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Historie
De naam Huis te Manpad of het huis 
aan het ‘Mannepadt’ komen we in de 
archieven al tegen in de eerste helft van 
de 16e eeuw. Er wordt hier dan wisse-
lend gesproken over een boerenhofste-
de en een herberg. De laat-middeleeuw-
se fundamenten en keldergewelven van 
de Orangerie worden dan ook aan een 
hofstede op die plek toegeschreven, die 
de naam droeg ‘Klein Manpad’.
Als in 1634 de gronden ten zuiden van 
deze hofstede worden aangekocht door 
de Amsterdamse koopman Cornelis 
Mattheuszn. Heuts (1595-1650), wordt 
hier het eerste gedeelte van het huidige 
Huis te Manpad gebouwd. Na Heuts 
volgen diverse eigenaren, totdat Huis te 
Manpad in 1720 in handen komt van 
Wigbold Slicker. Huis en tuin onder-
gaan dan een aanzienlijke verandering. 
Zo wordt het hele huis een meter opge-

vijzeld en voorzien van een souterrain/
kelderetage met keuken en opslag. 
Lang kan Slicker er niet van genieten 
want hij sterft al in 1722. Zijn weduwe 
verkoopt Manpad in 1730 aan Dirk van 
der Meer. Deze geeft Adriaan Speelman 
opdracht om diverse ontwerpen te ma-
ken en van de hand van deze Speelman 
is de tuin- en parkontwerpkaart, die 
bewaard is gebleven en die de basis is 
geweest van de huidige vormgeving. Uit 
deze periode dateren ook de halfronde 
bouwhuizen (1734), in gebruik als koet-
shuis en tuinmanswoning, links en 
rechts van het hoofdhuis. Ook de aan-
plant van de recent gekapte lindebo-
men dateert uit deze periode. Evenals 
Slicker zal ook Van der Meer niet lang 
genieten van zijn veranderingen op 
Manpad, want hij overlijdt in 1738. Zijn 
weduwe verkoopt Manpad aan David 
van Lennep en Manpad zal dan bijna 

Vogelinventarisatie in Huis te Manpad
17e eeuws landgoed in Heemstede

Huis te Manpad, groot 16 hectare, is gelegen tussen de Leidsevaart (west), de Harte-

kamp (zuid), de Herenweg (oost) en de Manpadslaan (noord). Het is aangelegd in het 

tweede kwart van de 17e eeuw en heeft de Engelse landschapsstijl met beuken-, 

eiken- en lindelanen. Er zijn diverse gazons en een zichtlaan vanaf het huis tot de 

Leidsevaart. Een uitgebreide boomgaard met diverse soorten historische rassen half-

stamfruitbomen. Er zijn diverse aangelegde perken met rozen, vaste planten, sier-

heesters, rododendrons enzovoorts. Rondom het huis ligt een gracht met een verbin-

dingsvaart naar de Leidsevaart. Het gebied heeft vele kronkelpaadjes, vooral in het 

westelijke deel dat erg vochtig is. Hier staat veel esdoorn, els, vlier, Amerikaanse 

vogelkers, berk en een enkele abeel. Op de bodem groeien vele soorten grassen en 

mossen, zegge, braam, sneeuwklokjes en orchideeën. In het voorjaar is er een  

omvangrijke en soortenrijke stinsenflora. In het oostelijk gedeelte is het droger en is 

de ondergrond van zand een onderdeel van de oude strandwal. Hier bevinden zich 

de gebouwen: het herenhuis, de bouwhuizen hier links en rechts van, de orangerie, 

de menagerie en de ijskelder te midden van perken en gazons.
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huis Te manpad met slotgracht.
Foto’s Tom van den Boomen

