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Voorpagina: 
Afbeelding 1. Copie vande Duijnen en wildernisse van de Heerlijckheit van 
Heemstede.(...) uijt seeckere Gront Caerte gemaeckt bij Baltasar flooris van 
Berckenroode inden Jare 1643 (…)  in december 1653 bij mij Andries vander 
Walle, Gs Landt Meeter.

Noord-Hollands Archief, NL-HlmNHA_3862_203

Detail van de kaart uit 1653 met rechts boven de aanleg bij het Huis te Manpad.
Links beneden het dorpje de Glip, waar de zanderij in vol bedrijf is. Daar werden
de duinen afgegraven om zand te leveren voor de uitleg van  Amsterdam De 
Glipper Zandvaart had vele vertakkingen waar de schepen die het zand over de 
Haarlemmermeer afvoerden, geladen werden.
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1 Opdracht
Het bestuur van de Stichting Huis te Manpad heeft in december 2013 aan het 
Adviesbureau voor Historische Tuinen en Parken De Warande opdracht gegeven 
om 2 zaken betreffende het park van het Huis te Manpad nader te onderzoeken.
Op de eerste plaats gaat het om een analyse van de beplanting en de 
tuinontwerpen op het huiseiland. Met name de positie van de resterende 
lindebomen in relatie tot vroegere parkontwerpen is daarbij van belang.
Het bestuur heeft onlangs gronden aan de oostkant van de Herenweg aangekocht.
Voor deze 'overtuin' wil het bestuur graag weten of er iets over het gebruik is 
beschreven. Voor de overtuin overweegt het bestuur op termijn een nieuwe 
passende inrichting. Historische gegevens zijn daarvoor onontbeerlijk. 
Suggesties voor toekomstig gebruik en inrichting zijn welkom.

De opdracht is uitgevoerd door:
Willem Overmars, Geert Overmars ( opmeting) en Trudi Woerdeman 

2 Samenvatting

2.1 De bomen op het huiseiland

De oude lindebomen die op het huiseiland staan, dateren uit de eerste helft van 
de achttiende eeuw. Ze staan nauwkeurig op de twee kaarten van Jan van Varel 
uit omstreeks 1770. Van Varel maakt eerst een opmeting met een aantal bomen 
erop, en maakt vervolgens een ontwerp, waarbij hij van een aantal, niet alle, 
bomen vermeldt dat ze moeten blijven staan. 
Bij de verandering van het huiseiland in een rond lopende gracht zijn op de 
hoeken nog enkele bomen gesneuveld. Op en foto van omstreeks 1900 zijn aan 
de zuidkant van het huis nog enkele oude lindebomen te vinden. Het is onbekend
wanneer die gekapt zijn. De waardering van het geheel is hoog: er zijn maar 
weinig boompleinen met authentieke bomen uit die periode in ons land bewaard. 
De eerste aanbeveling is om de oude bomen ongeveer in de huidige gedaante te 
bewaren door ze periodiek gedeeltelijk te snoeien. De tweede aanbeveling is om 
op de opengevallen plaatsen volgens een nieuw ontwerp jonge lindes van de 
juiste genetische herkomst te planten.

2.2 De overtuin

De overtuin is een deel van een in de 16de – 18de eeuw gegraven zanderij die via
de Glipperse of Princevaart over het Haarlemmer Meer zand afvoerde, onder 
meer naar de verschillende fases van stadsuitleg van Amsterdam.  Drie percelen 
kwamen in 1730, 1733 en 1775 in eigendom bij het Manpad. Gedurende zeer 
lange tijd waren de drie percelen in gebruik als weiland, mogelijk voor de 
paarden op het Manpad. In de 20ste eeuw zijn de percelen gebruikt voor de teelt 
van heesters en als bollengrond. 
De aanbeveling is om ze opnieuw een bestemming als vochtig, onbemest 
weiland te geven. Om de natuurfunctie te versterken zou het goed zijn om de 
onderbemaling te stoppen. Een suggestie is om in het beheer samen te werken 
met het kuddebeheer op Groenendaal, maar met als uitgangspunt dat de percelen 
wel open weiland blijven, en niet evalueren naar bos.
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3 Het begin: de Manpadslaan en de Glipper 
Zandvaart in de 16de eeuw

3.1 Het Mannepat in 1539.

De oudst gevonden kaart waarop de naam Manpad voorkomt, stamt uit  1539.  
Het betreft een kaart van het zuidelijk deel van Kennemerland.  (afbeelding 2, 
detail) Boven (oost) ligt de uitmonding van het Spaarne en het Haarlemmermeer.
Op de kaart ligt het dorp en het huis Heemstede en het Cisterciënzer 
(Barnadijsen) convent. 

Afbeelding 2. Kaart van Kennemerland tussen Haarlem en de Kennemerbeek.1539, door Symon 
Meeusz van Edam. Detail. Algemeen Rijksarchief Brusse / copie Noord Hollands Archief. Oost is
boven.

De duinenrij die noord zuid ( links-rechts) door het beeld loopt is de duinenrij 
waarop Groenendaal ligt. Westelijk daarvan ( onder) loopt de Herenweg.: “dit is 
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die wegh die men rijt uyt haerlem nae Leyden”staat er in geschreven.  Net in de 
duinen, langs de Herenweg ligt een bosje, en daaronder staat : “het Mannepat”
Dat bosje is de plaats van de latere overtuin, en het latere Huis te Manpad komt 
te liggen tussen de Herenweg en de vaart ten westen ervan ( eronder dus). De 
vaart is een voorloper van de latere Leydse trekvaart. “Dit water is genaemt die 
vaert” staat er in geschreven. De naam, “het mannepat” is omgeven met 
legenden, en niet helemaal duidelijk1. Op deze kaart is een pad of weg tussen de |
Herenweg naar beneden ( naar het westen) niet getekend.

Afbeelding 3. Kaart van het Haarlemmer Ambacht 1566, door Pieter Sluyter. Detail in de 
omgeving van Heemstede. Hoogheemraadschap Rijnland A-0323. West is boven.

1 Joustra p 17 ev
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3.2 Haarlemmer Ambacht in 1566

In 1556 maakte Pieter Sluyter, gezworen landmeter van Rijnland, een kaart van 
de omgeving van Haarlem. Afbeelding 3 toont een detail van deze kaart. Het 
westen is boven. Beneden, in het oosten dus, ligt het Haarlemmer Meer, met de 
uitmonding van het Spaarne. Rechts boven het scheepje in de riviermonding ligt 
het cistercienser klooster, links boven het scheepje het Huis te Heemstede.
Dwars door de kaartuitsnede , van rechts (noord) naar links loopt een wat hoger 
gelegen duinenrij met enkele in die tijd overal terugkerende attributen: de galg, 
het rad en de schandpaal. Boven de duinenrij loopt de weg van Haarlem naar 
Leiden, de Herenweg dus. Boven de Herenweg ligt een gebied in meer effen 
groene tint, dat is een laag, venig gebied, met in het midden een vaart. Bovenin 
de kaartuitsnede ligt een tweede hoger gelegen gebied met duinen.
De twee duingebieden worden met elkaar verbonden door een weg die de laagte 
oversteekt.
Die weg, dat is de Manpadslaan, met sloten erlangs. In de linkerhoek tussen de 
Manpadslaan en de Herenweg heeft landmeter Sluyter iets afgebeeld dat in de 
loop der tijd beschadigd is geraakt, maar het gaat om de aanduiding van een 
boom, en van een gebouw. (afbeelding 4).  Dat is de plek van de latere Oranjerie 
bij het Huis te Manpad.
Vanaf de kruising Herenweg-Manpadslaan loopt een kronkelig pad dwars door 
de onderste duinenrij in de richting van het dorp Heemstede.
Beneden ligt een baai van het Haarlemmermeer, en vanaf de oever naar boven, 
loopt een gebogen waterloop naar boven. De weg, die van rechts naar links loopt 
gaat er met een bruggetje overheen. Links van de vaart staat een rijtje kleine 
huisjes. De huisjes zijn de kern van het dorp de Glip, en de gebogen vaart is het 
begin van zandvaart. Hier is het begin te zien van de grote zanderij van waaruit 
in de loop van de 16de en vooral de 17de eeuw heel het duinencomplex tussen de
Glip, en de Herenweg bij de Manpadslaan zal worden weggegraven. (afbeelding 
5)

3.3 Afbakening studiegebied

Afbeelding 3, en dan met name het gebied tussen de Manpadslaan en het begin 
van de Glipper Zandvaart en de monding in het Haarlemmermeer bakent het 
studiegebied af van de twee onderwerpen in deze kaartstudie. Op de hoek tussen 
Manpadslaan en Herenweg komt later, in de 17de eeuw, de buitenplaats Huis te 
Manpad tot bloei. De Glipper Zandvaart zal zich al vertakkend verder naar boven
uitbreiden, en daarbij verdwijnen steeds grotere delen van de duinen. Uiteindelijk
komen deze twee elementen bij elkaar. Delen van de zanderij tegenover het Huis 
te Manpad  worden door de eigenaars, eerst Dirk van der Meer en Later David 
Jacobus van Lennep, gekocht en als overtuin aan de plaats toegevoegd. 
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Afbeelding 4 : 
Detail hoek 
Herenweg 
Manpadslaan, 
met op de kaart 
nog vaag 
herkenbaar een 
gebouwtje, en 
wat geboomte.
Aan de overkant 
van de Herenweg
beginnen de 
duinen.

Kaart van het Haarlemmer Ambacht 1566, door Pieter Sluyter. Hoogheemraadschap Rijnland A-
0323. 

Afbeelding 5: 
Detail van het 
begin van de 
zanderij en de 
Glipper 
Zandvaart. 
He zand ligt op 
hopen klaar om 
afgevoerd te 
worden
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3.4 Een huisje aan de Manpadslaan

Op een kaart van de begrenzingen van de heerlijkheid Heemstede uit, 
vermoedelijk, 1556, staat op de hoek Herenweg – Manpadslaan het symbool van 
een huisje getekend. (afbeelding 6).
Van deze kaart is in 1622 een kopie gemaakt, die expliciet het jaartal 1556 
vermeldt als de datum van de oorspronkelijke kaart. (afbeelding 7)

Afbeelding 6. Kaart van Heemstede en omgeving, waarschijnlijk 1556. Detail: het huisje op de 
kruising Manpadslaan-Herenweg. DE bomengroep die op de kaart van 1539 te zien was, bestaat 
nog steeds.

Afbeelding 7, Kopie, waarschijnlijk van bovenstaande kaart, uit 1622 van Heemstede en 
omgeving, detail. Balthasar Florisz van Berckenrode.
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Afbeelding 8.  Caertboeck van Rynland door Floris Balthasar en zijn zoon Balthasar Floriszoon 
van Bercekenrode, blad met de  Ambachtsheerlijkheid Heemstede. 1615.
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4 De kaarten van Rijnland 1615
In 1615 kwamen twee belangrijke kaarten gereed, gemaakt in opdracht van de 
dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, en gemaakt door de landmeters Floris
Baltasar en zijn zoon Baltasar Floriszoon van Bercekenrode. De eerste kaart was 
het Caertboeck van Rijnland met manuscriptkaarten van alle delen van het 
Hoogheemraadschap (afbeeldingen 8 en 9), en de tweede was een daarvan 
afgeleide, in 20 kaarten gedrukte kaart van het hoogheemraadschap 
(afbeeldingen 10 en 11).

Afbeelding 9. Caertboeck van Rynland door Floris Balthasar en zijn zoon Balthasar Floriszoon 
van Bercekenrode, blad met de  Ambachtsheerlijkheid Heemstede, detail. 1615.

“Tman pat” verbindt de twee noord-zuid lopende duinenrijen over de venige 
laagte heen. In de laagte loopt de vaart, die nu een naam heeft gekregen: “de 
hout vaert”. Er ligt een brug (huel) over de vaart: de “Manpats huel”. Vlakbij de 
kruising met de Herenweg liggen twee huisjes aan het Man Pat. Vlak voor de 
Herenweg splitst het Manpat zich in 2 takken.
Rechts, aan oostkant van de duinenrij is te zien dat de zanderij zich inmiddels 
heeft uitgebreid. Links van de brug bij De Glip vertakt de zandvaart zich.

