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Het Jaar 2017
Volgens het KNMI weeroverzicht was 2017 weer een zeer warm jaar. Net als de drie voorgaande jaren eindigt 2017 in de top 10 van warmste jaren sinds 
het begin van de waarnemingen. Dit beeld past in de trend van een opwarmend klimaat. Het jaar begon koud, de daaropvolgende lente kende weer  
twee gezichten. Het seizoen begon zeer zacht, terwijl de feestdagen in april fris waren en nachtvorst rond de 20e die maand veel schade veroorzaakte in 
de fruitteelt. Mei was daarentegen weer extreem warm.
Door de extreem warme, droge en zonnige juni kwam de zomer op de tiende plaats in de rij van warme zomers sinds 1901. De rest van de zomer was er 
een van tegenstellingen: zonniger dan normaal, maar ook natter. Op 13 september veroorzaakte de eerste zware herfststorm veel overlast, vooral in de 
kustprovincies. De herfstmaanden waren zacht. De temperatuur over de hele herfst was bijna een graad warmer dan normaal. Het was wel nat. In sep-
tember viel bijna twee keer zoveel neerslag als normaal en in november viel op één dag na elke dag neerslag.
Met landelijk gemiddeld 1765 uur zon was 2017 zeer zonnig. Normaal is 1644 uur. Vooral het voorjaar was zonovergoten. Aan de kust scheen de zon het 
meest. December was de enige echt sombere maand.
Het jaar was aan de natte kant met een landelijk gemiddelde van ongeveer 840 millimeter neerslag. Opvallend was de sneeuw in grote delen van het 
land op 10 en 11 december (15-20 cm) waarvoor het KNMI code oranje en later code rood uitgaf. 
Dit groeizame weer had in 2017 ook gevolgen voor de werkzaamheden van Huis te Manpad. De gazons moesten tot in november gemaaid worden, de 
bomen ontwikkelden relatief veel blad. Struiken groeiden weelderig. Er moest veel materiaal worden afgevoerd. 

Personeel
Bas van der Hengst functioneerde zijn eerste jaar als tuinbaas tot ieders tevredenheid. Hij toont zich een bekwaam opvolger van zijn vader.

Vrijwilligers
In 2017 waren vijf vrijwilligers actief voor de Stichting. Zij assisteerden bij veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden.
De SEB, Stichting Ecologisch Beheer, deed het ruwere maaiwerk en verwijderde blad uit de greppels, zoals de voorgaande jaren.

Algemeen
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), Wegenver-
keerswet en de NEN 2484 (ladders en trappen). Alle onderzochte middelen bleven binnen de normen en werden goedgekeurd.
Februari was een  zachte maand, wat weer betreft. Maar van 8 tot en met 10 februari was er een korte winterse periode die werd afgesloten door sneeuw, 
waarna voorjaarsweer volgde. Tijdens deze periode schilderden de medewerkers de hal van de werkschuur.

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) 
De 100-jarige Frankenthaler druif stierf dit jaar. Vermoedelijk was een schimmelinfectie de oorzaak.
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 dragen al aardig fruit.  De tuinbaas verkocht ruim 800 kg fruit aan derden.
Alle fruitbomen kregen een bemesting met mengmestof NPK  10-12-18. 
De bessenstruiken  in de bessenkooi werden gesnoeid en bemest,  de bessen geoogst, het onkruid door schoffelen bestreden. 
Om te voorkomen dat de reeën van de fruitbomen en de rozen eten werd regelmatig het wildraster gecontroleerd.

Gazons 
Het gazon in het noord-oostelijk parkdeel (4,6b) en in de boomgaard (6a) werd wekelijks gemaaid. 
De bermenrand langs de 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 bloe-
menweide 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. 
Het na het maaien verzamelde gras werd op een hoop gebracht. Een aanemer haalde vier keer dit tuinafval op, totaal 16.580 kg.

Hagen, vormbomen en berceau’s 
De Taxushaag nabij de Oranjerie (6b) werd wederom tweezijdig  geschoren.
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Heestergroepen,  plantenborders etc. 

De Rhododendrongroep voor de Menagerie werd verwijderd. Ter plaatse werd gras gezaaid.

Laanbeplantingen 
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. 

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
Dit jaar sneuvelden er geen solitaire bomen door ouderdom of storm. De bomen en boomgroepen verkeren in een redelijke staat van onderhoud.

.

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). 
In eigen beheer  werd het vele stormhout geruimd. 

Wegen en paden 
De verharde entree paden (3a) worden blad- en onkruidvrij gehouden. Het blad wordt drie keer per jaar 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 onkruidvrij gehouden. 
Alle wegen en paden werden nagelopen op overhangende en gevaarlijke takken en waar nodig gesnoeid.
De bladhoop werd machinaal omgezet en verwerkt. 

Bouwkundige elementen (tuinrood)
Een aannemer assisteerde met een hoogwerker bij het plaatsen en wegnemen van de kisten om de beelden Bacchus en Ariadne,  de vaas en de ornamen-
ten op de kolommen van de hoofdpoort en de poort in de Slangenmuur.
In navolging van de winterbekisting voor de beelden Ariadne en Bacchus werd ook de bekisting rond de vaas aangepast.

Bezoek aan Huis te Manpad
Het is duidelijk dat de beperkte toegankelijkheid van de Herenweg vanwege onderhoudswerkzaamheden dit voorjaar en zomer, zijn stempel heeft ge-
drukt op het aantal bezoekers. De belangstelling voor de excursies op de tijden van openstelling en die op aanvraag, is dit jaar bijzonder laag geweest. 
Daarentegen was de belangstelling (247 belangstellenden)  op het Open Monumenten weekend, 10 en 11 september,  weer heel goed en bovendien is er 
veel publiek (97 bezoekers) afgekomen op de openstelling, 17 juni en 22 juli van het grote huis, i.s.m. de Vereniging Historisch Heemstede/Bennebroek.
In de periode februari tot en met oktober werden weer 2x per week in totaal 54 vrij toegankelijke excursies gehouden. Er kwamen 134 belangstelleden 
op af. 
In dezelfde periode werden vijf aangevraagde excursies gegeven met totaal 102 deelnemers, dat was minder dan vorig jaar (267). 
In de personele bezetting van het gidsenwerk is dit jaar het een en ander veranderd.  Iris de Graaff nam met veel toewijding  het mooie werk van Mieke 
Wilmink overgenomen. Van twee oude gidsen namen we afscheid. Twee nieuwe gidsen namen hun voorlichting werkzaamheden over .
De website over Huis te Manpad, ook dit jaar in beheer bij Huib Koel, trok vele bezoekers.
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