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ONDERWERP 
Manpadslaangebied 
 
 
SAMENVATTING 
De gemeenteraad vraagt om een ‘update inclusief stappenplan’ van het project 
Manpadslaangebied. Gedeputeerde Staten melden dat de provincie niet financieel zal 
bijdragen aan het gebied en een volledig groene inrichting van het gebied dus niet mogelijk 
is. Voorgesteld wordt een onderzoek uit te voeren naar hoeveel woonbebouwing nodig is 
voor een verder groene inrichting van het Manpadslaangebied, gebaseerd op actuele 
uitgangspunten. Het onderzoek wordt gebruikt om een uiteindelijke keuze te maken over het 
voortzetten van het project Manpadslaangebied. 
 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

 Motie ‘Voortgang Manpadslaantraject’ 

 Raadsbesluit 29 juni 2017 ‘Het groene casco van het Manpadslaangebied’ 

 Plan van aanpak Rho (2016 & gewijzigd 2017) 

 Collegeakkoord 2018 
 
 
BESLUIT B&W 

1. Kennis te nemen van de voorgestelde aanpak voor het project Manpadslaangebied;  
2. Dit besluit voor te leggen aan de raadscommissie Ruimte om haar zienswijzen 

kenbaar te maken (B-stuk) 
 
 
AANLEIDING 
Door de gemeenteraad is de motie ‘Voortgang Manpadslaantraject’ aangenomen 
Hierin wordt het college opgeroepen: ‘Het in de vorige raadsperiode in gang gezette traject 
te respecteren en vaart te maken met de gesprekken met de diverse belanghebbenden 
zodat binnen afzienbare tijd het natuurgebied gerealiseerd kan worden, inclusief de 
eventueel daarvoor noodzakelijke financiële dragers (bv. bebouwing of andere 
mogelijkheden tot (deel)financiering). Voor 1 maart te komen met een concreet plan en 
financiële onderbouwing voor het Manpadslaangebied. Mocht dit niet lukken, dan minimaal 
met een update inclusief stappenplan.’ 
 
Het collegeakkoord vermeldt de ambitie van het college voor het Manpadslaangebied  
 
‘Wat groen is blijft groen. We zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van dit gebied door het 
in te richten voor natuur en lichte recreatie.’  
 
‘We bouwen niet in onze groene gebieden en landgoederen. In uitzonderlijke gevallen is 
beperkt bouwen alleen mogelijk als het leidt tot meer natuur, en kwalitatieve meerwaarde 
zoals het behoud van cultuurhistorie en het openbaar toegankelijk maken van natuur.’ 
 
Afgelopen najaar en winter is door het college onderzocht op welke wijze gevolg kan worden 
gegeven kan worden aan de ambitie van het college en op welke wijze invulling gegeven 
kan worden aan de motie. 
 
 

Het project Manpadslaangebied kent een lange geschiedenis waarvan een overzicht 
wordt gegeven in het bij dit besluit gevoegde actuele chronologisch overzicht 
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ACTIES COLLEGE 
 
Er heeft intensief bestuurlijk overleg plaatsgevonden met Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland 
Sinds hun aantreden hebben de wethouders ruimtelijke ordening en natuur in diverse 
gesprekken met gedeputeerden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het 
Manpadslaangebied in te richten als groen gebied zonder aanvullende bebouwing. De 
gedeputeerde voor natuur en milieu heeft onlangs een bezoek gebracht aan het gebied.  
De gesprekken zijn vanuit verschillende invalshoeken ingestoken, waaronder Natuurnetwerk 
Nederland (NNN), ecologische verbindingszone, Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand, 
recreatie/recreatieve verbindingen en water. 
Naast bestuurlijk overleg heeft er ook ambtelijk overleg plaatsgevonden met de provincie, 
onder meer tijdens het zogenaamde Provinciaal Initiatieven Platform (PRIP). In een sessie 
heeft een 25-tal betrokken medewerkers van de provincie samen met medewerkers van de 
gemeente onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het Manpadslaangebied. 
 
Portefeuillehouders hebben gesproken met enkele bij het gebied betrokken partijen 
De Stichting Manpadslaangebied, de bewoners Manpadslaan, de ontwikkelaars en 
Handelskwekerij Admiraal hebben zich bij de wethouders gemeld. Het betrof 
kennismakingsgesprekken waarin zij de wethouders informeerden over hun standpunt in het 
project.  
 
De Stichting Manpadslaangebied heeft een procesvoorstel opgesteld 

Dit voorstel (bijlage) ziet op het Manpadslaangebied in samenhang met de haven en het 
bedrijvengebied ten oosten van de haven. Als basis voor de ontwikkeling 
Manpadslaangebied dient de globale schets van de Stichting Manpadslaangebied uit 2018 
(bijlage). Daarbij bestaan mogelijkheden om in en aan de rand van het gebied op locaties 
met bestaande bebouwing, door verplaatsing van de huidige rode functies, woningen te 
realiseren.  
De stichting stelt voor om voor het Manpadslaangebied en het bedrijventerrein twee 
procesmanagers aan te stellen om hiervoor vlekkenplannen te maken en een raadsbesluit 
voor te bereiden. De vlekkenplannen worden hierna verder uitgewerkt tot 
gebiedsontwikkelingsplannen en kan in samenwerking met marktpartijen, maatschappelijke 
initiatieven e.d. de realisatie van start gaan. De stichting heeft ondertussen de 
samenwerking gezocht met de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek en 
Landschap Noord-Holland.  
De Stichting Manpadslaangebied zal bij het verdere proces worden betrokken.  
 
De bewoners van de Manpadslaan hebben een manifest opgesteld (bijlage) 
Zij vinden dat de kracht en recreatieve functie van de Manpadslaan moet worden versterkt in 
plaats van verzwakt. Voor recreanten vormt het laantje de ideale verbinding tussen 
Groenendaal en Leyduin. De voorgenomen herinrichting biedt de unieke kans om de 
recreatieve functie en het unieke karakter van de laan in hoge mate te versterken door deze 
nog autoluwer te maken en te voorzien van een open zichtlijn ter hoogte van de huidige 
paardenbak en het naastgelegen weiland. De gemeente wordt de nuloptie (geen extra 
bebouwing) in overweging gegeven. Indien de nuloptie financieel onhaalbaar blijkt, kunnen 
de Manpadslaanbewoners onder voorwaarden leven met beperkte bebouwing in het 
Manpadslaangebied. 
De bewoners van de Manpadslaan zullen evenals andere bewoners en omwonenden van 
het gebied bij het verdere proces worden betrokken. 
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STANDPUNT GEDEPUTEERDE STATEN NOORD-HOLLAND 
 
Gedeputeerde Staten hebben een standpunt ingenomen 
Deze staat aangegeven in de antwoorden die Gedeputeerde Staten hebben gegeven aan 
Provinciale Staten naar aanleiding van vragen van de GroenLinks fractie in de staten 
(bijlage). 
 
Gedeputeerde Staten willen zich samen met de gemeente inspannen voor het gebied 
Doel is om de openheid van het Manpadslaangebied te waarborgen, de natuur- en 
landschapskwaliteit te versterken en ruimte te bieden aan recreatie die daarmee in 
overeenstemming is. De gemeente heeft hierin het voortouw. 
  
Gedeputeerde Staten staan achter de realisatie van een ecologische en recreatieve 
verbindingszone door het Manpadslaangebied 
Dit is in het kader van het Ontwikkelingsperspectief voor de binnenduinrand al aangegeven. 
De ecologische verbindingszone tussen de gebieden in het Natuur Netwerk Nederland 
(NNN) in de duinen en in Landgoed Groenendaal is nu voorzien aan de zuidzijde van de 
buitenplaats De Hartekamp. De provincie is bereid deze zone te verplaatsen naar het 
Manpadslaangebied. Gedeputeerde Staten kunnen de eisen ten aanzien van ligging, 
omvang en inrichting van deze zone nader uitwerken. Eventuele financiële middelen voor 
realisatie van de zone kunnen beschikbaar komen op basis van een goed onderbouwd plan 
en besluitvorming over het Programma Natuurontwikkeling door Provinciale Staten. De 
gemeente heeft het voortouw voor het opstellen van een goed onderbouwd plan, de 
provincie is bereid te verkennen hoe zijn daar kunnen bijdragen. 
 
De ontwikkeling van het Manpadslaangebied tot natuurgebied past niet binnen het natuur- 
en ruimtelijk beleid van de provincie 
Dit met uitzondering van het verplaatsen van de ecologische verbindingszone. Begrenzing 
van het gebied als NNN is volgens Gedeputeerde Staten niet aan de orde. 
 
De provincie wacht initiatieven van de gemeente af 
De gemeente is volgens Gedeputeerde Staten aan zet met het maken van een goed 
onderbouwd plan voor het Manpadslaangebied. Ook in het Ontwikkelingsperspectief 
Binnenduinrand is aangegeven dat het gebied vraagt om verdere uitwerking. De provincie is 
graag bereid met de gemeente te verkennen op welke wijze de provincie daaraan kan 
bijdragen.  
 
Conclusie 
Gelet op de uitkomst van het overleg met de provincie concludeert het college dat de 
provincie Noord-Holland niet financieel zal bijdragen aan de ontwikkeling van het 
Manpadslaangebied. In ieder geval niet op zodanig substantiële wijze dat een volledig 
groene inrichting hierdoor mogelijk wordt. De provincie wil enkel onderzoeken of de nu 
zuidelijker geplande ecologische verbindingszone naar het Manpadslaangebied verplaatst 
kan worden. Waarbij overigens wordt opgemerkt dat het verplaatsen van deze 
verbindingszone niet mag leiden tot meer bebouwing op buitenplaats De Hartekamp. 
 
Ook is vanuit andere bronnen niet te verwachten dat er voldoende zal worden bijgedragen 
dat een volledige groene inrichting van het gebied mogelijk wordt.  
 
De gemeente kan (naar verwachting) zonder substantiële bijdragen van provincie of andere 
partijen de ontwikkeling naar natuur / recreatie niet dragen. Dit zou een te forse en 
substantiële investering voor lange tijd betekenen.  
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DE GEMEENTE IS AAN ZET 
Nu klip en klaar is dat er door de provincie of andere instantie geen geld beschikbaar wordt 
gesteld voor een groene en recreatieve inrichting van het gebied, dient de fundamentele 
keuze te worden gemaakt of het proces voor herontwikkeling van het Manpadslaangebied al 
dan niet wordt voortgezet. Het college wenst het proces niet voort te zetten indien op 
voorhand kan worden gesteld dat de kans reëel is dat uiteindelijk niet wordt ingestemd met 
het resultaat van dit proces. 
 
Het collegeakkoord vermeldt dat er niet gebouwd wordt in de groene gebieden en 
landgoederen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is beperkt bouwen mogelijk als het leidt tot 
meer natuur en kwalitatieve meerwaarde, zoals het behoud van cultuurhistorie en het 
openbaar toegankelijk maken van natuur. Gelet op het aanzienlijke aantal woningen dat 
volgens eerdere berekeningen nodig is om (de rest van) het gebied groen in te richten, is het 
zeer de vraag of er een kwalitatieve meerwaarde gerealiseerd kan worden.  
 
Er dient daarom nu een zorgvuldige afweging plaats te vinden. 
 
Het college ziet 3 denkrichtingen / varianten: 
 

 Variant 1 Rho (bijlage) 
Het door de gemeenteraad gekozen ‘groene casco en vlekkenkaart model 2’ is door 
adviesbureau Rho nader uitgewerkt in een aantal verkenningen voor het 
Manpadslaangebied. Volgens berekeningen van Rho zijn, afhankelijk van de 
gekozen verkenning, 36 tot 47 woningen/appartementen in het gebied 
noodzakelijk om de rest van het gebied een natuurlijke en recreatieve inrichting te 
geven. Door Rho zijn naast de gronden van de projectontwikkelaars ook de gronden 
van meerdere eigenaren in Manpadslaangebied betrokken. 
 

 Variant 2 Akro Consult  
In 2015 heeft Akro Consult in opdracht van de gemeente Heemstede onderhandeld 
met projectontwikkelaars Parck Manpad I + II en Synchroon. Resultaat hiervan is dat 
het college (na overleg met de raadscommissie Ruimte) heeft ingestemd met het 
onderzoeken van de haalbaarheid van 20 woningbouwkavels van 1.000 m2 in de 
zuidwesthoek van het Manpadslaangebied. Uitgangspunt is dat hierbij enkel de 
gronden van genoemde projectontwikkelaars betrokken zijn. 
 

 Variant 3 Huidige situatie handhaven 
Het Manpadslaangebied heeft volgens het geldende bestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden’ grotendeels groene bestemmingen en 
conserveert nagenoeg de aanwezige situatie. In de zuidwesthoek van het gebied is 
nog wel enige uitbreiding van het oppervlakte kassen mogelijk. 
 

 
NADER ONDERZOEK 
Om uit deze 3 varianten een verantwoorde keuze te kunnen maken, is nader actueel 
onderzoek nodig. Bepaald moet worden hoeveel woonbebouwing nodig is, gebaseerd op 
actuele uitgangspunten. Voorgesteld wordt om dit nadere onderzoek uit te voeren. Het 
resultaat hiervan wordt gebruikt om in samenspraak met de raadscommissie Ruimte een 
uiteindelijke keuze te maken over het voortzetten van het project Manpadslaangebied. 
 
 
 
 

03 Manpadslaangebied, voorstel nader onderzoek hoeveel bebouwing 5 / 84

Terug naar startpagina



Collegebesluit 
 Collegevergadering: 26 februari 2019 

713879  5/5 

PLANNING/UITVOERING 
Dit besluit in maart voor een eerste bespreking voorleggen aan de raadscommissie Ruimte. 
Indien wordt ingestemd met het voorstel zal opdracht worden gegeven voor het uitvoeren 
van het nadere onderzoek. Na ontvangst van het nadere onderzoek zal een definitief 
voorstel aan de raadscommissie Ruimte worden voorgelegd. Het college streeft ernaar dit 
besluit op zo kort mogelijk termijn aan de raadscommissie toe te zenden, bij voorkeur al in 
mei. 
 
 
FINANCIËN 
In 2016 beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000 voor uitvoering van het plan van aanpak 
van adviesbureau Rho is nog niet geheel verbruikt. Er resteert nog € 5.400. Het nader 
onderzoek kan naar verwachting (er is nog geen offerte gevraagd) hiervan worden betaald. 
  
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Betrokkenen worden als gebruikelijk per brief geïnformeerd over de behandeling van dit 
besluit en de mogelijkheid hierop in te spreken bij de behandeling in de raadscommissie 
Ruimte.  
 
 
DUURZAAMHEID 
Dit betreft een procedurevoorstel waarbij nu geen duurzaamheidsaspecten zijn betrokken.  
 
 
BIJLAGEN 
  kenmerk: 711242 onderwerp: Motie Voortgang Manpadslaantraject 

 kenmerk: 690962 onderwerp: raadsbesluit Het groene casco van het 
Manpadslaangebied 

 kenmerk: 691243 onderwerp: Het groene casco van het Manpadslaangebied 
(Adviesbureau Rho, 29 mei 2017) 

 kenmerk: 681184 onderwerp: Collegebesluit Plan van aanpak project 
Manpadslaangebied 

 kenmerk: 683082 onderwerp: Plan van aanpak Manpadslaangebied 
(Adviesbureau Rho, 21 oktober 2016) 

 kenmerk: 696664 onderwerp: collegebesluit Procesvoorstel Stedenbouwkundige 
verkenningen Manpadslaangebied 

 kenmerk: 696740 onderwerp: Procesvoorstel Stedenbouwkundige verkenningen 
Manpadslaangebied 

 kenmerk: 714212: onderwerp: Procesvoorstel Stichting Manpadslaangebied 

 kenmerk: 699003: onderwerp: Stedenbouwkundige verkenningen 
Manpadslaangebied (Adviesbureau Rho, 8 november 2017) 

 kenmerk: 697403: onderwerp: Brochure Natuurpark Manpadslaangebied Stichting 
Manpadslaangebied 

 kenmerk: 711523 onderwerp: Manifest bewoners Manpadslaan 

 kenmerk: 714146 onderwerp: Antwoorden Gedeputeerde Staten Noord-Holland 
op vragen GroenLinks Manpadslaangebied 

 kenmerk: 714224 onderwerp: Chronologisch overzicht Manpadslaangebied 
(februari 2019) 
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Motie Voortga ng Ma npadslaa ntraject eem

De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op B november 2018,

Constaterende dat:
o Het traject om tot een invulling van het Manpadslaangebied te komen al ruim 17 jaar loopt;
¡ Tijdens de vorige raadsperiode een traject in gang is gezet om het proces opnieuw vlot te

trekken met inbreng van alle belanghebbenden;

¡ Het in het vorige college gestarte traject ondersteund werd door de gehele gemeenteraad;

¡ Het uitgangspunt bij dit traject was dat er een plan gemaakt wordt voor het HELE

Manpadslaangebied in plaats van voor het westelijke deel dat in bezit is van de twee
grootste grondeigena ren;

¡ Het integrale groene casco en het daaruit voortvloeiende model 2 op de instemming van alle

raadsleden kan rekenen vanwege de zichtlijnen;

¡ Dit model is uitgewerkt in een aantal stedenbouwkundige verkenningen waarin de reacties

van de belanghebbenden zijn verwerkt;

Overwegende dat:
¡ De participatie in d¡t traject zorgvuldig is verlopen en zelfs naar aanleiding van de

verkenningen is uitgebreid en geïntensiveerd;

o Het proces daarmee door veel Heemstedenaren wordt gedragen;

o Als gevolg van de betrokkenheid van alle belanghebbenden het eindpunt, een openbaar

toegankelijk groen Manpadslaangebied, nu echt in zicht lijkt te komen;

o Heroverwegen van dit proces niet alleen kostentechnisch onverantwoord is maar ook de

part¡cipat¡e teniet zal doen;

Roept het College op:

o Het in de vorige raadsperiode in gang gezette traject te respecteren en vaart te

maken met de gesprekken met de diverse belanghebbenden zodat binnen afzienbare tijd
het natuurgebied gerealiseerd kan worden, inclusief de eventueel daarvoor noodzakelijke

financiële dragers (bv; bebouwing of andere mogelijkheden tot (deel)financiering).

