
NATUURPARK MANSPADSLAAN
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?

•	 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 tuinbouw

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 
verbinding legt tussen Groenendaal en de binnenduin-
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 er-
voor 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.

•	 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 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 uitspanning 
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 
beschikbaar. Grotere partijen als het Hoogheemraadsc-
hap 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 Manpadslaan-  
gebied en ontvang onze nieuwsbrief. Aanmelden en meer 
informatie op www.manpadslaangebied.nl. Help ons het 
Manpadslaangebied groen te houden

postadres stichting Manpadslaangebied Linge 23 2105 WC Heemstede
www.manpadslaangebied.nl



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
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