Afbeelding 10. Kaart (gedrukt) van het 
hoogheemraadschap van Rijnland  Floris Balthasar en 
zijn zoon Balthasar Floriszoon van Bercekenrode,blad 
Hillegom, detail zanderij bij De Glip, 1615.
Op de gedrukte versie van deze  kaart van 
Rijnland ( afbeelding 10) ligt er een (zand)schuit 

bij de uitmonding van de Glipper Zandvaart in het Haarlemmermeer.
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Afbeelding 11. Kaart van de Heerlijkheid Heemstede door Baltasar Floris, 1621, detail.
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5 De kaart van de heerlijkheid Heemstede 
1621

5.1 Aan de Manpadslaan

Ook op de kaart van Heemstede van 1621 ( afbeeldingen 11 en 12) liggen er 
twee gebouwtjes bij de hoek van de Manpadslaan en de Herenweg. Deze kaart 
geeft daar een beetje meer informatie over. Er staat een letter “A” bij, en volgens 
de legenda betekent dat : “daer de Letter A staet sijn Erve bij de Heere van 
Heemste in pacht gegeven”. 

Afbeelding 12. Kaart van
1621, detail met de hoek 
Heren-wech, 
Manpatslaan met de 
twee huisjes in het veen.

Van het gebouwtje 
langs de 
Manpadslaan is een 
erfindeling 
aangeduid: een sloot 
of gracht rond het 
perceel, een dubbele 
rij bomen, en iets 
wat een moestuin 
lijkt te zijn.

Bij het gebouwtje het dichtst bij de Herenweg staat geschreven: “schalcx”. De 
betekenis daarvan is niet helemaal duidelijk. De gangbare betekenis is 
“schavuitachtig”. Volgens het online Middelnederlands woordenboek kan “scalc”
wijzen op een dienstbaarheid. Mogelijk is het een tolhuisje van de heer van 
Heemstede. Het natte terrein tussen de twee duinenrijen wordt hier voor het eerst
benoemd: “De Veen”.

5.2 Bij de Glippervaart

Op deze kaart staat niet één, maar staan drie zandvaarten aangegeven: links “de 
oude vaert”. In het midden “oude Santvaert”, en rechts de “Glippers ofte Prince 
sant vaert”. (afbeelding 11 en 13) 
Naast de Glippers santvaert liggen twee genummerde percelen, 15 en 16, beide 
in de legenda benoemd als weiland langs de vaart. 

Afbeelding 13, Kaart van 1621, detail: legenda 
percelen 27 en 28.

De percelen 27 en 28 zijn ontzand:  “27 Laechte daer de duijn uit gesant is” en 
“28 Laechte dat uijt gesant is “

16



6 Kaarten van de Herenweg 1632 – 1633
In 1632 maakte landmeter Hendrik Duyndam samen met zijn collega Bathasar 
Floriszoon van Berckenrode een kaart van de herenweg onder Heemstede, 
waarop alle aanliggende eigendommen staan opgetekend. (afbeelding 14)

Afbeelding 14. Kaart van de Herenweg onder Heemstede, 1632, detail van de kruising Herenweg
– Manpatslaan. West is boven.

De twee huizen zijn al bekend van de vorige kaarten. Aan de duinkant van de 
Herenweg ligt nog steeds het bosje dat ook al op de kaart van 1539 voorkwam.
Er zijn ook enkele nieuwe elementen.
De sloot die op de kaart van 1621 van rechts kwam, en als afscheiding tussen de 
2 erven dood lipe, is nu naar rechts doorgetrokken.
Voor het eerst zijn de eigenaren van de percelen genoemd. Een zekere Pieter 
Woutersz is eigenaar van een perceel waar een paar jaar later huis en park van 
het Manpad zouden verrijzen. Nicolaes Crabmorsel bezit een aangrenzend 
perceel.
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Het jaar daarop, in 1633, maakte landmeter Pieter Wils een nieuwe kaart van de 
Herenweg. (afbeelding 15)

Afbeelding 15. Kaart van de Herenweg onder Heemstede, 1632, Hendrick Duyndam. detail van 
de kruising Herenweg – Manpatslaan. Oost is boven.

Op de kaart van Wils staat aangetekend dat de twee huisjes behoren aan de Heer 
van Heemstede. Het perceel ernaast is van Pieter Woutersz.
Nieuw is hier de sloot die het land van Woutersz scheidt van een driehoekig 
stukje duinachtig gebied tot aan de “heere wech”.
Aan de overkant van de Herenweg liggen de duinen, aangeduid als 'wildernis'.
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7 Het eerste park, Cornelis Heuts en Hester 
Dupine 1634-1643

7.1 Aankoop van gronden

Op 22 februari 16342 verkopen Pieter Woutersz Vogelezang en zijn zoon Jan 
Pietersz aan C. Heuts (Cornelis Mattheusz Heuts, gehuwd met Hester Dupine)
“een hofstede groot 6 morgen aan de Manpads-laan”. De grootte, 6 morgen in 
Rhijnlandse maat3, is 5, 1 hectare. De eerste conclusie is dan ook dat er kennelijk
op het perceel van Pieter Wouters al een hofstede heeft gestaan. ( afbeeldingen 
14 en 15) Op 10 juni 1634 koopt Cornelis Heuts ook het aangrenzende stuk land,
groot 3,5 morgen =  3 ha van Nicolaes Crabbemors. Dit stuk land grenst aan de 

Afbeelding 16. Kaart van de grens tussen de Heerlijkheden Brederode en Heemstede, 1640, 
Pieter Wils. Detail . Oost is boven.
westkant aan het land van Pieter Schaep en van het St. Elisabeths Gasthuis. 
(afbeelding 16 en 17) In hetzelfde jaar en in 1640 koopt Cornelis Heuts nog 
enkele kleinere stukken grond langs de Manpadslaan, de Herenweg en de 
Houtvaart.
Cornelis Mattheusz Heuts is, tussen 1634 en 1640, de stichter van de 

2 Gem Archief Heemstede copie 1982 nr 1
3 1 Rhijnlandse morgen = 0,8516 m2
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buitenplaats het Huis te Manpad. Op de kaart van 1640 (afbeelding 16) staat het 
huis afgebeeld, met een laan naar de Herenweg toe. Heuts overlijdt tussen 1640 
en 1650, want in 1650 hertrouwt Hester Dupine met Hendrik Zegersen van de 
Camp. 

7.2 Huis, park en helder stromend water

Op twee kaarten uit 1640 is de aanleg van Cornelis Heuts en Hester Dupine 
uitgetekend. (afbeeldingen 17 en 18).

Afbeelding 17. Eerste kaart met de grens tussen de Heerlijkheden Brederode en Heemstede door 
Hendrick Duyndam, 1640, detail. NHA 51-000780. West is boven.

7.2.1 Stromend water

Het echtpaar heeft gronden opgekocht in het blok tussen de duinen en de |
Herenweg beneden, de Manpadslaan rechts, de Aerdenhoutse vaert ( met de 
bezittingen van Schaep en het Gasthuis) boven, en een laan links op de 
kaartuitsnede. De twee erven aan de Manpadslaan zijn (nog) niet gekocht.
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In de rechter beneden hoek ( noordoostelijke hoek van hun bezit) hebben ze een 
nieuw huis gebouwd, omgeven door grachten en tuinen. Het huis ligt dichtbij het
hoogste deel van het terrein, vlakbij de Herenweg en de duinen, op een plek waar
zand in de ondergrond nog voor een goed fundatie zorgt voor het huis. De rest 
van het gekochte land is veel natter, het ligt in het veen. Precies op deze 
overgang van droge duinen naar het natte veen is het riant wonen met mooie en 
beschermende grachten rond het huis en de tuinen, en goed drinkwater in de 
bodem.
In deze tijd waren de duinen aan de oostkant (beneden) van de Herenweg nog 
niet vergraven, en bevatten zij dus nog een voorraad zoet duinwater. (Ook was 
het Haarlemmer Meer nog niet drooggelegd, wat in de 19de eeuw tot een 
ingrijpende daling van het grondwaterpeil zou zorgen.)
De sloot en de gracht ter weerszijde van de toegangslaan hebben in die tijd 
schoon helder kwelwater uit de duinen tegenover opgevangen, dat vandaaruit 
door de grachten naar het veengebied en de Aerdenhoutse vaart stroomde. 
Behalve een uitstekende watervoorziening voor huis en tuin leverde dat ook nog 
eens op dat kroos, flap en vooral muggenlarven wegspoelden. Alle landgoederen 
zitten graag aan stromend bronwater.

Afbeelding 18. Tweede kaart met de grens tussen de Heerlijkheden Brederode en Heemstede door
Hendrick Duyndam, 1640, detail. NHA 51-000781. West is boven. Ligging van Huis en Park te 
midden van sloten die het water dat ondergronds zijdelings uit de duinen stroomt, op vangen.

7.2.2 De tuinen

Het huis heeft een voorplein en een centrale as in de richting van de Herenweg.
Rond het huis ligt een driedubbele gracht: een binnenste gracht die het huis met 
voorplein, en een moestuin aan weerszij omsluit, en een dubbele buitengracht 
met een met bomen beplante (wind)singel. Tussen moestuin en singel ligt aan de 
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westkant ( boven) buiten de binnengracht nog een bosje, wellicht een 
boomgaard. Het gebied met deze dubbele omgrachting is globaal het terrein van 
het huidige huiseiland.
Aan de voorkant van het met een singel omgeven gebied, beneden dus op 
afbeelding 18, ligt een met bomen omgeven voorplein, met een zijdelingse 
toegangsweg, Daar ligt ook een sloot, die het driehoekige, nog duinachtige 
gebied ( afbeelding 15) begrensd. Die driehoek is met bomen beplant, en grenst 
aan de Herenweg. Langs de Manpadslaan ligt op de hoek nog altijd een klein 
huisje, een bosje, en een boerderij met erf. Deze hoorden in deze tijd nog niet bij 
het Manpad.
In afbeelding 19 is de kaart van 1640 transparant gemaakt en geprojecteerd over 
de topografische kaart 2013. Het huis en de grachten zijn benadrukt. De maten 
kloppen niet helemaal, maar duidelijk is wel dat het huis, de centrale as en  de 
sloot langs de Herenweg en het driehoekig stuk land tussen Herenweg en deze 
sloot nog uit deze tijd stammen.

Afbeelding 19: Hoogtekaart 2008, met daarop half-transparant geprojecteerd de aanleg van 
1640. De grachten (blauw) en het huis (rood) uit 1640 zijn geaccentueerd.
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Afbeelding 20. Heerlijkheid Heemstede 1643 door Balthasar Floriszoon van Berckenrode, detail 
met Manpad en zanderij. West is boven.

7.3 Huis, park en zanderij in 1643

In 1643 werd door Balthasar Floriszoon van Berckenrode een grote 
overzichtskaart van de Heerlijkheid Heemstede gemaakt. (afbeelding 20)
Het Huis te Manpad staat er op aangegeven zoals op de kaart van Duyndam uit 
1640. Beneden in de kaart is te zien, dat de zanderij zich ten opzichte van de 
vorige kaart uit 1621 ( afbeelding 11) aanzienlijk heeft uitgebreid. Er is een 
zijtak naar het zuidwesten toe gemaakt ( links) , en een andere zijtak breidt zich 
uit richting het Huis te Manpad.  Bij de monding van de Glipper zandvaart in de 
Haarlemmermeer is de overslag van zand uit roeibootjes in grotere zeilschepen te
zien. (afbeelding 21. Eén schip is zelfs gezonken: slechts de mast en wat van de 
tuigage is nog zichtbaar. In 1653 maakte Andries van der Walle een kopie van 
een gedeelte van deze kaart.( afbeelding 22)
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Afbeelding 21. Heerlijkheid Heemstede in 1643, 
detil: de monding van de Glipper Zandvaart in het 
Haarlemmermeer, met de overslag van zand uit 
roeiboten in zeilschepen, en een gezonken zeilschip.