200 jaar in handen van deze familie 
blijven.
David van Lennep overlijdt in 1771, 
maar heeft het hoofdhuis aan de west-
zijde flink vergroot. Zijn zoon Cornelis 
trouwt in 1773 met Cornelia van der 
Poll. Later volgen er meer huwelijken 
tussen deze families en de wapenschil-
den van Van der Poll en Van Lennep sie-
ren dan ook prominent de voorgevel.
Huis en park overleven de Franse peri-
ode goed. Dat kan niet helemaal gezegd 
worden van de periode van de Tweede 
Wereldoorlog. Vooral het park heeft te 
lijden gehad van illegale houtkap in de 
hongerwinter. In 1953 wordt Manpad 
verkocht aan mr. Jan Visser die al eer-
der interesse had getoond in aankoop. 
Visser had een behoorlijke carrière ge-
maakt in de diplomatieke dienst en 
wordt in 1954 benoemd tot ambassa-
deur in Zweden. Hij zal tot aan zijn pen-
sioen Manpad bewonen in de periodes 
dat hij in Nederland is. Hij laat het gro-
te huis grondig restaureren en later 
zullen ook het park en de bijgebouwen 
en diverse ornamenten onder handen 
worden genomen. In 1955 komt Man-
pad onder bescherming van de uit 1928 
daterende Natuurschoonwet. In 1979 
draagt Visser het eigendom over aan 
een door hem zelf opgerichte ‘Stichting 
Huis te Manpad’, waarvan hij de eerste 
voorzitter is. Deze stichting is tot op de 
dag van vandaag eigenaar en beheerder 
van dit Buiten. Visser overlijdt in 1985 
en ligt op Manpad begraven.

De opname als beschermd monument 
in het kader van de monumentenwet 
uit 1988 heeft plaats in 1990. Het gehe-
le ensemble (gebouwen, ornamenten, 
beelden, tuin, park, bos en watergan-
gen) is aangewezen als Rijksmonument. 
In 2013 zijn de gronden aan de overzij-
de van de Herenweg, die vroeger ook 
onderdeel waren van Manpad (het oude 
Overbosch), aangekocht.

Boomgaard en slangenmuur
Een bijzonder element op Manpad 
wordt gevormd door de historische 
boomgaard en de fruitmuren. Daarvan 
is de zogenoemde slangenmuur uit 
1730, met een lengte van 209 meter wel 
het meest aansprekend. Door zijn 
bouwvorm hoeft deze muur niet onder-
steund te worden door steunberen. 
Deze zijn bij de kortere rechte muren 
wel aangebracht. De slangenmuur is de 
langste in zijn soort in Nederland en 
vermoedelijk ook in Europa. De muren 
zijn bekleed met zogenoemd leifruit, 
voornamelijk perenrassen die in stilisti-
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De slangenmuur met leifruit

sche en symmetrische vormen zijn op-
gekweekt.
Muren, vooral west- en zuidmuren, zijn 
in staat warmte op te slaan en geleide-
lijk af te geven. Door de golvende vorm 
van de slangenmuur wordt de zonne-
warmte in de luwe inhammen extra 
goed vastgehouden. Hierdoor kunnen 
mediterrane fruitsoorten volledig rij-
pen, die dit anders in de volle wind niet 
zouden doen. Veel van de nog aanwezi-
ge perenbomen dateren uit de periode 
van tuinbaas Cornelis de Wilde (‘Baas 
Kees’), rond 1900, die een ware meester 
was in de leifruitteelt.
Naast het leifruit is eind jaren negentig 
ook het herstel begonnen van de oude 
historische boomgaard. Er is een groot 
aantal historische appel-, peren- en 
pruimenrassen aangeplant. Van Man-
pad is een appelras afkomstig met de 
welluidende naam ‘Manpads Glorie’. In 
de kas worden Frankentaler druiven 
gekweekt.

