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1. Inleiding 

In dit memo informeren wij u over de stand van zaken van het project Manpadslaangebied en over het 

vervolgproces. Voorgesteld wordt het gestarte participatietraject over de verkenningen met de stakeholders 

voort te zetten. Hierbij is uitgangspunt dat er geen verder onderzoek zal plaatsvinden naar bebouwing op het 

speelveld aan de Linge.  

 

 

Verkenningen 

Omdat het voor belanghebbenden, belangstellenden en omwonenden moeilijk is te bepalen of het door de 

gemeenteraad in juni gekozen model 2 met bijbehorende vlekkenkaart 2 leidt tot de gewenste inrichting van het 

Manpadslaangebied, is deze verder uitgewerkt in een aantal stedenbouwkundige verkenningen. Daardoor 

ontstaat meer inzicht in de mogelijke impact voor de omwonenden als gevolg van de keuze voor model 2. De 

raad is hierover geïnformeerd in een procesvoorstel (d.d. 27 oktober 2017).  

Dit voorstel ging uit van de volgende 4 stappen: 

1. Opstellen verkenningen 

2. Bijstellen verkenningen en bepalen voorkeur  

3. Bespreking verkenningen met betrokkenen en belangstellenden 

4. Vaststellen gekozen verkenning(en) in de gemeenteraad 

 

Op dit moment zijn stap 1 t/m 3 doorlopen. In dit memo willen wij u op de hoogte brengen van de resultaten en 

informeren over het vervolg. 

2. Stedenbouwkundige verkenningen 

In de periode oktober-november 2017 is een drietal stedenbouwkundige verkenningen gemaakt. Hierbij zijn de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• In de verkenningen is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen en kanttekeningen 

van belanghebbenden en omwonenden, zoals aangegeven tijdens de in de zomerperiode met de 

portefeuillehouder gevoerde gesprekken; 



  

 

• In de rapportage ‘Het groene casco van het Manpadslaangebied’ is uitgegaan van amovering van 

bedrijven in het gebied. Op basis van de reactie van één van de bedrijven is een aantal varianten 

gemaakt waarbij de bedrijfslocatie van het Handelskwekerij Admiraal in het gebied gehandhaafd blijft; 

• Onderzocht is of bebouwing in de zuidwesthoek (op de speelvoorziening) mogelijk zou kunnen zijn. Op 

het moment dat daar bebouwing wordt gerealiseerd zal de speelvoorziening verplaatst worden naar de 

noordwestpunt van het Manpadslaangebied; 

• De uitgangspunten van de financiële bijlage van de (vertrouwelijke) rapportage ‘Het groene casco van 

het Manpadslaangebied’ blijven onverlet van kracht. Alle verkenningen dienen te passen binnen de 

financiële kaders, zoals beschreven in die rapportage. 

 

De stedenbouwkundige verkenningen zijn toegelicht in een rapportage (Manpadslaangebied 

Stedenbouwkundige verkenningen, 8 november 2017). 

 

 

Participatietraject stedenbouwkundige verkenningen 

De rapportage Manpadslaangebied Stedenbouwkundige verkenningen (8 november 2017) is gepubliceerd op de 

website van de gemeente Heemstede. Aan direct betrokkenen – onder meer bewoners en direct omwonenden 

van het gebied – is dit medegedeeld in een brief (3 november 2017). In “Heemstede Nieuws” dat huis-aan-huis 

in Heemstede wordt verspreid, is op 8 november 2017 gemeld dat de verkenningen te vinden zijn op de website.  

Op maandag 13 november 2017 was er een druk bezochte bijeenkomst waar een toelichting op de verkenningen 

is gegeven en de gelegenheid bestond vragen te stellen. Tijdens de bijeenkomst zijn reactieformulieren uitgereikt 

die ter plaatse konden wordt ingeleverd of later aan de gemeente toegezonden. Tot en met 1 december is de 

mogelijkheid geboden om een reactie te geven op de rapportage met verkenningen. 

 

Op de stedenbouwkundige verkenningen zijn de volgende reacties binnen gekomen: 

• In totaal zijn 124 reacties ontvangen, 106 reactieformulieren en 18 brieven/e-mails,  

• Diverse reacties zijn door/namens meerdere personen ingediend, 

• 19 reacties zijn afkomstig van buiten Heemstede, 

• 40 reacties zijn afkomstig van bewoners of omwonenden van het gebied (adressen Manpadslaan, 

Herenweg 13-35 , Linge, Grevelingen), 

• Hoewel niet altijd expliciet aangegeven, wordt verondersteld dat 65 reacties afkomstig zijn van 

personen met een volkstuin in het gebied; 

• 14 reacties zijn afkomstig van personen die geen directe binding (lijken te) hebben met het gebied (geen 

bewoner, omwonende, eigenaar, volkstuinder). 