¡ Voor 1 maart 2019 te komen met een concreet plan en financiële onderbouwing voor het

Manpadslaangebied. Mocht dit niet lukken, dan minimaal met een update inclusief stappenplan.

en gaat over tot de orde van de dag

o
p,""'*"o" ll-ßB PvoA @l GROEl{

trrc

Drrâ
S. Nieuwland E. Stam L. R. Pameijer O Zeeuw
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Heemstede Raadsbesluit
Raadsvergadering: 29 juni 2017

ONDERWERP
Het groene casco van het Manpadslaangebied

SAMENVATTING
Afgelopen maanden zijn stap 1 en 2 van het 'Plan van Aanpak Manpadslaangebied’ 
uitgevoerd en dit heeft geresulteerd in de rapportage 'Het groene casco van het 
Manpadslaangebied’. De gemeenteraad wordt uitgenodigd te besluiten welk model, met 
vlekkenkaart, uitgangspunt wordt voor verdere uitwerking.
Het komende zomerreces wordt gebruikt om met betrokken partijen het vervolg (inclusief 
participatie) voor te bereiden.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Coalitieakkoord 2016-2018 (7 juni 2016);
Plan van aanpak Manpadslaangebied Heemstede (4 januari 2017).

BESLUIT B&W
1. Neemt kennis van het rapport 'Het groene casco van het Manpadslaangebied’ van 

Adviesbureau Rho d.d 29 mei 2017 en constateert dat voldaan is aan de opdracht;
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van het rapport ‘Het groene casco 

van het Manpadslaangebied’ van Adviesbureau Rho d.d 29 mei 2017;
3. De gemeenteraad uit te nodigen te besluiten welk model, met vlekkenkaart, 

uitgangspunt wordt voor verdere uitwerking;
4. Het komende zomerreces te gebruiken om met betrokken partijen het vervolg 

(inclusief participatie) voor te bereiden;
5. Op grond van de artikelen 25 en 55 van de Gemeentewet wordt op de financiële 

analyse behorende bij het rapport van Adviesbureau Rho (d.d. 29 mei 2017, 
verseonnummer 691244) geheimhouding opgelegd gelet op de belangen als 
genoemd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid 
van bestuur die prevaleren boven het belang van openbaarheid;

6. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de 
raad (A-stuk).

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juni 2017

besluit:

1. kennis te nemen van het rapport 'Het groene casco van het Manpadslaangebied’
van Adviesbureau Rho d.d. 29 mei 2017; a

2. te besluiten welk model, met vlekkenkaart, uitgangspunt wordt voor verdere
uitwerking; 2- *

3. de geheimhouding van de financiële analyse behorende bij het rapport van v 
Adviesbureau Rho (d.d. 29 mei 2017, verseonnummer 691244), opgelegd door het 
college, te bekrachtigen.

De raad voornoemd,

1/4
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Heemstede Raadsbesluit
Raadsvergadering: 29 juni 2017

AANLEIDING
Nadat dit op 17 november 2016 is besproken in de raadscommissie Ruimte, heeft het 
college op 22 november ingestemd met het 'Plan van Aanpak Manpadslaangebied 
Heemstede’ van adviesbureau Rho en heeft de gemeenteraad op 24 november voor de 
uitvoering hiervan geld beschikbaar gesteld.
Het vastgestelde plan van aanpak stelt dat eerst de gemeente(raad) duidelijk dient aan te 
geven en te bepalen wat de toekomst van het gebied zal zijn, voordat er verdere 
processtappen worden ondernomen.

Het plan van aanpak bestaat uit een drietal stappen:
1. Ontwikkelen groencasco,
2. Ontwikkelen dekkingsscenario’s (vlekkenkaarten ontwikkelpotenties),
3. Draagvlak verkennen en bepalen voorstel (plan) en realisatiestrategie.

Afgelopen maanden zijn stap 1 en 2 van het plan van aanpak uitgevoerd en dit heeft 
geresulteerd in de rapportage ‘Het groene casco van het Manpadslaangebied’ (bijlage). 
Nadat de gemeenteraad zich uitgesproken heeft over het groene casco en de financiële 
dekking hiervan, volgt een nader te bepalen participatie traject en een uiteindelijk besluit 
over het kader voor de ontwikkeling van het Manpadslaangebied.

HET GROENE CASCO
Het Manpadslaangebied heeft thans een verrommelde uitstraling en weinig ruimtelijke 
samenhang. Dit in tegenstelling tot de omliggende historische buitenplaatsen die een 
duurzaam en robuust groen raamwerk hebben. Ook voor het Manpadslaangebied is een 
dergelijk robuust raamwerk wenselijk: een integraal groen casco. Eventueel in het gebied toe 
te voegen functies moeten zich schikken naar dit casco waarin de ambities voor het gebied 
vanuit ecologie, landschap, cultuurhistorie en recreatie centraal staan.

De nu in het gebied aanwezige functies (bedrijven, kassen, volkstuinen) zijn bij de 
ontwikkeling van het casco ‘weggedacht’ om op een ‘blanco vel’ een zo groen mogelijk 
gebied te kunnen creëren. De aanwezige woningen en het pannenkoekenhuis zijn wel in de 
studie aanwezig gebleven.

Rho heeft een vijftal modellen voor een groen casco uitgewerkt. Tijdens twee workshops met 
de gemeenteraad blijkt dat de voorkeur uitgaat naar groen casco model 2, met als 
alternatieven modellen 3 en 5.

FINANCIËLE DOORREKENING
De 5 modellen zijn financieel doorgerekend. In de bij dit raadsvoorstel behorende geheime 
financiële analyse (bijlage) wordt hierop nader ingegaan.

Ervanuit gaande dat de gemeente geen middelen beschikbaar stelt, wordt door Rho 
geconcludeerd dat alleen door toevoeging van bebouwing de ontwikkeling van het 
Manpadslaangebied interessant te maken is voor ontwikkelende partijen.

In de studie van Rho is gekeken naar financiële dekking door de toevoeging van 
woningbouw. Ook andere vormen van bebouwing kunnen opbrengsten genereren, maar de 
opbrengsten daarvan liggen lager.

VLEKKENKAARTEN
Na hierover gesproken te hebben met de gemeenteraad tijdens een 2e workshop, zijn voor 
de modellen 2, 3 en 5 van het groene casco vlekkenkaarten gemaakt met hierop 
aangegeven locaties waar in het gebied bebouwing al dan niet mogelijk is
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(ontwikkelpotenties). Hierbinnen zijn meerdere dekkingsscenario’s mogelijk met 
verschillende invulling. Deze dekkingsscenario’s zijn opgenomen in de financiële bijlage.

De Manpadslaan zelf is buiten de vlekkenkaarten gehouden omdat uitgangspunt is dat deze 
laan haar bijzondere karakter behoudt en zo min mogelijk wordt aangetast. Wel kan hier 
eventueel bijzondere bebouwing (‘parels’) worden toegevoegd.
Het bedrijfsverzamelgebouw aan de Herenweg dat niet in het groene casco is opgenomen, 
trekt een zware financiële wissel op de business case voor het gebied. Omdat het 
verwijderen van dit gebouw niet per se noodzakelijk is voor realisatie van de essentie van 
het casco, is er voor gekozen het bedrijfsverzamelgebouw te handhaven en in te passen in 
de vlekkenkaarten. In alle voorstellen verdwijnt het kassencomplex in de zuidoosthoek van 
het gebied (Handelskwekerij Admiraal) wel. In alle modellen is ruimte voor volkstuinen.

CONCLUSIES
Alle onderzochte modellen zijn financieel haalbaar op basis van gehanteerde aannames. Er 
is een ruim pallet aan mogelijkheden waarbinnen - binnen de kwaliteiten van het integraal 
groen casco - gezocht kan worden naar de benodigde financiële middelen om de 
herontwikkeling van het gebied te realiseren. Met toevoeging van woonbebouwing kan het 
groene casco grotendeels in stand blijven. Er dient nagedacht te worden over de gewenste 
uitstraling van de woonbebouwing, vertaald in eisen/wensen t.a.v. het woonprogramma en 
prijssegment als richtinggevend kader voor de ontwikkelende partijen. In het geheel is ruimte 
om creatieve ideeën een plek te geven.

KANTTEKENINGEN
Afgelopen jaren is planvorming door de gemeente voor de toekomstige ontwikkeling van het 
Manpadslaangebied enkel gericht geweest op het eigendom van de ontwikkelaars en het 
hierop toestaan van woningbouw in de zuidwesthoek van het gebied. De gemeente (of 
andere publieke organisatie) zou in ruil hiervoor het restende eigendom van de 
ontwikkelaars in eigendom krijgen.
De nu voorliggende modellen gaan uit van geen of beperktere woningbouw in de 
zuidwesthoek of elders op de gronden in eigendom van genoemde ontwikkelaars.
Bij het project worden nu ook andere grondeigenaren betrokken.

PLANNING/UITVOERING
De keuze van het model is aan de gemeenteraad volgend op de door de raad gevolgde 
workshops. Nadat de gemeenteraad een model heeft gekozen zal het komend zomerreces 
met betrokken partijen het vervolg van het project (w.o. participatie) worden voorbereid. Naar 
verwachting in oktober zal de raadscommissie Ruimte een voorstel voor het verdere proces 
worden gedaan.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Hoewel het plan van aanpak ervanuit gaat dat de gemeenteraad eerst duidelijk dient aan te 
geven en te bepalen wat de toekomst van het gebied zal zijn, is op initiatief van de 
raadscommissie Ruimte aan een ieder de mogelijkheid te geven (creatieve) ideeën voor de 
toekomstige inrichting van het Manpadslaangebied in te dienen. De ideeën dienen als 
inspiratie voor de gemeenteraad. Hiervan is door ruim 40 mensen/instanties gebruik 
gemaakt en een 10-tal mensen hebben gebruikt gemaakt van de mogelijkheid hun idee de 
presenteren aan de leden van gemeenteraad (en aan elkaar). De gemeenteraad heeft de 
ideeën gebruikt in de 2e workshop. Het rapport van Rho gaat in op de ideeën.

Nadat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over de wenselijkheid van modellen, zal 
met betrokken partijen het vervolg van het project (w.o. participatie) worden voorbereid.
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Betrokkenen worden als gebruikelijk per brief geïnformeerd over de behandeling van 
onderhavig raadsvoorstel en de mogelijkheid hierop in ter spreken bij de behandeling in de 
raadscommissie Ruimte.

DUURZAAMHEID
In de nadere uitwerking van het plan en onderhandelingen hierover met partijen zal 
duurzaamheid een nadrukkelijke rol spelen.

BIJLAGEN
• kenmerk: 691243 onderwerp: ‘Het groene casco van het Manpadslaangebied’ 

(Adviesbureau Rho, 29 mei 2017),
• GEHEIM kenmerk: 691244 onderwerp: Financiële analyse behorend bij rapportage 

‘Het groene casco van het Manpadslaangebied’,
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 

Aanleiding 

Een groen, openbaar toegankelijk Manpadslaangebied. Deze ambitie heeft het college van Heemstede in 2016 uitgesproken in het collegeprogramma 

‘Duurzaam, Daadkrachtig & Dienstbaar’. Het collegeprogramma geeft verder aan dat de coalitiepartners zich verder gaan inzetten voor het behoud van het 

groene karakter van dit gebied en waar mogelijk naar verdere ontwikkeling van natuur die publiek toegankelijk moet worden en moet aansluiten op de 

bestaande natuurgebieden. Het college heeft er daarbij voor gekozen het lopende proces van onderhandelingen op te schorten en eerst een integraal en 

gedragen plan voor het gehele gebied te maken. Een plan met meerdere scenario’s. En een plan dat kosten en eventuele externe financieringsbronnen in 

kaart brengt. 

De gemeente Heemstede heeft Rho adviseurs gevraagd met een frisse blik naar de ontwikkeling van het Manpadslaangebied te kijken. Concreet was de 

vraag: geef uw visie (Plan van Aanpak) op het opstellen van een integraal en gedragen plan voor het gehele Manpadslaangebied met meerdere 

doorgerekende scenario's. Bij deze vraag gold naast bovengenoemde uitgangspunten ook als randvoorwaarde dat de gemeente geen middelen heeft voor 

verwerving, inrichting en beheer, en dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van de informatie die de afgelopen 16 jaar is verzameld. 

 

Een integraal groen casco 

Het Manpadslaangebied heeft in haar geschiedenis een groot aantal functies geherbergd. Dat blijkt ook uit de huidige inrichting en gebruik van het gebied. 

Door het wegtrekken van een aantal functies heeft het gebied thans een verrommelde uitstraling en weinig ruimtelijke samenhang. Deze indruk past niet in 

de omgeving, die juist wordt gekenmerkt door landgoederen met een duurzaam en robuust groen raamwerk. In de visie van Rho adviseurs zou ook binnen 

het Manpadslaangebied een robuuste groenstructuur gerealiseerd moeten worden. De functies die vervolgens aan het gebied toegevoegd (kunnen) worden 

moeten zich schikken naar dit casco. Het casco moet derhalve robuust genoeg zijn om ook bij toekomstige ontwikkelingen in stand te blijven. 

Het uitgangspunt van de aanpak van Rho adviseurs is daarom om te beginnen met het vormgeven van een integraal groen casco. Dit is een 

landschapsontwerp (in schetsvorm) waarin de ambities voor het gebied vanuit ecologie, landschap, cultuurhistorie en recreatie centraal staan. Dit ontwerp  

is het vertrekpunt voor de verdere planvorming. Met dit ontwerp als uitgangspunt wordt verder gewerkt aan een (financieel) haalbaar en gedragen plan.  
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Processchema plan van aanpak 
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Hoofdstuk 2 - Onderzoeksaanpak 

Plan van aanpak 

Het doel van de opgave is zoals gezegd om te komen tot een gedragen en haalbaar plan voor het Manpadslaangebied. Om tot dit plan te komen, wordt een 

aanpak gevolgd die bestaat uit de volgende 3 stappen. 

Stap 1  het ontwikkelen van een integraal groen casco; 

Stap 2  het ontwikkelen van dekkingsscenario’s; 

Stap 3  het verkennen van draagvlak, bepalen plan en realiseringsstrategie. 

Deze stappen zijn in het processchema schematisch verbeeld. 

In deze rapportage wordt verslag gedaan van stap 1 en stap 2 en worden de resultaten van die stappen gepresenteerd. Deze rapportage wordt aangeboden 

aan de gemeenteraad. Op basis van een raadsbesluit over deze rapportage kan het vervolgtraject opgestart worden. 

 

Inhoud rapportage 

Deze rapportage gaat in op de volgende onderdelen: 

- Uitgangspunten voor de ontwikkeling; 

- Opbrengst inzameling creatieve ideeën vanuit burgers; 

- Workshops met de gemeenteraad; 

- Uitgangspunten financiële analyse; 

- Modellen + modelkeuze; 

- Financiële analyse modellen; 

- Dekkingsscenario’s. 
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Herkomst indieners en verdeling ideeën 
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Hoofdstuk 3 - Burgerparticipatie 

De Raadscommissie van de gemeente Heemstede vond het belangrijk dat ook burgers in dit traject de kans krijgen om hun ideeën voor de ontwikkeling van 

het Manpadslaangebied te geven. Deze ideeën dienen de gemeenteraad ter inspiratie voor het ontwerp van het integraal groen casco en de verdere 

inrichting van het gebied. Belangstellenden hebben daarom van 25 januari tot en met 12 februari 2017 de gelegenheid gehad ideeën in te zenden. De 

gebruikte vraagstelling van de uitvraag was open, breed en vormvrij: ‘heeft u een idee voor het Manpadslaangebied?’. De ideeën zijn hoofdzakelijk 

opgehaald met een online uitvraag, een survey op de website van de gemeente Heemstede, en via andere kanalen zoals ingezonden brieven en berichten 

op Facebook. Daarnaast hebben de indieners van ideeën de gelegenheid gehad hun idee toe te lichten door middel van een presentatie aan de raadsleden 

op 16 maart 2017.  