Amsterdam groeide in deze tijd sterk, en 
voor de stadsuitleg waren grote 
hoeveelheden ophoogzand nodig. Een 
groot deel van dat zand kwam uit een hele 
reeks zanderijen uit de duinen die aan het 
Haarlemmermeer grensden, vanwege het 

makkelijk transport.

Afbeelding (omslag en) 22. Kaart van de duinen en wildernissen van de Heerlijkheid van 
Heemstede door Andries van der Walle en Balthasar Florisz van Berckenrode. ( kopie van de 
kaart van 1643, afbeelding 20; begrenzing met letters toegevoegd)
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8 De Leidse Trekvaart 1656
In 1657 werd de trekvaart Haarlem – Leiden gegraven. Daarbij werden bestaande
riviertjes en wateren gedeeltelijk gevolgd. Zo ging de houtvaert op in de nieuwe 
trekvaart.
Ter voorbereiding van de werken werd in 1656 een kaart gemaakt van het tracé 
en de te plaatsen afstandspalen. (afbeelding 23) Het Manpad lag bij paal 61.

Afbeelding 23.  Grontcaert van de Treckvaert tusschen Haerlem en Leijden van de 
Margrietenlaan tot Haerlem toe, door Andries van der Walle, 1656, detail bij de Manpadslaan.

9 De zanderij tot aan de Herenweg 1684

In 1684 hadden de vertakkingen van de Glipperse Zandvaart de Herenweg 
bereikt. De Haarlemse landmeter Jan van Leeuwen  maakte een kaart  van twee 
afgegraven percelen van de “wildernis“ recht tegenover het Manpad. 
(afbeeldingen 24 en 25).
De kaart toont de gegraven vaarten. Aan de bovenkant van de kaart 
( noordoostkant) is de wildernis, de duinen dus, nog onaangetast.
Beneden op de kaart, aan de Herenweg, is de poort van de toegangslaan naar het 
Huis te Manpad in 1684 getekend.
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Afbeelding 24, Caerte van seckere stucken Landt genomen uijt de wildernis, 1684, door Jan van 
Leeuwen. Noordoost is boven.
Afbeelding 25. De grachten van het Manpad uit 1640 en de vaarten van de zanderij in 1684 , 
geprojecteerd op de hoogtekaart van 2013 (AHN2), met hoogtes van de hoogtekaart 1979. Rood 
zijn de nog bestaande duinen.
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De vaarten en de percelen op de kaart van 1684 passen vrijwel precies op de 
situatie zoals deze nu nog is. Deze percelen vormen ook de kern van de overtuin 
van het Manpad in later jaren.

9.1 Gevolgen voor de waterhuishouding

Het afgraven van de duinen tegenover het Manpad had gevolgen voor de 
waterhuishouding.  Aannemende dat de hoogtes van het maaiveld globaal gelijk 
gebleven zijn, trad er door de afbraving een omkering van het reliëf op. De 
duinen bereiken een hoogte van 4-5 meter + nap, zoals blijkt uit de nog 
bestaande duinen. Het voorplein en het eiland van het Manpad liggen op + 0,6 
nap. Dat is dus een hoogteverschil van 4-4,5 meter.  Het  zand werd afgegraven 
tot een niveau van 0,1 tot 0,4 – nap, zodat het voorplein ongeveer 0, 5 – 1 meter 
hoger kwam te liggen dan de zanderij. Met het zand verdween de 
zoetwatervoorraad die in de duinen zat opgeslagen. Daarmee stopte de toevoer 
van zoetwater in de richting van de buitenplaats. De kwelsloten die bedoeld 
waren om het schone duinwater op te vangen verloren hun functie.

10 Nieuwe eigenaren
In 1666 verkoopt erfgenaam van Hester Dupine, Jean Dupine, het Huis te 
Manpad , groot 7 morgen ( 5,96 ha) en nog enkele andere stukken land aan 
Daniel Lestevenon.4

In 1668 koopt zijn weduwe Elisabeth Segillon het Kleine Huis te Manpad.
(Het is niet helemaal duidelijk welk gebouw het Kleine Manpad is.)
In 1675 verkoopt de weduwe Segillon Groot en Klein Manpad, inclusief een 
strook grond aan de trekvaart en het driehoekig stukje duin aan de Herenweg aan
Cornelis van Goor.
In 1682 koopt Cornelis van Goor de boerderij De Leye ten zuiden van de 
Manpadslaan, en daarmee komt het erf aan de Manpadslaan bij het Manpad.
In 1704 krijgt de eigenaar van het Manpad “consent” van de Hoogheemraden 
van Rijnland om “een hek te mogen stellen voor de nieuwe plantaadje van het 
Huis te Manpad aan den weg”.
Cornelis van Goor had ook gronden in de zanderij in bezit, maar het wordt niet 
precies duidelijk welke dit waren.
In Juni 1720 verkoopt de familie Van Goor het Manpad aan Wigbolt Slicher het 
Huis te Manpad  “groot binnen zijn slooten 13 morgen (..) strekkende van den 
Heerenweg tot aan de Leydse vaart”.
In 1730 verkoopt Birgitta Johanna Rendorp, weduwe van Wigbolt Slicher het 
Manpad en aangehorigheden aan Dirk van der Meer, schepen te Amsterdam.

4 Gem Archief Heemstede copie 1982 nr 1
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11 Het tweede park, Wigbolt Slicher en 
Brigitta Rendorp 1720-1730

11.1Kaalslag van het oude park

Wigbolt Slicher koopt het Manpad in juni 1720, en in december van datzelfde 
jaar  vindt er een grootschalige verkoop van hout plaats op de buitenplaats.5

Appelbomen, rijshout, elzenbos, iepen op stam, wilgen, abelen, populieren,  
lindebomen, en taxusbomen. Het gaat om zóveel hout, dat er min of meer sprake 
is van kaalslag van de buitenplaats van 1640.

11.2Nieuwe sloten, nieuwe lanen 

11.2.1 Nieuwe waterhuishouding

De oude sloten, bedoeld om water uit de duinen aan de oostkant van de 
Herenweg op te vangen, hadden sinds de duinen waren afgegraven hun functie 
verloren. Omdat de zanderij lager was komen te liggen dan het voorplein van het
Manpad, was er eerder een neiging dat er water ondergronds naar de zanderij toe 
weg trok, de andere kant op dus.
De nieuwe eigenaar, Wigbolt Slicher, besloot de nutteloos geworden sloten te 
dempen, en een nieuwe toevoer van water vanaf de andere kant, uit de Leidse 
trekvaart aan te leggen. De bestaande sloot parallel aan de Herenweg bleef 
bestaan, net als de bermsloot langs de Manpadslaan. Aan de zuidkant van de 
buitenplaats werd een nieuwe lange sloot gegraven vanaf de sloot aan de 
Herenweg tot aan de  Leidse trekvaart. Hierdoor werd de hele buitenplaats 
omringd door sloten op het peil van de trekvaart, en bleef het grondwaterpeil, en 
het peil van de nieuwe gracht stabiel. (afbeelding  27)

11.2.2 Het bestek van 1721

In een uitvoerig bestek6 van 10 april 1721, waar een ongedateerde, 
ongesigneerde kaart bij hoort (afbeelding 26)  wordt voorgeschreven wat de 
aannemer allemaal moet doen aan de zuidkant van het huis:.
– een nieuwe sloot op de Zuijd zij van de plaats van de Herenweg  tot aan de 
oude sloot, 18 voet breed ( 5,65 m) en 6 voet diep ( 1.88 m)
– De ouder sloot moet hetzelfde profiel krijgen
– langs de Herenweg moet de sloot vernieuwd worden
– de taluds en het maaiveld moeten strak, zonder eenige (..) putten daar inne 
over te laaten , en de taluds moeten met graszoden worden afgewerkt.
Er wordt een nieuwe laan van de sloot aan de Herenweg tot aan de trekvaart en 
enkele dwarslanen aangelegd: 
– 12. Zal den aannemer gehouden zijn met de spetie welke hij uijt het graven der
vooren gemelte slooten, en afgrifte des lands bekomen sal eerstelijk te dempen 
de oude slooten welkje men hem zal aanwijsen, en verders moeten hoogen de 
nieuwe afgebaakte laan ter hoogten van de geslagen pijl, in de lengte egaal 
waterpas onder de lijn en in opzigte der breete egaal tonne-rond, excempt daar 
tegen de dwarslaane komt alwaar de middens van de nieuwe dwarslaanen van

5 Gem Archief Heemstede copie 1982 nr 2
6 Gemeente Archief Heemstede kopie 1982 nr 3

28



Afbeelding 26. Ontwerp-kaart van het park bij het Huis te Manpad 1720-21.
Gemeente Archief Heemstede / Noord Hollands Archief.
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Afbeelding 27. Het nieuwe park van 1720-1721, met oude en nieuwe sloten, een nieuwe gracht 
en lanen en bosquetten. Kaart van 1720 ingekleurd en geprojecteerd op de hoogtekaart 2013 
( ahn2)
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 egaale hoogte zullen moeten gemaakt  worden, en daar de oude dwarslaanen te 
laag bevonden werden zullen die zoo veel moeten verhoogt werden dat met de 
pijk van de nieuwe laan accorderen. Dog zal de nieuwe laan van de sloot aan de 
weg tot aan de vaart, ende de nieuwe dwarslaan egaal hoog en rondt moeten 
gemaakt werden.
– 13. zal den aannemer gehouden zijn de sloot bezuijden  de plaats allereerst 
aan te vangen ende op te maaken ende alle de spijse daar uijt komende te 
brengen op te manteling of in die sloot welke in de manteling gedempt moeten 
werden also den Hr Besteder expresselijk begeert dat zijn weijlant zal 
geexcuseert blijven van alle belemmering.. (..)
– 14 Zal den aannemer het oude toegesakte Landt slootie ook moeten gelijk aan 
hoogten tot hoogten van het nevens leggende maaiveldt (…)
– 15 zal den aannemer de laan en oude sloote met paardewagens moeten hoogen
en dempen om geen ineegaale zakkingen subject et zijn.

11.2.3 De beplanting van het huiseiland en het voorplein

Het huis was op het huiseiland zowel aan de voor- als aan de achterkant 
omgeven door een “ plein” , een onbeplant terrein. Aan de kant van de oprijlaan 
in de richting van de Herenweg ( de zuidoostkant)  werd dit plein aan iedere kant
volgens deze tekening begrensd door een groepje bomen. Het plantverband komt
niet overeen met een van de latere kaarten, en ook niet met de recente opmeting.
Ter weerszijde van het huis, en doorlopend in westelijke richting, liggen 2 
parterres, die overigens op tekening niet zijn gedetailleerd. In ieder geval staan er
op de plek van deze parterres geen bomen.
Het voorplein is beplant met bomen in vierkantsverband en dat komt niet 
overeen met de latere opmetingen ( 1979 en 2014). Dat hoeft niet persé te 
betekenen dat de huidige bomen er niet al in 1720 stonden; het plein kan immers 
anders ingeplant zijn dan op het plan nogal vaag is aangegeven.
Op het voorplein zijn op de plek van de latere stal en de tuinmanswoning ruimtes
vrij gehouden van beplanting. Aan de noordkant is de open ruimte omgeven door
een reeks kleine cirkeltjes, gewoonlijk een symbool voor een haag. Kennelijk 
was er sprake om hier iets te doen, maar daar geeft deze kaart geen uitsluitsel 
over.

11.2.4 Verkoop van het Manpad 1730

Op 2 september 1730 verkoopt “vrouwe J. Resel, weduwe van W. Slicher, 
geboren Rensdorp”  het Manpad met aangehorigheden aan Dirk van der Meer, 
schepen te Amsterdam.7

7 Gem Archief Heemstede copie 1982 nr 1
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Afbeelding 28. Kaart van de zanderij langs de Herenweg tegenover het Manpad, en een gedeelte 
van de buitenplaats Meer en Berg, tussen 1730 en 17388 door een onbekende landmeter.  Noord 
Hollands Archief NL-HlmNHA_3862_539. West is boven, noord is rechts.

