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Datum 6 mei 2019 

Onderwerp Manpadslaangebied, chronologie toezeggingen 
volkstuinvereniging(en) Manpadslaan en/of Herenweg 

Aanleiding Vraag raadscommissie Ruimte 18 maart 2019, actiepunt 19-08 

Portefeuillehouder A. van der Have 

 
 
 
 
Op 18 maart heeft de raadscommissie Ruimte het collegevoorstel over de voortgang van het 
project Manpadslaangebied behandeld. Het college is hier gevraagd een chronologie van de 
toezeggingen die zijn gedaan aan de volkstuinvereniging(en) Manpadslaan en/of Herenweg 
over hun positionering in het gebied aan de commissie toe te zenden.  
 
Chronologie toezeggingen aan Volkstuinvereniging Groenendaal, complexen Manpadslaan 
en Herenweg.  
 

 26 oktober 2004: b&w notitie Aanvullende notitie naar aanleiding van de 
vraagpuntennotitie Landgoederen en Groene Gebieden. 
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Ruimte (mei 2004) concludeert 
het college dat in de commissie consensus lijkt te bestaan over de volgende 
uitgangspunten. 
A. ….. 
B. ….. 
….. 
E. Volkstuinen dienen te worden gerespecteerd. 
 
Voorgestelde uitgangspunten 
De commissie gehoord hebbende stelt het college de volgende uitgangspunten voor 
om op te nemen in de ontwerp-Ontwikkelingsvisie Landgoederen en Groene 
Gebieden en te zijner tijd in het bestemmingsplan. 
1. … 
2. … 
… 
7. De volkstuinen dienen te worden gerespecteerd.  
(80082) 
 

 19 april 2005: Aanvullende notitie naar aanleiding van behandeling raadsvoorstel 
Vaststellen Ontwikkelingsvisie Landgoederen en Groene Gebieden in 
raadscommissie Ruimte. 
Tuinbouwgebied Manpadslaangebied: Uitgangspunten dienen te zijn: 
1. …. 
2. …. 
3. De volkstuinen dienen een plek te krijgen in het gebied 
(80205) 
 

 17 april 2012: Brief aan het bestuur van Volkstuinvereniging Groenendaal over 

collegebesluit d.d. 17 april 2012 (570049). Uitgangspunt blijft dat de volkstuinen niet 

gedwongen worden verplaatst. 

(573481)  
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 24 september 2012: In startbijeenkomst begeleidingsgroep Manpadslaangebied 
meldt de wethouder dat de volkstuinen niet gedwongen zullen worden te verhuizen, 
binnen het Manpadslaangebied of naar elders. De ‘noordelijke kop’ van het complex 
Manpadslaan is gelegen in de zichtas Groenendaal – Leyduin. De gemeente zal er 
naar streven deze tuinen op termijn van deze plek weg te krijgen. 
(588423) 

 

 19 april 2016: Collegebesluit Haalbaarheidsstudie Manpadslaangebied 
Te starten met het voorbereiden van een structuurvisie voor het gehele 
Manpadslaangebied waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 
* ….. 
….. 
* handhaven van de volkstuincomplexen op de bestaande locaties in het 
Manpadslaangebied.  
(671902) 
 

 Juni 2016 Coalitieakkoord D66 – VVD - CDA 
Groen en openbare ruimte 
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 
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. 
 

 5 juli 2016: Verslag 15e bijeenkomst Kerngroep Manpadslaangebied 
De heer Meuwese informeert naar de positie van de volkstuincomplexen. De heer 
Nieuwland geeft aan dat ook de discussie hierover open ligt. Mevrouw Van der Lee 
reageert dat de volkstuinvereniging in het verleden altijd de toezegging heeft 
gekregen dat zij op de complexen konden blijven en er geen sprake zou zijn van 
gedwongen verplaatsing. Dit heeft zij ook zo gecommuniceerd binnen de vereniging. 
Zij heeft er moeite mee dat deze toezegging nu wordt losgelaten. De heer 
Nieuwland zegt dat hij natuurlijk met de aanwezige volkstuinen te maken heeft, maar 
alles nu wel open ligt. Mevrouw Van Huissteden reageert dat het project nog lang 
gaat duren. 

 (678272) 
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 18 januari 2018: behandeling collegebesluit ‘Stand van zaken Manpadslaangebied’ 
in 
raadscommissie Ruimte op verzoek HBB. Conclusie voorzitter: De meerderheid van 
de commissie is voorstander van het behouden van de volkstuinen op de huidige 
locatie (HBB, VVD, GL en CDA). De wethouder gaat in overleg met het college over 
het vervolg van het 
proces. 
(698891) 

 

 29 januari 2018: reactie wethouder n.a.v. commissie Ruimte 18 januari 2018. 
Zoals aangegeven in het besproken C-stuk voer ik de gesprekken met inachtneming 
van de lijnen die naar aanleiding mijn eerdere gesprekken met de stakeholders zijn 
benoemd: 
• … 
• De volkstuinders willen niet verplaatsen, 
• … 
(700290) 
 

 1 mei 2018: Memo Stand van zaken project Manpadslaangebied 
De ingekomen reacties, gevoerde gesprekken, overleg met de gemeenteraad en 
studies van Rho leveren onderstaande mogelijkheden op. 
 
B. Intensievere bebouwing in de noordoosthoek van het gebied mogelijk 
Er zijn mogelijkheden om bebouwing in de noordoosthoek van het gebied toe te 
staan. Verzet hiertegen bestaat wel bij de volkstuinvereniging die hier een deel van 
haar complex heeft (Herenweg) en enkele direct aanwonenden. Het bedrijf Nelis 
stelt als randvoorwaarde dat hun 
bedrijfsvoering hierdoor niet mag wordt belemmerd. Er bestaat bij ons vertrouwen 
dat door zorgvuldige stedenbouwkundig inpassing aan bezwaren van omwonenden 
en het bedrijf tegemoet kan worden gekomen. Voor de hier in gebruik zijnde 
volkstuinen zou een passende alternatieve locatie gezocht kunnen worden binnen 
het Manpadslaangebied, bij voorkeur grenzend aan het volkstuincomplex 
Manpadslaan. 
 
C. Volkstuinen Manpadslaan kunnen blijven 
Het volkstuincomplex aan de Manpadslaan kan op de huidige plek gehandhaafd 
blijven, ook de ‘noordkop’ die ligt in de zichtlijn tussen Groenendaal en Leyduin. 
Gekeken zou kunnen worden hoe de tuinen de zichtlijn zo min mogelijk kunnen 
beïnvloeden. 
(703845) 
 

 Juni 2018: Collegeakkoord HBB/GL/PvdA 
Manpadslaangebied: wat groen is blijft groen. 
 

 23 april 2019: uitwerking denkrichtingen 
Uitgangspunt: De 2 volkstuincomplexen in het gebied worden niet gedwongen 
verplaatst 

 


