
Open 
Monumentendag 
Huis te Manpad
Zaterdag 12 september 
en zondag 13 september 2015
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Extra op zondag 13 september
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Voor actuele 
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www.huistemanpad.nl 
of www.hv-hb.nl
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De kunst van het leifruit
Boomgaarden, moestuin en fruitmuren
Huis te Manpad kent een lange geschiedenis als het gaat om boomgaarden, moestuin en 
fruitmuren.De kaart van Jan van Leeuwen (1683) laat een boomgaard in de noordoorst hoek 
zien, begrensd door de Manpadslaan en de Herenweg. Dit deel van het park heeft nu een 
landschappelijke inrichting. In de periode  1720 – 1730 werd de basis gelegd voor de huidige 
moestuin. Volgens goed gebruik werd een moestuin ommuurd. De muren zorgden immers voor 
een gunstig klimaat en leenden zich voor de teelt van leifruit.

Leifruit
Leifruit ontleent z’n naam aan het ‘opleiden’ en snoeien van fruitbomen. Het gaat om fruitbomen 
die tegen muren gekweekt werden. Op een van te voren bepaalde manier werden de 
vruchtdragende takken aan een lattenwerk gebonden. De tuinbaas kon zo allerlei boomvormen 
kweken, zoals kandelabers, palmets en snoeren. De keuze werd bepaald vanuit esthetische 
overwegingen. 
Op Het Manpad zijn 29 verschillende snoeivormen te vinden. Het oude leifruit is ruim 100 jaar. 
Een inventarisatie leverde  43 peren, 9 appel, 1 moerbei, 2 perziken, 1 pruim en 23 niet op naam 
gebrachte rassen op. Door de hoge leeftijd van het leifruit is er nu veel uitval. Het oude leifruit 
wordt gespreid vervangen.  Langs de ‘hoge muur’ staan al een nieuw ‘Belgisch hekwerk’ en 
‘slingersnoeren’.

Tuinbazen
Voor het beheer en onderhoud stelden de eigenaren een tuinbaas aan.  Met hulp van een aantal 
medewerkers verzorgde hij de gewassen en de fruitbomen. De eerste tuinbaas bekend bij het 
Manpad was Gerrit van der Kolk (van 1806-1859). Cornelis de Wilde, tuinbaas van 1847 tot 1912, 
genoot grote bekendheid  door zijn vaardigheden met betrekking tot vormsnoei en leifruit. De 
huidige tuinbaas, Fred van der Hengst, zet de traditie van dit ambachtelijk werk voort.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de kunst van het leifruit?  Lees dan het artikel ‘Geschiedenis van het 
Leifruit in de Lage Landen’ – tekst uit Hovenierskunst in Palmet en Pauwstaart 1994, bijgewerkt 
en ingekort, door Wybe Kuitert en Jan Freriks. 
http://www.wybekuitert.nl/gfx08/pdf_Hovenierskunst01.pdf
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