 

Respons en opbrengst van ideeën 

De online uitvraag naar ideeën voor het Manpadslaangebied heeft geresulteerd in 44 reacties. Hiervan zijn 10 beknopte reacties verstuurd via Facebook. 

Inzenders van de ideeën zijn burgers, grondeigenaren, ondernemers, stichtingen en belangenorganisaties en ruimtelijke professionals. Van een twintigtal 

meer uitgebreide reacties is de woon- of vestigingslocatie van de inzender bekend. Ongeveer de helft van deze inzenders woont of is gevestigd in de directe 

nabijheid van het Manpadslaangebied. De andere helft van de reacties is afkomstig van inzenders uit andere delen van Heemstede. 

De ingezonden ideeën kunnen grofweg worden verdeeld over vier categorieën volgens de volgende verhouding: 

1. Varianten van groen en recreatie [17] 

2. Huidige situatie behouden [4] 

3. Verschillende vormen van woningbouw [20] 

4. Bedrijfsactiviteiten [3] 

 

Het palet aan ideeën is binnen deze categorieën zeer divers en varieert van het open houden van het gebied via een inrichting met zonnepanelen tot een 

nieuwe woonwijk voor 1.000 inwoners. Ook bijzondere woonvormen werden als idee aangedragen, waaronder tiny houses, earthships en tulpwoningen. De 

ingekomen ideeën zijn gebundeld in een boekwerk. Dit boekwerk is aangeboden aan de raadsleden, gepubliceerd op de projectwebsite en is een bijlage bij 

deze rapportage.  
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Hoofdstuk 4 - Gebiedsanalyse 

Inleiding 

Het Manpadslaangebied, een gebied van circa 24 hectare, ligt aan de zuidwestzijde van de kern Heemstede. Het gebied ligt direct ten zuiden van de 

Rivierenbuurt. Het wordt verder begrensd door de Herenweg in het oosten, de Manpadslaan in het zuiden en de Leidsevaart in het westen. In groter 

verband ligt het gebied ingesloten tussen diverse waardevolle landgoederen, waaronder Groenendaal, Huis te Manpad en Leyduin. Het gebied maakt 

onderdeel uit van een recreatieve fietsroute tussen Leyduin en Groenendaal. Deze route loopt nu over de Manpadslaan. 

(voormalig)  
Gebruik 

 

Een groot deel van het Manpadslaangebied is thans ingericht voor agrarisch 
gebruik. In de zuidwesthoek staan kassencomplexen die inmiddels niet meer 
gebruikt worden. In de zuidoosthoek staat een nog wel operationeel 
kassencomplex. Uit onderzoek is gebleken dat de agrarische functie in dit gebied 
weinig tot geen potentie meer heeft. Dat biedt de mogelijkheid om aan deze 
gronden een andere functie te geven. In het gebied is ook een aantal andere 
functies aanwezig. Dit betreft volkstuinen, bedrijven en burgerwoningen. Ook ligt 
in het gebied een restaurant (pannenkoekenhuis). Deze functies bevinden zich met 
name aan de randen. 
Om het gebied open en toegankelijk te maken wordt het noodzakelijk geacht om, 
mits financieel haalbaar, alle bedrijfsbebouwing te amoveren. Hard uitgangspunt is 
wel dat alle woonbebouwing gehandhaafd wordt. 
 

Randen 

 

De vormgeving van de randen is essentieel in de inrichting van het gebied. In de 
huidige situatie hebben de randen een divers karakter.  
Aan de zijde van de Leidsevaart wordt het gebied duidelijk begrensd door het 
water. Doordat het gebied aan de overzijde van het water open is, lijkt het gebied 
hier door te lopen. De andere randen hebben een beslotener karakter. De 
Rivierenwijk is door een watergang en bomen duidelijk begrensd. De Herenweg 
heeft een diffuser karakter: deels is deze rand gesloten door bebouwing en 
beplanting, op andere plaatsen is deze rand open en is er vanuit de Herenweg 
zicht op het gebied. De zuidelijke rand heeft de meest natuurlijke overgang; de 
historische Manpadslaan loopt door een waardevol groen gebied dat subtiel 
overgaat van het besloten landgoed Huis te Manpad naar het open gebied.  
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Analyse 
watersysteem 

 

Het gebied wordt aan de westzijde begrensd door de Leidsevaart. Ook aan de 
noordzijde ligt een brede watergang die de grens met de Rivierenwijk  vormt. In 
het gebied zelf is een slotenstructuur aanwezig, gericht op de oorspronkelijke 
agrarische invulling en verkaveling. Afhankelijk van de inrichting kan ervoor 
gekozen worden de waterstructuur (deels) aan te passen voor een nieuwe 
waterstructuur. Van belang daarbij is de wens van het Landschap Noord-Holland 
om het (hoger gelegen) watersysteem van de Leidsevaart los te koppelen van het 
(lager gelegen) watersysteem in het Manpadslaangebied. Daardoor kan de 
kwaliteit van het watersysteem in het gebied aanzienlijk verbeterd worden. 
 
 
 
 

Analyse landschap 

 

Het Manpadslaangebied ligt tussen 2 strandwallen in. Op deze hoger gelegen 
strandwallen zijn in het verleden de landgoederen Groenendaal en Leyduin 
aangelegd. Het Manpadslaangebied, dat lager ligt dan de strandwallen, is één van 
de weinige open plekken waar de relatie tussen deze wallen nog aanwezig is. Het 
hoogteverschil en de doorzichten zijn door de huidige inrichting en begroeiing niet 
goed zichtbaar en beleefbaar. Deze zijn wel inspiratie voor een andere inrichting.  
 
De lagere ligging van het Manpadslaangebied brengt ook een andere 
bijzonderheid met zich mee, namelijk kwel. Op dit moment wordt geen gebruik 
gemaakt van deze kwel. 
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Ecologie 

 

Het Manpadslaangebied grenst aan drie zijden aan gebieden die zijn aangewezen 
als Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gebied zelf is niet als zodanig 
aangewezen. Wel zijn er kansen in het gebied: het zou een (ecologische) schakel 
kunnen zijn tussen deze gebieden. Door de huidige inrichting wordt van deze 
potentie echter geen gebruik gemaakt. 
 
Het gebied heeft wel ecologische potentie. Het scheiden van het gebiedseigen 
armere kwelwater en het voedselrijke water van de Leidsevaart kan tot schralere 
natuur leiden. Dit biedt kansen om een bloemrijk grasland, waar de orchidee kan 
groeien, en weidevogelgebied te realiseren. Dit landschap heeft een open 
karakter. Het gebied dient daarbij wel een rustige sfeer te krijgen. Om het gebied 
aantrekkelijk te maken voor weidevogels dient het een omvang te krijgen van 
minimaal 10 ha aaneengesloten open gebied. 
 

 

Randvoorwaarden planvorming 

Uit de bovenstaande analyse komt een aantal randvoorwaarden voor het integraal groen casco naar voren: 

 Rustig gebied; 

 Veel open grasland; 

 Afwisseling met bomen/beperkte recreatieve functies; 

 Water en natuurlijke paden; 

 Zichtrelaties tussen de Herenweg en de Leidsevaart (Leyduin); 

 Om een ecologisch interessant gebied te krijgen, moet het natuurdeel een oppervlakte van minimaal 10 ha krijgen. 

 

Op basis van deze randvoorwaarden is in eerste instantie ervan uitgegaan dat, met uitzondering van de woonbebouwing en de horecagelegenheid, het 

gehele gebied verworven wordt, bebouwing gesloopt wordt en het gebied zodanig ingericht wordt dat deze randvoorwaarden ingevuld kunnen worden. 

Om een beeld te geven van de sfeer die in het gebied gewenst is, zijn deze randvoorwaarden vertaald in sfeerbeelden. Deze geven een beeld van de 

inrichting van het gebied, de toegankelijkheid en de recreatieve activiteiten waaraan gedacht wordt.   
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Hoofdstuk 5 - Sfeerbeelden 
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Hoofdstuk 6 - Modellen integraal groen casco 

Op basis van de randvoorwaarden en de sferen zijn 5 modellen van een mogelijk integraal groen casco uitgewerkt. Deze modellen worden hieronder kort 

toegelicht. 

 

Model 1 

 

Model 1 gaat uit van een centrale, wigvormige open ruimte. Deze wordt 
vormgegeven vanuit de toegangsweg van Groenendaal en het 
pannenkoekenhuis. Dit knooppunt is een centraal verzamelpunt van waaruit 
twee recreatieve paden door het gebied lopen. Deze paden definiëren de rand 
van de open ruimte. In dit model is er vanuit de Herenweg een beperkt zicht op 
het gebied en op het Huis Leyduin. De noord- en zuidrand worden in dit model 
groen ingepast, met een combinatie van bomen, struiken, volkstuinen en 
grasland. Voor het bedrijfsverzamelgebouw langs de Herenweg is in deze variant 
geen plaats. 
 
 
 
 
 
 

Model 2 
 

 

 
Model 2 is een variant op model 1. In dit model is ook sprake van een 
wigvormige, open ruimte. In dit geval wordt de zuidelijke begrenzing van het 
open gebied niet bepaald door een verbinding vanaf de toegangsweg van 
Groenendaal, maar door een zichtlijn vanaf de voormalige bollenschuur aan de 
Herenweg richting de Leidsevaart. Hierdoor opent de rand zich aan de Herenweg 
en is vanaf de Herenweg over een lagere lengte de relatie tussen de 
landgoederen Leyduin en Groenendaal te ervaren. Net als in model 1 wordt de 
noord- en de zuidrand groen ingepast. 
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Model 3 
 

 

In dit model wordt ervoor gekozen om het open gebied tegen de Rivierenwijk 
aan te leggen; het zuidelijk deel van het gebied krijgt een meer besloten 
karakter. Daarbij kan worden gekozen voor een duidelijke of een meer 
geleidelijke overgang tussen open en besloten. In dit geval zou ervoor kunnen 
worden gekozen om ook de tennishal aan de zuidzijde van de Rivierenwijk bij het 
plangebied te betrekken en deze gronden te laten meedoen in het open gebied. 
 
Door het open gebied lopen diverse wandel- en fietsroutes door het gebied. 
Deze takken centraal aan op de Manpadslaan, bijvoorbeeld door een fiets-, en 
wandelpad gelegen in de noord-zuidrichting ter hoogte van bijvoorbeeld de 
monumentale bollenschuur. 
 
 
 
 

Model 4 

 
 

In model 4 is de zichtrelatie tussen de landgoederen losgelaten. Dit model gaat 
uit van een meer omsloten open gebied. Drie randen van het gebied 
(Rivierenwijk, Herenweg en Manpadslaan) worden groen en meer beschut 
ingericht. Dat betekent dat de mensen die in het gebeid willen recreëren door 
een meer besloten gebied moeten gaan voordat zij bij het open gebied arriveren. 
In dit model is de openheid van het gebied alleen aan de zijde van de Leidsevaart 
te ervaren. 
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Model 5 

 

Het laatste model gaat uit van een diagonale open ruimte door het gebied. Deze 
diagonaal verbindt het kruispunt Manpadslaan – Herenweg van/naar een nieuwe 
brug in het noordwesten van het gebied. Hierdoor ontstaat er een nieuw 
perspectief en een andere ruimtelijke beleving van het gebied . 
 
In dit model krijgen de noordoosthoek en de zuidwesthoek een meer besloten 
karakter. Dat betekent dat ook in dit model er geen directe zichtrelatie is tussen 
de landgoederen. 
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Hoofdstuk 7 – Het integraal groen casco 

Tussen de modellen die hierboven beschreven zijn heeft (puur) op basis van ruimtelijke overwegingen een (eerste) afweging plaatsgevonden. Daarbij is 

gekeken in hoeverre de oorspronkelijke uitgangspunten terug komen in het model. Uit deze afweging is gebleken dat model 2 ruimtelijk de voorkeur heeft.  

Belangrijkste argument om voor model 2 te kiezen is de creatie van de zichtlijn tussen Leyduin en Groenendaal, waarmee het unieke karakter van het 

Manpadslaangebied (namelijk gelegen tussen twee strandwallen) ervaarbaar wordt. Ook biedt dit model de gelegenheid om de tennishal met begroeiing af 

te schermen. 

 

Dit model vormt daarmee het integraal groen casco en is daarmee uitgangspunt voor het vervolgtraject. 

 

De modellen 3 en 5 worden gezien als mogelijke alternatieven (ten opzichte van model 2) omdat in deze modellen de ruimtelijke uitgangspunten eveneens 

tot uiting komen.  

 

Dat is niet het geval bij de modellen 1 en 4. Model 1 valt af omdat deze zeer veel lijkt op model 2 met als groot verschil de lengte van de zichtlijn langs de 

Herenweg. Omdat veel belang gehecht wordt aan het ervaren van de zichtlijn langs de Herenweg valt model 1 af. Datzelfde argument geldt ook voor het 

laten vervallen van model 4. In dat model wordt het Manpadslaangebied aan drie zijden groen ingericht en daarmee ‘afgesloten’ van zijn omgeving. 

De bovenstaande voorkeur is uitgesproken op basis van ruimtelijke overwegingen. De definitieve keuze voor een integraal groen casco zal echter gemaakt 

worden als ook de financiële analyse van de ruimtelijke modellen is meegewogen. 
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Het integraal groen casco op basis van ruimtelijke overwegingen. 
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Hoofdstuk 8 - De ruimtelijke modellen financieel 

Kosten 

De 5 ruimtelijke modellen van het integraal groen casco zijn financieel doorgerekend. In de geheime bijlage financiële analyse wordt nader ingegaan op de 

onderbouwing van de financiële analyse.  

  

Opbrengsten 

Uitgaande van een groene ontwikkeling in het Manpadslaangebied is verkend in welke mate bij partijen daarvoor financiële middelen beschikbaar gesteld 

kunnen worden. 

Daaruit is gebleken dat bij de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland kansen voor financiële bijdragen (subsidies) bestaan. 

 

Provincie Noord-Holland 

De provincie Noord-Holland heeft subsidies beschikbaar voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur). 

Deze subsidie heeft betrekking op de aanleg van natuurgebieden en het onderhouden daarvan. De subsidie kan alleen toegekend worden als een gebied als 

zodanig is aangewezen. Dat is voor het Manpadslaangebied niet gedaan. Dat betekent dat deze subsidie voor dit project alleen aan de orde zou zijn indien 

het gebied (of een deel daarvan) als NNN wordt aangewezen. Hiervoor is bestuurlijk overleg noodzakelijk inclusief een goede onderbouwing.  

Overigens zijn de op dit moment door de provincie beschikbaar gestelde middelen voor de realisering van NNN onvoldoende om de nu al aangewezen NNN-

gebieden te realiseren en te onderhouden.  
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Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) 

Het HHR heeft subsidies voor: 

- De realisering van milieuvriendelijke oevers, bijvoorbeeld langs de nu beschoeide oever van de Leidsevaart. Hiervoor is ieder jaar geld beschikbaar. 
 

- Bijdragen voor zogenaamde ‘meekoppelkansen’. Deze subsidie heeft als doel om de ecologie van wateren, die onder de kaderrichtlijn vallen, te 
verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld uitgewerkt worden door het watersysteem in de Leidsevaart en het Manpadslaangebied zo in te richten dat vissen 
uit de Leidsevaart het Manpadslaangebied als paaiplaats gaan gebruiken.  

 

 

  

Los van de formele subsidie heeft HHR aangegeven behoefte te 

hebben aan boezemwater. Er is in het stedelijk gebied (Heemstede, 

maar ook in Haarlem) veel vraag naar ruimte voor watercompensatie 

als gevolg van bouwprojecten, zeker nu de bouwopgave groot is. 

Compensatie kan vaak niet op een projectlocatie zelf opgelost worden. 

In dat geval moeten ontwikkelende partijen de watercompensatie 

afkopen. Vanuit de fondsvorming kan compensatie elders worden 

gerealiseerd. Het zou mogelijk zijn om water te creëren in het 

Manpadslaangebied en dit te financieren vanuit een door projecten 

elders te vullen waterfonds, dat door de gemeente wordt beheerd. 

Aandachtspunt is wel dat het gemeentelijk beleid dan moet worden 

aangepast; op dit moment wordt voor watercompensatie dezelfde 

(lage) prijs gehanteerd als voor snippergroen. 

Samenvattend beeld t.a.v. de opbrengsten 

Ingeschat wordt dat de maximale subsidie / dekking zou variëren tussen de 0,4 en 0,6 mln. Hierbij zijn wel voorwaarden verbonden aan de inrichting 

van het gebied, de noodzaak tot het creëren van een fonds en/of er dient een bestuurlijk proces opgestart te worden. 
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De kosten en opbrengsten bij elkaar gebracht 

 

 Saldering van de kosten en de mogelijke opbrengsten laat een tekort zien. 