12 Uitbreiding van de zanderij 1730
In de periode 1730 – 1738 zijn er drie kaarten gemaakt van de “ Wildernisse” , 
dat zijn dus de ongecultiveerde (duin)gronden die bij Meer en Berg hoorden, en 
van de noordelijke uitlopers van de zanderij aan de Prince of Glipper Zandvaart.
Ten opzichte van de kaart van 1684 is er vooral zand afgegraven in noordelijke 
richting, naar de hoofdlaan van Meer en Berg toe (afbeelding 28, 29, 30 en 31). 
Het perceel weiland aan de Heerenweg blijkt het eigendom te zijn van Dirk van 
der Meer, die het in 1730 heeft gekocht9

Opvallend is dat de nieuw afgegraven percelen niet als weiland of als blekerij in 
gebruik genomen zijn, zoals andere afgegraven percelen, maar met essen zijn 
beplant. Verondersteld kan worden dat deze gronden te nat waren om voor die 
doeleinden bruikbaar te zijn. Aan de noordkant van dit grote perceel liggen 
immers nog de duinen, en van daaruit zal het kwelwater makkelijk in de richting 
van de afgraving gestroomd hebben. Zulke kwelgevoelige gronden zijn bij 

8 Volgens metadata Noord Hollands Archief
9 Gemeente Archief Heemstede kopie 1982 nr 1
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uitstek geschikt voor elzenbossen. Ook nu nog is dit afgegraven gebied als bos 
ingericht.
De centrale laan van Meer en Berg is op deze kaarten al aangelegd, en het zand 
dat afgegraven is om de laan op één hoogte te leggen is niet afgevoerd via de 
zanderij, maar aan de noordzijde in de duinen neergelegd.
Dirk van der Meer heeft niet alleen het Manpad met het park aangekocht, maar 
meteen ook de percelen van de overtuin in de zanderij.

Afbeelding 29. Kaart van het park van het Huis te Manpad volgens de kaart van 1720 en de 
zanderij aan de oostkant van de Herenweg volgens de kaarten van 1730-1733, geprojecteerd op 
de hoogtekaart 2013 (AHN2).
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Afbeelding 30. Geometrische grodlegging der Wildernisse geleegen onder Heemstede in 
Erfpaght genoomen van Mijn Heer de Heer Dirk van Lennep, 1731, door Christiaan Gebhard.

Op deze kaart lopen nog enkele vertakkingen van de zandvaart door het gebied 
met het elzenbos.

34



Afbeelding 31.Geometrische tekening der Wildernisse geleegen onder Heemstede in erffpagt 
genoomen door den Heer Matheus Neufille, 1733 door Christiaan Gebhard.

Op deze kaart is een tweede stuk afgegraven land, ten noorden ( rechts) van het 
al eerder genoemde stuk, door Dirk van de Meer aangekocht en aan de overtuin 
toegevoegd.
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Afbeelding 32. Veranderingen aan het park, ca 1740. Ongesigneerd en ongedateerd.
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13 Het park van omstreeks 1740

13.1Datering en toeschrijving

In 1738 sterft Dirk van der Meer. Zijn weduwe, Debora Elias, blijft tot 1767 op 
het Huis te Manpad wonen.
Uit de periode 1740 – 1743 zijn er  een aantal ontwerptekeningen bewaard van 
de hand van Adriaan Speelman: de vijver met randen op verschillende hoogtes 
voor de Orangerie (1741) en het gesigneerde ontwerp voor het bosquet met het 
kwadrant-motief, ook wel het Agterste Bosch genoemd (1741)10. Deze ontwerpen
zijn uitgevoerd, maar staan nog niet op de kaart op afbeelding 32.
Op grond hiervan kan deze grote kaart gedateerd worden vóór 174011.
De kaart wordt toegeschreven aan Adriaan Speelman. Dit is evenwel betwistbaar,
omdat het door Speelman gesigneerde ontwerp van het Agterste Bos in een 
geheel andere tekenstijl is uitgevoerd dan de grote kaart van afbeelding 32.

13.2Veranderingen in het park

Het ontwerp van ca 1740 volgt in grote lijnen de aanleg van 1721. ( afbeeldingen
26 en 27) , zoals de 2 lange lanen van Herenweg tot aan de trekvaart, het 
westelijk deel van de middensloot, de middenlaan met bosketten ter weerszij.
Er staan een aantal veranderingen op de kaart van 1740, die uitgevoerd zijn.
– het oostelijk deel van de in 1721 gegraven sloot is gedempt. Op die plek is de 
slangenmuur van de moestuin gebouwd.
– op het voorplein zijn twee bijgebouwen gebouwd: de tuinmanswoning en een 
stal. 
– de middenlaan is verbreed, en er is een vijver met geschulpte rand aangelegd.
– orangerie en menagerie ( “vulgo duivenkot” zegt een van Lennep later) zijn 
gebouwd
– de nieuwe geschulpte rand van de westkant van de gracht
Een aantal wijzigingen op de kaart zijn niet uitgevoerd: 
– de verlenging van het huiseiland is niet uitgevoerd
– het 'agterste bos' is in een andere vorm uitgevoerd
– het is onzeker of de bosketten met paden uitgevoerd zijn.

Op afbeelding 33 is de tekening van ca 1740 (afbeelding 32) geprojecteerd op de 
hoogtekaart van 2008, met dien verstande dat de verlenging van het huiseiland is 
weggehaald12. Bovendien is de overtuin, gekocht in 1730-1733, aan de 
overzichtstekening toegevoegd. De tekening geeft daarom een beeld van de 
buitenplaats zoals die was onder Debora Elias, de weduwe van Dirk van der 
Meer. 

10 Het geometrische motief wordt ook wel aangeduid met “passerbos”, of geduid als een 
vrijmetselaars-motief. Het is even wel een zeevaart-instrument: een kwadrant, de voorloper 
van de latere sextant. Dit motief verwijst naar de betrokkenheid van het echtpaar Van Der 
Meer – Elias bij de zeevaart.

11 Woerdeman 1982, p 56.
12 Woerdeman en Overmars 2013
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Afbeelding 33. Het Manpad onder Debora Elias, 1740 - 1767, met het omstreeks 1740 
gemoderniseerde park  en het weiland in de overtuin. Het Kwadrant- of Agterste bos staat nog 
niet op deze kaart, maar is wel zichtbaar op de hoogtekaart (AHN2)
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14 Verkoop aan het echtpaar Van Lennep – 
Sypestein, 1767

Op 13 april 1767 verkoopt mevrouw Elias het Huis te Manpad met het daarover 
gelegen weiland aan het echtpaar David van Lennep en  Maria Machteld van 
Sypestein, schepen en regent van Haarlem, en neef van de Van Lennep op Meer 
en Berg. In 1771 overlijdt David, en erft zijn zoon Cornelis het Manpad, met de 
weilanden tegenover.
Deze familie zou tot aan de verkoop aan de heer Visser in 1953 eigenaar blijven 
van het Manpad.

14.1Uitbreiding van het Huis

In de daarop volgende jaren is het huis aan de westkant uitgebreid. Een van de 
schilderingen van Jurriaen Andriessen in dit nieuwe gedeelte van het Huis is 
gesigneerd 177013. 

Afbeelding 34. De overtuin van het Manpad in 1793: de eigendommen van Cornelis van Lennep, 
en een stuk erfpacht.

14.2Uitbreiding van de overtuin

In 1775 koopt Cornelis van Lennep een stuk land aan de overzijde van de weg, 
later bekend als kadastraal perceel 392. Daarmee krijgt de overtuin zijn 
definitieve gedaante. Op een schetskaart van de bezittingen van Meer en Berg 
staat dit perceel afgebeeld als eigendom van Cornelis van Lennep van het 
Manpad. (afbeelding 34) De percelen zijn in gebruik als weiland. Verondersteld 
mag worden dat ze dienden als weiland voor de paarden van het huis.

14.3Opmeting en ontwerp van het huiseiland

Op twee tekeningen van landmeter Jan van Varel van de beplanting op het 
huiseiland is het huis weergegeven met de verlengde versie. Deze tekeningen 
dateren dus van na de verbouwing.

13 Joustra 2003, p 93
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Afbeelding 35. Opmeting van het huiseiland met gracht, haag, Heeren Huijs en boombeplanting 
door Jan van Varel, landmeter van Haarlem. Ca 1770.

Ná de verbouwing van het huis, dat op de tekening in zijn nieuwe grootte is 
afgebeeld, werd het huiseiland door Jan van Varel opgemeten. ( afbeeldingen 35 
en 36). Alle bomen zijn er op ingemeten. 
Opmerkelijk is, dat de gracht aan de westkant recht is weergegeven, en niet met 
de in 1740 gegraven uitstulping.
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Afbeelding 36. Huiseiland van het Manpad in 1770 op de tekening van Jan van Varel, 
geprojecteerd op de hoogtekaart van 2008. (AHN2). 

Het al naar het westen (links) toe verlengde huis ligt tussen de bomen (witte 
cirkeltjes) die door Jan van Varel zijn opgemeten.  (afbeelding 35) Het park zag 
er op dit moment nog grotendeels uit zoals het in het midden van de 18de eeuw 
was aangelegd. Om dat duidelijk te maken zijn de tracees van de lanen van de 
kaart van 1740 in het park in groen ingetekend. Aan de overkant van de 
Herenweg de twee percelen die al sinds 1730-33 de overtuin vormden.
Op basis van deze opmeting maakt Jan van Varel een nieuw ontwerp 
(afbeeldingen 37 en 38). Hij spaart de meeste bomen : “Opt plein blijven de 
bomen zoals hier geteekend staan “ zet hij ter toelichting op zijn tekening. 
Daarut blijkt dat de eerste tekening ( afbeelding 35) een opmeting is, en dat het 
bij afbeelding 37 om een ontwerp gaat.
Van Varel kapt de bomen die aan weerszijde in een ovaal tussen de regelmatige 
bomenrijen staan.
Verder legt hij een tussen de bomen een struikbeplanting aan, doorsneden door 
paden. De struiken zijn hoog genoeg om een afvalbak voor as te verbergen.
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Afbeelding 37. Ontwerp voor het huiseiland met gracht, haag, Heeren Huijs, gehandhaafde 
boombeplanting en de nieuwe struikbeplanting door Jan van Varel, landmeter van Haarlem. Ca 
1770.
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Afbeelding 38. Het ontwerp van Jan van Varel van 1770 geprojecteerd op de hoogtekaart van 
2008 (AHN2).  Aan de overkant van de weg de overtuin met het derde perceel.

Deze kaart van Jan van Varel is de basis voor de situatie van de oude linden zoals
deze nu nog is. Een groot aantal ervan, vooral aan de noordzijde bestaat nog 
altijd.
Omdat bekend is dat Van Varel de bomen handhaafde, en niet plantte, rijst de 
vraag wanneer deze dan geplant zijn.
De kaarten van 1721 en 1740 geven hierover onvoldoende uitsluitsel, omdat de 
betrouwbaarheid van deze ontwerpkaarten als bron van de werkelijke, 
uitgevoerde situatie onvoldoende is. Deze kaarten zijn  evenwel wèl duidelijk in 
hun bedoeling. En dat is, dat er ter weerszijde van het huis op het eiland rijen 
bomen zouden staan. ( afbeeldingen 26 en 32)

Aangenomen mag daarom worden dat de bomen die Jan van Varel op mat, en die
er deels nog staan, stammen uit de eerste helft van de achttiende eeuw,  mogelijk 
al uit 1721.
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Afbeelding 39. Huiseiland Huis te Manpad, met inplant van eik, beuk en iep,

In het gemeente archief Heemstede ( Noord Hollands Archief) wordt een 
tekening (afbeelding 39) bewaard van een deel van het huiseiland. De gracht is 
nog rechthoekig, dus de tekening dateert van vóór de landschappelijke aanleg 
van 1814.
De ophoging met aarde voor de voorgevel van het huis, is al aangebracht.
Waarschijnlijk stamt dit kaartje uit het begin van de negentiende eeuw.
De regelmatige beplanting zoals deze op de kaarten van Jan van Varel staat, is 
aanwezig, maar de open plek in het midden is volgeplant met beuken, eiken en 
iepen. 
Mogelijk stamt de oude eik aan de zuidkant van het huiseiland van deze 
beplanting.
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Afbeelding 40. Vergraving van de gracht en landschappelijke aanleg door De Haan, 1814.

