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Dit verslagjaar sprongen er voor de groene sector twee gebeurtenissen uit. De bouw, inrichting en in gebruik name van de nieuwe werkschuur, het daarmee verlaten van het oude vertrouwde koetshuis en de zware zomerstorm van 25 juli. .

Algemeen

Tijdens de juli storm stonden de bomen nog vol in het blad en waren daarmee topzwaar. Hierdoor sneuvelden er een aantal monumentale eiken vlakbij
de nieuwe werkschuur en ook een paar linden op het eiland. Gelukkig werd er geen schade aangericht aan gebouwen en tuinmuren. Een gespecialiseerd
bedrijf moest er aan te pas komen om de omgewaaide bomen op te ruimen.
De jaarlijks verplichte VCA-keuring (gereedschap en machines) werd door B.v.d.Meij en de Bie BV uitgevoerd.VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid,
Milieu Checklist Aannemers. Deze keuring wordt uitgevoerd volgens Richtlijn Arbeidsmiddelen EEG, NEN 3140 (elektrische arbeidsmiddelen), Wegenverkeerswet en de NEN 2484 (ladders en trappen). Alle onderzochte middelen bleven binnen de normen en werden goedgekeurd.
Het maaidek achter de trekker werd vervangen door de zelfstandig rijdende Husqvarna R422TS AWD met een Husqvarna Combiturf 122 cm R422TS maaidek. Als bijzonderheid kan gemeld worden dat een paartje ijsvogels in een boomstronk langs de Middensloot weer drie nesten groot bracht.
Dit verslagjaar zocht de Egelopvang Haarlem en Omstreken aan de van Oosten de Bruijnstraat 64 2014 VS Haarlem contact met Fred voor het plaatsen
van een paar egelhuisjes. De Egelopvang plaatst in deze huisjes egels die na een herstelperiode in de egelopvang en in besloten tuinen weer in de natuur moeten wennen. In 2015 zijn zes egels op Huis te Manpad aan een nieuw leven begonnen.

Beheer buitenplaats voor zover vallend onder de BRIM-groen regeling

(de rapportage hierna volgt de systematiek van BRIM Groen, tussen haakjes worden de vaknummers genoemd):

Beplanting
Boomgaard en leifruitcollecties (afd 6a)

Dit jaar verrasten ons een paar hazen in de boomgaard. Ter bescherming tegen vraatschade werden wild-/boommanchetten gekocht en geplaatst.
Leifruit: De leifruitbomen werden bemest en twee keer door deskundigen gesnoeid (winter- en zomersnoei).
Bij de halfstam en hoogstam fruitbomen vond zomer- en wintersnoei plaats.
In het vroege voorjaar werden de fruitbomen met vruchtboomcarboleum (VBC) bespoten.
De half- en hoogstam fruitbomen beginnen al aardig fruit te dragen. Voor het eerst verkocht de tuinbaas dertig kisten met appels.
Van alle fruitbomen werden de boomspiegels door schoffelen onkruidvrij gehouden en vond er een bemnesting plaats met mm 10-12-18.
Het beheer van de 100-jarige Frankenthaler druif vond op de gebruikelijke manier plaats (snoeien, bemesten, meeldauwbestrijding, krenten, druiven
oogsten, de kas krijten en schoonmaken).
De bessenstruiken in de bessenkooi werden gesnoeid en bemest, de bessen geoogst, het onkruid door schoffelen bestreden.

Gazons

Het gazon in het noord-oostelijk parkdeel (4,6b) en in de boomgaard (6a) werd wekelijks gemaaid.
De berm en rand langs oprijlaan (3a) vanaf juni zestien keer.
De Stichting Ecologisch Beheer maaide twee keer de bloemenweides en het ruige gras onder de linden (3a) en de oevers van de gracht(4, 6b). De bloemenweide in de boomgaard(6a) moest vanwege het groeizame weer drie keer (i.p.v. twee keer) worden gemaaid met de cirkelmaaier. Het maaisel werd
afgevoerd met de trekker.
Dit jaar werd drie keer het blad van de bloemenweide (3a)/ Voorplein geruimd, dit omwille van het behoud van de stinsenflora.
Het ruige gras langs de noordzijde van de slangenmuur en het toegangshek (5a/b/c) werd twee keer gemaaid en afgevoerd.
De kanten van de graspaden (6a,3a) werden dit jaar drie keer afgestoken.
Een aannemer voerde een hoop gras, 1,32 ton, af.

Hagen, vormbomen en berceau’s

De Taxushaag nabij de Oranjerie (6b) werd wederom tweezijdig geschoren.

Heestergroepen, plantenborders etc.

Dit betreft met name werkzaamheden in het noord oostelijk parkdeel .
Het onkruid tussen de Rhododendrons werd gemaaid.
Een aannemer boette het plantsoen en de Rhododendrons in.
Omdat de struiken een behoorlijk omvang hebben gekregen kon het reëenraster worden verwijderd.
Het onkruid in de vaste plantenborders met bloemen (6a/b) werd twee keer bestreden.