De vogeltellingen en resultaten
Gedurende het broedseizoen hebben we 
zeven tellingen uitgevoerd. Zes vroege 
ochtendtellingen en een avondtelling. 
De eerste op 13 maart, de laatste op 26 
mei met elke keer een tussenpose van 
circa twee weken. Alle ochtendtellingen 
startten vóór zonsopkomst. De laatste 
telling was rond de schemering en voor-
al gericht op het al of niet voorkomen 
van Houtsnip en Bosuil.
In totaal telden we 35 soorten broed-
vogels, die we hieronder kort zullen be-
spreken. Maar belangrijker is de verge-
lijking van de aantallen van 2020 met 
de aantallen uit het verleden. Bij verge-
lijking bleek namelijk dat de aantallen 
broedvogels drastisch zijn gekelderd.
Om de oorzaken van deze afname te be-
grijpen zochten we naar meer gegevens 
uit het verleden en voerden we gesprek-
ken met de oude en nieuwe beheerder 
van de buitenplaats en nog enkele an-
dere personen.
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Soort 1995 2000 2008 2020
Canadese Gans 0 0 1 2
Nijlgans 1 1 1 3
Mandarijneend 1 1 2 0
Wilde Eend 4  11 6 6
Buizerd 1 0 1 0
Havik 0 0 1 0
Meerkoet 5 2 6 6
Waterhoen 3 1 2 1
Fazant 7 5 0 0
Houtsnip 2 1 1 0
Holenduif 6 9 4 2
Houtduif 10 16 17 4
Bosuil 1 1 1 1
IJsvogel 0 1 1 1
Groene Specht 1 1 1 1
Grote Bonte Specht 5 3 6 5
Witte Kwikstaart 0 0 2 1
Winterkoning 32 50 51 14
Heggenmus 6 10 10 2
Roodborst 33 44 34 8
Grote Lijster 1 0 1 0
Merel 27 32 29 7
Zanglijster 9 12 11 4
Tuinfluiter 3 8 1 2
Zwartkop 19 20 18 10
Fitis 2 4 1 1
Tjiftjaf 12 15 14 6
Goudhaantje 0 1 1 0
Grauwe Vliegenvanger 1 1 1 0
Staartmees 2 6 4 1
Koolmees 21 26 31 11
Pimpelmees 21 29 29 10
Glanskop 3 3 2 0
Boomkruiper 21 19 22 4
Boomklever 4 8 10 4
Spreeuw 1 1 0 0
Gaai 1 2 2 1
Ekster 1 1 1 0
Kauw 5 15 6 0
Zwarte Kraai 3 1 1 2
Vink 1 2 18 5
Putter 0 1 1 0
Appelvink 0 0 1 0
Groenling 1 0 3 3
Fuut 1 0 0 0
Grauwe Gans 0 0 0 2
Halsbandparkiet 0 0 0 1
Krakeend 0 0 0 4
Soepeend 0 0 0 1
Sperwer 0 0 0 1

Tabel 1: Aantal territoria van broedvogels op Huis te Manpad in de jaren 1995, 2000, 
2008 en 2020, alle geteld volgens de BMP-methode van Sovon.



Fitis | 57 | 1 | 202122

In tabel 1 zijn de tellingen uit het recen-
te verleden opgenomen. De tellingen 
(vanaf 1995) zijn verricht door John 
Weijers (overleden) (1995 en 2008), 
Fred Hopman (2000) en ondergeteken-
den (2020), alle volgens de BMP-metho-
de van Sovon.
Wat direct opvalt bij de vergelijkingen is 
de enorme afname van de aantallen van 
diverse soorten kleine zangers. Kool- en 
Pimpelmees namen af van rond de 30 
broedparen naar circa 10, evenals de 
Roodborst. De Winterkoning laat een 
nog groter verlies zien van rond de 50 
naar 14 broedparen.
Tjiftjaf halveert in aantal en ook de 
Zwartkop halveert bijna. Boomkruiper 
en Boomklever idem dito. Een aantal 
soorten, die in kleinere aantallen voor-
kwamen, verdwijnt zelfs geheel of vrij-
wel, zoals Glanskopmees, Fitis, Goud-