• Er zijn reacties binnen gekomen van de volgende organisaties/bedrijven: 

- Parck Manpad en Synchroon, 

- Admiraal Handelskwekerij, 

- Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland, 

- Historische Vereniging Heemstede Bennebroek, 

- Volkstuinvereniging Groenendaal, 

- Stichting Manpadslaangebied, 

 

Het aantal ingekomen reacties en de grote opkomst bij de bijeenkomst op 13 november bevestigt dat het 

Manpadslaangebied en de eventuele ontwikkelingen van het gebied leven bij de bewoners, omwonenden en 

gebruikers van het gebied.  

 

 

  



  

 

Hoofdlijnen van de reacties op de stedenbouwkundige verkenningen 

De ingekomen reacties zijn zeer verschillend en variëren van een enkel woord (“protest”) tot uitgebreide brieven. 

Niet alleen wordt gereageerd op de 4 verkenningen, ook wordt gereageerd op het doorlopen proces, het 

vertrouwen in de gemeente en de politiek en de lange tijd dat er nu over het gebied wordt gesproken. 

 

Het is mogelijk om op basis van de ingekomen reacties enkele lijnen te benoemen: 

 

• Bebouwing in het gebied wordt niet afgewezen 

Uit een grote meerderheid van de ingekomen reacties blijkt niet dat er geheel geen woonbebouwing 

in het Manpadslaangebied mag of kan plaatsvinden. Dit met uitzondering van een 20-tal reacties 

waarin geen woningbouw voorkomt. Dit betreft met name de reactie van de Stichting 

Manpadslaangebied, die  kiest voor het “Natuurpark Manpadslaan”. 

Wel worden in de reacties allerhande voorwaarden gesteld, zoals lage bebouwingsdichtheid, bouwen 

op grote kavels, geen verstedelijking, geen verstoring van het karakter van het gebied, geen 

appartementen, geen hoogbouw (>3 bouwlagen). Ook worden diverse kanttekeningen gezet bij de 

gekozen locaties voor woningbouw, de ontsluiting hiervan en de effecten ervan op verkeer en 

parkeren. 

 

• De volkstuinders willen niet verplaatsen 

De tuinders geven aan op hun huidige twee locaties in het Manpadslaangebied te willen blijven. 

Verplaatsing binnen het gebied vinden zij onwenselijk. Er is veel geïnvesteerd in de tuinen (tijd en 

geld) en deze hebben nu in de ogen van de volkstuinders een ecologische waarde. Een tuin op een 

nieuwe plek wordt ook afgewezen omdat er mogelijk bodemverontreiniging aanwezig kan zijn. 

Gewezen wordt op de belangrijke sociale functie van de tuinen. De volkstuinders geven aan 

voorstander te zijn van ‘plan 5 van de kerngroep’ (zie bijlage brief voorzitter Volkstuinvereniging 

Groenendaal). 

 

• Geen bebouwing op het speelveld Linge in de Rivierenwijk 

Er is een groot aantal reacties (met name afkomstig uit de Rivierenwijk) die tegen bebouwing van het 

speelveld Linge zijn. Het speelveld wordt als een waardevol open gebied van de wijk beschouwd. Men 

vreest voor toename van verkeer in de Rivierenwijk. 

 

• Openheid financiële onderbouwing 

Diverse reacties vragen om openheid van de financiële onderbouwing  

 

 

Plan stichting Manpadslaangebied 

Op de informatiebijeenkomst over de stedenbouwkundige verkenningen is door de stichting Manpadslaangebied 

een eigen plan aan de aanwezigen overhandigd met een volledig groen plan zonder de toevoeging van 

bebouwing. De stichting heeft daarover ook contact gezocht met de pers en er zijn inmiddels een aantal 

persberichten over verschenen. Op 16 december jongstleden heeft de stichting ter ondersteuning van hun plan 

een petitie aangeboden aan de wethouder (zie bijlage). 

 

Het plan komt tegemoet aan de (initiële) ambitie van het College van B&W:  de realisering van een open, groen 

en openbaar toegankelijk Manpadslaangebied zonder bebouwing.  

 

Op basis van de financiële analyse van het integrale groene casco heeft u overigens geconcludeerd dat het 

volledig groen inrichten van het gebied op basis van de financiële calculatie voor de gemeente niet haalbaar is. 

