve) route, ook 
niet voor langzaam verkeer. Gewezen wordt op de ecologisch waardevolle bermen van de 
Manpadslaan. Geopteerd wordt voor 0-variant met bebouwing in de zuidoosthoek van het 
gebied. 
 
Bewoners/gebruikers langs de Herenweg willen (afhankelijk van waar men woont) in de 
zuidoosthoek of noordoosthoek van het gebied geen bebouwing of een ontsluiting van het 
gebied. Dit tast de aanwezige cultuurhistorische en natuurlijke waarden aan. De privacy van 
de bewoners mag door recreanten niet worden verminderd. Er wordt op gewezen dat de 
opzet van vlekkenkaart 2 niet aansluit bij de omgeving van het Manpadslaangebied. Zaken 
als toegankelijkheid, ontsluiting en parkeren dienen goed te worden geregeld. Eén 
gesprekspartner acht enige bebouwing op de onbebouwde kavel achter de monumentale 
bollenschuur aan de Herenweg mogelijk. Hij vindt dat woningbouw noodzakelijk is om een 
maatschappelijk probleem op te lossen. 

 
De aanwonende bewoners van de Rivierenwijk (onder meer bij monde van de Stichting 
Manpadslaangebied) wensen geen ontwikkeling langs de wijk, geen woningen, maar ook 
geen andere ontwikkeling zoals genoemd in het rapport van Rho. De beschreven 
mogelijkheden voor de zone langs de wijk is erg ruim gesteld. Het vrije zicht vanuit hun 
woningen dient gehandhaafd te blijven, evenals het groene karakter van en de rust in het 
gebied. Eén bewoner acht een zorgvuldige ingepaste villa mogelijk, een andere acht 
appartementen in het gebied niet passend. Sowieso moet gestreefd worden naar zo min 
mogelijk bebouwing. Ten aanzien van het bebouwen van het speelterrein in de 
zuidwesthoek van de Rivierenwijk en het creëren van een nieuwe speelplaats in het 
Manpadslaangebied, zijn de meningen verdeeld. Gesuggereerd wordt om aansluitende 
delen van het Manpadslaangebied toe te voegen aan de tuinen van de bestaande woningen. 
Als alternatieven voor bebouwing langs de Rivierenwijk worden genoemd, het vergroten van 
‘bouwvlek 5’ in het noodoosthoek of het mogelijk maken van 20 kavels van 1.000 m2 in een 
zone langs de Manpadslaan.  
De Stichting Manpadslaangebied merkt voorts op dat het open en groene gebied in het 
midden van het gebied dient te worden vergroot. De volkstuinen moeten op de huidige 
plekken blijven. Geen extra verkeer in het gebied en op de Manpadslaan.  
 
Handelskwekerij Admiraal wil in beginsel meewerken aan het verplaatsen van het bedrijf. Als 
nieuwe vestigingsplek wordt de ruimte aan de Herenweg tussen het bedrijfsverzamelgebouw 
Pollvast en Nelis en zoon’s genoemd, waar nu een deel van volkstuincomplex Groenendaal 
is gevestigd. Het bedrijf kan hier groeien, dat is op de huidige plek niet mogelijk.  
 
Pollvast BV acht de bij hun bedrijf geprojecteerde woningbouwlocatie meer geschikt voor 
uitbreiding van bedrijven. Deze schuin lopende vlek dient recht getrokken te worden, 
waardoor het gehele perceel in eigendom van Pollvast voor ontwikkeling in aanmerking 
komt. 
 
Nelis & zoon’s BV wijst op door het bedrijf geproduceerde geluid wat mogelijk overlast kan 
veroorzaken voor de geprojecteerde woningen in de noordoosthoek gebied. Juist hier is de 
meest dichte woningbouw gepland.  
 
Stichting Huis te Manpad wijst erop dat de buitenplaats Huis te Manpad en het 
Manpadslaangebied een ensemble vormen. De op de buitenplaats aanwezige hoge bomen 
hinderen mogelijk nieuwe woningen langs de Manpadslaan. Het karakter van de 
Manpadslaan dient over de gehele lengte van de laan gehandhaafd te blijven. De 
gedenknaald en de oranjerie aan de laan hebben hun ruimte nodig, de geplande ‘parels’ 
zouden deze iconen kunnen wegdrukken. 
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De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek wenst het aanwezige karakter van de 
Manpadslaan te behouden. De laan mag niet gebruikt worden als auto-ontsluiting. Eventuele 
bebouwing dient hoogwaardig te worden uitgevoerd. Het gebied dient zo open en groen 
mogelijk te blijven en er mag geen verrommeling optreden door het toestaan van tiny 
houses, maneges, wellness ed. De vereniging vraag zich af of de woningbouwlocatie in de  
noordoosthoek wel interessant is voor bewoners. 
 