haan, Putter, Appelvink, Grauwe Vlieg- 
envanger en Heggemus.
Maar ook de Houtduif keldert van 17 
naar 4 alsook de Merel en Zanglijster 
een gevoelig verlies laten zien. De Kauw 
en de Spreeuw verdwijnen helemaal 
van het toneel.
Alleen watervogels en spechten delen 
niet in de malaise. De aantallen van 
deze soorten zijn stabiel of nemen iets 
toe.
Gelukkig zijn er ook enkele kleine suc-
cesjes te melden. De Bosuil riep kort 
nadat we op 26 mei tijdens de scheme-
ring het geluid van een vrouwtje Bosuil 
hadden afgespeeld. Hij zit er dus nog en 
is door de jaren heen een vaste bewo-
ner. Ook de IJsvogel is een vaste bewo-
ner van de buitenplaats. Vanaf 2000 is 
hij op alle 3 BMP-tellingen als territori-
umhoudend genoteerd.

sperwer op prooi
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Nieuwkomer is de Sperwer. Die zagen 
we tijdens drie tellingen jagen op het 
terrein en dat ging er onstuimig aan 
toe. Zijn nest vonden we niet, maar drie 
waarnemingen in een reeks van zeven 
tellingen resulteert volgens de BMP-me-
thode in een territorium.
De Buizerd zagen we regelmatig, bijna 
elke telling en tweemaal zelfs twee 
stuks maar een nestplaats hebben we 
niet kunnen vinden. Waarschijnlijk 
broedde hij in de buurt en niet op Huis 
te Manpad.
De Mandarijneend, die vier tellingen op 
rij aanwezig was op Huis te Manpad, in 
2008 zelfs met 2 territoria, lijkt verdwe-
nen. Waarschijnlijk afkomstig van een 
waterwildcollectie uit de buurt voelde 
deze prachtige eend, een holenbroeder, 
zich thuis op het terrein. Tot voor een 
paar jaar terug zwom de Mandarijn-
eend nog regelmatig op de Leidsevaart, 
zo weten wij uit eigen waarneming. 
Maar jammer genoeg heeft hij zich niet 
kunnen handhaven.
Van Bas van der Hengst, de huidige be-
heerder, hoorden we van een broedge-
val van de Houtsnip, nog maar twee 
jaar geleden. Jammer genoeg hebben 
wij deze soort niet vast kunnen stellen.
Naast de vele reeën komen boommar-
ter, eekhoorn, egel en haas alsmede  
enkele vleermuissoorten voor op de 
buitenplaats.

Hoe moeten we de teruggelopen aan-
tallen nu duiden?
Allereerst is het nodig om de aantalont-
wikkeling van de sterkst teruggelopen 
soorten te vergelijken met de aantalont-
wikkeling in de rest van het land. Zo 
kunnen we immers zien of de factoren 
die de terugloop hebben veroorzaakt 
extern of intern van aard zijn. De Voge-
latlas van Nederland van Sovon uit 
2018 bracht uitkomst. Het bleek dat 
alle op Huis te Manpad sterk teruggelo-
pen soorten vanaf 1985 in Nederland 

zijn toegenomen of stabiel zijn gebleven 
met uitzondering van de Fitis die in Ne-
derland, maar ook op Europese schaal 
duidelijk afnam.
Maar hoe zit het dan met de aantalsont-
wikkeling op andere landgoederen? Om 
die vraag te beantwoorden verwijzen we 
naar het artikel van Fred Hopman in de 
Fitis, jaargang 56, nummer 2 waarin 
Fred een vergelijking maakt tussen de 
telresultaten van 2001 en 2019 op 
meerdere landgoederen aan de binnen-
duinrand. Wat opvalt is dat op Water-
land een sterke afname te zien is (tot 
meer dan 50%) bij een aantal kleine 
zangers en ook bij Merel, Zanglijster en 
Houtduif. (Vergelijking 1986 en 2019). 
Maar niet bij alle kleine zangers. Niet 
bij Koolmees en Zwartkop. Op Meervliet 
is zelfs een toename te zien bij de mees-
te zangers als we dezelfde jaren vergelij-
ken.
Op de andere buitenplaatsen en land-
goederen zijn de uitkomsten van de ver-
gelijkingen nogal verschillend.
Maar nergens is de afname zo sterk en 
veel soorten omvattend als bij Huis te 
Manpad. De conclusie lijkt derhalve ge-
wettigd dat de oorzaken van de afname 
in de afgelopen 20 jaar voor het belang-
rijkste deel op Huis te Manpad zelf  
gezocht moeten worden.