 

 Omdat de businesscase op basis van deze verkenningen niet financieel sluitend te maken valt is onwaarschijnlijk dat een ontwikkelende partij in zal 

stappen om het groene casco te realiseren. 

 

 Alleen door de toevoeging van bebouwing en aanpassing van de randvoorwaarden valt de propositie voor de ontwikkeling van het 

Manpadslaangebied interessant te maken voor ontwikkelende partijen. 
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Hoofdstuk 9 Het uitwerken van dekkingsscenario’s 

Dekkingsscenario bebouwing 

In deze studie is in eerste instantie gekeken naar dekkingsscenario’s door de toevoeging met woningbouw. Ook andere vormen van bebouwing kunnen 

opbrengsten genereren. Te denken valt bijvoorbeeld aan een restaurant of een wellness-center. De grondopbrengsten van dergelijke functies liggen echter 

lager dan de gemiddelde grondopbrengsten per m2 van woningbouw. Omdat het te financieren bedrag aanzienlijk is, is in de dekkingsscenario’s vooralsnog 

alleen gekeken naar de toevoeging van woningbouw. Aanvullend zou op daarvoor geschikte locaties binnen de modellen nog andere bebouwing toegevoegd 

kunnen worden (bijvoorbeeld naar aanleiding van door burgers ingediende creatieve ideeën).  

Het uitgangspunt is derhalve dat de woningbouw in eerste instantie zorgt voor de financiële dekking. Op de mate waarin woningbouw noodzakelijk is om te 

fungeren als dekking van de gewenste ambities wordt in de bijlage financiële analyse nader ingegaan.  

 

Vlekkenkaart model 2 

Uit de financiële analyse van de dekkingsscenario’s blijkt dat er diverse woningbouwprogramma’s mogelijk zijn om de realisatie van het groene casco te 

bekostigen. Het aantal toe te voegen woningen hangt af van de gewenste uitstraling van het gebied en de keuze voor een bepaald prijssegment 

(topsegment, hoog segment of ‘lager’ prijssegment). Deze keuze is afhankelijk van de marktsituatie, het concurrerende aanbod en het ontwikkelrisico dat de 

ontwikkelende partijen willen/kunnen nemen. Daarnaast kan er politiek de wens zijn om een gebied op een bepaalde manier in de markt te zetten of om 

bepaalde, niet lucratieve functie(s), in het gebied onder te brengen.  

Vanwege de diverse variabelen is ervoor gekozen om geen verkavelingsschets te maken, maar is een vlekkenkaart gemaakt met ontwikkelpotenties. Op 

basis van een aantal (bedachte) keuzes in het woonprogramma en het prijssegment wordt vervolgens aan de hand van een aantal dekkingsscenario’s 

geïllustreerd dat meerdere invullingen mogelijk zijn binnen de onderzochte ruimtelijke modellen en de gestelde financiële randvoorwaarden. 

Om te komen tot de vlekkenkaarten zijn ontwikkelpotenties benoemd.  

Ontwikkelpotenties zijn karakteristieken van gebieden, die kwalitatief beschrijven wat de gewenste groen- en roodverhouding is en op welke manier een 

deze functies in het deelgebied ingepast kunnen worden. De karakteristieken variëren van open weidegebied, waar geen rode functie gewenst is, tot een 

volledig met ‘rode’ functies in te vullen gebied.  
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Uitgegaan is van de volgende ontwikkelpotenties: 

1. Niet te bebouwen gebied: in te richten als open weidegebied; 

2. Overwegend groen in te richten gebied: incidentele en ondergeschikte bebouwing, b.v. volkstuinen, paviljoen; 

3. Groen in te richten gebied met enige bebouwing: denk aan camping, tiny houses, villa’s, horeca, wellness, manege, volkstuinen e.d.; 

4. Bebouwing in een groene setting, denk aan villa’s, vrij liggende kavels, vrijstaande appartementengebouwen; 

5. Bebouwbaar. 

De Manpadslaan zelf valt buiten deze gebiedstyperingen; uitgangspunt is dat deze laan haar bijzondere karakter behoudt en zo min mogelijk wordt 

aangetast. Het is wel voorstelbaar dat hier bijzondere bebouwing wordt toegevoegd die zeer bijzonder van vormgeving is en die recht doet aan de 

kwaliteiten van deze laan. Daarom wordt in de gebiedstypering gesproken over parels. Het gaat daarbij niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit. 

 

Vlekkenkaart modellen 3 en 5 

Alhoewel uit het onderzoek naar voren is gekomen dat voor model 2 voldoende dekkingsscenario’s voor handen zijn, zijn voor de modellen 3 en 5 ook 

vlekkenkaarten en illustraties van dekkingsscenario’s gemaakt. Daarmee zijn in dit stadium van de studie alle modellen op dezelfde wijze uitgewerkt ten 

behoeve van de behandeling in de gemeenteraad. 

 

Bedrijfsverzamelgebouwen 

De vlekkenkaart is in eerste instantie opgesteld voor het integraal groen casco. Omdat de verwerving van het bedrijfsverzamelgebouw aan de ene kant een 

zware wissel trekt op de businesscase en aan de andere kant amovering van dit gebouw niet persé noodzakelijk is voor de realisatie van de essentie van het 

casco is ervoor gekozen het bedrijfsverzamelgebouw te handhaven en in te passen in de vlekkenkaart. Indien de eigenaar op termijn zelf zou besluiten te 

stoppen met het bedrijfsverzamelgebouw op deze locatie is een robuuste structuur gecreëerd waarbinnen gezocht kan worden naar een goede alternatieve 

invulling van de locatie van het bedrijfsverzamelgebouw.  

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat voor de modellen 3 en 5 amovering van het bedrijfsverzamelgebouw wel noodzakelijk is. Dat geeft, zo als uit 

de bijlage financiële analyse blijkt, een opwaartse druk op het aantal te realiseren woningen binnen de vlekken.  

Tot slot wordt opgemerkt dat in alle modellen wel wordt uitgegaan van amovering van het kassencomplex aan de zuidoostzijde van het Manpadslaangebied 

en is in alle modellen ruimte voor (verplaatste) volkstuinen.  
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Vlekkenkaart Model 2 
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Vlekkenkaart Model 3 
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Vlekkenkaart Model 5 
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Hoofdstuk 10 – Eerste conclusies 

 

 Uit de analyse van de dekkingsscenario’s blijkt dat alle onderzochte ruimtelijke modellen financieel haalbaar te maken zijn op basis van de in de 

analyse toegepaste aannames. 

 

 Er is een ruim palet aan mogelijkheden waarbinnen, binnen de kwaliteiten van het integraal groen casco, gezocht kan worden naar de benodigde 

financiële middelen om de herontwikkeling van het Manpadslaangebied te realiseren. 

 

 Ook met toevoeging van bebouwing kan het integraal groen casco voor het grootste deel in stand blijven. Het lijkt dan ook logisch om het proces 

verder te gaan brengen op basis van model 2. Echter ook de modellen 3 en 5 hebben voldoende kwaliteit om te komen tot een integraal groen 

casco.  

 

 Van belang is na te denken over de gewenste uitstraling van de woonbebouwing in het Manpadslaangebied, vertaald in eisen/wensen ten aanzien 

van het woonprogramma en een (eventuele) keuze voor een bepaald prijssegment als richtinggevend kader voor de ontwikkelende partij(en). 

 

 Binnen de kaders van de vlekkenkaarten en het benodigde woonprogramma om te komen tot een haalbare businesscase zit voldoende ruimte om 

een aantal creatieve ideeën van bewoners/belanghebbenden een plek te geven in het Manpadslaangebied. 
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ONDERWERP 
Plan van aanpak project Manpadslaangebied 
 
SAMENVATTING 
Ter uitvoering van het Coalitieakkoord 2016-2018 is aan adviesbureau Rho gevraagd een 
plan van aanpak voor het project Manpadslaangebied op te stellen. Het plan van Rho gaat 
uit van het opstellen van een robuust groen casco en alternatieve scenario’s met functies die 
zich dienen te schikken naar dit groene casco. 
Het plan van aanpak stelt dat eerst de gemeente(raad) duidelijk dient aan te geven en te 
bepalen wat de toekomst van het gebied zal zijn, voordat er verdere processtappen worden 
ondernomen. De raad kan, omdat in voorgaande jaren al veel is onderzocht en besproken 
en over het gebied veel bekend is, hierbij ook de wensen en ideeën van in meer of mindere 
mate bij het gebied betrokken belanghebbenden en belangstellenden betrekken. 
Het participatietraject wordt opnieuw ingericht in stap 3 van het plan van aanpak. De 
begeleidingsgroep/kerngroep kan daarin, indien zij daarvoor kiest, een rol blijven vervullen, 
maar zonder de aparte status die deze nu heeft.  
Voorgesteld wordt voorlopig in te stemmen met de plan van aanpak en de zienswijze van de 
raadscommissie Ruimte hierover te vragen. 
 
BESLUIT B&W 

1. Voorlopig in te stemmen met de offerte met Plan van Aanpak Manpadslaangebied 
Heemstede van adviesbureau Rho van 21 oktober 2016; 

2. In het nieuwe participatietraject de begeleidingsgroep/kerngroep 
Manpadslaangebied geen aparte status meer te geven; 

3. Dit besluit voor te leggen aan de raadscommissie Ruimte om haar zienswijzen 
kenbaar te maken ( B-stuk).  

 
INLEIDING 
 
Aanleiding 
In het coalitieakkoord 2016-2018 (7 juni 2016) is gesteld dat het huidige proces van 
onderhandelingen met de ontwikkelaars Parck Manpad I + II en Synchroon over het 
Manpadslaangebied wordt opgeschort zodat er eerst een plan voor het gehele gebied kan 
worden opgesteld. Het akkoord geeft hiervoor nadere aanwijzingen. Dit besluit geeft aan hoe 
het college hieraan vervolg wil geven. 
 

Het project Manpadslaangebied kent een lange geschiedenis waarvan een overzicht wordt 
gegeven in het bij dit besluit gevoegde actuele chronologisch overzicht. 

   
Streven van het college 
Het coalitieakkoord 2016-2018 vermeldt: 
De historische buitenplaatsen, de parken en het overige groen bepalen voor een belangrijk 
deel de aantrekkelijkheid van Heemstede en zijn medebepalend voor ons prettige 
leefklimaat. Dit willen de coalitiepartners zo houden en graag uitbreiden met een groen, 
openbaar toegankelijk Manpadslaangebied. De coalitiepartners zetten zich in voor het 
behoud van het groene karakter van dit gebied en waar mogelijk naar verdere ontwikkeling 
van natuur die publiek toegankelijk moet worden en goed moet aansluiten op de reeds 
bestaande natuurgebieden Groenendaalse Bos en Vinkenduin. Het huidige proces van 
onderhandelingen wordt opgeschort zodat we eerst een plan voor het gehele gebied kunnen 
opstellen. Dit plan bevat meerdere scenario’s waaronder ook een nuloptie en brengt 
(eventuele) kosten en externe financieringsbronnen daarvoor in kaart. Ook zullen we het 
proces van besluitvorming en betrokkenheid van, en samen met, belanghebbenden opnieuw 
en transparant inrichten en volle openheid van zaken geven. Dit uiteraard voor zover 
openbaarheid van informatie de partijen niet schaadt. Hiervoor stellen de coalitiepartners, uit 
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oogpunt van bestuurlijke betrouwbaarheid en met oog voor de inspanningen die tot nu toe 
zijn verricht, samen met belanghebbenden een tijdspad op. Op deze wijze komt er na al die 
jaren zicht op een integrale en gedragen uitkomst voor de toekomst van het 
Manpadslaangebied. 
 
Uitvoering coalitieakkoord 
Aan een drietal stedenbouwkundige bureaus (SRO, SVP en RHO) is gevraagd hun “visie 
(plan van aanpak) te geven op het opstellen van een integraal en gedragen plan voor het 
gehele Manpadslaangebied  met meerdere doorgerekende scenario’s waaronder een 0-
variant (= geen woningbouw kavels, wel een groene inrichting en overdracht eigendom aan 
publieke instelling). Uitgangspunten hierbij zijn het waar mogelijk creëren van een openbaar 
toegankelijk groen Manpadslaangebied dat door de groene inrichting goed aansluit op 
Groenendaal en Leyduin. Voor de verwerving en inrichting van de gronden heeft de 
gemeente Heemstede geen financiële middelen beschikbaar. Voor de financiering van het 
plan wordt bij voorkeur geen of indien dit niet mogelijk is zo min mogelijk bebouwing als 
financiële drager in het gebied toegestaan. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
externe financieringsbronnen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de informatie 
die de afgelopen 16 jaar over het gebied is verzameld. Voor het overige ligt niets vast en kan 
over alles gesproken worden.” 
 
De ontvangen (concept) visie van het bureau Rho uit Rotterdam sloot als enige van de drie 
visies naadloos aan bij de gekozen insteek van het coalitieakkoord: neem als uitgangspunt 
een groene inrichting van het gebied en werkt van daaruit aan realiseringsmogelijkheden. 
Om die reden heeft wethouder Nieuwland een nader gesprek met dit bureau gevoerd. Ook 
heeft de wethouder over de visie van Rho advies  gevraagd aan mevrouw J. van de Sande 
van het communicatie-bureau Beaumont uit Amsterdam, een externe die met enige afstand, 
nieuwe blik en expertise naar het verleden en de huidige situatie kijkt. Zij heeft in het verdere 
proces geen rol. 
 
Balans opmaken en de gemeenteraad aan zet 
Geconcludeerd wordt dat tijdens het lange voorafgaande proces al veel is onderzocht en 
besproken. Over het gebied is veel bekend en dit geldt ook voor de wensen en ideeën van in 
meer of mindere mate bij het gebied betrokken belanghebbenden en belangstellenden. Het 
is niet zinvol en wenselijk om opnieuw een traject van participatie en communicatie in te 
gaan zonder dat eerst de gemeente duidelijk aangeeft wat zij voor ogen heeft met het gebied 
(doel en kaders). Gebeurt dit niet dan bestaat het gevaar dat een in gang gezet nieuw 
participatieproces strandt.  
 
Nu is eerst de gemeente, in het bijzonder de gemeenteraad aan zet. De raad zal als hiervoor 
verantwoordelijk en bevoegd bestuursorgaan met behulp van de bij de gemeente aanwezige 
informatie en kennis de balans dienen op te maken en duidelijk dienen aan te geven wat de 
toekomst van het gebied zal zijn. Dit moet in een duidelijk en overzienbaar traject goed 
geformuleerd worden en de gemeenteraad en het college committeren zich hieraan.  
Dit betekent dat een streep wordt gezet onder de aanpak die is opgenomen in december 
2012 door het college vastgestelde “Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek & 
Structuurvisie Manpadslaangebied (bijlage). Alle facetten van de aanpak worden opnieuw 
geformuleerd, maar nadrukkelijk zonder hetgeen afgelopen jaren is gebeurd te 
veronachtzamen.  
De lopende onderhandelingen en het huidige participatietraject worden opgeschort en pas 
nadat de gemeenteraad glashelder heeft aangegeven wat gewenst is, gaat de gemeente 
weer in gesprek met direct betrokkenen en andere geïnteresseerden.    
  
Mede op basis van vorenstaande heeft Rho op 21 oktober een gewijzigde visie op (het 
vervolg van) het project gegeven in de vorm van een (ontwerp) plan van aanpak en offerte 
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voor het uitvoeren hiervan. Deze aanpak en offerte worden voorgelegd aan de 
raadscommissie Ruimte. Indien de commissie instemt met de aanpak en de offerte, wordt de 
opdracht aan Rho gegeven.   
Het vertrouwen bestaat dat er op basis van het plan van aanpak van Rho het project 
Manpadslaangebied, zicht komt op de in het coalitieakkoord genoemde integrale en 
gedragen uitkomst voor de toekomst van het Manpadslaangebied.  
 
Plan van aanpak Rho (bijlage) 
Het voorstel bestaat uit 3 stappen: 

1. Het ontwikkelen van een integraal duurzaam groen casco 
2. Het ontwikkelen van scenario’s 
3. Draagvlak verkennen, bepalen voorstel (plan) en realiseringsstrategie 

 
Ad 1 Het ontwikkelen van een integraal duurzaam groen casco 
Het landschap van het Manpadslaangebied is nu structuurloos, hetgeen afwijkt van de 
omliggende landgoederen die samen een duurzaam en robuust raamwerk vormen. Om  
aansluiting te vinden bij deze landgoederen dient ook voor het Manpadslaangebied een 
robuuste groenstructuur te worden gecreëerd. Dit wordt een groen casco genoemd. Een 
groen casco is een landschapsontwerp waarin de ambities vanuit ecologie, landschap, 
cultuurhistorie en recreatie centraal staan, ook vanuit een groter schaalniveau (heel 
Heemstede en de regio). Het groene casco is de basis van waaruit de opgave verder wordt 
aangepakt en toekomstige ontwikkelingen in het gebied dienen zich hiernaar te schikken.  
Onderzocht wordt hoe en in welke mate het groene casco realiseerbaar is door deze 
ruimtelijk uit te tekenen, door te rekenen en creatieve financieringen te vinden. Uit dit 
onderzoek komt een ideaalplaatje dat op uitvoerbaarheid  is onderzocht. Hieruit zal blijken of 
en in welke mate alternatieven (scenario’s) noodzakelijk zijn. Gesprekspartner bij dit 
onderzoek is de provincie Noord-Holland vanwege de in het gebied geplande recreatieve 
langzaamverkeersroute en haar publiekrechtelijke taak in het kader van de ruimtelijke 
ordening, maar ook als eigenaar van een perceel grond in het gebied. Ook Landschap-
Noord-Holland wordt als beoogd eigenaar en beheerder van het gebied bij het onderzoek 
betrokken.  
Bij het opstellen van het integrale groene casco wordt de gemeenteraad betrokken in 2 
workshops in de geest van de Omgevingswet/omgevingsvisie.  
 
