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Voorwoord 
 
Met gepaste trots presenteert het Bestuur van Stichting 
Manpadslaangebied haar eerste jaarverslag over de periode vanaf de 
oprichting tot eind 2017. 
 
Met veel energie heeft het bestuur gewerkt aan het dichterbij brengen 
van de doelstellingen van de stichting: Het open en groene karakter van 
het Manpadslaangebied in stand houden en versterken met respect voor 
de cultuur-historische, landschappelijke en ecologische waarde van het 
gebied. 
 
Welke middelen we hebben ingezet om ons doel te bereiken kunt u in dit 
jaarverslag lezen. 
Helaas heeft de politiek nog steeds geen standpunt ingenomen over 
welke invulling het gebied moet gaan krijgen en hoe het 
bestemmingsplan er uit gaat zien. 
De uitwerking van ons idee voor een Natuurpark Manpadslaan kan pas 
in gang gezet worden als er meerdere partijen zijn die dat steunen en 
samen gezocht wordt naar nieuwe financieringsmogelijkheden. 
Wij zijn er klaar voor om mee te denken en mee te werken aan de 
ontwikkeling van een groen en open Manpadslaangebied. We willen het 
liefst morgen beginnen. 
  
 
Maria Wiebosch-Steeman,  
voorzitter 
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1. Activiteiten om de doelstelling te bereiken 
 
Publiciteit 
 
Al snel na de oprichting in oktober 2016 hebben we een folder gemaakt. 
Doel van de folder was de bekendheid van de Stichting te vergroten en 
donateurs te werven. Daartoe is de folder huis aan huis verspreid en op 
belangrijke plekken neergelegd zoals in het gemeentehuis en de 
bibliotheek. 
Inmiddels is er in de tweede helft van 2017 een tweede iets gewijzigde 
versie verschenen. Met name de zinssnede over bebouwing in het 
gebied was niet duidelijk genoeg verwoord: de Stichting streeft een 
groen gebied na zonder bebouwing. 
 
Internet en sociale media 
Er is een website ingericht die regelmatig van nieuwe berichten wordt 
voorzien en de stichting is actief op Facebook. 
Onze donateurs hebben we via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden 
van de activiteiten van het bestuur en van de laatste politieke 
ontwikkelingen over het Manpadslaangebied. In de periode van dit 
jaarverslag zijn 18 nieuwsbrieven verschenen. 
De website en de Facebookpagina worden belangeloos verzorgd door 
Marlijn de Vries. 
 
Informatie uitwisseling  
Op 29 maart 2017 hebben we samen met de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek in de Luifel in Heemstede een bijeenkomst 
georganiseerd over de toekomst van het Manpadslaangebied onder 
leiding van de voormalige wethouder Ad van Amerongen. 
Sprekers waren Els Zwartendijk van het Landschap Noord-Holland, Bart 
Hoes, zelfstandig landschapsarchitect, en Jaap Verschoor, voorzitter 
HV-HB. 
Els Zwartendijk gaf aan wat er aan natuur kan worden ontwikkeld in het 
gebied. Het areaal is te klein voor een goede populatie weidevogels, 
maar er is veel helder kwelwater dat kan worden benut in het gebied zelf. 
Bart Hoes gaf voorbeelden van natuurontwikkeling en soorten woningen 
die in een natuurlijke omgeving kunnen worden ingepast. 
Jaap Verschoor ging in op de noodzaak van bouwen in Heemstede: 
waarom hier als er nog zoveel andere plekken zijn waar dat kan. Hij riep 
de gemeente op om een visie te ontwikkelen op woningbouw en de 
natuur in het Manpadslaangebied de voorrang te geven. 
Op de bijeenkomst hadden we ook nog speciaal vertegenwoordigers van 
de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, van de KNNV Haarlem 
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en landschapsbureau DS uitgenodigd. Met de 70 bezoekers werd 
vervolgens uitgebreid gediscussieerd waarbij het open en groen houden 
van het gebied de boventoon voerde. Maria Wiebosch concludeerde dat 
een totaalvisie op het gebied van groot belang is om uiteindelijk 
beslissingen te kunnen nemen over wat er met het gebied gaat 
gebeuren. 
 
