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Fred van der Hengst en de liefde voor natuur

Werken op je jubileumdag:
wel om een speciale reden

heemstede - Afgelopen maandag was

tuinbaas Fred van der Hengst veertig jaar lang werkzaam op de buitenplaats Huis te Manpad in Heemstede. Wie kan dat tegenwoordig
nog zeggen, veertig jaar in dienst.
Het is nog niet zo heel lang geleden dat trouw aan één werkgever
automatisch werd beloond met een
Koninklijke onderscheiding. Niet dat
Fred daar op zit te wachten, integendeel. Fred moest op zijn jubileumdag
gewoon werken en dat vanwege een
heel speciale reden.
door Huib Koel
Allereerst begon op deze dag de
meteorologische lente. Onze weerkundigen houden voor het gemak
geen rekening met de zonnestand
en zeggen gewoon 'op 1 maart is
het lente'. En dat kwam dit jaar
wonderwel goed uit. "Na de koude
wintermaanden bloeien de winterakonieten en sneeuwklokjes voor
het eerst sinds jaren tegelijk. Dat
geeft een geelwit tapijt van voorjaarsbloeiers onder de beukenbomen op het Manpad, een fantastisch gezicht, een genot om te zien
voor elke beheerder en natuurliefhebber", zo vertelt Fred.
Daarnaast werd op deze zonnige
maandag een begin gemaakt met
de herplant van de lindebomen
op het voorplein. Deze vervanging
maakt deel uit van het meerjaren

Tuinbaas Fred van der Hengst. Veertig jaar in dienst van de natuur (Foto: Huib
Koel - www.verkennemerland.nl)
restauratieplan 2006-2012. Afgelopen maand januari waren 27
oude lindebomen gekapt. Zware
machines waren nodig om de verzwakte en zieke bomen op een
juiste manier te vellen. "Zoiets doet
natuurlijk pijn, vooral als je het
belangrijkste deel van je werkzame leven zo goed voor dit culturele
erfgoed hebt gezorgd. Vandaar dat
deze eerste dag van de lente een
extra tintje kreeg door de herplant
van jonge, gezonde lindebomen."
"Manpad's geboomte vol met
vogels: eiken, linden, en beuken,
welkome beschutting voor de zon,
ik mag U steunend op mijn stokje
wedervinden, ik die als kleuter
kroop over dit groen gazon". Zo
dichtte David van Lennep in de
klassieke taal Latijn, vertaald door
zijn zoon Jacob van Lennep in
het gedicht 'Aan de bomen van
het Manpad' in het jaar 1849. De
bomen waren toen al meer dan
honderd jaar oud.
Inmiddels zijn er stekken genomen van die oude bomen en ze
worden in de komende tien jaar
opgekweekt om de overige uit de
achttiende eeuw te vervangen.
Over pakweg zeventig jaar kan de
kleinzoon van Fred, steunend op
zijn rollator, in de schaduw van
de dan volwassen, nieuwe bomen

genieten van de 'eiken, linden, en
beuken en de vogels op het mooie
Huis te Manpad' en hij kan dan
memoreren dat zijn grootvader
op 1 maart 2010 na het planten
van deze mooie bomen op zijn
10400ste werkdag met het bestuur
van de Stichting Huis te Manpad
uit eten ging.
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Vervolg van voorpagina
gemeente - lees de gemeenschap op onnodige kosten is gejaagd."

Verlaten slagveld
In een uitvoerig persbericht is voorzitter Martin Wassen van de VMHT
ontstemd en teleurgesteld dat de
rechter, volgens VMHT, ten onrechte voorbij is gegaan aan sommige
argumenten en dat hij de vereniging ten onrechte heeft beticht van
rechtsmisbruik. Maar hij realiseert
zich ook dat het nu allemaal napraten is. Het bericht eindigt met: "En
nu staan we verder machteloos,
want de 255 bomen worden op dit
moment gekapt. Maar we verlaten
het strijdtoneel met opgeheven
hoofd." Dat laatste klopt, want op
de 25ste is er om 11.30 uur geen
(bestuurs)lid van de VMHT meer op
het terrein te bekennen. Wel ratelende kettingzagen en omgehaalde
bomen. Op de gemeentelijke website staat een kort en sober bericht,
waarin alleen wordt gemeld dat
de kap is begonnen en dat er naar
wordt gestreefd dat die voor het
broedseizoen (1 maart, -red.) klaar
zal zijn.
Wethouder Tames Kokke kijkt
anders aan tegen het vonnis dan de
VMHT. Hij is blij dat nu alle obstakels om het project in gang te zetten
zijn weggenomen en heeft er geen
behoefte aan om verder op alles wat
er is gebeurd in te gaan: "Burgers
en organisaties hebben in ons land
alle vrijheid om zich te verzetten
tegen gemeentelijke plannen en de
VMHT heeft dat volgens mij uitputtend en creatief gedaan. Wel vind
ik dat elke bezwaarmaker zich af
moet vragen of het verantwoord
is zijn achterban en de gemeenschap op te zadelen met de nadelige effecten en de kosten daarvan.
Maar ik zeg 'sans rancune' en nu de
blik vooruit richten op een project
dat een belangrijke aanvulling gaat
vormen op de woonmogelijkheden
in onze gemeente. De start van de
kap en het bouwrijp maken van de
grond is het beste sein dat je potentiële belangstellenden kan geven
om nu te gaan kopen."

