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De Overtuin van het Huis te Manpad 1640-1740

Willem Overmars en Trudi Woerdeman

Van oudsher siert een mooi hek 
de toegang tot de laag gelegen 

percelen tegenover het Huis te Manpad te 
Heemstede. Het bestuur van de Stichting 
Huis te Manpad heeft die percelen 
gekocht om de landschappelijke context 
van huis en park op lange termijn vast te 
leggen. Het bestuur wilde meer weten 
over de geschiedenis van de overtuin. 
Het onderzoek leverde vooral op, dat de 
percelen aan de overkant nooit tot enigerlei 

parkaanleg hebben behoord.1 Dat lijkt een 
teleurstelling, ware het niet dat door dit 
gebied te bestuderen toch andere relevante 
gezichtspunten aan het licht kwamen. Met 
name de rol die de waterhuishouding in 
het gebied voor het park van het Manpad 
heeft gespeeld kreeg een nieuwe betekenis. 
In dit artikel wordt de omslag in de 
waterhuishouding tussen 1640 en 1740 
besproken, met een doorkijk naar 2014.

De ligging van park en huis te Manpad op de hoek Herenweg-Manpadslaan en op de overgang van duinen naar 
een lage venige vlakte. Te zien is het park van het Huis te Manpad met kwelsloten op de overgang van duinen 
naar het veen, 1640. Rechts is noordoost.
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Duinen en veen

Het Huis te Manpad is gebouwd 
tussen 1632 en 1640, aan 

de Herenweg in Heemstede. Het 
karakteristieke Kennemerlandse landschap 
is mooi weergegeven op de kaart van 
Hendrick Simonsz Duyndam Kaart met 
de grens tussen de Heerlijkheid Brederode en de 
Heerlijkheid Heemstede.2 
Ingeklemd tussen twee rijen duinen, de 
strandwallen, die staan aangegeven met een 
gegolfde textuur, ligt een laag veenachtig 
gebied, de strandvlakte. Door het midden 
van de vlakte loopt de ‘Aerdenhouts Vaert’ 
die in 1656 tot Leidse Trekvaart vergroot 
zou worden. Langs de benedenste duinenrij, 
precies op de overgang tussen droog en nat 
lopen een weg en een watergang. De weg 
is de Herenweg, een belangrijke route van 
Haarlem naar Leiden. De weg loopt over 
de voet van de duinen, op de plek waar 
de ondergrond stevig is, niet te nat, maar 
ook niet door het droge rulle zand van 
de duinen. Vlak naast de weg loopt een 
watergang waarop enkele sloten uit het veen 
afwateren. Een dwarsweg, de Manpadslaan, 
steekt de venige vlakte over, van de ene 
duinenrij naar de andere. Op de hoek van 
Herenweg en Manpadslaan ligt het Huis te 
Manpad in een rechthoekig park.3 Het Huis 
is bereikbaar door een middenlaan vanaf  
de Herenweg naar het huis. Parallel aan de 
Herenweg loopt een eerste gracht, die aan 
de kant van de Manpadslaan aangesloten 
is op de bermsloot, richting Aerdenhoutse 
Vaert. Parallel aan deze gracht loopt 
een tweede gracht, die aan de linkerkant 
aangesloten is op de watergang die op de 
overgang van duin naar veen loopt.