15 Landschappelijke aanleg 1814
Op het eind van de 18de eeuw werden verschillende delen van het park 
veranderd. Deze ingrepen zijn voor deze studie niet relevant, en worden dus 
overgeslagen.
In 1814 evenwel werd de noordoostelijke hoek van het park opnieuw ingericht 
naar de nieuwe mode, met kronkelpaden en doorzichten. (afbeeldingen 40 en 41)
Naar mededeling van Jacob van Lennep zelf14 is dit ontwerp gemaakt door 
tuinarchitect De Haan.

14 Woerdeman 1982 p 79
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Afbeelding 41. Ontwerp van De Haan uit 1814 geprojecteerd op de hoogtekaart van 2008 
(AHN2)

15.1Verandering aan het huiseiland

Het ontwerp van De Haan uit 1814 is wat de vijver betreft vrij nauwkeurig 
uitgevoerd. De kleine verschillen zijn door verschillen in meten en door 
veranderingen in de tijd te verklaren. Alleen wat de brug betreft heeft de 
opdrachtgever zich niet op kosten laten jagen. De Haan wil de bochten in de 
nieuwe gracht minder vierkant en vloeiender laten verlopen. Daarom stelt hij 
voor de brug in de centrale as van het huis naar het oosten ( rechts) te 
verplaatsen. Maar daarmee is niet ingestemd. De brug bleef op zijn oude plaats 
liggen, en het stuk gracht aan de oostkant bleef recht.
Mogelijk speelde hierbij ook mee, dat voor het nieuwe tracé van de gracht een 
aantal oude lindes gekapt zouden moeten worden.
Wat het huiseiland zelf betreft: de hoeken werden afgeschuind, en dat betekende 
dat een aantal van de bomen die op de tekeningen van Van Varel op die hoeken 
staan ingetekend, gekapt zijn.

15.2Nieuwe waterhuishouding

Mogelijk is er nog een tweede, meer praktische reden om de gracht te vergraven. 
De oude gracht rond het huiseiland was smal, en had geen eigen wateraanvoer.
Het is aannemelijk dat men een verlande gracht graag wilde verbreden tot een 
mooie waterpartij, met een goed wateraanvoer uit de trekvaart.
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Afbeelding 42. Huis en overtuin van het Manpad op de kadastrale kaart door F.J. Nautz 1818, 
vastgesteld 1832.
Afbeelding 43. Huis, overtuin en zanderij van het Manpad in het midden van de 19de eeuw onder
de Van Lenneps volgens de beschrijving van het kadaster, geprojecteerd op de hoogtekaart.
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16 Kadastrale kaart van 1818-1832
In 1818 werd de kadastrale kaart van Heemstede gemaakt, blad sectie C, tweede 
blad,  door de “landmeter van de 1e Klasse F.J Nautz”. (afbeeldingen 42 en 43)
De bij deze grondadministratie horende beschrijving, de “Oorspronkelijk 
Aanwijzende Tafels” werden voor het hele land in 1832 vastgesteld.

16.1De definitieve gedaante van het park

Op deze kadastrale kaart zijn weliswaar niet veel details te zien, dat was niet de 
opzet van de belastingadministrateurs, maar het park toont er zich voor het eerst 
in zijn definitieve gedaante, zoals het zich tot in het midden van de 19de eeuw 
ontwikkelde, en zoals het sindsdien min of meer onveranderd is blijven bestaan.
De overtuin is even gescheiden geweest van de plaats zelf, maar is nu weer 
teruggekeerd bij het bezit.

Afbeelding 44. Op basis van de kadastrale kaart is er in 1861 een overzichtskaart gemaakt van 
de “hofstede Manpad”, mogelijk door een lid van de familie van Lennep.

Op de kaart van 1861 ( afbeelding 44) is de beplanting van de 'hofstede' 
ingetekend: grasland voor de overtuin, de rijen bomen op het huiseiland, de lides 
in quinconceverband van het grote voorplein, de bosketten, de karperkom, de 
moestuin en het hakhout van het kwadrant-bos.
De tekening is evenwel in zijn detaillering te globaal om er meer preciese 
conclusies uit te trekken.
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16.2Het Haarlemmer Meer en de waterhuishouding

In de negentiende eeuw, tussen 1849 en 1852 werd het Haarlemmer Meer 
drooggemalen. Dat was van grote invloed op de waterhuishouding van de 
omgeving. De bodem van de nieuwe polder lag 4 meter lager dan het 
omringende land. Dat betekende dat de waterhuishouding van de hele omgeving 
werd veranderd. Het grondwater zakte voortaan weg naar de polder toe. De 
grondwaterspiegel onder het park van het Manpad kwam hol te staan, in plaats 
van bol, zoals gebruikelijk is.

17 Eerste helft 20ste eeuw
Uit de eerste helft van de 20ste eeuw stamt een foto van de voorkant van het 
Huis te Manpad. Aan de linkerkant van de foto is een rijtje lindebomen te zien, 
vlakbij het huis. Deze bomen staan al op de kaart van Jan van Varel in 1770, en 
stammen waarschijnlijk van de oorspronkelijke aanleg uit de eerste helft van de 
18de eeuw. Wanneer deze bomen gekapt zijn is niet duidelijk geworden.
(afbeelding 45)

Afbeelding 45. Voorgevel en huiseiland van het Huis te Manpad, eerste helft 20ste eeuw.
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18 Oorlogsschade en herstel 1946 – 1954
In de hongerwinter 1944 – 1945 is veel hout uit het park gekapt, ook veel van de 
lindes van de oude middenlaan. Voor zover bekend zijn er op het huiseiland geen
lindes gekapt. Na de oorlog zijn herstelplannen opgesteld door de tuinarchitecten
Bleeker ( afbeelding 46 en 47) en Perk Vlaanderen .Niet bekend is of deze 
landschapsarchitecten ook bomen op het huiseiland hebben gekapt. 
Waarschijnlijk is wel een deel van de sierbeplanting van hun hand. Kaarten van 
de hand van deze landschapsarchitecten zijn wel gevonden , maar geven geen 
uitsluitsel over deze vragen.

Afbeelding 46. Kaart van de reorganisatie van het landgoed Manpad door Bleeker, 1947, om de 
oorlogsschade te herstellen.

50



18.1Herstelplan Bleeker

Afbeelding 47. Kaart van het herstel van het park van Het Manpad door Bleeker, 1946.

Mogelijk stamt het ronde rozenperk aan de westkant van het huis uit de tijd van 
Bleeker (afbeelding 47). Opmerkelijk is, dat de vijver in de middenlaan op de 
kaart van 1946 nog aanwezig is.

51



18.2Herstelplan Perk Vlaanderen

In 1953 worden Huis en park van het Manpad verkocht aan de heer Visser.
In 1954 maakt landschapsarchitect Perk Vlaanderen een plan voor het huis. 
(afbeelding 48). Daarop staat de aanleg van een lange grasbaan ter hoogte van de
vroegere middenlaan aangegeven, en is de vijver in de middenlaan verdwenen.

Afbeelding 48. Ontwerptekening van Perk Vlaanderen voor de grasbaan op de plek van de oude 
middenlaan, 1954.

52



19 Boombehandeling Copijn
In 1973 en 1980 werden door de firma Copijn werkzaamheden aan de oude 
bomen van het Manpad uitgevoerd. (afbeelding 49).
Uit de kaart van Copijn blijkt, dat aan de noordkant nog vrijwel alle lindebomen 
aanwezig waren. Aan de zuidkant zijn er op dat moment nog maar 3 van de 
lindes over.

Afbeelding 49. Schets van de bomen op het voorplein en het huiseiland van het Manpad door J. 
Copijn, 1973.
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Afbeelding 50. Opmeting bomen en kroonprojecties van het park van Huis te Manpad, 1979. Met
aantekeningen (pijlen) uit 1982.

20 Opmetingen 1979 – 1982
In 1979 werd in opdracht van Staatsbosbeheer door ingenieursbureau 
Oranjewoud een nauwkeurige opmeting van alle bomen in het park gemaakt, 
inclusief de kroonprojecties. (afbeelding 50)
In 1982 werd deze kaart in het kader van het opstellen van het onderzoeks- en 
beheersplan van Trudi Woerdeman nader tot op soort en gezondheidstoestand 
uitgewerkt ( afbeelding 50)

Aan de noordkant van het huis is de aanplant zoals die op de kaarten van Van 
Varel uit 1770 voorkomt, en stamt uit de eerste helft van de 18de eeuw, nog voor 
een groot deel in tact. In 1979 / 1982 waren aan de zuidkant van nog drie 
lindebomen over, nu, in 2014, nog één.
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Afbeelding 51. Kaart van de bomen en struiken op het huiseiland, in het beheerplan van 1982, op
basis van de opmeting van 1979.
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Afbeelding  52.  Bomenkaart uit het onderzoeks- en beheersplan van 1982.

21 Historische studie en beheerplan 1982
In 1982 werd in opdracht van de heer Visser en met steun van het toenmalige 
ministerie van CRM door het Adviesbureau voor Historische Tuinen en Parken 
Trudi Woerdeman een beheersplan voor het park gemaakt, met als doel de 
historische en ecologische waarden van het park op lange termijn te behouden. 
Aan het beheersplan ligt een uitvoerig historisch en ecologisch onderzoek ten 
grondslag waarop dit plan over het huiseiland en de overtuin voort bouwt.
Het plan doet in een groot aantal kaarten (afbeelding 52) op verschillende 
deelgebieden aanbevelingen voor behoud op lange termijn.

21.1Ontwerp voor de toegangen langs de Herenweg

Voor de twee poorten aan de Herenweg is in 1981 een ontwerp gemaakt voor de 
herbeplanting. Uitgangspunt daarvan was, dat het plantverband aansluiting zou 
hebben bij het plantverband van de linden op het voorplein (afbeelding 53).
De buitenste bomen zijn gerelateerd aan de positie van de bomen op het 
voorplein ( rode lijnen). Er is een uitzondering gemaakt voor de linker boom op 
de tekening. Deze zou op het fietspad terecht gekomen zijn, en is dus om 
praktische redenen iets terug gezet.
De binnenste bomen ( groene lijnen) zijn op het ontwerp gericht op de buitenste 
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pilaren van het inrijhek. Ook hier is een afwijking gemaakt: de linker boom aan 
de kant van de overtuin is om praktische redenen in de berm tussen fietspad en 
voetpad gezet.

Afbeelding 53. Ontwerp voor de beplanting van de twee poorten aan beide kanten van de 
Herenweg, in relatie met het plantverband van de lindes op het voorplein.1981.
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Afbeelding 54. Herplant van de bomen bij de ingangspoorten van het Manpad en de overtuin, ca 
1982. Opmeting 2014.

Uit de opmeting van 2014 blijkt (afbeelding 54) dat dit ontwerp voor de bomen 
bij het inrijhek van het Manpad  en bij de overtuin is gevolgd.
Aan de overkant van de weg, bij de ingang van de overtuin, lijken naderhand nog
twee bomen volgens een ander ordeningsprincipe te zijn bij geplant.
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22 De overtuin in de 20ste eeuw
De overtuin is verworven door Dirk van der Meer in de jaren 1730 en 1733, en 
uitgebreid door Cornelis van Lennep in 1775. De percelen lagen in de 
voormalige zanderij. Het gebruik was vooral als weiland, mogelijk voor de 
paarden van het Manpad. (afbeelding 55)
De drie weilanden hebben nooit deel uitgemaakt van de parkaanleg van het 
Manpad. Op de kaart van 1861 staan zij opgetekend als onderdeel van de 
buitenplaats. Van de overtuin zijn een aantal afbeeldingen bekend, waaruit een 
keuze is gemaakt: afbeeldingen 56-58.

