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Beheersplanning voor historische parken

Ervaringen met het Huis te Manpad

drs. Trudi Woerdeman *
drs. Willem Overmars * *

In 1981 subsidieerde de rijksoverheid een vijftal proefopdrachten aan particuliere
bureaus om ervaring op te doen met het maken van beheersplannen voor historische
parken.
Het éénvrouws-adviesbureau Trudi Woerdeman (met meewerkend echtgenoot Willem
Overmars) kreeg als opdracht het maken van een beheersplan voor het park rond het
Huis te Manpad te Heemstede, vooral befaamd als het ouderlijk huis van de
romanschrijver Jacob van Lennep.
Nu de geschiedenis van onze tuinen en parken langzaamaan de serieuze
belangstelling van steeds meer mensen en instellingen begint te krijgen lijkt het goed
om de ervaringen met deze proef openbaar te maken; met een uitnodiging dan wel aan
andere plannenmakers op dit gebied om hetzelfde te doen, zodat er een goede
vakdiscussie kan ontstaan.
In dit artikel zal worden ingegaan op het maken van het beheersplan zelf. Voor de
gedetailleerde informatie over de geschiedenis en de natuurwaarden van dit prachtige
park zij verwezen naar het onderzoeksrapport dat voor dit plan is gemaakt en dat
binnenkort zal verschijnen.

De geschiedenis van het park
In een artikel in Floralia nr. 15/1938
schrijft Leonard Springer, de grote
autoriteit op het gebied van oude parken,
over Het Manpad: "als alle buitens is ook
deze absoluut veranderd, en er is van de
oude aanleg niets overgebleven."
Vervolgens somt hij een aantal
kenmerken op van het park die volgens
hem niet deugen, "en in strijd (zijn) met
de opvattingen der landschapskunst in
die dagen."
Op grond van zulke gegevens zou men
verwachten, dat het hier om een park
gaat, dat op het eind van de achttiende of
misschien pas in de negentiende eeuw in

Adviesbureau voor herstel en beheer van
historische tuinen en parken.
Beleidsmedewerker Staatsbosbeheer;
wetenschappelijk medewerker Stichting
tot Behoud van Particuliere Historische
Buitenplaatsen.

landschapsstijl is veranderd. Het
historisch onderzoek toont evenwel aan,
dat dit grotendeels op een misvatting van
Springer berust, en dat het in
werkelijkheid gaat om een park dat op het
eind van de zeventiende eeuw ontstond
en dat in de loop van de achttiende eeuw
een aantal keren wijzigingen onderging,
maar steeds in formele stijl. Slechts een
klein hoekje werd in 1814 in
landschapsstijl veranderd.
Deze gegevens over de geschiedenis van
het park kwamen boven water door van
twee kanten redenerend een zeer
minitieuze en concrete datering en
waardering van de lanen, vijvers, paden,
bosketten en bouwwerken van het park
uit te voeren. De eerste redenering
bestond uit de analyse van de historische
bron bij uitstek, het park zelf. De tweede
redenering was gebaseerd op nog niet of
weinig gepubliceerde gegevens uit een
kist in het gemeentehuis van Heemstede,