Ad 2 Het ontwikkelen van alternatieve scenario’s 
Als blijkt dat het groene casco alleen uitvoerbaar is indien alternatieve financiële dragers in 
het gebied toegestaan worden, worden  alternatieven onderzocht en ontwikkeld. Ten 
opzichte van het groene casco zal in meer of mindere mate ruimte worden geboden aan 
andere functies dan groen en recreatie, waarbij niet alleen naar woningbouw wordt gekeken 
maar ook aan creatieve alternatieven zoals hotel, wellness-centre of een 
sportaccommodatie, of een “uitruil” met het grasveld Rivierenwijk. De alternatieve scenario’s 
geven aan wat mogelijk is in het groene casco  binnen het uitgangspunt om van het gebied 
een openbaar toegankelijk groen gebied te maken, kwaliteit van landschap en ecologie 
staan immer voorop.  
Ook zal een instrumentarium worden aangegeven om het groene casco te bereiken 
(bijvoorbeeld met een grondbank of een gebiedscoöperatie). 
Van de onderzochte alternatieven worden één of meerdere voorkeursscenario’s bepaald met 
daarbij aangegeven hoe deze ten uitvoer kunnen worden gebracht, ook financieel. 
De voorkeursscenario’s worden besproken met de gemeenteraad. De gemeenteraad 
committeert zich aan de scenario’s. 
 
 
 
 

03 Manpadslaangebied, voorstel nader onderzoek hoeveel bebouwing 39 / 84

Terug naar startpagina



Collegebesluit 
 Collegevergadering: 25 oktober 2016 

681184  4/5 

Ad 3 Draagvlak verkennen, bepalen voorstel (plan) en realiseringsstrategie 
In een nader te bepalen traject met stakeholders (eigenaren Manpadslaangebied, bewoners 
aangrenzende wijken en gebieden, belangengroeperingen) wordt door de wethouder samen 
met het bureau Rho draagvlak voor de uitvoering van de voorkeursvarianten gezocht. Naar 
aanleiding van reacties vanuit de stakeholders worden de alternatieven/scenario’s bijgesteld 
en/of verder uitgewerkt (inhoudelijk en/of financieel). 
Dit leidt tot één rapportage en één definitief scenario, die worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad en leiden tot een keuze van een gemeentelijk voorstel/plan inclusief de 
financiële consequenties en de realisatiestrategie.   
Het gekozen plan wordt ter inzage gelegd en toegelicht tijdens bijvoorbeeld een 
informatieavond. Een ieder kan reageren. De communicatie in deze fase dient nog 
uitgewerkt te worden (zie paragraaf communicatie hieronder). 
Indachtig de ingekomen reacties, stelt de gemeenteraad een definitief plan voor het 
Manpadslaangebied vast.    
 
Reacties naar aanleiding van het coalitieakkoord 2016-2018 
 
Brief begeleidingsgroep/kerngroep Manpadslaangebied (bijlage) 
Sinds 2012 functioneert op initiatief van de gemeente de begeleidingsgroep 
Manpadslaangebied en de hieruit samengestelde kerngroep.  
 
Naar aanleiding van het coalitieakkoord heeft de kerngroep over haar toekomst gesproken. 
In haar brief van 21 juli 2016 (bijlage) stelt de kerngroep unaniem van oordeel te zijn dat ze 
in haar huidige samenstelling wil blijven voortbestaan om, zoals dat vier jaar geleden is 
geformuleerd, de gemeente gevraagd en ongevraagd advies en commentaar te geven in 
zaken de ontwikkeling van het Manpad gebied betreffend. De kerngroep geeft aan zich te 
zullen beraden op haar functioneren indien de nog door het college te formuleren 
uitgangspunten strijdig zijn met de ten tijde van de oprichting van de groep geformuleerde 
randvoorwaarden. 
 
Vastgesteld wordt dat de groep afgelopen jaren goed heeft gefunctioneerd en waardevolle 
adviezen heeft gegeven. Zoals hierboven echter is aangegeven is er aanleiding een streep 
te zetten onder de in 2012 vastgestelde aanpak, inclusief hetgeen bepaald is ten aanzien 
van participatie en ook de participatie en communicatie opnieuw in te richten. Het is immers 
de bedoeling om in stap 3 een direct overleg met de stakeholders en een inbreng van alle 
inwoners van Heemstede te realiseren. De begeleidingsgroep en de kerngroep hebben 
hierin geen aparte status meer. Indien de groep er voor kiest om als gesprekspartner te 
blijven functioneren, dan kan dat uiteraard en is zij een gesprekspartner als ieder ander.  
 
Brief Synchroon en Parck Manpad I + II (bijlage) 
Naar aanleiding van het coalitieakkoord hebben Synchroon en Parck Manpad I + II op 15 
augusutus 2016 de gemeenteraad een brief toegezonden. De gemeenteraad heeft deze 
brief op 9 september 2016 beantwoord (bijlage). Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen. 
 
FINANCIËN 
De offerte van Rho bevat een in dagen gespecificeerde prijsopgave. De werkzaamheden 
worden aangeboden voor het bedrag van € 38.500 (exclusief omzetbelasting). Dit is een 
realistische inschatting. In de begroting 2017 is voor het project Manpadslaangebied een 
bedrag van € 50.000 opgenomen. Indien de gemeenteraad instemt met de begroting 2017 
kan de opdracht aan Rho worden verstrekt 
 
JURIDISCH KADER 
-- 
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PLANNING/UITVOERING 
Rho heeft aangegeven de stappen 1 en 2 uit het plan van aanpak voor de zomer 2017 te 
kunnen afronden en heeft bijgevoegde planning geleverd. Na de afronding van fase 2 zal 
een planning voor het vervolg worden opgesteld. 
 
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING 
Voorgesteld wordt nu een traject in te gaan waarin college en gemeenteraad de balans 
opmaken. Dit gebeurt in een transparant proces, maar in eerste instantie (stappen 1 en 2 
plan van aanpak Rho) zonder participatie. Nadat de balans is opgemaakt en de 
gemeenteraad heeft aangegeven wat hij wenst met het Manpadslaangebied, wordt in stap 3 
van de aanpak Rho een nog nader vorm te geven participatie- en communicatietraject 
bepaald.  
 
BIJLAGEN 
  kenmerk: 681349  onderwerp: chronologisch overzicht project Manpadslaangebied 

 kenmerk: 671902  onderwerp: bbv haalbaarheidsonderzoek ontwikkelaars + visie 
begeleidingsgroep Manpadslaangebied 

 kenmerk: 683082  onderwerp: Plan van aanpak / offerte Manpadslaangebied Rho 
adviseurs 

 kenmerk: 682641  onderwerp: Planning Rho  

 kenmerk: 678943  onderwerp: brief kerngroep Manpadslaangebied 

 kenmerk: 679894  onderwerp: brief Synchroon en Parck Manpad I + II 

 kenmerk: 680978  onderwerp: brief gemeenteraad 

 kenmerk: 592709  onderwerp: Plan van aanpak december 2012 
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Manpadslaangebied Heemstede
Offerte Visie/Plan van Aanpak

Datum:
21 oktober 2016

Auteurs:
F. Dinkla
R. Schram
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Inleiding

‘Een frisse blik op het Manpadslaangebied.’ Dat is waar u naar op zoek bent. Uw gemeente is ruim 15 jaar bezig met het maken van plannen 
voor dit gebied. Er ligt veel informatie, er is veel uitgezocht en overlegd, maar u heeft nog niet tot een compleet plan kunnen komen.  Het 
nieuwe college van B&W heeft in haar collegeprogramma een nieuw kader gesteld voor de ontwikkeling. Daarom hebt u ons gevraagd om 
offerte te maken voor een visie/plan van aanpak. Daarbij bent U op zoek naar een creatieve manier om anders tegen dit vraagstuk aan te 
kijken.

De vraag

Uw uitvraag in het offerteverzoek luidt als volgt: geef uw visie (plan van aanpak) op 

• het opstellen van een integraal en gedragen plan voor het gehele Manpadslaangebied

• met meerdere doorgerekende scenario’s

• waaronder een 0-variant

Hierbij gelden een aantal uitgangspunten, waaronder: 

• een openbaar toegankelijk groen gebied;

• de gemeente heeft geen middelen voor verwerving, inrichting en beheer;

• Er dient  zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van de informatie die de afgelopen 16 jaar is verzameld.

Plan van Aanpak

Het plan van aanpak wenst u op 13 oktober te bespreken met de gemeenteraad. In deze offerte wordt de basis voor ons plan van aanpak 
aangegeven. Als u voor onze aanbieding kiest is het de bedoeling dit plan van aanpak in de 2e week van september af te ronden, opdat deze 
in oktober met de gemeenteraad kan worden besproken.

wat datum week

offertegesprek 25 augustus 34

beoordeling offertes 1 september 35

afronding PvA 2e week september 37

Behandeling PvA in Raad 13 oktober 41
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Leeswijzer

In deze offerte geven onze visie hoe wij voor u tot een plan van aanpak zouden komen. Maar ook geven wij aan hoe wij nieuw elan in de 
ontwikkeling van het Manpadslaangebied kunnen krijgen gebruik makend van beschikbare informatie.

Rho adviseurs voor leefruimte

Wij beginnen met een korte introductie van ons bureau,  de adviseurs die u bij deze opgave tegen zult komen en een aantal 
referentieprojecten.

De opgave

Vervolgens gaan wij in op de opgave. Wij vatten kort de uitgangspunten samen en beschrijven wij hoe wij de opgave zien. Dit leidt tot het 
raamwerk van het uiteindelijke plan van aanpak

Het plan van aanpak

Wij geven inzicht in de stappen die wij de komende twee weken gaan zetten om dit plan van aanpak uit te werken. Wij gaan daarbij ook in op 
het uiteindelijke product.

Onze aanbieding

Wij sluiten af met het offertedeel. Hierin valt onze financiële aanbieding en geven wij de voorwaarden waaronder wij onze werkzaamheden 
uitvoeren aan.
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Rho adviseurs voor leefruimte

Deze vraag past goed bij ons!
Rho adviseurs voor leefruimte is het grootste integraal werkende stedenbouwkundige adviesbureau van Nederland. Wij hebben als
multidisciplinair adviesbureau alle specialismen in huis om ruimtelijke plannen te maken. U moet daarbij onder andere denken aan
stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, milieukundigen, ecologen, economische adviseurs en planeconomen. 
Ons bureau bestaat uit 130 medewerkers. Zij werken vanuit 5 vestigingen aan het mogelijk maken van ruimtelijke plannen van 
voorontwerp tot en met vergunningsverlening en handhaving. Ons motto is Ruimte, Regie en Resultaat. Dat betekent dat wij voor
uitvoerbare plannen gaan. Daarbij leveren wij op alle gewenste manieren ondersteuning: van strategische advisering tot integraal proces-, 
en projectmanagement en van het ontwerpen van integrale visie tot een juridische en financiële beoordeling van een initiatief en van een 
retailvisies tot duurzaamheidsplannen.

Voor onze opdrachten staat de gehele expertise van ons bureau voor u beschikbaar. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door
een kernteam, bestaande uit Frits Dinkla, Eric van der Aa en Rob Schram. Frits Dinkla is al projectleider uw eerste aanspreekpunt. Waar 
nodig betrekken zij de benodigde specialisten bij het project.

Rob Schram

Projectleider ruimtelijke ontwikkeling
Stedenbouwkundige

Frits Dinkla

Projectleider ontwikkelingsstrategie
Adviseur financiering gebiedsontwikkeling

Eric van der Aa

Senior ecoloog en landschapsarchitect
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Referentieprojecten
Iedere opgave is uniek. Dat betekent dat er niet één generieke oplossing is. De kracht van ons bureau is zoals benoemd de integrale 
benadering en het verkrijgen van draagvlak. Om dit te concretiseren presenteren wij hieronder enkele referentieprojecten.

Participatief proces
Kanaalzone Nederweert
Om de meerwaarde aan te tonen van de realisering van een Randweg hebben wij in opdracht van de gemeente Nederweert onderzocht
welke inrichtingsmogelijkheden wenselijk zijn voor de herinrichting van de Kanaalzone. Mede om draagvlak te creëren is dat gebeurd in 
een open proces in een aantal workshops. In de eerste workshop mochten de stakeholders ons hun droom vertellen voor de inrichting van 
de Kanaalzone op het moment dat er geen doorgaande verkeersweg meer zou zijn. In de stap tussen de 1e en de 2e workshop zijn de 
dromen door ons vertaald in inrichtingsmogelijkheden (met een prijskaartje). In de tweede workshop hebben de stakeholders op basis van 
een beschikbaar budget ‘gepuzzeld’ met de inrichtingsmogelijkheden om te komen tot een inrichtingsvoorstel (passend binnen het 
beschikbare budget).  Deze zelfde workshop is ook uitgevoerd met de gemeenteraad. Uiteindelijk heeft dit proces geleid tot een 
structuurvisie voor de inrichting van de Kanaalzone
(zie ook http://www.nederweert.nl/bestuur-organisatie/structuurvisie_43595/item/ontwerp-structuurvisie-kanaalzone-
nederweert_69736.html).

Kanaalzone Nederweert
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Interactieve planvorming Ammerzoden
De gemeente Maasdriel wilde op de locatie Onderwaard in Ammerzoden een woonbuurt van circa 80 woningen bouwen. De gemeente 
heeft gekozen om deze opgave op een interactieve wijze op te pakken. Wij hebben een proces voorgesteld, waarbij omwonenden en 
geïnteresseerden in drie sessies een plan voor dit gebied te maken. Nadrukkelijk werden daarbij randvoorwaarden, zoals een minimum 
aantal woningen en het bieden van een oplossing voor watercompensatie, meegegeven. De drie drukbezochte avonden hebben geleid tot 
een gedragen ontwikkelingsvoorstel.

Plan Groenewoud, Kortenhoef
Naast, en deels in het Natura 2000-gebied Oostelijk Vechtplassen wordt een voormalige vuilstort gesaneerd en omgevormd tot nieuwe 
natuur. De ingewikkelde hydrologie en strikte juridische bescherming van het natuurgebied en de aanwezige soorten zijn sterk 
richtinggevend geweest voor de planvorming. Ter financiering van dit project is in de gebiedsontwikkeling ruimte opgenomen voor het 
realiseren van een aantal waterwoningen. Het ontwerp is door Rho adviseurs opgesteld in intensief overleg met de provincie Noord-
Holland. Verder hebben wij onder andere de ecologische toetsing uitgevoerd.

Planvorming nabij Natura 2000
Wij zijn als bureau betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen in de Duin- en bollenstreek. Veel projecten vielen tot voor stil door de 
uitstralingseffecten op het naastgelegen duingebied (Natura 2000), in het bijzonder door de stikstofproblematiek als gevolg van extra 
verkeersproductie. Door het opheffen van bestaande stikstofbronnen (met name landbouw) blijkt er vaak toch veel mogelijk; ons bureau 
kan deze stikstofdepositie-effecten per functie in detail doorrekenen in het programma AERIUS. In voorkomende gevallen biedt het
Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS) een oplossing voor deze problematiek.

Onderwaard Ammerzoden

Groenewoud, Kortenhoef
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Het project

De uitgangsituatie

Het Manpadslaangebied

Het Manpadslaangebied ligt aan de zuidzijde van Heemstede, ten zuiden van de 
Rivierenbuurt. Het gebied ligt verder ingesloten tussen diverse waardevolle landgoederen 
waaronder Groenendaal, Huize te Manpad en Leyduin. Het Manpadslaangebied herbergt 
verschillende functies: volkstuinen, kassen, bedrijven en langs de Herenweg en aan de 
zuidwestrand  woningen. 

De ambitie

De gemeente Heemstede heeft altijd de ambitie gehad om het Manpadslaangebied open 
en groen te houden en openbaar toegankelijk te maken. Insteek was om het aantal toe te 
voegen woningen beperkt te houden waarbij de woningen in feite alleen gebruikt worden 
om de overige functies financieel mogelijk te maken. Toen op enig moment in het proces 
een aantal subsidiemogelijkheden voor groene functies wegviel is het aantal nieuwe 
woningen verhoogd van 7 naar 13 naar 20 woningen. Deze waren met name beoogd in de 
zuidwestelijke hoek van het gebied.