Een gesprek met de huidige en vroe-
gere beheerders
In ons onderzoek naar de oorzaken van 
de hierboven genoemde terugval van 
aantallen broedvogels arrangeerden we 
een gesprek met Fred van der Hengst, 
beheerder van 1970 tot 2016 en zijn 
zoon Bas, die de taken van zijn vader 
vanaf 2016 heeft overgenomen.
Fred vertelt dat er tot begin jaren ‘80 
van de vorige eeuw werd gejaagd op 
Huis te Manpad. Voornamelijk op  
Fazanten door de heer Visser, de laatste 
particuliere eigenaar van het Buiten. 
Elk jaar werden er voor deze jacht circa 
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30 Fazanten uitgezet, die werden opge-
fokt in kooien op het Buiten zelf. Na het 
overlijden van dhr.Visser in 1985 werd 
er niet meer gejaagd en werden er geen 
Fazanten meer uitgezet. Langzamer-
hand verdween de soort, zoals te zien is 
in de tellingen.
Reeën waren in die tijd vrij zeldzaam; 
slechts enkele exemplaren liepen er 
rond, maar Huis te Manpad bleef voor 
publiek beperkt toegankelijk, terwijl de 
recreatiedruk op de omgeving steeds 
meer toenam. Dit resulteerde in een 
toename van het aantal reeën tot een 
geteld aantal in 2020 van 17 exempla-
ren. Daarmee lijkt de bovengrens wel 
een beetje bereikt aldus Bas van der 
Hengst. De reeën vreten de onderste 
1,5 meter van de struiklaag kaal, zoals 
hulst, taxus en kardinaalsmuts en dat 
heeft nadelige invloed op struikbroe-
ders, omdat de struiklaag tot diep in de 
beplanting kaal is.

Huis te Manpad was van oudsher erg 
rijk aan monumentale linden. In totaal 
stonden er meer dan 50 linden van 
rond de 300 jaar oud, waarvan de 
meeste op het voorplein bij de ingang 
van de buitenplaats. Omdat de bomen 
gevaarlijk werden door uitbrekende 
takken, zijn in 2008 de helft van deze 
linden gekapt en voor een deel ook ge-
kandelaberd (teruggesnoeid tot de 
hoofdtakken). In 2018 werden nog eens 
de meeste van de overgebleven linden 
gekapt. Deze kap heeft consequenties 
gehad voor meerdere vogelsoorten. In 
de bomen broedden in de vele holtes en 
gaten Kauwen en Spreeuwen die na de 
kap alle zijn verdwenen. Daarnaast 
hebben ook soorten als Boomklever, 
Boomkruiper en Nijlgans te lijden ge-
had van de kap van deze oude reuzen. 
Veel nestgelegenheid ging verloren.
Een andere aderlating voor de broedvo-
gelbevolking, aldus Fred en Bas van der 