aangevuld met andere archiefstukken.
Na gedetailleerd pluiswerk bleek het
mogelijk het ontstaan en de
veranderingen op Het Manpad aan de
hand van tekeningen, ontwerpen,
beschrijvingen en zelfs bestekken
nauwkeurig te volgen, (afb. 1) Het
terreinonderzoek en het
archiefonderzoek klopten tot op het
laatste paadje met elkaar. De conclusie
was dan ook: het park van het Huis te
Manpad is een zéér gaaf bewaard
achttiende eeuws park, compleet met alle
elementen die in boeken als Brouërius
van Nidek's Zegepralent Kennemerlant
bij zo'n tuin horen. Bovendien werd
aangetoond dat het handboek van
Dezallier d'Argenville, La Theorie et la
Pratique de Jardinage, uit de eerste helft
van de achttiende eeuw, grote invloed
had in Kennemerland. Ook werd
aannemelijk gemaakt dat de overgang
naar landschapsstijl in Kennemerland
niet rechtstreeks onder Engelse
impulsen, maar indirect via buitenlandse
tuinarchitecten als Michael, en door het
lezen van Franse boeken, als Delille's
Les Jardins, plaatsgevonden heeft. Op
Het Manpad is de ontwikkeling van de
tuinkunst tussen 1680 en 1814 op de voet
te volgen; daarna stond de tijd er stil.
(afb. 2)
Deze vondsten uit het historisch
onderzoek waren lichtelijk sensationeel,
omdat een zo gaaf voorbeeld van een
achttiende-eeuws park tot dusver nog
nergens was gevonden, of althans
herkend. Met deze studie was het
ontwerp voor het beheersplan voor de
helft vastgelegd: een belangrijk
achttiende-eeuws park.

De natuurwaarden
In de achttiende eeuw was het beheer
van het park het intensiefst: hagen
werden geschoren, boompjes in vorm
geknipt, en in de boskets stond het hele,
steeds groeiende, sortiment aan bomen,

; kll\
• , l ti -i l i "i * "t A ̂ Wt ï,!i v V l / j- H»l f •• ' I t j f f a f i O-"Vfc Vil f j

;44*H-*̂ * .ï^wï*! fiftu.'IHUr

Het Huis te Manpad temidden van geboomte. Tekening door A. v.d. Velde ca. 1680 Gemeente-archief Haarlem.
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Ontwerptekening voor het park van Huis te Manpad, ca. 1720. Gemeente-archief Heemstede.
Van dit ontwerp is het bijbehorende bestek ook bewaard gebleven.
Waar de lanen met puntjes staan aangegeven betreft het in 1720 al bestaande lanen; de
boompjes geven nieuw in te planten lanen aan.

struiken, bollen en vaste planten. Al vanaf
het begin van de negentiende eeuw,
maar vooral vanaf het begin van onze
eeuw, nam de intensiteit van het beheer
af; vele uitheemse gewassen verdwenen
daardoor, maar een flink aantal
handhaafde zich, of verwilderde zelfs
omdat de specifieke omstandigheden
van zulke buitenplaats-bosjes geschikt
voor ze bleken. Het park is dan ook
bijzonder rijk aan stinzenplanten,
verwilderde uitheemse sierplanten, of als

sierplant gebruikte inheemse planten, die
door uitzaaiing een natuurlijke
rangschikking binnen de
plantengemeenschappen in het park
hebben ingenomen.
Een park dat zó oud is, en zó constant
beheerd is, herbergt natuurlijk meer
natuurwaarden. Uitgebreide
inventarisaties van bodem en water, van
planten en vogels, en wat globalere van
paddestoelen, zoogdieren, vissen en
mollusken leverden de basis voor de

beschrijving van het park als een
samenhangend systeem van water, open
ruimten en bosschages met een grote
ruimtelijke afwisseling, en met zeer
verschillende vormen van menselijke
dynamiek. Het ritme van de huidige
beheersmaatregelen in het park was zeer
constant voor ieder onderdeel, maar
varieerde per parkonderdeel van
tweemaal per week gazonmaaien, via
éénmaal per jaar maaien van
stinzenplantenrijke onderbegroeiing van
het voorplein tot éénmaal per eeuw, of
minder, herplanten van bomen.
Al met al bleek, dat het park van Huis te
Manpad niet alleen historisch erg
belangrijk is, maar onder het huidige
beheer ook een hoge natuurwaarde bezit.
Hiermee was het ontwerp voor het
beheersplan voor de andere helft
vastgelegd: een natuurwetenschappelijk
waardevol park.

