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Stichting Huis te Manpad 

 

Jaarverslag tuin en park 2020 

 

Algemeen 

 

Zoals als ook elders in Nederland veroverde de Eikenprocessierups het park van Huis te 

Manpad. In ongeveer 12 eiken zijn de rupsen waargenomen allemaal in het achterste pad 

langs de Leidsevaart. Deze bomen werden gemarkeerd zodat tijdens excursies deze bomen 

gemeden konden worden. Ook werden de medewerkers en bewoners geinformeerd. Er is 

niet aan actieve bestrijding gedaan, gezien het relatief beperkt aantal wandelaars. 

Wel is er onder de eiken bewust pas laat gemaaid voor de insecten, waarvan sommige ook 

weer de natuurlijke vijanden van de rupsen zijn. Om de rupsen biologisch te kunnen 

bestrijden werden 10 koolmeesnestkasten opgehangen. 

 

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. 

 

Ter uitvoering van haar Beheerplan 2019-2031 formuleerde de Stichting het project 

“restauratie cultuurhistorische elementen van de parkaanleg Huis te Manpad te Heemstede 

2020”. Hiervoor vroeg de Stichting subsidie aan bij de Provincie NH in het Kader van de 

Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019. 

De provincie honoreerde de aanvraag door een subsidie van 30% van de subsidiabele 

kosten. 

Dit project betreft de herplant van cultuurhistorische laanelementen w.o. het Voorplein en 

de ‘Octant’ in het Achterste Bos. 

 

Broedvogelinventarisatie 

Ton van den Boonen en Peter de Jong inventariseerden de broedvogels van Huis te Manpad. 

Zij hanteerden daarbij de standaard broedvogel monitoring project (BMP) van het SOVON. 

Zij telden 35 soorten vogels met 134 broedterritoria. 

 

Vleermuisinventarisatie 

Voor het project “restauratie cultuurhistorische elementen van de parkaanleg Huis te 

Manpad te Heemstede 2020” deed het ecologisch adviesbureau Els & Linde een Afdoend 

Onderzoek Natuurwet in de laanelementen op vleermuizen. Er werden drie soorten 

vleermuizen aangetroffen: de Kleine Dwergvleermuis, de Rosse Vleermuis en de 

Franjestaart. Het adviesbureau zal een ecologisch werkprotocol opstellen dat zal worden 

ingediend bij de ontheffingsvergunningprocedure Natuurwet. 

 

 

 

 



2 
 

Het weer: 

2020 was samen met 2014 het warmste jaar sinds tenminste 1901, het begin van de 

metingen. De gemiddelde temperatuur was 11,7 °C. Het was ook het zevende zeer warme 

jaar op rij. Dit beeld past in de trend van een opwarmend klimaat. Alleen juli, notabene in 

een zeer warme zomer, was koel, mei was precies normaal. 

De maand januari was aan de droge kant. Echt winters weer kwam niet voor. 

Februari was met 7,2 °C extreem zacht, het was de op één na zachtste februarimaand sinds 

1901. Bovendien was het landelijk gemiddeld recordnat. Op 9 februari zorgde de depressie 

Ciara aan de kust voor een zuidwesterstorm.  

De eerste helft van maart zette het wisselvallige en natte weer van februari voort. Daarna 

was het droog en zeer zonnig. Hoewel maart als geheel zacht was, was het aan het einde 

van de maand nog vorstig. 

April begon koud, maar de rest verliep zeer zacht en zonnig. De gemiddelde temperatuur in 

mei was normaal dankzij veel noordelijke stromingen. De IJsheiligen deden dit jaar hun 

naam eer aan. Er viel weinig neerslag en de maand was heel zonnig.  

Juni was aan het begin en eind van de maand warm. Het midden van de maand 

daarentegen was wisselvallig en nat. Juli was de enige echt koele maand van het jaar. Aan 

het einde van de maand werd het kortdurend zeer warm gevolgd door een extreem warme 

maand augustus. 

De herfst was zeer zacht, en ook zonnig. Alle maanden waren te warm, vooral november. 

Gemiddeld was de herfst aan de droge kant, maar het kustgebied was veel natter dan 

normaal. Daarentegen was oktober zacht, nat en somber. Aan de westkust viel plaatselijk 

180-200 millimeter, circa 100 millimeter meer dan normaal 

Op 27 december was er aan de kust een storm uit het zuiden met windstoten tot ongeveer 

110 km/uur. 

 

Personeel 

Na zijn pensioengerechtigde leeftijd werkte oud tuinbaas Fred van der Henst nog een aantal 

jaren in deeltijd voor de Stichting. Dit verslagjaar was Fred vijftig jaar actief en werd 

formeel afscheid van hem genomen. Door de coronacrisis kon dat nog niet feeselijk 

gebeuren. Zodra de mogelijkheid zich voordoet zal hieraan aandacht worden geschonken. 

Fred blijft nog actief als vrijwilliger voor de Stichting. Hij zal o.a. instructie blijven geven bij 

het snoeien van het leifruit. 

 

Vrijwilligers 

Momenteel zijn zes vrijwilligers eens per week actief voor de Stichting. Zij assisteren bij veel 

voorkomende onderhoudswerkzaamheden.  

Ondanks de coronacrisis werkten de vrijwilligers binnen de mogelijkheden enthousiast door. 

Voor het eerst werd met de vrijwilligers werkgroep Waternet / Waterleidingduinen 

samengewerkt. Zij assisteerden bij het hakhoutbeheer. 

