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heemstede - Snoeien, kappen, rooien 
en aanplanten. Op een buitenplaats 
in een bosrijk gebied moet er af en toe 
flink worden ingegrepen. Zieke, ver-
rotte bomen worden gerooid, opslag 
van jonge zaailingen moet worden 
gekapt en al te uitbundig groeiend 
struikgewas wordt teruggesnoeid. 
Deze activiteiten doe je bij voorkeur in 
de winterperiode, een moment wan-
neer de natuur in rust is en er zo min 
mogelijk schade wordt toegebracht 
aan ander kwetsbaar leven. De vogels 
zijn nog niet begonnen met het bou-
wen van hun nest.

Deze winter is er hard gewerkt op 
Huis te Manpad. Soms had niemand 
het in de gaten en soms stonden er 
grote machines op het terrein, aan-
gevoerd via een speciaal gemaakte 
brug. Als vaste rondleider van deze 
fraaie buitenplaats aan de Heren-
weg in Heemstede, hield ik af en toe 
mijn hart vast. Gelukkig gaat men 
bij Huis te Manpad niet over één 
nacht ijs. Een uitgekiend beheer- en 
onderhoudsplan vormt de basis van 
al deze werkzaamheden. En soms 
moet je even slikken, voordat het 
weer mooi wordt. De natuur heeft 
een enorme veerkracht en herstelt 
snel van een fikse ingreep. In het 
onderhoudsplan staat ook De Naald, 
het gedenkteken op de hoek van de 
Herenweg en de Manpadslaan in 
Heemstede.

Professor David Jacob van Lennep 
woonde en werkte op het Huis te 
Manpad van 1813 tot 1860. Hij heeft 
dit gedenkteken opgericht in 1817 
en dat deed hij om de herinnering 
aan twee historische veldslagen 
levend te houden: een veldslag 
van Witte van Haemstede in 1304 
tegen de Vlamingen en een andere 
in 1573 tegen de Spanjaarden. Of 
die beide veldslagen op deze plek in 
Zuid-Kennemerland hebben plaats-
gevonden, is niet geheel duidelijk. 
Er zijn geleerden die anders bewe-
ren dan professor Van Lennep. Maar 
wat wel duidelijk is: een dergelijk 
historisch gedenkteken moet goed 
zichtbaar zijn. En dat laatste ont-
brak de afgelopen jaren. Vandaar 
de speciale actie: Schone Naald.
Zoals uit de foto blijkt staat De 
Naald er nu weer toonbaar bij. Ont-
daan van het dichte struikgewas is 
ze nu weer goed te zien vanaf de 
Herenweg en de Manpadslaan. De 
weggevallen beukenbomen zijn 
met jonge exemplaren vervangen. 
Dit is allemaal gebeurd voordat het 
speciale bolletje, het armbloemig 
look (familie van onze ui) is gaan 
uitlopen. Deze plek, rondom De 
Naald, was de eerste vindplaats van 

dit voorjaarsplantje in Nederland 
en staat beschreven in de 'Oecologi-
sche flora van Nederland', een stan-
daardwerk voor iemand die van 
inheemse planten houdt. Vermoe-
delijk heeft de vroegere buurman 
Van Tubergen er iets mee te maken. 
Sinds 1863 doen zij in bloem- en 
bolgewassen en zij experimenteer-
den met bolletjes en knolletjes die 
van heinde en verre gehaald wer-
den. Nu staat dit uigewas op diverse 
plaatsen langs de binnenduinrand 
in Noord- en Zuid-Holland.
Dat Huis te Manpad naast vele cul-
turele wetenswaardigheden ook 
vele natuurwaarden bevat, wordt 
u duidelijk op een rondleiding over 
deze buitenplaats. Vooral in het 
vroege voorjaar wanneer de vele 
bol- en knolgewassen in bloei staan, 
is een bezoek zeer de moeite waard. 
Winterakonieten en sneeuwklok-
jes komen binnenkort in bloei en 
daarvan staan er duizenden. Loopt 
u een keer mee?
Op zaterdagochtend (10.00 uur) en 
in het voorjaar ook op dinsdagmid-
dag (14.00 uur) sta ik of één van mijn 
collega-gidsen u bij het monumen-
tale toegangshek op te wachten. De 
rondleiding duurt ongeveer ander-
half uur en is gratis. Meer informatie 
over het Huis, over haar geschiede-
nis en dat van haar bewoners, maar 
ook over de rondwandelingen kunt 
u vinden op de speciaal gemaakte 
website: www.huistemanpad.nl. En 
met enige regelmaat in het Week-
blad van Zuid-Kennemerland.

Huib Koel

Gids op Huis te Manpad x

Een Schone Naald in Heemstede
'Een historisch gedenkteken moet goed zichtbaar zijn'

Professor David Jacob van Lennep woonde en werkte op het Huis te Manpad van 
1813 tot 1860. Hij heeft dit gedenkteken opgericht in 1817 en dat deed hij om de 
herinnering aan twee historische veldslagen levend te houden (Foto: verKen-
nemerland.nl).

haarlem/heemstede - Staatssecretaris 
Dijksma van Onderwijs heeft bekend 
gemaakt dat Haarlem € 758.469,- 
subsidie krijgt toegekend van het 
Rijk voor de verbetering van school-
gebouwen. De gemeente Heemstede 
ontvangt € 143.829,-. Het geld kan 
worden ingezet om het binnenklimaat 
te verbeteren, zodat leerlingen en 
leraren in goed geventileerde lokalen 
kunnen leren en werken. Ook kunnen 
scholen er energiebesparende maat-
regelen mee treffen voor hun gebou-
wen.