Stakeholders

Het gebied kent een groot aantal eigenaren, waaronder een aantal ontwikkelaars. 
Daardoor is sprake verschillende belangen. De gemeente heeft in het verleden de plannen 
ontwikkeld in een open en participatief proces, waarbij veel overleg is gevoerd met 
verschillende begeleidingsgroepen (binnen het gebied). Uit de verslaglegging blijkt hoe 
divers de belangen zijn in het gebied. 

Het vertrekpunt

In de gemeente Heemstede is medio dit jaar een nieuw college aangetreden. Dit college 
zet in op een groen en openbaar toegankelijk Manpadslaangebied. De gesprekken met de 
stakeholders zijn stil gelegd totdat er een integraal en gedragen plan voor het volledige 
gebied is opgesteld. Van belang daarbij is dat een relatie wordt gelegd met de omliggende 
gebieden met natuurwaarden: het Groenendaalse bos en Vinkenduin. Alhoewel daarvoor 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van informatie en uitgangspunten uit 
het verleden dienen deze uitgangspunten ook geen blokkade te vormen voor nieuwe 
oplossingen. 

Ligging plangebied
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Het project

Een bijzondere plek
Het gebied ligt tussen twee strandwallen, aan de rand van Heemstede en tussen verschillende natuurgebieden. Dat maakt het gebied
bijzonder. De gemeente Heemstede wil het Manpadslaangebied omvormen tot een openbaar toegankelijk groen gebied, aansluitend bij de 
omliggende natuurgebieden. Hiermee dient een impuls gegeven te worden aan de kwaliteit van Heemstede als woonkern. Verder dient het 
gebied een functie te krijgen voor alle inwoners van Heemstede (en de regio).

In het verleden is veel getekend en gerekend aan het Manpadslaangebied. Alhoewel de gemeente zo min mogelijk nieuwe bebouwing in het 
gebied wenst lijkt de focus, waarschijnlijk door de druk vanuit de ontwikkelaars, vooral te hebben gelegen in de vraag in welke mate 
woningbouw in het gebied mogelijk zou kunnen zijn.  Dus denken vanuit een rode functie. Hieruit is een aantal opties naar voren gekomen. 
Deze opties zijn ook doorgerekend en hebben geleid tot het voorstel uit te gaan van de toevoeging van maximaal 20 woningen.

Ons inziens zijn de kwaliteiten en mogelijkheden van de groene ambitie onvoldoende meegewogen in de planvorming. Er zijn weliswaar 
diverse onderzoeken uitgevoerd (o.a. ecologie) en er is een inrichtingsvisie gemaakt (door Karres en Brands). 
Deze onderzoeken benutten naar onze mening niet de volle mogelijkheden die gesteld mogen worden aan een openbaar toegankelijk en
voor de bewoners van Heemstede waardevol groengebied. Er liggen immers kansen om hier het Natuurnetwerk Nederland te completeren 
en het zuidelijk gelegen Natura 2000-gebied te versterken. Bovendien kan het gebied een schakel vormen in diverse recreatieve structuren, 
zoals wandel- en fietsroutes.

Onze visie: een robuust integraal groen casco
In het gebied zijn vele functies aanwezig, waardoor het huidige landschap een verrommelde indruk geeft. Een voortdurende verandering van 
functies heeft geleid tot een structuurloos landschap, dat minder passend is in de omgeving. Juist in deze omgeving hebben de eeuwenoude 
landgoederen geleid tot een duurzaam en robuust groen raamwerk. Om aan te sluiten bij dit raamwerk zou binnen het plangebied een 
robuuste groenstructuur gecreëerd moeten worden. De in het gebied mogelijke functies dienen zich te schikken naar dit casco. Ook bij 
toekomstige ontwikkelingen geldt dit casco als randvoorwaarde: er moet immers bepaalde dynamiek in het gebied mogelijk blijven.

Onze insteek is dus om te beginnen met het vormgeven van het robuuste groene casco. Dit is een landschapsontwerp (in schetsvorm) waarin 
de ambities vanuit ecologie, landschap, cultuurhistorie en recreatie centraal staan. Dit plan maken we niet vanuit de begrenzing van het 
gebied: wij willen daarbij (ook) vanuit een groter schaalniveau naar het gebied kijken. Dus de meerwaarde voor heel Heemstede en voor de 
regio. Dit ontwerp is feitelijk de 0-optie, de basis vanuit waar de opgave verder wordt aangepakt.
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Het project

Aanknopingspunten voor een robuust integraal casco
Het Manpadslaangebied wordt omgeven door Natura2000 gebieden, een aantal belangrijke cultuurhistorische elementen, 
natuurverbindingen en recreatieroutes. Deze context maakt deze plek  bijzonder en reikt unieke aanknopingspunten aan om een 
kwaliteitsimpuls te geven.
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Het project

Het uitdenken van een integraal robuust groen casco is de eerste stap in onze aanpak. Hierbij wordt maximaal ingespeeld op de
inrichtingsmogelijkheden bezien vanuit de omgeving, landschap, ecologie en recreatie.

Het casco dient echter wel realiseerbaar te zijn. Daarom willen wij vervolgens het bedachte casco ruimtelijk uittekenen en financieel 
doorrekenen. Hierbij zullen wij creatieve financieringen niet uit de weg gaan. Een voorbeeld daarvan is de bijdrage vanuit de opheffing van de 
agrarische functies aan de vermindering van de vermesting, verzuring, verdroging en vergiftiging van de aangrenzende Natura 2000-
gebieden. Een ander voorbeeld is de verplaatsing van een functie (b.v. een manege) uit een Natura 2000-gebied naar dit gebied, waardoor 
per saldo een milieuwinst wordt geboekt waarvoor subsidiemiddelen beschikbaar zijn. Ook voor de aanleg van een recreatief fiets-, en 
wandelnetwerk bestaan subsidiebronnen. Tot slot biedt de lage ligging van het Manpadslaangebied mogelijkheden om (kwel)water te 
benutten bij de inrichting van het gebied. Het bieden van ruimte aan water geeft mogelijkerwijs een zodanige besparing in de beheerskosten 
van het watersysteem dat daaruit een deel van de investering kan worden betaald.

Uit deze exercitie zal moeten blijken in hoeverre het ideaalplaatje met een integraal robuust groen casco uitvoerbaar is en zal moeten blijken 
in welke mate alternatieven noodzakelijk zijn.

Overigens willen wij bij het zoeken naar alternatieven niet op voorhand kijken naar het opvullen van daarvoor geschikte plekken in het 
Manpadslaangebied met woningbouw. Het doel is immers om het gebied meerwaarde voor geheel Heemstede te geven. Wellicht zijn er 
functies die in dit gebied ontbreken functies (b.v. een hotel, een wellness-centre of een sportaccommodatie) of zijn er functies die vanuit de 
kern naar dit gebied verplaatst kunnen worden. Een andere gedachte is de relatie met de Rivierenwijk te vergroten. Dit kan b.v. door een 
wandelroute te creëren, maar ook door de verplaatsing van het grasveldje in de zuidwesthoek van de Rivierenwijk naar het 
Manpadslaangebied en de realisering van woningen op de locatie van het grasveldje toe te staan. Uiteraard dienen deze woningen zorgvuldig 
ingepast te worden

De alternatieven moeten ook aangeven wat het ‘laadvermogen’ is van het gebied. Het gebied moet immers vooral een openbaar toegankelijk 
groen gebied zijn, waarbij de kwaliteit van het landschap en de ecologische waarden voorop staan (en het gebied zou niet moeten uitgroeien 
tot een verstedelijkt gebied). 
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Het project

Op weg naar een integraal robuust groen casco
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Het project

Andere instrumenten
Onze inspanningen zijn erop gericht een duurzaam casco te ontwikkelen voor het Manpadslaangebied inclusief een instrumentarium om dat 
te bereiken. Dat instrumentarium richt zich vooral op de mogelijkheden de ambities tot realisatie te brengen, opdat er uiteindelijk een 
ontwikkeling op gang komt. Papier is immers geduldig. Een interessante gedachte daarbij is de oprichting van een grondbank. Vanuit die 
grondbank hebben alle grondeigenaren, die dat wensen,  de mogelijkheid om te participeren in de ontwikkeling, realisatie (en wellicht ook 
het beheer) van het gebied. Ook de oprichting van een gebiedscoöperatie voor de ontwikkeling en het beheer is een gedachte om particuliere 
partijen te binden aan de ontwikkeling en het gebied een meerwaarde te geven voor Heemstede.

Stakeholders
Het Manpadslaangebied kent een aantal grondeigenaren. De eigenaren worden door 
ons als primaire stakeholder gezien. Deze personen hebben een direct belang in de 
plannen voor het gebied. Zonder de (vrijwillige) medewerking van deze partijen wordt 
de realisering van welk plan dan ook moeizaam. Naast de primaire stakeholders is er 
ook sprake van secundaire stakeholders. Hieronder verstaan wij in ieder geval 
belangengroeperingen en omwonenden, maar gezien de ambities van dit project 
wellicht alle inwoners van de gemeente Heemstede. 

Communicatie
Het is van belang om tot een gedragen invulling van het gebied te komen. In het 
verleden is al veel gesproken met de stakeholders in het gebied. De wensen en ideeën 
zijn bekend. Om die reden wordt ervoor gekozen nu  eerst draagvlak te creëren in de 
gemeenteraad. Uitgangspunt is daarbij een uitvoerbaar plan. Het voorkeursscenario van 
de gemeente zal vervolgens transparant aan alle stakeholders worden voorgelegd en zij 
zullen de gelegenheid krijgen om daarop hun visie te geven. 
In het vervolgproces zien wij wel een andere manier van communicatie. In de 
planvorming zal de communicatie zich met name richten op toekomstige 
gebiedsbeheerders en de Provincie. In het vervolgtraject willen wij ook aandacht 
besteden aan de communicatie ten behoeve van geheel Heemstede. Alleen op die 
manier kan het gebied meerwaarde leveren. Het gesprek met de bestaande 
stakeholders zal voortgezet worden, maar het doorlopen proces wordt niet opnieuw 
gedaan.
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Plan van Aanpak

Onze aanpak

U hebt ons gevraagd een Plan van aanpak op te stellen om te komen tot ontwikkeling van het Manpadslaangebied. Op basis van de visie 
die wij hiervoor beschreven hebben, zien wij een plan van aanpak voor ons dat wij de in week 36 en 37 verder uit zullen werken. 

Op hoofdlijnen bestaat dit plan van aanpak uit 3 stappen:

- Ontwikkelen van een integraal duurzaam groen casco

- Ontwikkelen van alternatieve scenario’s

- Draagvlak verkennen, bepalen voorstel (plan) en realiseringsstrategie

Stap 1: Integraal groen casco

1. Samenvatten ‘groene’ (en overige) randvoorwaarden en wensen
In een beknopte notitie worden de belangrijkste uitgangspunten voor een groene invulling van het Manpadslaangebied beschreven.  
Deze notitie wordt door Rho in overleg met u gemaakt.

2. Verkenning verplaatsings-, en financieringsopties groene invulling Manpadslaangebied
Op basis van de randvoorwaarden en wensen wordt gesproken met een aantal partijen, die cruciaal zijn voor de realisering van de 
ambities. Op voorhand denken wij daarbij aan de provincie Noord-Holland (versterking provinciaal Natuurnetwerk en versterking 
Natura 2000 i.h.k.v. de PAS), Landschap Noord Holland  en Staatsbosbeheer (duurzaam beheer van het gebied) e.d.

3. Workshop met de Raad (optioneel)
Presentatie van de bevindingen van de werkzaamheden genoemd onder 1 en 2 aan de gemeenteraad in een workshop om de Raad 
maximaal te betrekken bij deze aanpak en de mogelijkheid te geven haar wensen en ideeën aan de voorkant mee te geven ten 
behoeve van het ontwerp.  NB Deze stap is optioneel en vooralsnog buiten de kostenraming gehouden.

4. Ontwerpen van een robuust integraal groen casco (schetsontwerp)
Op basis van de informatie uit de vorige twee stappen wordt een integraal groen plan gemaakt (niveau schetsontwerp) van het 
gebied met de nadruk op de recreatieve mogelijkheden en landschappelijke en ecologische waarden. 
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Plan van Aanpak

5. Financieel doorrekenen van het schetsontwerp
Uitvoeren van een financiële verkenning van de verwervings-, -inrichtings-, en beheerskosten en opbrengsten van het 
schetsontwerp behorend bij het robuust integraal groen casco (‘de nulvariant’).

6. Rapporteren en terugkoppelen van de resultaten van de werkzaamheden genoemd onder 1 t/m 5.
Het beschrijven van de resultaten in een presentatie/notitie en het voorbereiden van een workshop met de gemeenteraad. Het 
bespreken van deze presentatie/notitie en workshop-opzet met de gemeente, daarna met het College en vervolgens met de 
gemeenteraad.

Stap 2: Ontwikkelen van alternatieve scenario’s

7. Uitwerken van alternatieve scenario’s
De reacties van de gemeenteraad kunnen leiden tot alternatieve inrichtingsmodellen met bijbehorende consequenties (o.a. 
financieel). Dit leidt tot aanpassingen van het schetsontwerp ten opzichte van de nulvariant en zal in meer of mindere mate 
ruimte bieden aan andere functies dan groen en recreatie in het Manpadsdlaangebied. 

8. Bepalen van één of meer voorkeursscenario’s
Op basis van een weging van alle voor- en nadelen wordt in overleg met de gemeente uit de onderzochte alternatieven één of 
meerdere voorkeursscenario’s vastgesteld voor de inrichting van het Manpadslaangebied. Ook zal daarbij een voorstel worden 
gedaan op welke wijze de inrichting ten uitvoer kan worden gebracht en financieel uitgevoerd zou kunnen worden.

9. Rapporteren en terugkoppelen van de resultaten van de werkzaamheden genoemd onder 1 t/m 8.
Het beschrijven van de resultaten in een presentatie/notitie ten behoeve van de gemeenteraad. Het bespreken van deze 
presentatie/notitie met de gemeente, daarna met het College en vervolgens met de gemeenteraad. De gemeenteraad 
committeert zich op basis van de bespreking aan de scenario’s.
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Plan van Aanpak

Stap 3: Draagvlak verkennen, bepalen voorstel (plan) en realiseringsstrategie

10. Consultatie van de stakeholders
De stakeholders worden in de gelegenheid gesteld om hun reactie te geven op de voorkeursscenario’s van de gemeente. 
Voorgesteld wordt te doen in de vorm van een plenaire bijeenkomst/consultatie, maar zou ook kunnen in een andere vorm 
(bijvoorbeeld per stakeholder). Dit zal in de loop van het proces in overleg met de gemeente en de communicatieadviseur verder 
ingevuld moeten worden. In dit plan van aanpak is vooralsnog uitgegaan van een consultatie. Alvorens de informatieavond wordt
gehouden wordt de inhoud van de presentatie eerst met de gemeente besproken.

11. Aanpassen van de scenario’s, bepaling van het gemeentelijk voorstel en rapportage met alle bevindingen
De reacties op de consultatiebijeenkomst met de stakeholders kunnen aanleiding geven om alternatieven bij te stellen of verder uit 
te werken, zowel inhoudelijk als mogelijk ook financieel.  
Vervolgens zal het volledig doorlopen proces (stappen 1 t/m 11) worden samengebundeld in één rapportage en zal één definitief
scenario worden voorgesteld. 
Deze rapportage zal worden besproken met de gemeente, daarna met het College en vervolgens met de gemeenteraad.  
Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot de keuze van het gemeentelijk voorstel (plan) inclusief de financiële consequenties en de
realisatiestrategie. 

12. Informatieavond 
Het definitieve voorstel zal in een voor alle geïnteresseerden te organiseren informatieavond gepresenteerd worden, waarna er
gelegenheid is voor een ieder om daar een (schriftelijke) reactie op te geven. Deze reacties zullen worden betrokken bij de finale 
besluitvorming in de gemeenteraad. De presentatie op de informatieavond zal worden besproken met de gemeente.

13. Besluitvorming in de gemeenteraad
De eindrapportage zal worden uitgebreid met de ontvangen reacties en eventuele aanpassingen, die daar een gevolg van kunnen 
zijn. Het definitieve plan zal uiteindelijk in de gemeenteraad worden vastgesteld als kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van het 
Manpadslaangebied.
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Plan van Aanpak

Stap 1 • Integraal groen casco

Stap 2 • Alternatieve scenario’s

Stap 3 • Draagvlak en Plan

Doel: Realisatie visie Manpadslaangebied
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Onze offerte

Prijsopgave

De kosten voor de uitvoering van dit Plan van Aanpak bedragen € 38.500,- exclusief omzetbelasting. Hierbij gaan wij uit van een besteding 
van 38,5 dagen en een gemiddeld dagtarief van € 1.000,-.