Helder water uit de duinen

Regenwater, dat op een formatie 
duinen valt, zakt voor een groot 

deel weg in het zand en voegt zich bij het 
grondwater. Door capillaire werking in het 
zand wordt dit water omhoog getrokken. 
Daardoor ligt deze waterbel vaak hoger 
dan het omliggende land rond de duinen. 
Midden onder de duinen is de waterstand 
in het zand het hoogst. Aan de rand van de 
duinen treedt vaak kwel op, daar lekt water 
uit het zandmassief  weg naar de omgeving. 
Kwelwater is gefilterd door het zand, en 
vaak van uitzonderlijke goede kwaliteit. Het 
is helder, koel en vrij van ziektekiemen. 
Buitenplaatsen werden vaak gesticht 
op plekken met zulk uittredend schoon 
kwelwater: de randen van de Veluwe, de 
Utrechtse Heuvelrug en de binnenduinrand 
zijn zulke favoriete plekken. Omdat de 
aanvoer van water ‘s winters en ‘s zomers 
vrijwel constant is, werden zulke bronnen 
ook gebruikt voor het aandrijven van 
molens. De capaciteit van zulke natuurlijke 
bronnen kan vergroot worden door in de 
flank van het duin een watergang te graven 
tot in het grondwater. 
Dat is nu precies wat bij de aanleg van het 
park van het Huis te Manpad gebeurd is. Er 
zijn evenwijdig aan de duinenrij en parallel 
aan elkaar twee sloten gegraven, die precies 
op de overgang van hoog naar laag het 
grondwaterniveau uit de duinen aansnijden, 
en het kwelwater naar de oppervlakte 
brengen: helder en met een continu debiet.
Het duinwater dat opwelt in de eerste sloot, 
vlakbij de Herenweg, kan worden afgevoerd 
via de bermsloot van de Manpadslaan naar 
de Aerdenhoutse Vaert. Het water dat 
omhoog komt in de tweede sloot stroomt 
weg in de richting van de oude sloot langs 
de Herenweg.
Op de buitenplaats zelf  werd heel slim met 
deze twee waterstromen omgesprongen. 
Het zeventiende-eeuwse park bestaat uit 
een moestuin rond het huis, boomgaarden, 
lanen en singels, die door dubbele, op 
een plek zelfs een driedubbele, grachten 
worden doorsneden. Aan de rand van het 
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zompige veen, met veelal bruin, zuur en 
vrijwel stilstaand water vol kroos, muggen 
en rottende plantendelen is op deze manier 
een oase van koel, helder, stromend water 
ontstaan. Van het veen afgescheiden door 
een bomensingel is de ruimte binnen het 
park koel en fris, met goed water voor 
mens, vee en de tuinen.

Welvaart en zand

De welvaart van de zeventiende 
eeuw kwam onder meer tot uiting 

in de sterke uitbreiding van de steden. 
Om in het veen een stad te kunnen 
bouwen was het niet genoeg om die stad 
op de spreekwoordelijke palen te zetten. 
De bodem moest ook gestabiliseerd en 
opgehoogd worden. Daarvoor was zand 
nodig, dat in de duinen van Holland ruim 
voorhanden was. In de zestiende eeuw was 
met name Amsterdam al snel gegroeid en 
de hele zeventiende eeuw ging dat met 
de derde en vierde uitleg gewoon door. 
Men haalde het zand waar het transport 
het makkelijkst was, en vervoer per boot 
over de Haarlemmermeer was een van de 
beste routes. Dat betekende, dat veel zand 
gehaald werd uit de duinenrij langs dit meer.
Op de uitsnede uit de kaart van Balthasar 
Floris van Berckenrode is aan de onderrand 
de afbrokkelende oever te zien, waar de 
golven van de Haarlemmermeer aan het 
land vraten.4 
In een kleine baai liggen twee grote en 
enkele kleine scheepjes. De grote boten 
zijn om het zand naar zijn bestemming te 
brengen, en deze worden geladen vanuit de 
kleinere bootjes die het zand via de sloten 
uit de zanderij halen. Er loopt dan ook een 
vaart het land in, naar het dorpje De Glip, 
en verder naar boven, waar een min of  
meer ronde, groene vlek aangeeft waar in 
een zanderij de duinen al weggegraven zijn. 

In 1643 was dus al de helft van de duinenrij 
bij het Manpad afgegraven.