Het geld is onderdeel van de maat-
regelen die het kabinet neemt om 
de crisis te bestrijden. In totaal is 
er voor heel Nederland 100 miljoen 
euro extra vrijgemaakt voor het 
basisonderwijs. Gemeenten heb-
ben allemaal recht op een deel van 
het geld. Het beschikbare budget 
per gemeente is gebaseerd op het 
aantal kinderen in de leeftijd van 
0 tot 20 jaar.

"Het geld is komt snel beschikbaar, 
zodat scholen direct aan de slag 
kunnen om de verbeteringen door 
te voeren. Zo kunnen honderd-
duizenden kinderen in Nederland 
nog dit schooljaar in opgeknapte 
klaslokalen les krijgen. Ondertus-
sen krijgt de bouwsector een extra 
impuls om de lastige economische 
crisistijd door te komen", zegt 
staatssecretaris Dijksma.
Uit onderzoek blijkt dat de presta-
ties van kinderen én leerkrachten 
in goed geventileerde lokalen een 
stuk hoger liggen dan in lokalen 
die niet goed zijn geventileerd. 
Deze crisismaatregel zorgt dus 
voor iedereen in de klas voor een 
gezond leef- werk- en leerklimaat. 
De ondersteuning vindt plaats op 
basis van cofinanciering. Dit bete-
kent dat 60% van de kosten van de 
maatregelen voor rekening van het 
ministerie komt. De andere 40% 
vullen gemeenten samen met de 
scholen. x

Meer dan zeven ton voor
frisse lucht klaslokalen

santpoort - Een deel van het fiets-
pad door Duin en Kruidberg is vanaf 
5 februari afgesloten in verband met 
wegwerkzaamheden. Tijdens de 
werkzaamheden kan men niet fietsen 
over de weg.

Het betreft het gedeelte tussen Sant-
poort en de verbinding naar de Ken-
nemerduinen (en strandslag Duin 
en Kruidberg). De routes IJmuiden-
Santpoort en Bloemendaal-Parnassia 
zijn wel toegankelijk voor fietsers. 
De verwachting is dat de werkzaam-
heden eind februari 2010 afgerond 
zijn. De aannemer zou direct na de 
kerstvakantie beginnen, maar door 
aanhoudende sneeuw en ijs moest 
dat uitgesteld worden.

Het gaat om de steile helling onge-
veer halverweg Duin en Kruidberg 
en het strand. Door slijtage en 
erosie is hier de verharding slecht 
geworden en dreigen gevaarlijke 
situaties te ontstaan. De oude ver-
harding met kleischelpen wordt 
verwijderd en er wordt een nieu-
we verharding met klinkers aan-
gebracht.
Het is de bedoeling om binnen een 
paar jaar het fietspad van ingang 
Duin en Kruidberg helemaal tot 
aan de verbinding naar de Ken-
nemerduinen met klinkers te ver-
harden. Dit zal in verschillende 
stappen gedaan worden. Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland betaalt 
hieraan mee. x

Afsluiting fietspad
Duin en Kruidberg

zandvoort - Op zondag 14 februari 
worden alle kinderen uit Zandvoort 
weer uitgenodigd voor het traditi-
onele Kindercarnaval. De organi-
satie verwacht dat alle kinderen 
weer verkleed komen, maar gezien 
de ervaringen van voorgaande 
jaren zal dit zeker gebeuren. Er 
wordt niet alleen carnavalsmuziek 
gedraaid maar ook de nieuwste hits 
van deze tijd. Kortom: alles wat kin-
deren leuk vinden.
Het is een middag voor en door kin-
deren. De kinderen gaan zelf play-
backen op het grote podium van 
gebouw De Krocht. De kinderen 
nemen zelf een CD van huis mee 
met daarop hun naam, de namen 
van de vriendjes of vriendinnetjes 
die ook optreden en natuurlijk 
het nummer wat zij gaan doen. De 
optredens worden gejureerd en de 
allerbesten krijgen een prijsje.
"In het verleden waren er alleen wat 
prijzen voor de leukst verklede kin-
deren. Dat doen we ook dit jaar niet 
omdat we de rest van de kinderen 
niet teleur willen stellen", laat de 
organisatie weten. "Alle kinderen 
krijgen aan het eind van de middag 
een klein cadeautje mee naar huis. 

Het wordt weer een gezellig spek-
takel waar alle kinderen maar ook 
hun ouders veel plezier aan zullen 
beleven."
Het Kindercarnaval is van 14.00 
tot circa 16.30 uur in Gebouw De 
Krocht in Zandvoort. x

Kindercarnaval in Zandvoort

(Foto: PR).
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AMBACHTELIJKE CHOCOLADESPECIALIST

Raadhuisstraat 60 Heemstede

Info workshop
www.chocola.nu

WEEKAANBIEDING:
Geef je liefde chocolade

Gesorteerde

BONBONS
500 gram van € 17.50 voor

€ 15.50