Uitgangspunten

Het bedrag is te beschouwen als een maximaal te besteden budget op basis van een inschatting van de uitvoering van de werkzaamheden. De 
onderliggende dagenraming is opgenomen op de volgende pagina. Daarop staat aangegeven hoeveel tijd wij geraamd hebben per te nemen 
stap conform dit plan van aanpak. De raming is inclusief bijkomende kosten zoals reiskosten, maar exclusief BTW.

Financiële en andere voorwaarden

Op deze offerte zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

• Offerte

– De geldigheidsduur van deze offerte is 3 maanden.

– De omschreven werkzaamheden worden uitgevoerd voor het in de offerte genoemde bedrag.

• Facturering

– Facturering vindt maandelijks plaats op basis van de in die maand bestede uren en gemaakte kosten.

– De facturen dienen binnen 30 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien na 30 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden 
zullen wij, na een schriftelijke betalingsherinnering, de wettelijk toegestane rente in rekening brengen.

• Algemeen

– Op onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van DNR 2011 (herzien 2013) van toepassing, zoals op 3 juli 2013 
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank van Amsterdam onder nummer 56/2013. De DNR 2011 zullen wij u op uw verzoek 
gaarne toezenden. U kunt de DNR 2011 ook raadplegen op www.rho.nl, onder het kopje 'over ons'.

– Wij voeren onze opdrachten uit conform het door Lloyd's (ISO 9001:2008) gecertificeerde en gecontroleerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van Rho adviseurs B.V.
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Onze offerte

Toelichting prijsopgave

Aanloop

0.  Maken Plan van Aanpak en definitief afronden op basis van reactie gemeenteraad en overleg met 
gemeente en communicatieadviseur 2,0 dagen

Stap 1: Integraal groen casco

1. Samenvatten ‘groene’ (en overige) randvoorwaarden en wensen 2,0 dagen

2. Verkenning verplaatsings-, en financieringsopties groene invulling Manpadslaangebied 3,5 dagen

3. Optioneel: workshop met de Raad 0    dagen

4. Ontwerpen van een robuust integraal groen casco (schetsontwerp) 3,0 dagen

5. Financieel doorrekenen van het schetsontwerp 2,0 dagen

6. Rapporteren en terugkoppelen van de resultaten van de werkzaamheden genoemd onder 1 t/m 5. 4,5 dagen

Totaal Stap 1 15  dagen

Stap 2: Alternatieve scenario’s

7. Uitwerken van alternatieve scenario’s 3,0 dagen

8. Bepalen van één of meerdere voorkeursscenario’s 2,0 dagen

9. Rapporteren en terugkoppelen van de resultaten van de werkzaamheden genoemd onder 1 t/m 8 3,0 dagen

Totaal Stap 2 8    dagen

Stap 3: Draagvlak verkennen, bepalen definitief voorstel (plan) en realiseringsstrategie

10. Consultatie van de stakeholders (plenaire bijeenkomst) 3,0 dagen

11. Aanpassen/uitwerken van de scenario’s, bepaling van het gemeentelijk voorstel en rapportage met alle bevindingen 5,0 dagen

12. Informatieavond 2,5 dag

13. Besluitvorming in de gemeenteraad 3,0 dagen

Totaal Stap 3 13,5  dagen
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MEMO 

 

 

Van : Frits Dinkla / Rob Schram 

Project : Ontwikkeling Manpadslaangebied Heemstede 

Opdrachtgever : Gemeente Heemstede 

   

Datum :  27-10-2017 

Aan :  

CC :  

   

Betreft : Procesvoorstel stedenbouwkundige verkenningen Manpadslaangebied 

 

Inleiding 

De gemeente Heemstede wenst van het Manpadslaangebied een open, groen en openbaar toegankelijk gebied 

te maken. Hiervoor heeft Rho Adviseurs in de periode januari-juni 2017, mede op basis van 2 workshops met de 

gemeenteraad, een landschappelijk ontwerp gemaakt: het integraal groen casco . Uit de financiële analyse van 

het integrale groene casco is duidelijk geworden dat het volledig groen inrichten van het gebied financieel niet 

mogelijk is; het is niet reëel te veronderstellen dat er partijen zijn die op basis van een dergelijk uitgangspunt 

wensen en kunnen investeren in het gebied. Er zijn diverse modellen van het groene casco opgesteld; model 2 is 

gekozen als voorkeursmodel. 

 

In stap 2 is gezocht naar dekkingsscenario’s. Uit die analyse is gebleken dat het belangrijkste dekkingsmiddel de 

toevoeging van woningbouw is met aanvullend eventueel andere functies.  In de studie van Rho is ervoor gekozen 

om geen stedenbouwkundig ontwerp te maken maar de modellen van het groene casco uit te werken tot 

vlekkenkaarten. Deze kaarten geven  de rood-groene potentie van bepaalde deellocaties in het 

Manpadslaangebied, variërend van open/groen tot meer geschikt voor bebouwing.  Er zijn 3 modellen in de vorm 

van vlekkenkaarten uitgewerkt. De gemeenteraad heeft alleen model 2 gekozen als uitgangspunt voor de verdere 

uitwerking van de plannen voor de herontwikkeling.  

 

Er is daarmee door de gemeente nog geen definitief ontwerp/plan en woonprogramma bepaald. Hetzelfde geldt 

voor de ontsluiting en de inpassing van bestaande en te handhaven functies (zoals o.a. de volkstuinen). Voor die 

benadering is gekozen omdat er meerdere mogelijkheden bestaan om binnen de kaders van het groene casco te 

komen tot een invulling van het gebied en de gemeente die verschillende mogelijkheden wil open houden.  

 

Conform de afspraak met de  gemeenteraad en het Plan van Aanpak van Rho Adviseurs, is in de afgelopen 

maanden met alle betrokken grondeigenaren en de belangrijkste eigenaren/omwonenden/belanghebbenden 

gesproken om te verkennen hoe het vervolg van het proces (w.o. participatie) wordt ingericht. Hier is tevens 

gesproken hoe deze partijen aankijken tegen model 2.  

 

Van de gesprekken met partijen zijn verslagen gemaakt. Deze verslagen zijn als bijlage bij dit procesvoorstel 

toegevoegd. Van belang daarbij is dat geen partij heeft aangegeven helemaal niets te zien in model 2. Daarmee 

is draagvlak ontstaan om de plannen verder uit werken op basis van model 2.  

Wel hebben de grondeigenaren en de belanghebbenden kanttekeningen voor de verdere uitwerking geuit. Voor 

een belangrijk deel hebben die betrekking op de inpassing van de plannen rondom de individuele eigendommen 

en de omgeving.  
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Bekeken zal moeten hoe aan deze kanttekeningen bij de verdere uitwerking van de plannen tegemoet gekomen 

kan worden door het stellen van nadere randvoorwaarden. In dit procesvoorstel wordt beschreven op welke 

wijze de verdere uitwerking van model 2 en de daarop gebaseerde vlekkenkaart zal plaats vinden. 

 

Doel verdere uitwerking 

Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de voorgestane ontwikkelingsrichting nog veel mogelijke 

ruimtelijke invullingen kent. Ter illustratie: het gebied nr. 3 in de vlekkenkaart van model 2 met de typering 

‘overwegend groen met enige vorm van bebouwing’ roept vragen op. Waar ligt dan die vorm van bebouwing, 

wat voor bebouwing is dat dan en hoe is die bebouwing ontsloten ? Daarmee kunnen veel stakeholders zich een 

onvoldoende beeld vormen van de impact van model 2 en biedt het model dus te weinig duidelijkheid. 

Om die duidelijkheid te creëren zal in de komende periode model 2 verder worden uitgewerkt in de vorm van 

stedenbouwkundige verkenningen.  

 

Stedenbouwkundige verkenningen  

De vlekkenkaart geeft onvoldoende duidelijkheid over de toekomstige invulling. Daarom zullen de 

vlekkenkaarten, op basis van de (niet openbare) financiële verkenningen die onderdeel zijn van de 

dekkingsscenario’s, uitgewerkt worden in stedenbouwkundige verkenningen. 

In de verkenningen worden verschillende programma’s en (verkavelings-)opzetten voor het totale 

Manpadslaangebied met elkaar in verband gebracht en de financiële haalbaarheid ervan bepaald. 

 

Voor de programma’s wordt primair uitgegaan van de toevoeging van wonen (incl. eventuele tiny houses en 

‘earthships’). Uit de gesprekken met partijen is naar voren gekomen dat een aantal functies (zoals o.a. een 

camping en een manege) minder wenselijk zijn. Deze functies zullen niet meer worden meegenomen in de 

verkenningen. Waar mogelijk zullen wel andere functies (zoals b.v. een paviljoen) worden ingepast. Er zullen 

varianten worden bepaald voor het woonprogramma, zowel qua typologie (vrije kavels, eengezinswoningen, 

rijtjeswoningen, appartementen of een mix.) als qua segmentering  (topsegment, midden segment of laag 

segment of een mix). 

Op basis van de programmatische varianten  worden de verschillende vlekken ruimtelijk ingevuld in de vorm van 

een verkavelingsopzet. Hierbij wordt naast de situering van de woningen ook gekeken naar de landschappelijke 

inpassing.  

Er zal een aantal stedenbouwkundige verkenningen worden opgesteld. 

 

Procesvoorstel stedenbouwkundige verkenningen 

De stedenbouwkundige verkenningen zullen plaatsvinden in vier stappen: 

1. Opstellen verschillende verkenningen 

2. Bijstellen verkenningen en bepalen voorkeur  

3. Bespreking verkenningen met betrokkenen en belangstellenden 

4. Vaststellen gekozen verkenning(en) in de gemeenteraad 

 

Ad 1. Opstellen verkenningen 

− Rho zal op basis van de uitgevoerde analyse bij het bepalen van het groene casco en de input, die 

voortgekomen is uit de gehouden gesprekken met de eigenaren/omwonenden/belanghebbenden een 

aantal verkenningen voorbereiden (programma, verkavelingsopzet, financiële haalbaarheid); 

− Deze verkenningen zullen worden besproken met de gemeente. 

 

Ad 2. Bijstellen verkenningen 

− Rho past, waar nodig, de verkenningen aan; 

− De bijgestelde verkenningen zullen worden besproken met de gemeente. 

−  één of meerdere conceptverkenningen voor de vlekkenkaart van model 2. 

 

Ad 3. Bespreking  van één of meerdere conceptverkenningen met betrokkenen en belangstellenden 

− De conceptverkenningen worden 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. 
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Ad 4. Vaststellen gekozen verkenningen 

− De verkenningen en de ontvangen reacties worden verwerkt in een raadsvoorstel; 

− Gemeenteraad stelt één of meerdere verkenningen vast als nadere uitwerking van het groene casco op 

basis van model 2. 

 

Planning 

1 en 2.  Opstellen conceptverkenningen, bijstellen conceptverkenningen  

en bepalen voorkeur       t/m week 44 

3.  Bespreking conceptverkenningen met betrokkenen en belangstellenden week 46 

 Termijn geven reactie op verkenningen     week 44 t/m 48 

4.  Start procedure vaststelling verkenningen(en) in de gemeenteraad  vanaf week 49 

 

Tot slot: mogelijke ontwikkelingsstrategieën  

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

moet er naast het komen tot een goed inhoudelijk en gedragen plan ook aandacht zijn voor de voorgestane 

ontwikkelings- en realisatiestrategie. 

 

Een ontwikkelingsstrategie is maatwerk, ieder project is immers uniek. Wel zijn ontwikkelingsstrategieën 

‘archetypisch’ terug te brengen tot drie basismodellen: 

 

1. Traditioneel 

De gemeente neemt het voortouw. De gemeente maakt het plan, koopt de gronden, maakt bouw- en 

woonrijp en verkoopt bouwrijpe gebieden/kavels aan ontwikkelaars of bouwers of particulieren. 

 

2. Marktinitiatief 

De gemeente bepaalt (in overleg met de markt) randvoorwaarden, legt deze vast in publiekrechtelijke  

documenten (m.n. bestemmingsplan) maar laat de realisering van het plan over aan de markt (ontwikkelaars 

of bouwers of particulieren). De marktpartijen, die bereid zijn het plan ‘op te pakken’ maken dan het plan 

(op basis van de randvoorwaarden), kopen de grond, maken bouw- en woonrijp, realiseren het vastgoed en 

verkopen/exploiteren het vastgoed. 

 

3. Samenwerking (PPS) 

Dit is een mengvorm van bovenstaande 2 modellen, waarbij gemeente en private partijen afspraken 

maken over de voorbereiding en realisering van het plan. Deze samenwerkingsvorm kan in een aparte 

entiteit (GEM), bij overeenkomst of op basis van andersoortige samenwerkingsafspraken. In een dergelijke 

constellatie is ook denkbaar dat grondeigenaren zelf op hun eigen kavel een realisatie tot ontwikkeling 

brengen en daarbij een afdracht doen voor investeringen in de openbare ruimte van het totale plan 

(verdeling ‘zoet en zuur’) dan wel aandelen kopen in een totaalontwikkeling (gebiedsaandelen).  

 

Daarbij heeft de gemeente vanaf het begin aangegeven dat ontwikkelingsstrategie 1 voor haar geen optie is. Het 

plan zal derhalve in samenwerking met dan wel door de markt moeten worden gerealiseerd. Alhoewel een goed 

stedenbouwkundig plan de markt duidelijkheid verschaft over de kaders die de gemeente stelt/eist, blijft onzeker 

of de eigenaren/marktpartij(en) bereid zijn hun grondpositie ‘in te brengen’ voor de beoogde ontwikkeling.  Daar 

zal in de communicatie over het plan rekening gehouden moeten worden. Dat is een lijn waarvoor de gemeente 

bewust kiest om alle betrokkenen gelijk te behandelen en de kwaliteit van het plan bij de verdere invulling van 

het Manpadslaangebied leidend te laten zijn. 
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ONDERWERP 
Procesvoorstel Stedenbouwkundige verkenningen Manpadslaangebied 
 
SAMENVATTING 
Het ‘Procesvoorstel stedenbouwkundige verkenningen Manpadslaangebied’ is besproken in 
de raadscommissie Ruimte. Deze bespreking geeft aanleiding het procesvoorstel te 
wijzigen. Voorgesteld wordt in te stemmen met het gewijzigde ‘Procesvoorstel 
stedenbouwkundige verkenningen Manpadslaangebied’. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Plan van aanpak Manpadslaangebied van advies bureau Rho. 
 
BESLUIT B&W 

1. In te stemmen met het gewijzigde ‘Procesvoorstel stedenbouwkundige verkenningen 
Manpadslaangebied’ van adviesbureau Rho; 

2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk). 
 
AANLEIDING 
Op 5 oktober 2017 is het ‘Procesvoorstel stedenbouwkundige verkenningen 
Manpadslaangebied besproken in de raadcommissie Ruimte. De voorzitter van de 
commissie heeft naar aanleiding hiervan geconcludeerd: ‘Voldoende besproken. HBB, D66, 
VVD, CDA, GL en PvdA geven aan bedenkingen te hebben, maar stemmen in met de 
voortgang van het proces: procesvoorstel stedenbouwkundige verkenningen  
Manpadslaangebied. De meerderheid van de commissie (HBB, VVD, GL en PvdA) verzoekt 
de wethouder de stakeholders (eigenaren en belangstellenden) eerder in het proces te 
betrekken.’ 
 
MOTIVERING 
Naar aanleiding van de bespreking van het procesvoorstel in de commissie wordt het 
volgende voorgesteld. 

1. In stappen 2 en 3 van het voorstel wordt het woord ‘eindresultaat’ genoemd. Deze 
term geeft de intentie niet goed weer. Bedoeld is dat in stap 2 door Rho één of 
meerdere verkenningen voor de vlekkenkaart model 2 worden gemaakt. Deze 
verkenningen worden in stap 3 in concept voorgelegd aan belanghebbenden en -
stellenden en deze kunnen hierop reageren. De reacties gehoord, worden de 
verkenningen verwerkt in een raadsvoorstel en naar de gemeenteraad toegezonden. 

2. De raadscommissie vindt de voorgestelde reactietermijn van 2 weken te kort. Deze 
termijn is verlengd tot 4 weken. 

 
FINANCIËN 
Dit besluit betreft een procesvoorstel. Hierbij zijn geen financiën betrokken. De 
werkzaamheden passen binnen de lopende offerte van advies bureau Rho. 
 