Het bestuur van de volkstuinvereniging Groenendaal wil de 2 locaties waarop de volkstuinen 
nu aanwezig zijn behouden. Indien verplaatsing van de tuinen onvermijdelijk is, willen zij 
hierbij ondersteuning. Het gebied dient zo groen mogelijk te blijven. 
 
De uitbater van pannenkoekenhuis De Konijnenberg wenst uitbreiding van zijn zaak en ziet 
mogelijkheden voor actieve niet-gemotoriseerde recreatie in het gebied. 
 
De vertegenwoordiger van Landschap Noord-Holland wijst erop dat het aanwijzen van het 
gebied als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) onzeker is. Het landschap is 
eventueel bereid tot aankoop van daarvoor in aanmerking komende delen van het gebied en 
het beheer daarvan indien dit financieel gedekt is. 
 
Parck Manpad en Synchroon zien op dit moment geen rol voor henzelf, de gemeente is aan 
zet en dient nu ook risicodrager te zijn/worden. De eerder met de gemeente 
uitonderhandelde minimumvoorwaarden ten aanzien van opbrengst en kwaliteit dienen er uit 
te komen. De gemeente dient met een financieel kader te komen waarin de financiële positie 
van de eigenaren helder staat. 
 
HET PROCESVOORSTEL 
Uit de gesprekken met betrokkenen is gebleken dat er behoefte bestaat aan een nadere 
uitwerking van model 2 en vlekkenkaart 2 om de toekomstige invulling van het gebied 
duidelijker te krijgen. Daarom wordt door adviesbureau Rho voorgesteld om model 2 nader 
uit te werken in meerdere stedenbouwkundige verkenningen, waarin programma, ontwerp 
en financiële haalbaarheid met elkaar in verband worden gebracht. Na hierover met 
betrokkenen/belangstellenden gesproken te hebben, wordt bepaald welke verkenningen de 
voorkeur hebben en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De raad stelt één of 
meerdere verkenningen vast.  
Het procesvoorstel van Rho is als bijlage bij dit besluit gevoegd. Hiermee wordt afgeweken 
van het eind 2016 vastgestelde plan van aanpak. 
 
FINANCIËN 
Dit besluit betreft een procesvoorstel. Hierbij zijn geen financiën betrokken. De 
werkzaamheden passen binnen de lopende offerte van adviesbureau Rho. 
 
PLANNING/UITVOERING 
In het procesvoorstel van Rho voor de stedenbouwkundige verkenningen is de volgende 
planning opgenomen: 
1 en 2  Opstellen verkenningen, bijstellen verkenningen  

en bepalen voorkeur       t/m week 42 
3  Bespreking verkenningen met betrokkenen en belangstellenden  week 43 

 Termijn geven visie eindigt in:      week 45  

4  Start procedure vaststelling verkenningen(en) in de raad vanaf   week 46 

 (geplande behandeling in commissie Ruimte en raad januari 2018) 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
In de gesprekken die wethouder Nieuwland heeft gevoerd, alsook op het reactieformulier 
aanwonenden Rivierenwijk, is gevraagd welke rol men voor zichzelf ziet weggelegd in het 
verdere proces. De reacties variëren van geen rol tot bevoegdheid meebeslissen/vetorecht. 
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De gemene deler is dat men actief op de hoogte wil worden gesteld van ontwikkelingen en 
hierover mee wenst te praten. 
In het voorstel van Rho worden de verkenningen toegelicht op een bijeenkomst en een ieder 
wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar visie te geven. De opzet van deze bijeenkomst 
wordt nog uitgewerkt. 
 
DUURZAAMHEID 
Dit besluit betreft een procesvoorstel. Duurzaamheid speelt hierbij nog geen rol. Bij de 
verdere uitwerking zal duurzaamheid betrokken worden.  
 
BIJLAGEN 
  kenmerk:  695225 onderwerp: Procesvoorstel stedenbouwkundige verkenningen 

Manpadslaangebied 

 NIET OPENBAAR kenmerk: 695274 onderwerp: verslagen gesprekken + 
formulieren inloopavond  

 kenmerk: 695326 onderwerp: verslagen gesprekken + formulieren inloopavond, 
geanonimiseerd 

 


