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Als bijlage bij dit besluit is een actueel chronologisch overzicht Manpadslaan-
gebied gevoegd waarin de gebeurtenissen van het project Manpadslaangebied 
vanaf 2001 puntsgewijs zijn aangegeven. 
 

 
 

1. Inleiding 
 
Op 19 december 2017 heeft het college ingestemd met de memo ‘Stand van zaken 
Manpadslaangebied’ van adviesbureau Rho (18 december 2017), waarin 
voorgesteld wordt het gestarte participatietraject met de stakeholders uit te 
breiden. Hierbij is uitgangspunt dat er geen verder onderzoek zal plaatsvinden 
naar bebouwing op het speelveld aan de Linge. Deze memo is toegezonden aan 
de commissie Ruimte. 
Op 29 januari 2018 meldt wethouder Nieuwland de gemeenteraad dat na afloop 
van de gesprekken met de stakeholders een stand van zaken document zal 
worden opgemaakt en aan u worden toegezonden.  
 
In deze memo wordt verslag gedaan van wat er afgelopen coalitieperiode is 
gebeurd met betrekking tot het project Manpadslaangebied en wat er is bereikt om 
in het vervolg van het project mee te nemen. De nadruk ligt op de verkenningen 
die afgelopen periode zijn gemaakt en besproken met belanghebbenden.  
 
Het college realiseert zich dat er verkiezingen zijn geweest en daarmee de 
samenstelling van de raad en het college is gewijzigd. Het nieuwe 
gemeentebestuur zal uiteraard op basis van haar eigen afwegingen en 
oordeelsvorming standpunten over het Manpadslaangebied innemen.   
 
De in de memo genoemde documenten zijn als bijlage bijgevoegd. 
 

2. Plan van Aanpak 
 

De coalitie ambieert een open, groen en openbaar toegankelijk 
Manpadslaangebied. Hiertoe wordt een plan gemaakt voor het gehele gebied. Aan 
Adviesbureau Rho is gevraagd om dit project te begeleiden. Nadat deze op 17 
november 2016 is besproken in de raadscommissie Ruimte, stemt het college op 
22 november in met het 'Plan van Aanpak Manpadslaangebied Heemstede’ van 
Rho en stelt de gemeenteraad op 24 november voor de uitvoering hiervan geld 
beschikbaar. 
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3. Het groene casco en vlekkenkaart 
 

In de periode januari/juni 2017 heeft Rho, mede op basis van 2 workshops met de 
gemeenteraad, een ontwerp voor het gehele gebied gemaakt: het integraal groen 
casco. Uit de (geheime) financiële analyse hiervan blijkt dat het volledig groen 
inrichten van het gebied financieel niet mogelijk is en het belangrijkste 
dekkingsmiddel het toevoegen van woningbouw is, eventueel aangevuld met 
andere functies. Op 29 juni 2017 neemt de gemeenteraad kennis van de 
rapportage 'Het groene casco van het Manpadslaangebied’ 
van Adviesbureau Rho en bepaalt dat ‘model 2 met vlekkenkaart 2’ uitgangspunt 
wordt voor verdere uitwerking. 
 
In de zomer van 2017 voert de portefeuillehouder RO over het gekozen ‘model 2 
met vlekkenkaart’ een groot aantal gesprekken met belanghebbenden en – 
stellenden. Uit deze gesprekken blijkt dat er behoefte bestaat aan een nadere 
uitwerking van het model en de vlekkenkaart om de toekomstige invulling van het 
gebied duidelijker te krijgen.  
 
Het plan van aanpak is daarom gewijzigd, in die zin dat model 2 nader wordt 
uitgewerkt in meerdere stedenbouwkundige verkenningen, waarin programma, 
ontwerp en financiële haalbaarheid met elkaar in verband worden gebracht. De 
raadscommissie Ruimte stemt op 5 oktober 2017 in met deze wijziging in het 
proces. 

  
4. Stedenbouwkundige verkenningen 

 
In de periode oktober-november 2017 is door Rho 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 ter plaatse van de speeltuin in de 
zuidwesthoek van de Rivierenwijk mogelijk zou kunnen zijn. Op het 
moment dat daar bebouwing wordt gerealiseerd zal de speelvoorziening 
verplaatst worden naar de noordwesthoek 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). 
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Participatietraject stedenbouwkundige verkenningen 
De rapportage Manpadslaangebied Stedenbouwkundige verkenningen is in 
november 2017 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. In “Heemstede Nieuws” dat huis-aan-huis in 
Heemstede wordt verspreid, is 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 was de mogelijkheid geboden om een reactie te geven op de rapportage 
met verkenningen. 
 
Op de stedenbouwkundige verkenningen zijn in totaal 124 reacties ontvangen. 
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. 
In vervolg hierop heeft Rho een memo stand van zaken geschreven dat nadat het 
college hiermee heeft ingestemd aan de gemeenteraad is toegezonden. Deze 
memo benoemt enkele lijnen: 

 Bebouwing in het gebied wordt – onder voorwaarden - niet afgewezen, 

 De volkstuinders willen niet verplaatsen, 

 Geen bebouwing op het speelveld Linge in de Rivierenwijk, 

 Openheid financiële onderbouwing, 

 Aan de Stichting Manpadslaangebied wordt gevraagd om een solide 
financieel plan samen te stellen om het realiteitsgehalte van het plan van 
de stichting aan te tonen. 