PLANNING/UITVOERING 
In het procesvoorstel is volgende gewijzigde offerte opgenomen: 
1 en 2  Opstellen verkenningen, bijstellen verkenningen  

en bepalen voorkeur      t/m week 44 
3  Bespreking verkenningen belanghebbenden en -stellenden week 46 
 Termijn geven reactie op verkenningen    week 44 t/m 48  
4  Start procedure vaststelling verkenningen(en) in de raad  week 49 
 (geplande behandeling in commissie en raad januari 2018) 
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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. 
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 concept-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:  696740 onderwerp: gewijzigd Procesvoorstel stedenbouwkundige 

verkenningen Manpadslaangebied 

 kenmerk: 695130  onderwerp: collegebesluit Procesvoorstel Manpadslaangebied 
19 september 2017  
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Natuurpark Manpadslaan

Legenda:

1. Grasland / Schapenweide

2. Natuur-Water-Speel-Beleving

3. Open water (gebiedseigen water van hoge kwaliteit) 

(met natuurlijke oevers en moerasvegetaties ea)

4. Volkstuinen

5. Zonnecel-weides (natuurlijk ingepast)

6. Kas (natuurproducten)

7. Kleinschalige horeca (gebiedseigen producten)

8. Moes-groente-kruiden tuinen

9. Bijentuin / leifruitbomen

10. Kano verhuur (optioneel)

11. Bollenschuur (opt. exclusief mini-boutiekhotel)

12. Boomgaard / speelbos

13. Struinroute

14. Wandelroute Groenedaal - Leijduin

15. Parkeren

Door; Bart Hoes Groene Architectuur
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NATUURPARK MANSPADSLAAN• We sluiten aan bij de historische functie 
van dit gebied als tuinbouwgebied door 
volkstuinen, moestuinen, boomgaarden en 
een enkele kas in het gebied in te passen

• We stimuleren duurzame energie
opwekking door middel van landschappelijk 
ingepaste zonnepanelen.

Wat is er zoal te doen in Natuurpark
Manpadslaan?

De Stichting Manpadslaangebied ijvert voor 
een groen en open Manpadslaangebied met 
betekenis voor Heemstede en de omliggende 
gemeenten. Om te laten zien welke kansen er 
liggen voor natuurontwikkeling presenteren wij 
ons plan.

Wat zijn onze uitgangspunten?

De functies in het gebied versterken het 
natuurpark. We denken bijvoorbeeld aan een 
natuurspeeltuin, moestuinen, een boomgaard 
en een schapenwei. We zien mogelijkheden 
voor uitbreiding van pannenkoekenhuis 'de 
Konijnenberg' en voor een kleinschalige uit
spanning meer centraal in het gebied. Een 
kleinschalige botenverhuur past in dit beeld.
De oude bollenschuur kan worden omgebouwd 
tot een exclusief mini-hotel met slechts enkele 
slaapkamers.

Verder is er veel ruimte voor natuur, ruig 
weiland en rietland waar struinpaden doorheen 
gaan. De diversiteit aan plekken levert een 
gevarieerde flora en fauna op, waar plaats is 
voor insecten als bijen en vlinders. In en rond 
de waterplas kan een levendige waterfauna 
ontstaan.

Hoe betalen we dat?

Om tot een haalbare gebiedsontwikkeling 
te komen zoeken we naar partners. Voor 
regionaal groen zijn bij de provincie en de 
Metropoolregio zeker middelen beschik
baar. Grotere partijen als het Hoogheem
raadschap Rijnland, Waternet en Landschap 
Noord- Holland kunnen ook bijdragen leveren. 
Voor de inrichting en beheer van het gebied, 
maar ook voor de aanleg en het beheer van 
de zonnepanelen willen we een coöperatie 
oprichten of aansluiten bij een bestaande 
coöperatie. Sommige ingrepen kunnen met 
crowdfunding gefinancierd worden. Wellicht 
wordt de gemeente Heemstede zo enthousiast 
van dit plan dat ze ook een bijdrage wil leveren.

Wie doet er mee?

Vindt u dit een goed plan? Wilt u dat dit 
werkelijkheid wordt? Wordt donateur van de 
Stichting Manpadslaangebied en ontvang onze 
nieuwsbrief. Aanmelden en meer informatie 
op www.manpadslaangebied.nl. Help ons het 
Manpadslaangebied groen te houden

• Een open en groen Manpadslaangebied met 
veel ruimte voor natuur en recreatie

• Een recreatiegebied met betekenis voor 
heel Heemstede en de regio

• Activiteiten en voorzieningen die een relatie 
hebben met groen, water, natuur en tuin
bouw

Waarom is groen zo belangrijk?

We zijn in Heemstede gezegend met veel groen, 
maar er komen steeds meer bezoekers naar de 
bestaande groengebieden zoals Groenendaal 
en Leyduin. De komende decennia zal dat 
alleen maar toenemen. In de Metropoolregio 
worden veel woningen bijgebouwd, vooral in 
bestaand bebouwd gebied.

Meer mensen in de stedelijke gebieden 
betekent meer behoefte aan natuur en 
recreatie. Het Natuurpark Manpadslaan is 
hierbij een belangrijke schakel, die de verbin
ding legt tussen Groenendaal en de binnen- 
duin-rand. Hiervoor zijn geen grootschalige 
ingrepen nodig: alles ligt er voor het oprapen.

Hoe willen wij het gebied inrichten?

• We creëren een brede, open zichtlijn tussen 
de strandwal van Groenendaal en die van 
Leyduin. Huis Leyduin komt prominent in 
het zicht te liggen. Een open schapenwei en 
een grote waterplas zorgen ervoor dat de 
zichtlijn duurzaam open blijft.

• We leggen een aantrekkelijke wandelroute 
aan door het gebied van Groenendaal naar 
Leyduin.

• We versterken de waterstructuur door 
gebruik te maken van het bestaande 
slotenpatroon en van de natuurlijke 
kwaliteit van schoon water dat in dit gebied 
naar boven komt.

postadres stichting Manpadslaangebied Linge 23 2105 WC Heemstede 
www.manpadslaangebied.nl
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 

De gemeente Heemstede wenst van het Manpadslaangebied een open, groen en openbaar toegankelijk gebied te maken. Hiervoor heeft Rho Adviseurs in 

de periode januari-juni 2017, mede op basis van 2 workshops met de gemeenteraad, een landschappelijk ontwerp gemaakt: het integraal groen casco. Uit 

de financiële analyse van het integrale groene casco is duidelijk geworden dat het volledig groen inrichten van het gebied financieel niet mogelijk is; het is 

niet reëel te veronderstellen dat er partijen zijn die op basis van een dergelijk uitgangspunt wensen en kunnen investeren in het gebied. Er zijn diverse 

modellen van het groene casco opgesteld; model 2 is door de gemeenteraad gekozen als uitgangspunt voor verdere uitwerking. Voor een uitgebreidere 

beschrijving van de kenmerken van het integraal groen casco wordt verwezen naar de rapportage ‘Het groene casco van het Manpadslaangebied d.d. 31 

mei 2017)’. 

 

Het integraal groen casco 
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In stap 2 van de rapportage ‘het groene casco van het Manpadslaangebied is gezocht naar dekkingsscenario’s voor de ambities. Uit die scenario’s is 

gebleken dat het belangrijkste dekkingsmiddel de toevoeging van woningbouw is met aanvullend eventueel andere functies. Dit heeft geleid tot een aantal 

programmatische varianten. Deze varianten zijn in de rapportage niet uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp. Er is voor gekozen de 

dekkingsscenario’s van het groene casco uit te werken tot vlekkenkaarten. Deze kaarten geven de rood-groene potentie weer van bepaalde deellocaties in 

het Manpadslaangebied, variërend van open/groen tot meer geschikt voor bebouwing. Ook hiervoor zijn in de rapportage meerdere  modellen in de vorm 

van vlekkenkaarten uitgewerkt. De gemeenteraad heeft ook hier model 2 gekozen als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de plannen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is daarmee door de raad nog geen definitief ontwerp en (woon)programma bepaald. Hetzelfde geldt voor de ontsluiting en de inpassing van bestaande 

en te handhaven functies (zoals o.a. de volkstuinen). Voor die benadering is gekozen omdat er meerdere mogelijkheden bestaan om binnen de kaders van 

het groene casco te komen tot een invulling van het gebied; de gemeente wil over die verschillende mogelijkheden het gesprek aan met de stakeholders. 
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Hoofdstuk 2 - Vooroverleg 

Afgelopen zomer zijn door de portefeuillehouder gesprekken gevoerd met belanghebbenden om te verkennen hoe deze partijen aankijken tegen de 

vlekkenkaart behorende bij model 2. Daarnaast zijn de  aanwonenden van de Rivierenwijk uitgenodigd voor een inloopavond en gevraagd op een formulier 

hun mening te geven. Van de gesprekken met partijen zijn verslagen gemaakt. 

Uit de gesprekken is een aantal aandachtspunten voortgekomen, waarmee de gemeente zo veel als mogelijk rekening wenst te houden bij de verdere 

uitwerking. Hieronder zijn samengevat de opmerkingen vanuit de verschillende belanghebbenden benoemd. 

 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 (de paardenbak). 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 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. De 

bewoners van de Manpadslaan hebben voorkeur om de bebouwing in de noordoosthoek van het gebied te concentreren.  

 

 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 de vlekkenkaart behorend bij model 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 

03 Manpadslaangebied, voorstel nader onderzoek hoeveel bebouwing 73 / 84

Terug naar startpagina



Rapportage Manpadslaangebied     Rho adviseurs voor leefruimte 

5 
 

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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Naast de hierboven genoemde aandachtspunten waren de belanghebbenden en omwonenden van mening dat de vlekkenkaart nog veel ruimte laat voor 

keuzes en daardoor niet helder genoeg aangeeft waar woningen kunnen komen en wat dat betekent voor de ontsluiting en de invulling van de groene gebieden 

en het groene casco. Ook is niet duidelijk waar bijvoorbeeld  de volkstuinen in het gebied ondergebracht gaan worden en op welke wijze het gebied recreatief 

benut zou kunnen worden. Tot slot is niet duidelijk hoe hoog de bebouwing wordt, waar de nieuw toe te voegen bebouwing ligt ten opzichte van de bestaande 

bebouwing en hoe de nieuwe bebouwing ruimtelijk wordt ingepast.  

Het is daardoor voor belanghebbenden en omwonenden moeilijk te bepalen of de vlekkenkaart leidt tot een gewenste inrichting van het Manpadslaangebied.  

Om tegemoet te komen aan die bezwaren heeft de gemeente besloten model 2 verder uit te werken in stedenbouwkundige verkenningen. Daarmee 

ontstaat meer inzicht in de mogelijke impact voor de omwonenden als gevolg van de keuze voor model 2.    
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Hoofdstuk 3 – stedenbouwkundige verkenningen 

Zoals in de eerste conclusies van de rapportage ‘Het groene casco van het Manpadslaangebied’ staat aangegeven zijn er meerdere mogelijkheden om het 

gebied in  te vullen met woonbebouwing.  

In de stedenbouwkundige verkenningen kiest de gemeente voor de volgende uitgangspunten: 

- In de verkenningen is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de in hoofdstuk 2 genoemde opmerkingen en kanttekeningen die door de 
belanghebbenden en omwonenden zijn ingebracht; 

- 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; 

- In de gesprekken met de bewoners van de Rivierenbuurt is ook besproken in hoeverre bebouwing mogelijk zou kunnen zijn op de speelvoorziening 
aan de zuidwestzijde van de Rivierenbuurt. Op het moment dat daar bebouwing zal worden gerealiseerd zal de speelvoorziening verplaatst worden 
naar de noordwestpunt van het Manpadslaangebied.  

- De stedenbouwkundige verkenningen zijn getoetst aan de geheime financiële bijlage van de rapportage ‘Het groene casco van het 
Manpadslaangebied. Alle verkenningen passen binnen de in die bijlage aangegeven analyse en zijn haalbaar. 

 

De stedenbouwkundige verkenningen worden op de volgende pagina’s toegelicht. Er worden 3 verkenningen weergegeven in deze notitie, waarbij voor de 

3e verkenning twee (sub)varianten zijn onderzocht.  

 

De bedoeling van deze verkenningen is nadrukkelijk om aan belanghebbenden en omwonenden een indruk te geven van de (mogelijke) invulling van de 

vlekkenkaart van model 2 (het groen/blauwe casco) en daarop een reactie te vragen. Deze reacties zullen vervolgens teruggekoppeld aan de gemeenteraad 

en daarna conform het procesvoorstel d.d. 31 oktober worden betrokken worden bij de ontwikkelingsstrategie. 
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Verkenning 1 

Programma:   47 woningen 

6 vrijstaande woningen 

    41 appartementen 

In deze verkenning wordt het ‘rode’ programma op  drie plaatsen ingepast. In de zuidoosthoek van het gebied, op en nabij de locatie van Handelskwekerij Admiraal, komt 

een klein cluster met 6 vrijstaande woningen. Deze worden ontsloten via een nieuwe toegang aan het begin van de Manpadslaan. Om tegemoet te komen aan de 

bestaande bewoners wordt voorzien in een groene buffer. 

In de noordoosthoek komen twee appartementengebouwen. Deze bestaan uit 4 bouwlagen. Door gebruik te maken van de bestaande watergang ontstaat hier een 

natuurlijke afscheiding tussen het woon- en natuurgebied. De appartementen zijn gericht op het open gebied. Dat betekent dat de bebouwing richting het bedrijf Nelis & 

zoon BV een geslotener karakter kan krijgen.  

Een los appartementengebouw wordt geplaatst in de zuidwesthoek van de Rivierenwijk. Dit gebouw krijgt een hoogte van 3 bouwlagen. Door op dit markante punt een 

gebouw toe te voegen, kan de bebouwing in het Manpadslaangebied beperkt blijven. Ter compensatie van het speelterrein in de Rivierenwijk zal een speelterrein worden 

toegevoegd in de noordwesthoek van het Manpadslaangebied.  Het exacte programma van dat speelterrein zal in overleg met de buurt worden bepaald 

In deze verkenning worden de volkstuinen geclusterd aan de zuidzijde rondom het bestaande volkstuincomplex. Dit wordt wel herverkaveld, zodat de zichtlijn naar Leyduin 

vanaf de Herenweg versterkt wordt. 
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Verkenning 2 

Programma:   40 woningen 

14 vrijstaande woningen 

    14 twee-onder-eén-kapwoningen 

    12 appartementen  

Verkenning 2 gaat uit van een woonprogramma met de nadruk op grondgebonden woningen in diverse typologieën.  

In deze verkenning komen aan de zuidzijde, in de tweede lijn van de Manpadslaan, vrijstaande woningen met een groene buffer tussen de nieuwe woningen en de 

bestaande woningen langs de Manpadslaan. De nieuwe woningen staan deels op de kavel van Handelskwekerij Admiraal.  Dit model gaat uit van een ontsluiting op de 

Herenweg en een langzaam verkeersontsluiting (tevens calamiteitenroute) op de Manpadslaan.  

In de noordoosthoek wordt een programma met twee-onder-één-kapwoningen en een appartementencomplex van drie bouwlagen gerealiseerd. Ook dit 

appartementencomplex is georiënteerd op het open gebied. In deze verkenning worden tevens 6 twee onder één kapwoningen toegevoegd in de hoek van de Rivierenwijk. 

Door hier ook een nieuwe brug te realiseren, ontstaan vanuit de Rivierenwijk extra recreatiemogelijkheden en wordt een nieuwe speelplaats bereikbaar gemaakt. 

De volkstuinen worden in dit model voor een groot deel verplaatst. Deze zullen deels aan de noordzijde worden geplaatst langs de Rivierenbuurt en deels aan de zuidzijde 

langs de nieuw te realiseren weg. 
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Verkenning 3a 

Programma:   36 woningen 

6 vrijstaande woningen 

    30 appartementen  

 

Uitgangspunt bij deze verkenning is dat het zuidelijke deel van het volkstuinencomplex én Handelskwekerij Admiraal gehandhaafd blijven. Alle toevoegingen vinden in deze 

verkenning plaats aan de noordzijde van het Manpadslaangebied. In de noordoosthoek van het Manpadslaangebied komen drie appartementengebouwen van elk 5 

bouwlagen. Aansluitend worden, ten zuiden van de Rivierenwijk, 6 kavels gerealiseerd. Om de afstand tot de Rivierenwijk te vergroten wordt de bestaande watergang 

verbreed. Hiermee ontstaan tevens nieuwe recreatiemogelijkheden. Verder worden de nieuwe kavels met de voorgevel op de Rivierenwijk georiënteerd en zal de 

ontsluiting van de woningen langs het water plaats vinden om te voorkomen dat er een rijweg in het groengebied komt te liggen. De woningen worden ontsloten via de 

Herenweg.  

De volkstuinen die nu aan de noordoostzijde van het gebied liggen, worden direct achter de 6 kavel gerealiseerd. Daarmee ontstaat een natuurlijke overgang tussen de 

villa’s en het open weidegebied. 
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Verkenning 3b 

Programma:   40 woningen 

4 vrijstaande woningen 

    36 appartementen  

 

Deze verkenning is een variant op verkenning 3a. In deze variant zijn twee woningen van de noordzijde vervallen, en zijn 2 woningen(ten zuiden Rivierenwijk) verschoven 

naar de zuidzijde van het gebied. In de tweede lijn, aansluitend op het bouwlint aan de Leidsevaart, zijn deze gesitueerd. Daarnaast zijn drie gebouwen die bestaan uit 4 

bouwlagen geprojecteerd aan de oostzijde van het gebied. 
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