Werking van een zanderij

J. le Francq van Berkhey heeft in zijn 
Natuurlyke historie van Holland een prent 

opgenomen van een zanderij: ´Afbeelding 
van de zandbeddingen zo als dezelve zig in 
de Katwijker Zanderij vertoonen, benevens 
de Duinwelling en Guhr of  Oker-slijken’.5
De auteur wijdt uit over de eigenschappen 
van de bodem en wijst op het uittredend 

De zanderij in de duinen tussen de Glip en het Manpad 
in 1643.
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water: ‘Het is ook ten vollen zeker, dat er 
onder deeze beddingen zeer goed Welzand 
ligt; dewyl men op verscheide plaatsen 
zeer zuiver en zoet Welwater, met eene 
aanhoudende opwelling, ziet opborrelen’.6 
Hij meldt dat ook de duinen bij Hillegom 
dezelfde opbouw hebben. ‘Wyders kunnen 
ook alle de laage Duinen van daar af, tot 
aan het Haarlemmerhout, geagt worden op 
eene dergelyke wyze te liggen’.7 Daar valt 
dus ook de zanderij van de Glip onder, 
tegenover het Huis te Manpad.

Het einde van het stromend 
bronwater

De zanderij bij de Glip breidde al 
maar uit in de zeventiende eeuw. 

Behalve zand werd er overigens ook drink- 

en brouwwater gewonnen. Het water uit 
de duinen welde op uit de bodem van de 
zanderij, dat water bracht bij de inwoners 
van de steden en bij de brouwers ook geld 
op. Voor het Manpad zag het er slecht 
uit. Uit een kaart in het Noord-Hollands 
Archief  blijkt dat in 1684 de percelen recht 
tegenover de ingangspoort van het Huis te 
Manpad al afgegraven waren.8
Voor het onderstaande zijn geen historische 
bronnen gevonden, maar de conclusies 
zijn afgeleid van de hoogteligging op 
dit moment. Aangenomen mag worden 
dat de zanderij de waterstroom naar de 
kwelsloten van het Manpad onderbroken 
en uiteindelijk stil gelegd heeft. Omdat 
de zanderij tot op een lager niveau werd 
afgegraven dan het maaiveld bij het 
Manpad, zal de waterstroom uiteindelijk 
zelfs omgedraaid zijn. Het water trok bij 

Zanderij met uittredend kwelwater bij Katwijk, 1769.
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het Manpad de grond in, en kwam in de 
sloten aan de overkant van de Herenweg 
weer aan de oppervlakte.9

Het nieuwe park van 1721

In juni 1720 kocht Wigbolt Slicher 
(1692-1722) het Manpad. In 

december van datzelfde jaar vond er een 
grootschalige verkoop van hout plaats op 
de buitenplaats; appelbomen, rijshout, 
elzenbos, iepen op stam, wilgen, abelen, 
populieren, lindebomen, en taxusbomen. 
Het ging om zóveel hout, dat er min 
of  meer sprake was van kaalslag van de 
buitenplaats van 1640.

De nieuwe eigenaar besloot de sloten die 
door het afgraven van de duinen nutteloos 
waren geworden te dempen. Er werd een 
nieuwe toevoer van water vanaf  de andere 
kant, uit de Leidse trekvaart, aangelegd. 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 Leidse Trekvaart 
tot aan de Herenweg. Hierdoor werd de 
hele buitenplaats omringd door sloten 
op het peil van de trekvaart, en bleef  
het grondwaterpeil, en het peil van de 
resterende gracht stabiel.
In een uitvoerig bestek van 10 april 1721, 
waar een ongedateerde, ongesigneerde 
kaart bij hoort, wordt voorgeschreven wat 

Kaart van de zanderij van de Glip, uitgebreid tot aan de Herenweg tegenover het Manpad. 1684.
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de aannemer allemaal moest doen aan de 
zuidkant van het huis10:
• de hierboven al genoemde nieuwe sloot 

‘op de Zuijd zij van de plaats’ van de 
Herenweg tot aan de oude sloot aan de 
Herenweg, 18 voet breed (5,65 m) en 6 
voet diep (1,88 m)

• 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 werden 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 welke 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 
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.’