 

 

 

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): 
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Beplanting  

Van de bijzondere linden “type A” (die op het Eiland staan) en “Quinconce” (op het 

Voorplein) werd in 2019 stek genomen en naar een boomkwerij gebracht om te bewortelen. 

Het stekken en bewortelen verliep succesvol. Eind december haalde de tuinbaas de 

bewortelde stekken (40 stuks) op en plantte deze in onze kwekerij. 

 

Boomgaard en leifruit collecties  (afd 6a) 

Leifruit: De leifruitbomen werden bemest en twee keer door deskundigen gesnoeid (winter- 

en zomersnoei). Bij de halfstam- en hoogstamfruitbomen vond zomer- en wintersnoei 

plaats. In het vroege voorjaar werden de fruitbomen met vruchtboomcarboleum (VBC) 

bespoten.  

De half- en hoogstamfruitbomen dragen al aardig fruit. De tuinbaas verkocht het fruit aan 

derden. Vermoedelijk door late nachtvorst viel de opbrengst tegen. 

Alle fruitbomen kregen een bemesting met een organische mengmestof.  

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. 

 

Grasland 

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 (SEB) 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.  

Het na het maaien verzamelde gras werd op een hoop gebracht en later afgevoerd. Totaal 

werd 16,72 ton (2019: 20,41) ton gras afgevoerd.  

 

Hagen, vormbomen en berceau's 

De Taxushagen nabij de Oranjerie (6b) werden wederom tweezijdig geschoren. Door de 

reeënvraat in de loop der tijd zijn deze hagen van onderen kaal geworden.  

 

Heestergroepen 

Het onkruid tussen de Rhododendrons werd gemaaid. Er werd een groep rhodendrons langs 

de vijver tegenover het theehuis (6d) afgezet, die daarna weer goed uitliep. 

 

Heesterborders, vaste planten borders en rozenperken 

Het onkruid in de vaste plantenborders met bloemen (6a/b) werd vier keer gewied. 
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Laanbeplantingen    

Van de Eikenlaan (2f) en de Laan langs de Herenweg (2p) werd het gras en de ruigte twee 

keer gemaaid en afgevoerd. 

De boomspiegels werden met de bosmaaier gemaaid en het aanwezige stormhout geruimd.  

Een aannemer velde een monumentale beuk langs Herenweg (2p). Deze boom vormde een 

veiligheidsrisico voor het passerende verkeer. 

 

 

Parkbosranden 

Meilland Monumentaal Groenonderhoud maaide het gras en ruigte langs de Kapelsloot (5m).  

De vrijwilligers werkgroep Waternet / Waterleidingduinen zette het hakhout in afd.5o af. 

Het vrijkomende takmateriaal werd gedeeltelijk op rillen gelegd en gedeeltelijk afgevoerd. 

Een aannemer zette het restant oud hakhout in afd.5q af. De stammen werd als brandhout 

verkocht en de vrijkomende takken op rillen gelegd. Ook verwijderde deze aannemer enige 

iepen uit afd.5c. 

 

Solitaire bomen en boomgroepen 

Na het planten volgt nog een periode van nazorg. Dit betreft de eerste jaren watergeven 

tijdens droge perioden, het opbinden en regelmatig snoeien om de gewenste vorm te krijgen 

en het zonodig vervangen van niet aangeslagen linden. 

 

Zichtassen en zichtlijnen 

De Wildbaan: maaien gras  

 

Aardwerken 

De vegetatie over de ijskelder en die van het uitzichtpunt over de tuin en Overtuin werd met 

de bosmaaier gemaaid. 

 

Terreininrichtingen  

Waterpartijen en waterlopen  

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 Stichting Ecologisch Beheer (SEB) verwijderde 

handmatig het blad uit de greppels in het parkbos. In eigen beheer werd het stormhout 

geruimd.  

Na het hakhoutbeheer in afd. 5q schoonde een aannemer de Scheisloot (afd. 1i) op. 

De vrijwilligers voorzagen de brug over de Middensloot (afd 1h) van een nieuw houten 

loopdek. 

 

Wegen, paden en terrassen van historisch padenstelsel 

De verharde entree paden werden blad- en onkruidvrij gehouden. Het blad werd drie keer 

verzameld en afgevoerd.  

De graspaden en het grasdek van de lanen en om de gracht werden wekelijks gemaaid, de 

slingerpaden door het parkbos twee keer.  

Het slingerpad door het parkbos werd omwille van het aanwezige Haarlems klokkenspel 

bladvrij gehouden.  
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De halfverharding rond de Oranjerie en de Menagerie 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 en verwerkt.  

Voor onderhoud van de sloten en omzetten van de bladhoop huurde de tuinbaas een 

kraantje (3,5 ton) in. 

 

Bouwkundige elementen (tuinrood) 

Meilland Monumentaal Groenonderhoud assisteerde met een hoogwerker bij het plaatsen en 

wegnemen van de kisten om de beelden Bacchus en Ariadne, de vaas en de ornamenten op 

de kolommen van de hoofdpoort en de poort in de Slangenmuur. 

Alle tuinmuren zijn gedekt door dakpannen. Deze hebben als functie om het inwateren van 

de muur en daarmee het uitspoelen van de voegen te voorkomen. De muren werden 

nagelopen en daar waar noodzakelijk metselde een aannemer de pannen vast. 

 

 