Opvattingen over restauratie en
beheer
Om tot een goed plan te komen was het
nodig om een oplossing te vinden voor de
schijnbare tegenstelling tussen de
behoudseisen die de historische
betekenis stelt, en die welke de
natuurwaarde nodig heeft.
De roep naar "natuurlijkheid" valt bij
iedere tuinopvatting in de afgelopen 300
jaar te vernemen. Dezallier d'Argenville's
uitgangspunten (1747): "de kunst moet
wijken voor de natuur" en "de partijen
van een tuin moeten zo gegroepeerd zijn
dat men gelooft dat zij gemaakt en
geplant zijn door de Schepper zelf",
betekenen vanuit ons gezichtspunt, 250
jaar later, slechts dat Dezallier
d'Argenville wat minder latwerk en
beelden in zijn tuinen toepaste dan
bijvoorbeeld Daniel Marot deed. Voor het
overige bestaat zijn "natuur" in onze
ogen toch nog steeds uit geometrische
patronen, gesnoeide struiken en geknipte
taxus.
Deze achttiende eeuwse kritiek op
achttiende eeuwse opvattingen is voor
ons slechts een nuance-verschil. Toch
kwam er in diezelfde achttiende eeuw
fundamentele kritiek op de geometrische
tuinen, die leidde tot de
"landschapstuin".
Maar dat gebeurt met dezelfde
argumenten: "Alles is goed, wanneer het
komt uit de handen van den Maker der
dingen, alles ontaardt in de handen van
den mensch" (Jean Jacques Rousseau,
1762).

Vinden wij nu ons beeld van de "natuur"
terug in de opvattingen van de
"landschapsstijl"? Nee.
De Girardin, een tijdgenoot van
Rousseau en beroemd theoreticus op het
gebied van de landschapsarchitectuur,
spreekt in 1777 van schilderijen, waaruit
een park moest zijn opgebouwd.
Schilderkunstige en letterkundige
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Schetsen voor de verandering van de noordwestelijke laan, ca. 1770-1780. Gemeente-archief
Heemstede.
De verandering van formele naar landschapsstijl omstreeks 1780 is ongewoon goed
gedocumenteerd in ontwerpen voor de verandering van de noordwestelijke laan: de schetsen
laten de pogingen van de ontwerper zien om tot vloeiend verlopende bochten in het pad te
komen.

ideaalbeelden worden in de parken
driedimensionaal uitgevoerd. Men
selecteert het schoonste uit de
werkelijkheid, en schakelt fraaie scènes
en romantische beschrijvingen op zeer
kunstige wijze aaneen. Het ideaal in
beide stijlopvattingen is "de natuur". De
vormentaal is zeer verschillend. In beide
stijlen evenwel voor ons natuurgevoel
zeer kunstmatig.

Ook wij voeren het begrip "natuur" hoog
in ons vaandel; en ook dit natuurbegrip
wijkt weer sterk af van de voorgaande
opvattingen.
Wij hebben de neiging datgene "natuur"
te noemen waar geen mensen aan te pas
gekomen zijn. Spontane plantengroei;
weinig beïnvloede levens-
gemeenschappen; processen buiten de
mens om hebben onze belangstelling.
Wij pelgrimeren naar "oerbossen" in

Polen, naar de zeereep, naar de
Waddenzee.

Hoe dienen wij nu om te gaan met onze,
door mensenhanden gemaakte en
beheerde, oude parken?
Vanuit onze interesse voor onze
geschiedenis willen wij uitingen van
vroeger graag bewaren, en vanuit deze
optiek zou het wel interessant zijn het
achttiende eeuwse "natuur"-begrip te
illustreren aan de hand van een park in
de vormentaal van die dagen.
Dit is het dilemma dat zich bij de
restauratie en het beheer van oude
parken in hoge mate voordoet. Herstel
van een van de oude situaties uit de
achttiende of negentiende eeuw is in
beperkte mate mogelijk (zie Beeckestijn,
en vooral Het Loo), maar gaat steeds
gepaard met het laten verdwijnen van
andere - natuurwetenschappelijke en