Afbeelding 55. De overtuin van het Huis te Manpad in 1861, geprojecteerd op de topografische 
kaart van 2013.
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Afbeelding 56. 
De ingang naar
de overtuin aan 
de Herenweg, 
recht tegenover 
de ingang van 
het Huis te 
Manpad, in 
1900. Een 
smeedijzeren 
hek sluit de 
toegang af. Ter 
weerszijde staat
een oude 
lindeboom. Op 
de achtergrond 
is iets van het 
grondgebruik te
zien:  een 
kwekerij met 
bessen, een 
laagstam 
boomgaard of 
een boom 
kwekerij

Afbeelding 57 Luchtfoto van het Huis te Manpad met park en overtuin en omgeving. De overtuin 
is in percelen verdeeld en lijkt in gebruik te zijn voor de bollenteelt. Noord Hollands archief
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Afbeelding 58. Foto van de overtuin en het ingangshek in 1954. De overtuin is als bollenveld in 
gebruik. Noord Hollands archief

[ info ontbreekt: 
– is de overtuin door de Van Lenneps aan anderen dan dhr Visser verkocht in 
1953 ? of al eerder ?
– welke percelen zijn nu door het Stichtingsbestuur terug gekocht ? ]
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23 Analyse en conclusies

23.1Het huiseiland 

Een van de opdrachten van deze studie is om een overzicht te maken van de 
ontwikkeling van het huiseiland en van de beplanting daarop.
Om de situatie goed te begrijpen wordt hier een overzicht gegeven van het 
huiseiland in de voorgaande periodes.
De basis van deze reeks kaarten is steeds de hoogtekaart 2008. Daaroverheen is 
steeds de opmeting van 2014 geprojecteerd: in ROOD de bestaande lindebomen, 
in GROEN de  lindebomen waarvan alleen nog maar de trommel over is. De 
bomen buiten het eiland zijn onvolledig weergegeven.

23.1.1 De bomen op het huiseiland opmeting 2014

In het voorjaar van 2014 is er een nauwkeurige opmeting gedaan van de situatie 
van de bomen, het huis en het eiland op dat moment.  (afbeelding 59)
Op het eiland blijken nog veertien oude lindes te staan. Van vijf verdwenen 
lindes is de geknipte trommel van wortelopschot nog bewaard. Van één linde rest
alleen nog een laagte in de grasmat. Aan de zuidkant is er, langs het water, één 
jonge lindeboom die is opgegroeid uit het opschot van een oude linde.

Afbeelding 59. Lindes op het huiseiland 2014. Rood: bestaand. Groen: alleen een trommel.
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23.1.2 De bomen op het huiseiland 1640 – 2014

Afbeelding 60. De situatie van 2014 geprojecteerd op de kaart van het park in 1640. 

Behalve het huis en de oprijlaan zijn er weinig overeenkomsten te vinden. 
Weliswaar zijn er grachten, maar die zijn later grotendeels vergraven.
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23.1.3 De bomen op het huiseiland 1721 – 2014

Afbeelding 61. De situatie van 2014 geprojecteerd op het ontwerp van 1721. Bomen 1721 
weergegeven in wit.

De rechthoekige gracht van 1721 is opgegaan in de latere gracht uit 1814.
De bomen van de kaart van 1721 ( witte rondjes) op het huiseiland komen niet 
precies overeen met de situatie van de oude bomen nu (rood en groen).
Het ontwerp van 1721 voorzag in 2 groepen bomen links en rechts van het huis 
aan de oostkant (rechts).
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23.1.4 De bomen op het huiseiland 1740 – 2014

Afbeelding 62.De situatie van 2014 geprojecteerd op het ontwerp van 1740. Bomen 1721 
weergegeven in wit.

Het ontwerp van 1740 voorziet op het huiseiland in rijen bomen die evenwijdig 
aan het huis staan (witte rondjes).
Wat preciese positie betreft komen de nu nog bestaande oude bomen ( rood en 
groen) niet overeen met de plankaart van destijds. Wat de bedoeling betreft, 
evenwijdige rijen bomen naast het huis, komt het ontwerp juist wel heel goed 
overeen. De afwijkende positie van de bomen kan ook veroorzaakt zijn door 
veranderingen bij de uitvoering van het plan, door onnauwkeurigheid van de 
tekening.
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23.1.5 De bomen op het huiseiland opmeting 1770 – 2014

Afbeelding 63 .De situatie van 2014 geprojecteerd op de opmeting van het huiseiland door Jan 
van Vare lin 1770. De bomen in 1770 weergegeven in wit, dezelfde bomen in 2014 in rood 
(bomen) en groen (trommels)

De overeenkomst tusen de opmeting uit 1770 en de situatie in 2014 is groot. De 
posities van de nog bestaande bomen komen overeen.
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23.1.6 De bomen op het huiseiland ontwerp 1770 - 2014

Afbeelding 64.De situatie van 2014 geprojecteerd op het ontwerp voor het huiseiland door Jan 
van Varel in 1770. De bomen in 1770 weergegeven in wit, dezelfde bomen in 2014 in rood 
(bomen) en groen (trommels)

Jan van Varel schrijft op deze ontwerptekening dat de aangegeven bomen 
gehandhaafd moeten blijven. Ze stonden er dus al, en stammen waarschijnlijk uit
de eerdere periodes van parkaanleg, 1740 of misschien zelfs 1721.

De positie van de bomen aan de zuidkant van het huis, vlak langs het pad, komen
overeen met die op de foto op afbeelding 45. 
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23.1.7 De bomen op het huiseiland opmeting 1979 – 2014

Afbeelding 65. De situatie van 2014 geprojecteerd op die van de opmeting van 1979 9witte 
rondjes). De opmetingen komen uiteraard met elkaar overeen. Sinds 1979 zijn er vier oude lindes
verdwenen.
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24 Overwegingen
Bij de opdrachtgever is door de opstellers van dit rapport te kennen gegeven dat 
zij een andere mening hebben over het behoud van historische bomen dan het 
bestuur van de Stichting.  Aangezien de opdracht voor het huiseiland ook over 
oude bomen gaat, is het van belang om die mening zorgvuldig te argumenteren.
Dat gebeurt op twee niveaus. Eerst op theoretisch niveau, waarbij wordt 
ingegaan op het begrip authenticiteit en de betekenis van monumenten voor de 
geschiedbeoefening. Deze paragraaf is een samenvatting van de lezing over 
'restauratiefilosofie' die door een van de auteurs gehouden is in het kader van het 
Platform Groen Erfgoed op de restauratiebeurs in ''s-Hertogenbosch in 2013.
Het tweede niveau is praktisch. Daarin worden technieken aangeduid om met 
name historische lindebomen en lindepleinen niet te snel te verjongen, maar te 
behouden, te koesteren en in te boeten.

24.1Authenticiteit en erfgoed

Het park van het Huis te Manpad behoort tot het groene erfgoed van Nederland. 
Het is een monument in de geschiedenis van het land.
Een monument heeft geen waarde op zichzelf. Het is pas de waarde die er door 
de samenleving aan wordt toegekend, die een monument waardevol maakt.
Er bestaat dus kennelijk in onze cultuur een behoefte om zaken uit het verleden 
te behouden.
Eén groep motieven daarvoor is te vangen onder de woorden 'behoudzucht', 
'traditionalisme', 'nostalgie', 'veroordeling van het heden of zelfs van de 
toekomst' . Deze groep wordt hier gelaten voor wat ze is.

Een tweede groep moeten komt voort uit de culturele behoefte om het 
driedimensionele bestaan in het hier en nu uit te breiden met een vierde 
dimensie, de tijd, gericht op zowel de toekomst als het verleden. Reflectie op wat
geweest is, dromen over wat zou kunnen gaan gebeuren.

Deze vierde dimensie is moeilijk te vatten. Geschiedenis is poli-interpretabel. 
Voor de een is het de geschiedenis van landen en koningen, voor een ander de 
emancipatie van de vrouw of van  arbeidersklasse. Er zijn, in principe, heel erg 
veel geschiedenissen, en die interpretaties van het verleden zijn ook nog eens aan
verandering onderhevig.
De overwegingen naar de toekomst toe zijn zo mogelijk nog onzekerder.

Toch brengt de vierde dimensie diepgang in ons bestaan. Het nadenken over de 
vraag waar we vandaan komen en waar we heen gaan is belangrijk voor de 
consistentie van onze cultuur.

Monumenten – erfgoed –  zijn een soort ankertjes in de tijd, waaraan mensen hun
verhaal in de tijd kunnen vasthaken. Het zijn concrete objecten die hun eigen 
verhaal in zich hebben. Monumenten vertellen verhalen. Je wang tegen een 
boom van 1730 drukken –- dat is pas echt kennismaken met de tijd.
Bij groen erfgoed speelt nog een ander tijds-aspect. Het zijn geen bakstenen, of 
balken, of botten die ons hun verhaal vertellen. Het zijn levende wezens, die al 
die jaren door geleefd hebben, en nog steeds leven.
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Ieder levend wezen heeft een eigen tijdschaal. Bij mensen is dat een jaar of 80.
Sommige bomen, als eiken en lindes, hebben een totaal andere tijdschaal. Deze 
bomen kunnen honderden jaren oud worden, volgens de verhalen zelfs duizend 
jaar oud worden en nog altijd leven.
Bij het omgaan met Groen Erfgoed varieert die tijdschaal enorm, van een jaar tot
een perkje ageratums tot een paar honderd jaar voor een beuk, en misschien wel 
tot een millennium voor een linde of een eik.

Afbeelding 66. Bomen leven op een langere tijdschaal dan mensen. Foto Geert Overmars 2008

In een oude boom ontmoeten wij vanuit onze eigen tijdschaal wezens die op een 
heel erg veel langere tijdschaal leven dan wijzelf.
Het omgaan met levende wezens uit een voor ons heel andere tijd vergt dat we 
handelen vanuit het tijdsperspectief van die boom, niet vanuit ons eigen 
tijdsperspectief.  We moeten ze de tijd geven hun eigen levenscyclus rond te 
maken.

De belangrijkste reden om monumenten te koesteren is de gelegenheid die ze 
bieden om een tastbaar houvast te vinden in de vierde dimensie, en om jezelf om 
te leren laten gaan met verschillende tijdschalen.
De belangrijkste eis die je aan een monument moet stellen is dan ook 
authenticiteit. Het moet echt zijn. In die schuivende wirwar van interpretaties van
het verleden zijn het oude documenten, brokken steen, ingekerfde balken en 
oude bomen, en slootpatronen die het houvast bieden naar een samenhang die 
boven onze tijdschaal uit stijgt.

Authenticiteit is er ook weer in rangen en maten.

Er is een authenticiteit van het object.
Met een gemeenplaats: een oude steen is een oude steen als het een oude steen is,
en niet als het een nieuwe steen is die op een oude steen lijkt. Restauratie moet in
deze optiek vooral gericht worden op het in tact houden van het oude. Een oude 
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boom is niet het zelfde als een herplante boom van dezelfde soort.

Dan is er de autheticiteit van de bedoeling van een ontwerp.
In parken komt hierbij vaak een conflictsituatie voor. Er zijn nogal eens bomen 
die geplant zijn om als hagen gesnoeid te worden en er als groene wanden uit te 
zien. De hagen raken uit de mode, de bomen groeien door. De bedoeling van het 
ontwerp raakt vergeten, maar de bomen overleven.  Wat te doen ?

Dan is er een authenticiteit van de gebeurtenissen die een object heeft mee 
gemaakt. “Als die muren, als die bomen eens konden spreken” wordt er dan 
gezegd.

Een object kan meerdere vormen van authenticiteit hebben. De bomen van het 
Manpad zijn authentieke objecten in het park, maar tegelijkertijd vertellen ze ook
het verhaal over de geschiedenis van de Nederlandse tuinbouw / boomteelt door 
de eeuwen heen.

Authenticiteit raakt makkelijk zijn diepgang en echtheid kwijt. Een pad dat 
voorzichtig in vorm geharkt blijft is authentieker dan een pad dat diep 
omgefreesd, modern gefundeerd 'gerestaureerd”wordt. In het tweede geval is er 
sprake van teloorgang van het object, terwijl de authenticiteit van de bedoeling 
wel gehonoreerd wordt. Het is als het overschrijven van een oud document, of 
het maken van een foto van de Nachtwacht.

