
Stichting Manpadslaangebied
Houdt het Manpadslaangebied open en groen

Het Manpadslaangebied is een tuinbouwgebied met 
kassen, volkstuinen en voormalige bollenvelden in de 

gemeente Heemstede. Het gebied is fraai gelegen tussen de 
landgoederen Huis te Manpad, Groenendaal en Leyduin. Aan 

de zuidkant van het gebied ligt de idyllische Manpadslaan.

De Gemeenteraad van Heemstede heeft bepaald dat het 
Manpadslaangebied een natuurlijke en recreatieve invulling 

moet krijgen. De Stichting Manpadslaangebied wil 
hieraan meedenken en meewerken.



Een open en groen 
Manpadslaangebied 

zonder woningbouw, met 
volop ruimte voor natuur 

en recreatie

Aandacht voor 
landschappelijke 

en 
cultuurhistorische 

waarden

Een groengebied 
met betekenis 

voor heel 
Heemstede 
en de regio

De Stichting Manpadslaangebied zet in op:



Verbinden 
van het 

Manpadslaangebied 
met de omliggende 

groengebieden 
als onderdeel 

van het 
natuurnetwerk

Ruimte voor 
kleinschalige 

recreatieve activiteiten 
en voorzieningen die een 
relatie hebben met groen, 

water, natuur en 
tuinbouw, waar ook de 

volkstuinen een plek in 
houden

Een groengebied 
dat bijdraagt 

aan een duurzame 
toekomst door 
schoon water 

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

Om ons doel te bereiken voeren we gesprekken met de 
gemeente, provincie, politieke partijen en andere 

betrokkenen. We organiseren bijeenkomsten en schakelen 
deskundigen in voor advies. Wij informeren 

belanghebbenden en geïnteresseerden 
via de (sociale) media en in onze nieuwsbrief.

De Stichting Manpadslaangebied kan meer invloed 
uitoefenen als we een grote achterban hebben.

Als u het ook belangrijk vindt dat het Manpadslaangebied open 
en groen blijft, wordt dan donateur. Dat kan al vanaf 

5 euro per jaar. Meldt u aan via de website: 
www.manpadslaangebied.nl\uw-steun.

U kunt u een eenmalige gift geven op bankrekeningnummer: 
NL17 TRIO 0788 8722 14 t.n.v. de Stichting Manpadslaangebied 
te Heemstede onder vermelding van ‘gift’. De Stichting heeft de 

ANBI-status.

Steun ons!
Dit kan door een
eenmalige gift

of 
word 

donateur