 

2. Overleg met betrokkenen in het gebied 
 
Kennismaking en overleg heeft plaatsgevonden met Landschap Noord-
Holland, Coöperatie Bergen Energie, de volkstuinvereniging, de firma’s 
Admiraal en Nelis, Stichting Westelijk Tuingebied Haarlem. Ook met 
omwonenden, donateurs en de bewoners van de Manpadslaan is 
overleg gevoerd. Er is een appgroep voor donateurs opgericht.  
Met de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek is vanaf de 
oprichting zeer intensief samengewerkt. 
Daarnaast hebben we diverse gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van alle politieke partijen en met de 
verantwoordelijke wethouder.  
 
 

3. Inspraak bij de gemeente 
 
Diverse malen heeft de stichting ingesproken bij de commissie ruimte 
van de gemeenteraad van Heemstede als het Manpadslaangebied aan 
de orde was.  
In het najaar van 2017 kwam bureau Rho in opdracht van de gemeente 
met een totaalvisie met vier uitwerkingsmogelijkheden. Een meerderheid 
van de gemeenteraad koos voor model 2: veel ruimte voor groen, 
minimale bebouwing en de zichtlijn tussen de belvedère van landgoed 
Groenendaal en huis Leyduin werd in het voorstel in ere hersteld. 
Daarna ging de wethouder met alle betrokkenen in gesprek om te zien 
welke invulling mogelijk was en kon rekenen op een brede steun. 
 
 

4. Natuurpark Manpadslaan 
 
Naar aanleiding van de gemeentelijke voorstellen, opgesteld door het 
bureau Rho, heeft de stichting met behulp van landschapsarchitect Bart 
Hoes een plan gelanceerd met als uitgangspunt een open en 
toegankelijk gebied. Veel extensieve recreatiemogelijkheden, 
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natuurontwikkeling waarbij gebruik wordt gemaakt van het kwelwater 
voor moerassen en plas-drasonderdelen en een kleine 
horecavoorziening. Op de graslanden kunnen schapen grazen en een 
deel kan worden ingericht met zonnecollectoren. Dit plan moet leiden tot 
een Natuurpark Manpadslaan. Om het plan onder een breder publiek 
bekend te maken is een brochure gemaakt en in de omgeving verspreid. 
De brochure is digitaal op de website gezet. 
 
 

5. Petitie 
 
In de door Rho gepresenteerde plannen werd in november 2017 
onverwacht ook de mogelijkheid geopperd dat het speelterrein aan de 
Linge bebouwd zou kunnen worden. Op een door buurtbewoners 
spontaan georganiseerde bijenkomst op dat speelterrein is het idee 
ontstaan om een petitie te starten vóór een groen Manpadslaangebied 
en tegen bebouwing van het speelterrein en woningen in het gebied. De 
petitie is door de stichting opgesteld en werd door ruim 700 personen 
ondertekend. Op 15 december is de petitie in aanwezigheid van een 
groot aantal buurtbewoners en de pers aangeboden aan wethouder 
Sebastiaan Nieuwland. 
 
 

6. Beleidsplan 2016/2017 
 
Het beleidsplan werd vastgesteld door het bestuur in maart 2017 en 
gepubliceerd op de website. In het beleidsplan geven we een kort 
overzicht wat de laatste 15 jaar is gebeurd en welke onderzoeken en 
plannen er zijn geweest. Daarnaast is aangegeven welke doelen we in 
2017 willen bereiken. 
 
Al dan niet bereikt uit het actieplan 2017: 

- Het aantal donateurs is op 70 blijven steken, doel was 100. 
- We hebben nauwgezet de politieke besluitvorming gevolgd en 

proberen te beïnvloeden. We hebben het idee dat we door de 
politiek als een serieuze partner worden beschouwd. 

- We hebben regelmatig de pers gehaald en onze website wordt 
goed gelezen. 

- De Nieuwsbrief is 18 keer in de verslagperiode verschenen en 
wordt door bijna alle ontvangers geopend en dat is een hoge 
respons. 