historische - waarden.
Bij het opstellen van het restauratie- en
beheersplan voor Het Manpad is
gestreefd naar een synthese, waarbij
zowel de historische informatie aanwezig
blijft, als de natuurwetenschappelijke
waarde gehandhaafd wordt.
Er wordt derhalve geen historische
situatie gereconstrueerd. Er komen geen
kabinetten, palissades, hagen, plates-
bandes of geknipte taxusboompjes terug.
Maar de hoofdstructuren van vroeger
blijven duidelijk, of worden weer duidelijk
gemaakt: de lanen, het water, de
bostypen, de doorzichten en
spiegelingen.
Ook tal van historische details blijven
zichtbaar: de markante plaats van zware,
solitaire bomen in het hakhout, de plaats
van een beeld, de groeiplaats van een
bepaalde stinzenplant.
Het beheer wordt evenmin uitsluitend
gericht op de ontwikkeling van de
natuurwaarden. Het elzenbroekbos wordt
niet uitgebreid, wat ten koste zou gaan
van enkele lanen. Het beheer zal zich
binnen de door de oude structuur
bepaalde grenzen afspelen.

Museale en reservaatsfunktie
Voor de toekomst van het park is het van
groot belang de eigentijdse funktie - de
betekenis voor de samenleving - te
omschrijven.
Deze funktie immers is van betekenis bij
het bepalen en uitwerken van de
doelstellingen op lange termijn, en bij het
maken van keuzen in het restauratie- en
beheersplan.

Aan het park kunnen de volgende
funkties worden toegekend.
- In de terminologie van de

geschiedsbeoefening: een museale
funktie.
Dit houdt in dat de
ontwikkelingsgeschiedenis van het
park, als voorbeeld van de
ontwikkelingsgeschiedenis van het
Nederlandse (Kennemerlandse) park,
over een periode van 300 jaar,
zichtbaar moet blijven of worden
gemaakt.
Vanuit deze museale funktie
geredeneerd, geldt: constant houden
van het vroeger gevoerde beheer; zo
min mogelijk ingrijpen in bodem, water
en reliëf; behoud van de oude
structuren en patronen; en een
beperkte openstelling.

- In de terminologie van het
natuurbehoud betekent dit: de funktie
van een reservaat.
Dit houdt in dat de herstel- en
beheersingrepen zo constant mogelijk
moeten voortbouwen op het in het
verleden gevoerde beheer -
gelijkhouden van de dynamiek (ritme,
variatie in ruimte en tijd) over een lange
periode. Voorts, dat zo weinig mogelijk
ingegrepen dient te worden in de
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abiotische omstandigheden.
Bovendien, dat het park slechts
extensief bezocht zal mogen worden,
zoals dat momenteel reeds sinds 250
jaar het geval is.

Teneinde aan deze twee funkties
gelijktijdig recht te doen kan geen
sprake zijn van radicale restauratie- of
inrichtingsmaatregelen.

Op basis van deze twee funkties werden
in het beheersplan doelstellingen
geformuleerd voor het veranderen,
behouden en beheren van alle
onderdelen van het park.

Praktische problemen
Nu zijn funkties en doelstellingen fraaie
begrippen, maar de kennis die nodig is
om tot resultaten te komen is vaak niet
concreet genoeg om er in de praktijk iets
mee te kunnen doen. Eén van de grootste
problemen bij het opstellen van het
beheersplan bleek het vinden van de
vertaling van abstracte goede
voornemens naar concrete maatregelen.

dateringen
Het bleek bijvoorbeeld onvoldoende om
de historische gegevens in algemene
beschrijvingen te formuleren. Om een
goed plan te kunnen opstellen bleek het
nodig de exact gedateerde
parkonderdelen zeer concreet in het
terrein te kunnen aanwijzen. Daartoe
werd een reeks dateringskaarten
gemaakt (afb. 3), die exact aangaven uit
welke tijd bepaalde bosketten, paden,
taluds, vijverafrondingen, lanen,
plantverbanden etcetera dateerden. Pas
bij een zo hoge mate van exactheid wordt
een op de historische betekenis gericht
beheer zinvol.