reeën op Huis te Manpad
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Hengst, was het verdwijnen van het pi-
netum in 2010. Dit pinetum, aangelegd 
door Visser en zijn toenmalige tuinbaas 
Koens in de jaren 60, omvatte een uit-
gebreide collectie naaldbomen en coni-
feren. De collectie was echter te zeer op 
elkaar aangeplant en bij een taxatie van 
Monumentenzorg in de jaren 90 werd 
dit pinetum niet waardevol genoeg ge-
acht om als monument te worden aan-
gemerkt. Besloten is de collectie, op en-
kele exemplaren na, te ruimen.
Maar deze gesloten naaldaanplant moet 
een mooie beschutte plek voor kleine 
zangers en mezen zijn geweest en ver-
moedelijk zijn deze soorten met het om-
vormen van dit parkdeel sterk in aantal 
achteruitgegaan. Een mogelijk recente 
oorzaak van de afnemende aantallen is 
de ziekte in het essenbestand. Door 
deze essentaksterfte zijn de laatste drie 
jaren vrijwel alle essen op het terrein 
gekapt, wat ertoe heeft geleid dat flinke 
stukken bos, vooral aan de rand van de 
Hartenkamp en Manpadslaan geheel 
kaal zijn gekapt. Daarnaast is het tradi-
tionele hakhoutbeheer op de natte 
gronden richting Leidsevaart weer in 
gebruik genomen. Dit heeft ertoe geleid 
dat in een cyclus van 10 jaar een ge-
deelte van de bosvakken wordt terugge-
zet tot kniehoogte. Dit heeft geleid tot 
een grote verandering van het bosmili-
eu in dit gedeelte van het park. Het 
hout is vorig jaar voor de tweede keer 
teruggezet. Wel werden van de vrijko-
mende takken en bomen grote takken-
rillen gemaakt die bij alle kaalkap toch 
nog enige beschutting geeft aan vooral 
Roodborst en Winterkoning.
Sinds vijf jaar huist er op Huis te Man-
pad ook een of meerdere boommarters. 
Hoewel dit zoogdier een groot territori-
um heeft is zijn invloed op de broedvo-
gelstand op Huis te Manpad zelf onmis-
kenbaar. Hij voedt zichzelf namelijk met 
vogels en eieren en menig nest van ho-
lenbroeder, maar ook struik- en bo-

eeuwenoude linden, gekandelaberd en weer 
uitgelopen

menbroeder zal aan deze prachtige en 
lenige bosbewoner ten prooi zijn geval-
len. Nestkasten voor Kool- en Pimpel-
mezen werden pas vorig jaar voor het 
eerst opgehangen in de strijd tegen de 
Eikenprocessierups en Wintervlinder-
rups. Daarvóór hingen er slechts twee 
bosuilenkasten die door de jaren heen 
regelmatig werden bewoond door een 
paar Bosuilen.

Conclusie
Huis te Manpad is een buitenplaats 
met een zeer rijke historie, prachtig ge-
legen langs de Leidsevaart. Door ver-
schillende oorzaken zijn de aantallen 
soorten broedvogels maar vooral de 
aantallen van bepaalde soorten de laat-
ste 20 jaar sterk afgenomen.Toch ko-



26 Fitis | 57 | 1 | 2021

men er nog 35 soorten - waarvan enke-
le vrij zeldzame - tot broeden.
Als we de huidige aantallen vergelijken 
met de aantallen van de nabijgelegen 
buitenplaats Berkenrode (zie Fitis nr.2 
en fitis nr.4, 2019), dan valt op dat de 
aantallen van de verschillende soorten 
elkaar niet veel ontlopen. Berkenrode 
meet 21 ha., Huis te Manpad 16 ha. 
Wellicht dat de huidige aantallen op 
Huis te Manpad een ‘normale’ score is 
voor de biotoop dat nu wordt geboden. 
Toekomstige tellingen zullen uitwijzen 
of de stand weer kan groeien.

Voor informatie over bezoek en rond-
leidingen op Huis te Manpad zie  
www.huistemanpad.nl

■ Peter de Jong,
 Tom van den Boomen
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Terugkeer ‘vliegende deur’ symbolisch voor grootsheid natuur

Kennemer Vogeldag 2021?

De ontwikkelingen rondom COVID-19 
veranderen met de dag en er is ondui-
delijkheid over het vaccinatiepro-
gramma. Daarom kunnen we nog niet 
met zekerheid zeggen of de Vogeldag 
doorgaat, maar we staan in de start-
blokken voor als het sein op groen 
springt. Dus noteer de datum, zondag 
18 april, in uw agenda, want we blij-
ven hopen. In verband met de tijd die 
we nodig hebben om de organisatie 
van de dag op poten te zetten, zullen 
we zondag 28 maart de knoop door-
hakken. 

Voor informatie kijk op 
www.honderdprocentkluut.nl


