
Houdt het Manpadslaangebied open en groen

Het Manpadslaangebied is een oud tuinbouwgebied 
met kassen, volkstuinen en voormalige bollenvelden ten 
zuiden van de Rivierenwijk in Heemstede. Het gebied is 
fraai gelegen tussen de landgoederen Huis te Manpad, 

Groenendaal en Leyduin. Aan de zuidzijde ligt de 
idyllische Manpadslaan.

Dit gebied moet een natuurlijke en recreatieve invulling 
krijgen, zo is door de Gemeenteraad van Heemstede bepaald. 

Bij die invulling moet de gemeente rekening houden met 
projectontwikkelaars die grote delen van het gebied in 
eigendom hebben. De projectontwikkelaars willen hier 

woningen bouwen.

Stichting Manpadslaangebied



Als Stichting willen wij constructief meedenken en 
meewerken aan een groene invulling van dit gebied; 

wij hanteren de volgende uitgangspunten:

Houden plannen 
rekening met het 
beeldbepalende 

landschap?

Dragen plannen 
bij aan de 

versterking van 
natuurwaarden?

Respecteren 
plannen de 

cultuur-historische 
waarden in dit 

kwetsbare gebied?



Wij willen ons doel bereiken door te overleggen met 
belanghebbenden in en rond het Manpadslaangebied. Wij zijn 

gesprekspartner voor het gemeentebestuur, voor de 
projectontwikkelaars, voor bewoners in en rond het gebied, 

voor cultuur- en natuurorganisaties en anderen.

Daarnaast voeren we acties om de publieke opinie te 
beïnvloeden. We organiseren bijeenkomsten en schakelen 

deskundigen in om mogelijkheden te verkennen. Wij 
informeren belanghebbenden en geïnteresseerden via de 

media en in onze nieuwsbrief.



Wij vinden dat een groen en open Manpadslaangebied van 
betekenis is voor heel Heemstede. We streven een groot 
bereik na in Heemstede en omgeving. Wij kunnen alleen 

effectief zijn als we een grote achterban hebben. 

Als u het ook van belang vindt dat het Manpadslaangebied 
open en groen blijft, dan kunt U ons steunen door donateur 
te worden. Dat kan al door middel van een jaarlijkse bijdrage 

van minimaal 5 euro. Iedere donateur krijgt automatisch onze 
digitale Nieuwsbrief toegestuurd. Als u donateur wilt worden 

meldt u dan aan op de website. 

Uiteraard kunt u ook een eenmalige gift geven aan de 
Stichting. Dat kan via de website of rechtsreeks op 

bankrekeningnummer: NL 11 INGB 0007 5708 66 onder 
vermelding van ‘gift’. 

Wat kunt ú doen?

Wilt u meer informatie? 
Kijk op www.manpadslaangebied.nl. 
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