In deze grootscheepse ombouw van het 
park werden de oude sloten die vroeger 
het kwelwater opvingen gedicht. Twee 
van de oude sloten bleven bestaan: die 
langs de Manpadslaan en de gracht langs 
de Herenweg. Rond het huis bleef  één 
vierkante gracht over. Vanaf  de Leidse 
Trekvaart was een nieuwe sloot gegraven, 
de huidige middensloot, aan de zuidkant 
van het park tot aan de Herenweg.
De conclusie is, dat de waterhuishouding 
op het Manpad tussen 1640 en 1721 
omgekeerd is. In het park van 1640 
stroomde het water uit de duinen via de 
grachten naar de voorloper van de Leidse 
Trekvaart. In het nieuwe park van 1721 
wordt er water vanuit de Leidse trekvaart 
aangevoerd.

De situatie in 1730 en 2008

Op het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN2) is de 

hoogteligging van het gebied in 2013 
weergegeven.11 De nog bestaande duinen 
zijn in rode tinten weergegeven. Links 
ligt het Huis te Manpad. Over de huidige 
situatie heen is de plattegrond van het 
park in 1721 geprojecteerd, met aan de 
zuidwestkant de lange nieuwe sloot vanaf  
de trekvaart.
In 1730 koopt Dirk van der Meer (1686-
1738), schepen van Amsterdam, het Huis 
te Manpad met het park inclusief  enkele 
afgegraven percelen van de zanderij aan 
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de overkant van de Herenweg. Die twee 
laaggelegen percelen zijn op dat moment 
in gebruik als weiland, waarschijnlijk om de 
paarden van het Manpad op te weiden. 
Op de hoogtekaart is te zien dat de 
voormalige zanderij ten noorden van de 
paardenweitjes van Dirk van der Meer nog 
door liep. Dat stuk behoorde toen bij het 
landgoed Meer en Berg, waarvan de grote 
centrale laan op dezelfde hoogtekaart 
duidelijk waarneembaar is.
De duinen rond de voormalige zanderij 
van de Glip zijn als gezegd op de AHN2-
kaart te herkennen aan de rode tint. De 
hoogteverschillen tussen zanderij en 
duintoppen lopen van – 0,4 m tot + 5,0 
m NAP, bijna vijf  en een halve meter 
hoogteverschil. Er bestaat dus nog altijd 
een fors hoogteverschil, dat tot uiting kan 

komen door een grondwaterstroom tussen 
de duinen en de zanderij.
Het gedeelte dat vroeger tot het Manpad 
hoorde is na de verkoop omstreeks 1950 
in gebruik genomen als landbouwgrond; 
er werden zowel heesters als bloembollen 
geteeld. De percelen zijn naar hun aard erg 
nat en worden onderbemalen ten behoeve 
van het landbouwkundig gebruik. 
De percelen zijn in 2013 gekocht door de 
Stichting Huis te Manpad en op termijn 
zullen zij mogelijk hun oude functie als 
weitjes terugkrijgen.
In de duinen rond de oude zanderij bevindt 
zich uiteraard nog altijd water. Het is tot op 
zekere hoogte mogelijk om dit duinwater 
weer een rol te laten spelen in het 
hydrologisch en ecologisch functioneren 
van het gebied. Als de landbouwkundige 

Kaart van de hoogteligging van het park van Huis te Manpad, de weitjes aan de overkant van de Herenweg en 
de duinen er omheen, 2008. De vernieuwde aanleg van het park van Huis te Manpad van 1721 is gedigitaliseerd 
en over de hoogtekaart geprojecteerd.
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onderbemaling wordt gestopt, kunnen 
de percelen die nu weer bij het Huis te 
Manpad gevoegd zijn hun historische 
waterhuishouding terug krijgen. Omdat 
zulke weinig bemeste, laag gelegen en door 
kwelwater gevoede terreinen ecologisch erg 

rijk kunnen zijn, is hier sprake van herstel 
van een historische ecologische situatie. 
Hetzelfde geldt voor de aangrenzende 
lage percelen die vroeger bij Meer en 
Berg hoorden en nu onderdeel zijn van de 
begrazingseenheid Groenendaal.
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