Laanbeplantingen 		

De beuken van de Dreef (2b) werden met behulp van een hoogwerker gesnoeid en opgekroond.
Van de Eikenlaan (2f ) en de Laan langs de Herenweg (2p) werd het gras en de ruigte twee keer gemaaid en afgevoerd. De Wildbaan met linden werd
twee keer gemaaid.
De boomspiegels werden met de bosmaaier gemaaid en het rijkelijk aanwezige stormhout geruimd.
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Park- en sterren bossen

Gras en ruigte langs de Kapelsloot werd met de maaibalk gemaaid (5m).
In de vakken 3c, 5k,h vond beheer van de stinsenplanten plaats en in 3a werden maaiwerkzaamheden uitgevoerd.

Solitaire bomen en boomgroepen

Op de buitenplaats komen veel oude linden voor. Ze maken nog deel uit van een bestaand plantverband, de 20 oude linden op het Voorplein (3a), als restanten van
een plantverband “quinconce” (3c), het Eiland (3b), als solitairen in Plijenen of als solitaire linden in oud plantverband (5l/3h). Van deze linden, incl. tonnetjes van de
3 oude linden naast de Orangerie (4,6b), werden twee keer de tonnetjes geknipt en de takken opgeruimd.
Een aannemer verwijderde vier linden van het Eiland (3b), snoeide eein eik (2c) en een linde in vak 3a.
Als gevolg van de winterstormen moest veel stormhout worden verwijderd.

Terreininrichtingen
Waterpartijen

Ook dit jaar vond de jaarlijkse bladschouw plaats van de vijver voor de Orangerie (6b) en de sloten rond en in het hele park.
De SEB verwijderde handmatig het blad uit de greppels in het parkbos (1j/ 1k).
Een aannemer verwijderde de takken , bladeren en ongewenste planten uit de brede sloten.
In eigen beheer werd het vele stormhout geruimd.

Wegen en paden 		

De verharde entree paden (3a) werden blad- en onkruidvrij gehouden. Het blad werd drie keer verzameld en afgevoerd.
De graspaden (4,6b) en de graspaden in de lanen en om de gracht (2c/d/e) werden wekelijks gemaaid, de slingerpaden door het parkbos (5h/i/l/q) twee keer.
Het slingerpad door het parkbos (5k/l) werd omwille van het aanwezige Haarlems klokkenspel bladvrij gehouden.
De halfverharding rond de Oranjerie en de Menagerie (6b) werd geharkt en onkruid vrij gehouden.
Alle wegen en paden werden nagelopen op overhangende en gevaarlijke takken en waar nodig gesnoeid.
De bladhoop werd machinaal omgezet.

Bouwkundige elementen (tuinrood)

Een aannemer assisteerde met een hoogwerker bij het plaatsen en wegnemen van de kisten om de beelden. Ook bij het inpakken van twee beelden en de vaas
assisteerde een aannemer.
In opdracht van de Stichting stelde Bouwadvies Groot Holland een bestek met begroting op voor de restauratie van een tweetal tuinmuren (noordmuur en oostmuur). De Stichting vroeg hiervoor en ontving subsidie bij de Provincie Noord-Holland aan voor de regeling Rijksmonumenten Noord-Holland 2014. Ook het Prinsbernhard Cultuurfonds, Stichting Dinamo Fonds en de Gravin van Bylandt Stichting zegden een financiele bijdrage toe. In november is begonnen met het restaureren van de muren langs de Heerenweg (oostmuur) en de Manpadslaan (noordmuur). Het project wordt in 2015 afgerond.

Vrijwilligers

Sinds 2012 zijn er een viertal vrijwilligers actief op de buitenplaats.
Zij helpen één dag in de week met veel niet gemechaniseerde werkzaamheden.
Dit jaar was hun bijdrage bijzonder. Zij restaureerden de oude fruitloods, dat tegen achterzijde van de Hoge Muur is gebouwd. Zij gebruikten daarvoor o.a. dezelfde planken als gebruikt bij de nieuwe schuur, waardoor een uniforme uitstraling is verkregen.

De werkschuur

Een aannemer bouwde een moderne werkschuur. Deze staat achter de “Hoge muur” en is daarmee weinig zichtbaar vanaf de Herenweg. In eigen beheer werd veel tijd besteed aan de verhuizing en inrichting van de werkschuur. Voor de schuur is een erfverharding aangelegd met gedeeltelijk klinkers
en verder grasstenen.
Hiermee werd het koetshuis, Herenweg 7, ontruimd en verlaten.

Excursies

In de periode van februari t/m oktober vonden er 2 x per week vrij toegankelijke excursies plaats onder leiding van een Manpad gids. Vooral in het voorseizoen (t/m mei) was er veel belangstelling voor deze excursies. In het naseizoen (aug. t/m okt.) viel de belangstelling tegen. Het totaal aantal deelnemers aan de reguliere excursies bedroeg 250 personen. Tijdens de 2 open weekenden (Buitenplaatsenweekend en Open Monumentendag) werden er
nog eens 179 bezoekers geteld. Vooral het Open Monumentenweekend was met 159 bezoekers succesvol. In excursieverband buiten de reguliere openingstijden bezochten nog eens 388 personen tuin en park van Huis te Manpad. Het totaal aantal bezoekers kwam hiermee op 797 personen.
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