De stichting Manpadslaangebied meent op basis van subsidiebijdragen en crowd-funding het plan financieel 

haalbaar te kunnen maken. Alhoewel de vraag is of de stichting in staat is om de benodigde financiële middelen 

(op basis van subsidiebijdragen en crowd-funding) bijeen te brengen zou een dergelijk initiatief niet op voorhand 

vanuit de gemeente afgewezen moeten worden. 

 



  

 

De gedachte is om parallel aan de uitwerking van de stedenbouwkundige verkenning zoals staat beschreven in 

de navolgende paragraaf de stichting Manpadslaangebied uit te dagen om een solide financieel plan samen te 

stellen om het realiteitsgehalte van haar plan aan te tonen. 

3. Het vervolg 

Vervolg participatietraject stakeholders 

Het aantal reacties op de stedenbouwkundige verkenningen rechtvaardigt een zorgvuldig proces om maximaal 

rekening te houden met de inbreng en belangen van de respondenten. Om die reden wordt voorgesteld het, in 

het procesvoorstel opgenomen, participatietraject met omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden 

uit te breiden en hen nogmaals bij het proces te betrekken. 

 

Dit ook omdat in de reacties allerhande voorwaarden worden gesteld, die alleen in overleg met de stakeholders 

bediscussieerd en uitgewerkt kunnen worden.  

 

Soms is daarbij sprake van keuzes die bij de vaststelling van het groene casco als uitgangspunt zijn vastgesteld 

door de gemeente, maar soms betreft het ook uitgangspunten waarbij door communicatie over de 

uitgangspunten tot een betere invulling van bepaalde locaties in het gebied gekomen kan worden.  

 

Daarbij heeft elke rand van het Manpadslaangebied zijn eigen (specifieke) kansen, mogelijkheden en 

onmogelijkheden. Veelal richt de inbreng van de reactie zich ook met name op de directe woonomgeving van de 

belanghebbenden. De gedachte is dan ook om in eerste instantie per deellocatie het gesprek te voeren met de 

stakeholders en in tweede instantie met alle betrokkenen op basis van een verder uitgewerkt stedenbouwkundig 

plan. Hierbij is het in de eerste stap de bedoeling om per groep te zoeken naar een goede invulling van het 

betreffende deelgebied zonder de ‘ballast’ van de andere locaties.  

 

Gelet op de ingekomen reacties zal hierbij het uitgangspunt zijn dat er geen verder onderzoek zal plaatsvinden 

naar bebouwing op het speelveld aan de Linge.  

 

Verder blijven de uitgangspunten conform de rapportage ‘Het groene casco van het Manpadslaangebied d.d. 31 

mei 2017)’ onverlet van kracht en vormen deze het vertrekpunt voor de inzet van de gemeente om richting te 

geven aan de inbreng van de belanghebbenden en omwonenden. 

 

Daarbij wordt uitgegaan van overleg met de volgende groepen van stakeholders: 

- Overleg met alle belanghebbenden en betrokkenen aan de zijde van de Manpadslaan; 

- Overleg met alle belanghebbenden en betrokkenen aan de zijde van de Herenweg; 

- Overleg met alle belanghebbenden en betrokkenen aan de zijde van de Rivierenwijk; 

- Overleg met de volkstuindersvereniging; 

- Overleg met de projectontwikkelaar; 

- Overleg met de overige voor de ontwikkeling van belang zijnde grondeigenaren; 

- Overleg met HVHB, LNH, stichting Huis te Manpad, stichting Manpadslaangebied. 

 

Het doel van het overleg is om op basis van alle ontvangen reacties en de uitgangspunten conform de rapportage 

‘Het groene casco van het Manpadslaangebied d.d. 31 mei 2017’ nogmaals gezamenlijk per deelgebied te kijken 

naar de inrichtingsmogelijkheden van de betreffende zone. Op basis van de stedenbouwkundige verkenningen 

hebben alle betrokkenen (beter) inzicht gekregen in de uitgangspunten van de gemeente alsmede ook de 

gedachte uitwerkings-, en inrichtingsmogelijkheden.  

 

Uiteindelijk moet de planvorming leiden tot een duurzame ontwikkeling van het Manpadslaangebied en een 

robuust integraal groen casco. Derhalve moet er, naast het komen tot een goed inhoudelijk en gedragen plan, 

ook verkend moeten gaan worden welke ontwikkelings- en realisatiestrategie leidt tot het voorkeursplan. Deze 

verkenning zal worden meegenomen in de te voeren gesprekken. 