Het college besluit dat het aantal reacties op de stedenbouwkundige verkenningen 
een zorgvuldig proces rechtvaardigt 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. 
 

5. Gesprekken stakeholders 
 
In de periode februari – maart 2018 heeft de portefeuillehouder gesproken met bij 
het project betrokken stakeholders: 

 Bewoners Manpadslaan, 

 Bewoners Herenweg, 

 Bewoners Rivierenwijk, 

 Ontwikkelaars Parck Manpad I + II en Synchroon, 

 Overige grondeigenaren, 

 Stichtingen Manpadslaangebied, Huis te Manpad en Historische 
Vereniging Heemstede Bennebroek, 

 Volkstuinvereniging Groenendaal. 
Verslagen van deze gesprekken zijn achter deze notitie gevoegd. 
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6. Naar aanleiding van de gesprekken 
 

De gesprekken en het voorgaande proces hebben het volgende opgeleverd.  
 

A. Bouwen van woningen in de gebied 
Er bestaat bij een groot deel van betrokkenen geen bezwaar tegen het 
bouwen van woningen in het gebied. Voorwaarde hierbij is wel dat deze 
zorgvuldig in het gebied worden ingepast, onder meer rekening houdend 
met al aanwezige woningen. Ontsluiting speelt hierbij eveneens een 
belangrijke rol.  
De Stichting Manpadslaangebied heeft een plan ingediend zonder 
woningen, hierover later meer. 
 

De ingekomen reacties, gevoerde gesprekken, overleg met de gemeenteraad en 
studies van Rho leveren onderstaande mogelijkheden op.  
 

B. Intensievere bebouwing in de noordoosthoek van het gebied mogelijk 
Er zijn mogelijkheden om bebouwing in de noordoosthoek van het gebied 
toe te staan. Verzet hiertegen bestaat wel bij de volkstuinvereniging die 
hier een deel van haar complex heeft (Herenweg) en enkele direct 
aanwonenden. Het bedrijf Nelis stelt als randvoorwaarde dat hun 
bedrijfsvoering hierdoor niet mag wordt belemmerd.  
Er bestaat bij ons vertrouwen dat door zorgvuldige stedenbouwkundig 
inpassing aan bezwaren van omwonenden en het bedrijf tegemoet kan 
worden gekomen. Voor de hier in gebruik zijnde volkstuinen zou een 
passende alternatieve locatie gezocht kunnen worden binnen het 
Manpadslaangebied, bij voorkeur grenzend aan het volkstuincomplex 
Manpadslaan.  
 

C. Volkstuinen Manpadslaan kunnen blijven 
Het volkstuincomplex aan de Manpadslaan kan op de huidige plek 
gehandhaafd blijven, ook de ‘noordkop’ die ligt in de zichtlijn tussen 
Groenendaal en Leyduin. Gekeken zou kunnen worden hoe de tuinen de 
zichtlijn zo min mogelijk kunnen beïnvloeden. 
 

D. Landschapsplan Stichting Manpadslaangebied 
De stichting heeft een plan voor het Manpadslaangebied 
geschreven/getekend zonder bebouwing. Het plan zou volgens de stichting 
moeten worden gefinancierd door crowd-funding en subsidies. Eerder is de 
Stichting Manpadslaangebied door de gemeente gevraagd (uitgedaagd) 
om een solide financieel plan samen te stellen om de realiteitsgehalte van 
het landschapsplan aan te tonen. Tot op heden is deze niet ontvangen. 
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7. Bijlagen 
 

1. Chronologisch overzicht Manpadslaangebied (april 2018) 
2. Memo Stand van Zaken Manpadslaangebied (18 december 2017) 
3. Bestuurlijk behandelvoorstel Stand van Zaken (19 december 2017) 
4. Memo wethouder stand van zaken document (29 januari 2018) 
5. Plan van Aanpak Manpadslaangebied Heemstede (21 oktober 2016) 
6. Bestuurlijk behandelvoorstel Plan van Aanpak Manpadslaangebied 

Heemstede (25 oktober 2016) 
7. Raadsbesluit Plan van Aanpak Manpadslaangebied (24 november 2016) 
8. Raadsbesluit Het Groene Casco van het Manpadslaangebied (29 juni 

2017) 
9. Het Groene Casco van het Manpadslaangebied (29 mei 2017) 
10. Bestuurlijk behandelvoorstel Proces voorstel Manpadslaangebied (19 

september 2017) 
11. Memo Rho Procesvoorstel Stedenbouwkundige verkenningen 

Manpadslaangebied (14 september 2017) 
12. Bestuurlijk behandelvoorstel Proces voorstel Stedenbouwkundige 

verkenningen Manpadslaangebied (31 oktober 2017) 
13. Gewijzigde Memo Rho Procesvoorstel Stedenbouwkundige verkenningen 

Manpadslaangebied (27 oktober 2017) 
14. Manpadslaangebied Stedenbouwkundige verkenningen (8 november 

2017) 
15. Reacties op Stedenbouwkundige verkenningen (november 2017) 
16. Verslagen gesprekken stakeholders (februari/maart 2018) 
17. Landschapsplan Stichting Manpadslaangebied (november 2017) 

 

 