Wat het park van het Manpad betreft, dat heeft een hoge mate van authenticiteit 
in allerlei opzichten. Het is één van de twee parken uit de achttiende eeuw waar 
een zeevaart-instrument de basis vormt voor een padenpatroon. Een uniek 
monument vanwege de band met de zeevarende samenleving van die tijd.  Een 
groot deel van de oude indeling van het park in 'bois de basse futaie” en “bois de 
moyenne futaie” is nog authentiek en levend in tact. In de bosbodem moeten nog
de sporen te vinden zijn van oude paden, waterlopen en lanen. Een gelaagdheid 
in de tijd is in vrijwel alle historische parken aan te treffen. Op het Manpad is 
deze gelaagdheid zo sterk, dat er ook uit de oudste periodes van de tuinaanleg in 
de zestiende en zeventiende eeuw nog grote delen aanwezig zijn.

Tenslotte: het Manpad huisvest de meest complete, de meest eerbiedwaardige 
compositie van levend Groen Erfgoed van het land: de lindes op het voorplein, 
op het huiseiland en rond de gracht. Authentiek zowel in vorm en in bedoeling, 
en ook als levende historische objecten.
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24.2Behandeling van de oude bomen

De historische parken van de paleizen van Sans Souci in Potsdam hebben een 
belangrijke oorsprong in de achttiende eeuw. Zelfs was er toen een Hofgärtner in 
Potsdam actief, die wortels had in de Nederlandse tuinwereld : Joachim Heydert, 
die met zijn broer tientallen jaren tuinman was op de buitenplaats Tulpenburgh in
Amstelveen.
Bij een recent bezoek aan deze parken bleek dat deze volop in restauratie zijn, 
zowel het gebouwde en het groene erfgoed als de inhoud van de paleizen.
Veel van het groen bestaat uit oude bomen, lindes, uit de achttiende eeuw.
De manier van aanpak verschilt sterk van die in Nederland. De Nederlandse 
aanpak gaat vaak voor herstel van de bedoeling en verjonging, met als motivatie 
dat “één keer een goede ingreep beter is dan eindeloos bezig zijn met ingrijpen”. 
Gevaar voor takbreuk is dan vaak een reden om in te grijpen.
In de parken bij Sans souci gaat het om het zolang mogelijk in stand houden van 
de authentieke oude objecten. Regelmatige snoei van de oude bomen zelf, 
knotten van bomen, het laten uitschieten van bomen uit opschot èn herplant zijn 
veel gebruikte methoden.

Naar opvatting van de auteurs van deze studie is het de moeite om kennis te 
nemen van de opvattingen van de restaurateurs in Potsdam, van hun technieken 
en ervaringen. Daar is vakmanschap en ervaring beschikbaar waar hier behoefte 
aan is.

Onderstaand volgt een aantal foto's van restauratie-ingrepen uit de parken van 
Sans Souci. ( foto's Trudi Woerdeman mei 2014)

Afbeelding  67. Jonge lindes ingeboet tussen oude, ingesnoeide lindes. Potsdam park Sans Souci 
mei 2014 volgens een gecompliceerd waaiervormige plantverband uit de 18de eeuw.
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Afbeelding 68. Lindenplein met gesnoeide lindes in quinconce-verband, ingeboet met jonge 
lindes.
Afbeelding 98. Een oude, afgebroken, dode lindeboom krijgt enkele decennia de tijd om te 
verdwijnen. Een jonge linde wordt vakkundig opgeleid uit het opschot aan de stamvoet.
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Afbeelding 70. Geknotte lindes met jonge uitlopers. Gecontroleerde begroeiing met klimop.
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Afbeelding 71.  Drie jonge lindes , opgeleid uit opschot van een oude boom. Delen van de oude 
stronk zijn weg gefreesd. In het 19de eeuwse landschapspark Pfaueninsel kunnen deze lindes 
uitgroeien tot een boomboeket.
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25 Aanbevelingen

25.1Aanbevelingen Huiseiland

Afbeelding 72. Voorlopig ontwerp en aanbevelingen voor de boombeplanting op het huiseiland.

25.1.1 Noordzijde: 

Handhaving van 2 rijen lindebomen volgens het plantschema van Jan van Varel 
1770.

Handhaven van de bestaande lindebeplanting. ( rood op afbeelding 72) 
Onderhoud door een zorgvuldig en regelmatig snoeien. Geen poging tot herstel 
van de oude kronen. Handhaven van bijna dode en dode bomen met een 
bekleding van klimop.

Opleiden van lindebomen uit het opschot van de trommels (groen op afbeelding 
72), volgens de technieken uit  het park van Sans Souci.

Inboeten van lindes op de opengevallen plekken, met eigen genetisch 
plantmateriaal volgens aanbevelingen Bert Maes. ( lila op afbeelding 72)
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25.1.2 Zuidzijde:

Vanwege de zon wordt aanbevolen om het centrale deel van de zijgevel niet te 
beplanten, maar zonnig en warm te houden.

Voorbij de zuidgevel van het huis, kan aan de oostkant de tegenhanger van de 
boompartij aan de noordkant geplant worden.

Aan de westkant kunnen nieuwe lindes uit de oude trommels worden opgeleid, 
en kunnen nieuwe lindes worden ingeboet.

Op deze manier krijgt het huiseiland zijn statig, symmetrisch karakter terug, 
blijven de oude bomen bewaard,

Afbeelding 73. Aanbeveling om 2 uit het verband staande bomen bij het hek naar de overtuin te 
kappen.

25.2Aanbeveling overtuin

Herstel van het oude hek

Reparatie en herplaatsing ( met ondersteuning) van de oude bank

Kappen van 2 bomen die later buiten het plantverband in relatie tot de overkant 
èn het voorplein zijn bij geplant. ( doorgestreept op afbeelding 73)

Stoppen met de onderbemaling van de percelen

Open houden van de weilanden van de overtuin van bebouwing

Inrichting van het gebied als vochtig weiland met begrazing.

Mogelijk aansluiting van het beheer bij het begrazingsbeheer van Groenendaal / 
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Meer en Berg, mits de weilanden open blijven, en er geen bosontwikkeling plaats
vindt.

25.3Algemene aanbevelingen

25.3.1 Tuinarcheologie

Het hele parkgebied is van archeologisch belang.
Overeenkomstig de praktijk in de archeologie om geen opgravingen te doen 
zonder noodzaak, wordt aanbevolen om geen opgravingen te verrichten.
Tegelijkertijd is de aanbeveling om heel voorzichtig met het aanwezige 
bodemarchief om te gaan.
Mochten er toch af en toe graafwerkzaamheden nodig zijn, dan zou voorafgaand 
aan het grafwerk onderzocht moeten worden wat er verwacht kan worden, en zou
het graafwerk zelf archeologisch begeleid moeten worden.

25.3.2 Beheer van de oude bomen

Aanbevolen wordt om het beheer te richten op het behoud van de authentieke 
oude bomen, in combinatie met behoud van het bijzondere plantverband.
De lindebomen hebben hun oude kroonopbouw verloren. De gekandelaberde 
stammen rotten en vertonen holtes, en zijn niet meer in staat om zware grote 
kronen te dragen.
Toch hebben de lindebomen op dit moment nog een groene levende aanblik. 
Door regelmatige, gespreide snoei van te zwaar wordende takken kan het 
huidige, fraaie zuilvormige aspekt van de bomen nog zeer lang bewaard blijven.
Linde is een schaduwhoutsoort, en het is mogelijk om de opengevallen plaatsen 
in te planten met jonge lindes, die hun plek zullen weten te vinden tussen de tot 
groene zuilen gesnoeide stammen. Ook deze jonge lindes moeten zo'n zuilvorm 
gaan aannemen door snoei.
Uit de aanwezig trommels van stamvoet-opschot kunnen met gedeeltelijk 
wegfrezen van de rotte stamvoet, en het aanbrengen van nieuwe stevige grond, 
jonge bomen worden opgeleid volgens de technieken van Sans Souci.
Op opengevallen plaatsen kunnen genetisch juiste bomen herplant worden 
volgens de methode van Bert Maes.
Het verdient aanbeveling om van de verschillende klonen een vooraad jonge 
bomen in de moestuin paraat te hebben staan.

25.3.3 Bosbeheer

Het Manpad kent twee voor de 18de eeuw karakteristieke vormen van 
bosbeheer: hakhoutbeheer en bosketten met hoogdunning.

Het hakhoutbeheer in het Agterste Bosch is hervat. Dat is een goede stap, maar 
nu is het zaak om een goede leeftijdsopbouw van de verschillende bosvakken 
tussen de oude paden te bereiken. Combinatie met het op rillen zetten van 
onbruikbaar snoeihout doet afbreuk aan de historische betekenis.  Gebruik van 
zware machines moet vermeden worden in verband met de zeer kwetsbare 
bodem, en het belang van het nog aanwezige zeer subtiele reliëf.

De tweede vorm van bosbeheer was het “bois de moyenne futaie”. Dat is een 
bostype waarbij het beheer bestaat uit het regelmatig weghalen van bomen die te 
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groot en te hoog worden, of anderszins gaan overheersen. Het bos wordt dus 
door deze zogenaamde 'hoogdunning'  kunstmatig jong en enisgszins open 
gehouden. De eeuwige jeugd van het bos en het frisse groen.

Bij een regelmatig gespreid hakhoutbeheer van relatief kleine vlakken, van 
hoogdunning in de bosquetten, en van stamsnoei van de zuilvormig geknipte 
lindes komt er veel hout beschikbaar.
Met moderne apparatuur kan dit relatief eenvoudig gebruikt worden voor de 
stroom- en gasvoorziening van het landgoed. 

25.3.4 Behoud Agterste Bosch

Het oude reliëf (paden) van de bosvakken in het Agterste Bosch is volgens de 
nieuwste hoogtekaart nog aanwezig, en heel uniek in Nederland. 
Op subtiele wijze zou deze indeling met hakhout beheer en het respect voor oude
padtracé's naar de vorm van een kwadrant, een voorloper van de sextant, een 
zeevaartinstrument dus, zichtbaar gemaakt en behouden kunnen worden.
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26 Verantwoording

26.1Basiskaarten

Verschillende moderne kaarten zijn als basiskaarten gebruikt, om de historische 
kaarten  op te passen. (georefereren)
De moderne topografische kaart is gebruikt ( top25raster 2013), en de digitale 
topografische kaart top10 nl. Deze kaarten zijn evenwel voor allerlei details te 
grof.
Daarom is als de meest gebruikte kaart het Algemeen Hoogte Bestand 
Nederland, versie 2 (AHN2) uit 2008 gehanteerd. Deze kaart is nauwkeurig tot 
op 5 cm, en er zijn ca 5 punten per m2 gemeten.
Deze nauwkeurigheid zorgt ervoor, dat zeer veel details ( bijvoorbeeld de paden 
in het Kwadrant-bos van Speelman, of de houtrillen in de bosketten) te zien zijn.

Afbeelding 74. Basiskaart Algemeen Hoogtebestand Nederland AHN2, 2008, met hoogte-legenda
in meters NAP. Ca 5 punten per m2, nauwkeurigheid 5 cm. 

26.2Literatuur

Bakker, Michel, et al. 2013. Groenendaal, van buitenplaats tot wandelbos. 
Heemstede.

Duinen, G. van, 1955 Het Manpad en zijn bewoners

Joustra, Barbara, 2003. Het Huis te Manpad. Alphen aan den Rijn.
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Woerdeman, Trudi , 1982 Onderzoeksrapport en beheerplan Het Park van het 
Huis te Manpad. manuscript Laag Keppel.

Woerdeman, Trudi en Willem Overmars 2013. Ariadne en Bacchus, liefde op het 
eerste gezicht.

De familie Van Lennep heeft zich veel met de geschiedenis van het Manpad 
bezig gehouden. Van hen stammen een hele reeks van hele, maar vaak ook halve 
waarheden, en zelfs onwaarheden, die rondwaren in de geschiedschrijving. Die 
geschreven bronnen vragen steeds om verificatie uit andere bronnen. Om 
praktische redenen zijn daarom de van-lennep verhalen en de navolgingen 
daarvan vermeden.