- We hebben zoals al eerder vermeld met velen overleg gevoerd. 
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- Voor verdieping hebben we in maart 2017 samen met de 
Historische Vereniging Heemstede Bennebroek een bijeenkomst 
georganiseerd. 

- Voorbeelden uit het land hebben we nog niet fysiek bezocht.  
- Dat we een breed draagvlak hebben bewijzen de 700 

handtekeningen voor de petitie die in het najaar van 2017 is 
gehouden. 

- Het bestuur is in de verslagperiode 22 maal bijeen geweest.  
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7. Financieel jaarverslag 
 

 
Balans 

 

Balans 31 december 2017   

ACTIVA   PASSIVA   

Liquide middelen € 433 Eigen vermogen € 433 

Vlottende activa € 0   

Vasta activa € 0   

Totaal € 433 Totaal € 433 
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Baten en Lasten en Begroting 2018 

 

Baten en Lasten   Begroting 2018 

Oktober 2016 t/m December 2017   

Uitgaven bedrag 

  

Uitgaven bedrag 

Onkosten bestuur € 0 Onkosten bestuur € 0 

Beheer kosten € 0 Beheer kosten € 0 

Bankkosten € 0 Bankkosten € 119 

    

Brochure  Natuurpark Manpad € 807 Drukwerk € 450 

drukwerk folders stichting € 159 Adviseurs € 500 

Ontwerp Park Manpad € 508   

Affiche petitie in de Heemsteder € 73 Affiches lokale kranten € 220 

Huur Casca tbv informatie 

avond € 288 

Huur 

informatieavonden € 600 

    

Notaris kosten € 247   

KVK inschrijving € 50   

retour voorschot startkapitaal € 200   

  totaal uitgaven € 1.889 

    

overschot € 433 overschot € 11 

Totaal € 2.765 Totaal € 1.900 

    

Inkomsten bedrag Inkomsten bedrag 

voorschot startkapitaal € 200   

donaties 2016 € 1.165 donaties 2018 € 1.900 

donaties 2017 € 1.400   

    

Totaal € 2.765 Totaal € 1.900 

 

Toelichting op de Balans en de Baten en Lasten 
 
De Stichting bezit geen vlottende of vaste activa. De Stichting heeft geen 
uitstaande langlopende of kortlopende leningen. De enige middelen die 
de Stichting ter beschikking heeft zijn donaties. De bestuurders hebben 
in de verslagperiode geen vergoeding voor hun werkzaamheden 
ontvangen.  
 
De balans en de Baten en Lasten zijn opgesteld in euro’s. 
De Stichting heeft geen personeel in dienst. 
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In het eerste jaar is een groot deel van het budget besteed aan de 
oprichtingskosten zoals kosten voor de notaris en het maken van een 
mooie brochure om Natuurpark Manpadslaan onder de aandacht te 
kunnen brengen 
 
Het overschot van 2017 is prettig, zodat we een kleine tegenvaller in 
2018 kunnen opvangen. 
 
De ANBI-status werd in 2017 aangevraagd en is toegekend.  
 
De oprichters hebben in 2016 een voorschot van in totaal 200 Euro 
gegeven om de stichting op te starten. Dit voorschot is in 2017 
terugbetaald. 
 
Begroting 2018 
 
In 2018 zal het accent komen te liggen op het organiseren van 
bijeenkomsten met andere belanghebbenden om het idee verder uit te 
werken en ook te zoeken naar creatieve financieringsmogelijkheden om 
de plannen te financieren. 
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8. Samenstelling bestuur  
 
De stichting is op 7 oktober 2016 opgericht door: 
Leon de Laat, voorzitter 
Hans Limper, secretaris 
Christiaan van Willenswaard, penningmeester 
 
Het bestuur bestaat per 1 januari 2018 uit:  
Maria Wiebosch-Steeman, voorzitter 
Leon de Laat, vicevoorzitter 
Hans Limper, secretaris 
Martijn Siereveld, penningmeester 
 
Maria Wiebosch is per 15 november 2016 toegetreden als voorzitter van 
de stichting. 
Martijn Siereveld heeft per 3 oktober 2017 de functie van 
penningmeester overgenomen van Christiaan van Willenswaard. 
 