Slingerende fietser
Bloeiende
winterakonieten
en
sneeuwklokjes op Huis te Manpad
(Foto: Huib Koel - www.verkennemerland.nl). x
Dat de natuur ook dit jaar verder
gewoon zijn gang gaat, blijkt uit
het eerste broedsucces van dit jaar:
in één van de nestkasten zitten
al twee jonge bosuilen. Zo blijkt
maar weer, de natuur gaat gewoon
verder met ademhalen, want wat
is nu veertig jaar? Wie meer wil
meer weten over de buitenplaats
Huis te Manpad: elke dinsdagmiddag of zaterdagochtend is er een
wandeling onder leiding van een
deskundige gids. Op zaterdag om
10.00 uur en op dinsdag om 14.00
uur.
Kijk voor meer informatie op www.
huistemanpad.nl. x

heemstede - In de nacht van zondag op maandag omstreeks 00.30
uur zagen surveillerende politieagenten op de Heemsteedse Dreef
een fietser behoorlijk slingerend
rijden. Zij lieten de man blazen,
waarna bleek dat hij teveel had
gedronken, bijna 2 promille: vier
keer zoveel als toegestaan. Het
gaat om een 31-jarige Haarlemmer. De man kreeg een rijverbod
van tien uur opgelegd en er wordt
proces-verbaal opgemaakt. x
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Wat vindt de wethouder van de hele
affaire en de bomenkap? Kokke: "Ik
had liever in overleg dan via juridische procedures tot een resultaat
willen komen. Het blijft daarom
jammer dat de VMHT de handreiking om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen van de hand
wees. Of ik het zonde vindt van de
bomen? Ja, natuurlijk is het jammer dat bomen sneuvelen. Maar
bestuurlijk is de afweging gemaakt
dat daar in dit geval niet aan viel
te ontkomen. Ik ben blij dat er nog
zoveel bomen overblijven, waaronder die in het befaamde Kastanjelaantje en dat er veel nieuwe bomen
zullen worden geplant die voor een
krachtige nieuwe begroeiing zorgen waar we weer jaren plezier aan
kunnen beleven."
Op 1 maart waren de teerlingen
geworpen - de aangewezen bomen
zijn weg. Vanaf die datum kunnen leden van de VMHT en andere
omwonenden getuige zijn van de
verdere voorbereidingen van de
bouw op het terrein. x

WEEKAANBIEDING:

PRALINÉ-EITJES
€ 8.25
zakje 250 gram van € 9.25

Ook voor al uw paasrelatiegeschenken

www.chocola.nu
Raadhuisstraat 60 Heemstede

DE STAAT VAN NEDERLAND
Beschouwingen over het
opkomend populisme
DE OORZAKEN EN HET GEVOLG
Vier stadslezingen en een diner
pensant, georganiseerd door Stem
in de Stad, VUconnected en het
Filosoﬁsch Café Haarlem.
Woensdag 10 maart:
JAMES KENNEDY
Dinsdag 16 maart:
ERIK BORGMAN
Dinsdag 23 maart:
WILLEM BREEDVELD
Groenmarktkerk,
Nieuwe Groenmarkt, Haarlem.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang: vrij.
Woensdag 7 april:
DÉSANNE VAN BREDERODE
Woensdag 21 april:
Diner Pensant met
Rosa Lucassen en Marianne Waling.
Filosoﬁsch Café, Remonstrantse
Kerk, hoek Oranjekade/
Prins Hendrikkade
Aanvang: 20.00 uur. Toegang: vrij.
Meer info: stemindestad.nl –
Vuconnected kerkpleinhaarlem.nl/remvvh/cafe
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Fred van der Hengst controleert nauwlettend de herplant van de lindebomen
(Foto: Huib Koel - www.verkennemerland.nl). x
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