26.3 lijst van archieven

Nationaal Archief Den Haag,
Noord Hollands Archief in Haarlem
Archief van het Hoogheemraadschap Rijnland
Algemeen Rijksarchief Brussel
de website WatWasWaar

Gemeente-archief Heemstede, inclusief archief van de Heerlijkheid Heemstede:
Bij het eerste onderzoek (Woerdeman 1982) werden stukken betreffende het 
Huis te Manpad geraadpleegd in de archieven van de gemeente Heemstede. Uit 
dat archief zijn toen delen gekopieerd.  Inmiddels zijn deze archieven ( gemeente
Heemstede en Heerlijkheid Heemstede) overgebracht naar het Noord Hollands 
Archief. Als in deze studie gerefereerd wordt aan stukken uit het 
gemeentearchief Heemstede, betreft het deze destijds gekopieerde bescheiden 
met de volgende nummering:

1. Lijst van stukken en papieren betreffende het Manpadt met invulling der 
verloren gegane volgens een lijst lopende van 1620 tot 1704.

2. Verkoping van hout op  Huijs te Manpat op saturdag den 28 Decemb 1720

3 Bestek ofte Conditie waar na de W Ed Hr Wigbolt Slicher de Jonge op zijn Ed 
hofstede  Huijs te Manpadt voornemens is aan te besteden het graven van sloote, 
het afkarren van landt en verhoogen van een Laan en dempen van Slooten, zoo 
als ten dage der bestedinge afgebaakt en aangewezen zal worden, en moet zijn 
als volgt : (voorwaarden). Het werk wordt uitgevoerd, en de aannemers worden 
in juli 1721 betaald.

26.4 lijst van kaarten

De kaarten en de metadata zijn online raadpleegbaar op de websites van de 
beeldbanken van de genoemde archieven.

1539. Kaart van Kennemerland tussen Haarlem en de Kennemerbeek, door 
Symon Meeusz van Edam. Algemeen 
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Rijksarchief Brussel. Kopie Noord Hollands Archief 51ARABrussel_2749
Oost is boven. Links Haarlem, boven het Spaarne en het Haarlemmermeer.

1566 Kaart van het Haarlemmerambacht, door Pieter Sluyter. 
Hoogheemraadschap Rijnland A-0323.
West is boven. Beneden ligt het 
Haarlemmermeer. Rechts van het midden 
van de kaart ligt Haarlem.

1556 ( waarschijnlijk) Kaart van Heemstede en omgeving. Noord Hollands 
Archief, NL-HlmNHA_51000775. West is 
boven.

1622 Kopie van een kaart van Heemstede en omgeving uit 1556 door Balthasar 
Florisz van Berckenrode. Noord Hollands 
Archief, NL-HlmNHA_3862_196

1615 Caertboeck van Rynland door Floris Balthasar en zijn zoon Balthasar 
Floriszoon van Bercekenrode, blad met de  
Ambachtsheerlijkheid Heemstede. 
Hoogheemraadschap Rijnland A-4173.
Deze kaarten vormden de basis voor de 
gedrukte kaarten van het 
hoogheemraadschap, zoals hieronder 
weergegeven.
Noord is boven.
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1615 Kaart van het hoogheemraadschap 
van Rijnland  Floris Balthasar en zijn 
zoon Balthasar Floriszoon van 
Bercekenrode, blad Hillegom. Gedrukt.
Hoogheemraadschap Rijnland A-4068.
Noord is boven.

1621 Kaart van de heerlijkheid Heemstede door Balthasar Floris. Noord 
Hollands Archief KNA003005730
West is boven.

1632. Kaart van de Herenweg te Heemstede tot aan de Kennemerbeek door 
Hendrik Simonsz Duyndam en 
Balthasar Florisz van 
Berckenrode. 

Noord Hollands Archief NL_hlmNHA_51000777

1633 Kaart van de Herenweg in Heemstede door Pieter Wils. Noord Hollands 
Archief 
NL_hlmNHA_51000778

1640 Kaart met de grens tussen de Heerlijkheid Brederode en de Heerlijkheid 
Heemstede door Pieter Wils. 
Noord Hollands Archief 
NL_hlmNHA_51000779
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1640 Kaart met de grens tussen de Heerlijkheid Brederode en de Heerlijkheid 
Heemstede door Pieter Wils. Noord 
Hollands Archief NL_hlmNHA_51000780

1640 Kaart met de grens tussen de Heerlijkheid Brederode en de Heerlijkheid 
Heemstede door Pieter Wils. Noord 
Hollands Archief NL_hlmNHA_51000781

1643 Kaart van de Heerlijkheid Heemstede door Balthasar Florisz van 
Berckenrode. Noord Hollands Archief 
KNA003005729

1653 Kaart van de duinen en wildernissen van de Heerlijkheid van Heemstede 
door Andries van der Walle en Balthasar 
Florisz van Berckenrode. Noord Hollands 
Archief NL-HlmNHA_3862_203.

1656 Grontcaert van de Treckvaert tusschen Haerlem en Leijden van de 
Margrietenlaan tot Haerlem toe,
door Andries van der Walle. 
Archief Hoogheemraadschap 
Rijnland A-4681

1684 Caerte van seckere stucken Landt genomen uijt de wildernis, door Jan van 
Leeuwen. Noord Hollands Archief  NL-
HlmNHA_3862_570
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1720 ontwerpkaart van de veranderingen in het park van het Huis te Manpad, 
1720-1721. Gemeente archief Heemstede, 
Noord-Hollands archief. Eigen negatief 
0815-3-9

1730-1738  Kaart van de zanderij langs de Herenweg tegenover het Manpad, en 
een gedeelte van de buitenplaats Meer en 
Berg, 1730 door een onbekende 
landmeter.  Noord Hollands Archief NL-
HlmNHA_3862_539.

1731. Geometrische grodlegging der Wildernisse geleegen onder Heemstede in 
Erfpaght genoomen van Mijn Heer de 
Heer Dirk van Lennep, door Christiaan 
Gebhard. Noord Hollands Archief 
NL_HlmNHA_3862512_001
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1733 Geometrische tekening der Wildernisse geleegen onder Heemstede in 
erffpagt genoomen door den Heer Matheus
Neufille, door Christiaan Gebhard.
Noord Hollands Archief, 
NL_HlmNHA_3862_512_002

!740 ca. Ontwerp voor veranderingen in het park van Huis te Manpad. 
Ongesigneerd en ongedateerd. Gemeente 
archief Heemstede / Noord Hollands 
Archief.

1770 ca Opmeting van het huiseiland van het park van Huis te Manpad, door Jan
van Varel. Ongedateerd. Noord Hollands 
Archief.
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1770 ca Ontwerp voor het huiseiland van het park van Huis te Manpad, door Jan 
van Varel. Ongedateerd.

1793 Opmeting van de gronden van Meer en Berg door J.A. van Lennep, 1793, 
met latere aantekeningen tot 1826. Noord 
Hollands Archief.

1814 Ontwerp voor veranderingen aan de gracht en de noordoostelijke hoek van 
het park van Huis te Manpad, door A. de 
Haan. Noord Hollands Archief.
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1818 Kadastraal minuutplan Heemstede, detail: park van het Huis te Manpad en 
de overtuin. Noord Hollands Archief.

1850 ca kaart van nieuwe boombeplanting aan de zuidkant van het eiland van het
park van Huis te Manpad. Ongedateerd, 
ongesigneerd. Noord Hollands Archief.

1861 Overzichtskaart van het park van het Huis te Manpad met overtuin, op 
basis van de kadastrale kaart. Noord 
Hollands Archief.

1946. Herstelplan G. Bleeker 1946. In 1982 gemaakte kopie van het plan in het 
archief van de heer J. Visser.
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1947. Herstelplan G. Bleeker 1947. In 1982 gemaakte kopie van het plan in het 
archief van de heer J. Visser.

1954. Herstelplan Perk Vlaanderen 1954. In 1982 gemaakte kopie van het plan in
het archief van de heer J. Visser.
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1973. Bomenkaart Huis te Manpad door de fa Copijn.  In 1982 gemaakte kopie 
van het plan in het archief van de heer J. 
Visser.

1979 Opmeting van alle bomen in het park van Huis te Manpad door 
ingenieursbureau Oranjewoud in opdracht 
van Staatsbosbeheer. In 1982 gemaakte 
kopie van het plan in het archief van de 
heer J. Visser.
Detail: huiseiland.
Met aantekeningen uit 1982.

1982. Kaart van het park van het Huis te Manpad, op basis van de kaart van 
Oranjewoud uit 1979, met aantekeningen 
over de bomen. Archief T. Woerdeman

90



2005 Park en overtuin van het Huis te Manpad, Google Earth.

2009 Kaart van de noordoostelijke hoek van het park van het Huis te Manpad, 
PHB.
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26.5 lijst van landmeters

Balthasar, Floris

Berckenrode, Balthasar Florisz van ( 1591-1645)

Duyndam, Hendrick Simonsz (werkzaam 1605-1642)

Gebhard, Christiaen

Leeuwen, Jan van 

Meeusz van Edam, Symon (?-1556)

Nautz, F.J.

Sluyter, Pieter

Varel, Jan van

Walle, Andries van der, werkzaam 1644-1671

Wils, Pieter, werkzaam 1621-1648

26.6Methode

Beide onderzoeken zijn vooral uitgevoerd aan de hand van kaarten. Die geven nu
eenmaal een duidelijk ruimtelijk beeld van de ontwikkeling in de tijd.
Af en toe zijn hieraan gegevens uit geschreven bronnen toegevoegd.

Er is gebruik gemaakt van het bronnenonderzoek dat wij in 1981-82 hebben 
uitgevoerd. Een deel van die bronnen verwijst naar het toenmalige archief in het 
gemeentehuis van Heemstede dat inmiddels verhuisd is naar het Noord-Hollands 
archief in Haarlem. In een aantal gevallen is daarbij de nieuwe verwijzing naar 
de stukken niet opnieuw opgezocht.

Over de geschiedenis van de zanderij is het 18de eeuwse relaas van de 
gebeurtenissen in Heemstede van burgemeester Dolleman in het Noord Hollands 
Archief geraadpleegd.

De opmeting is verricht met een Robotic Total Station. De opmeting is niet 
gekoppeld aan het landelijk Rijksdriehoeksstelsel van de topografische kaarten.
Dat zou teveel tijd gekost hebben. In plaats daarvan is een lokaal 
coördinatenstelsel opgezet, georiënteerd op de noordmuur van het huis.

Als basiskaart is de top10nl, de topografische kaart 1:10.000 van het kadaster 
gebruikt. Door inpassing van de opgemeten kaart in deze top10nl, is de opmeting
alsnog gegeorefereerd aan het rijksdriehoeksstelsel.
Dit is met name van belang omdat de gegevens met betrekking tot de zanderij in 
dit coördinatenstelsel staan, en er op deze manier één kaart van beide projecten 
kan worden opgezet.
Dit heeft wel tot gevolg dat de kaarten van het Manpad niet meer zoals tot dusver
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gebruikelijk was  georiënteerd zijn op de trekvaart boven en de Herenweg 
beneden, maar gewoon het noorden als bovenkant van de kaart hebben.

De opmetingen uit het Robotic Total Station zijn ingevoerd in Autocad, en daar 
bewerkt, en in lagen gesplitst.

Het invoeren van kaarten in de computer, en het passend maken van de kaarten 
op de basisondergrond en de nieuwe opmeting van het Manpad zijn uitgevoerd in
het programma Autocad. Ook kartografische opmetingen zijn uitgevoerd in 
Autocad.
Voor het vergelijken van de verschillende kaarten, opmetingen, basiskaarten en 
hoogtemodellen is gebruik gemaakt van het GIS (geografisch informatiesysteem)
Qgis.

Historische kaarten hebben vaak, niet altijd, een redelijke tot goede geometrische
samenhang. Er blijven evenwel altijd verschillen bestaan, zodat een inpassing op 
de topografische kaarten soms wel, soms niet, en soms voor delen van een kaart 
mogelijk is. Dit is steeds getest, maar de tests zijn niet in het rapport opgenomen.
De resultaten natuurlijk wel.

De hoogtekaart is gemaakt op basis van de tweede versie van het digitale 
Algemene Hoogtebestand van Nederland, AHN2.
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