bosbouw
De bosopstanden in het park waren zeer
verschillend. Doorgeschoten essen- en
eikenhakhout, in strikt plantverband -
quinconces - gezette oeroude linden,
oud eikenbos, en sierplenterbos met
bomen van allerlei soorten en leeftijden
door elkaar. In de bestaande moderne
literatuur was nauwelijks iets te vinden
over de technieken die de achttiende
eeuwse bosbouwers hanteerden. Het
was daarom nodig om een aparte studie
te verrichten naar aspekten van de
achttiende eeuwse bosbouw op
buitenplaatsen. Het rendement van de
investering in kennis was groot: toen
eenmaal duidelijk was hoe de bosketten,
allées vertes, "plijnen", kabinetten en
lanen zowel bosbouwtechnisch als in
vormeffekten in elkaar zaten, werd op
één slag de ordening van zulke
elementen rond het Huis te Manpad, en
in soortgelijke parken duidelijk, en
konden er ook konkrete
beheersmaatregelen worden
aanbevolen. Van deze ervaringen is in

'T-

fig. 3.

I M - 1
I^
VOOR.ma.Ucje,

r, A. Speelman (zie k*a.ftt IVM-1;AP k

''rrvtt Rt steil

HU l S TÉ MAMPAD., HEEMSTEDE

een artikelenserie in Groen, 1984,
"Parkbossen in de achttiende eeuw"
verslag uitgebracht.

stinzenplanten
Over het beheer van stinzenplanten was
op dat moment ook nog maar weinig
bekend; vooral een historische
benadering van het onderwerp ontbrak.
Ook hierover is een aparte studie in
Groen 1983 nr. 4 gepubliceerd.
In concreto varieerde het beheer van
deze planten nogal op Het Manpad.
Enkele voorbeelden: de sneeuwklokjes,
die zich in de natste bosschages van Het
Manpad geheel natuurlijk gedragen,
bleken beheerd te kunnen worden door
niet in te grijpen in de sneeuwklokjes-
vegetatie zelf, maar door slechts de
bosjes waarin ze voorkwamen weer als

pacten

hakhout te gaan exploiteren;
Ornithogalum-soorten bleken goed te
gedijen als ze wat geholpen werden door
ze eens per 3 a 4 jaar te rooien en weer
uit te planten; Haarlems klokkenspel door
laat maaien en flink harken, om de
knolletjes te verspreiden, in juli-augustus.
Voor de verschillende typen
stinzenplanten werden aparte kaartjes
met het gewenste concrete beheer
gemaakt, (afb. 4)

fruit
De beroemde slangemuur op Het
Manpad (1720-1740) vormde eveneens
een onderwerp apart. Daartoe moest de
in de vorige eeuw bloeiende, maar nu
uitgestorven wetenschap van de
pomologie, de kennis der eetbare
vruchten, van stal gehaald worden.
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Tegen de prachtige muur bleek een
genetische schat aan oude fruitrassen te
staan, vooral uit de tweede helft van de
vorige eeuw. Het beheer hiervan door de
tuinbaas J. Koens was zo perfect, dat wij
er alleen van konden leren.

normen
Om een goed beheersplan te maken is
het nodig om de benodigde arbeid goed
te kunnen berekenen, en ook dat bleek
zeer moeilijk. Welk normenboek geeft
een norm voor het beheer van
stengelloze sleutelbloem in beschaduwd
grasland? Toen het beheersplan
concreet genoeg werd om aan de
abstracte doelstellingen concrete
onderhoudsmethodes te koppelen,
bleken er zulke afwijkende technieken
nodig te zijn, dat in heel veel gevallen de

tijdnormen min of meer beredeneerd
moesten worden aan de hand van de
ervaringen van tuinbaas Koens.
Gewonere tijdnormen werden aan de
gangbare hoveniers- en bosbouwboeken
ontleend. Uiteindelijk werd voor het park,
exclusief moestuin, een arbeidsbehoefte
van zo'n twee manjaar per jaar berekend.

mechanisatie
Tenslotte bleek, dat de
mechanisatiegraad op Het Manpad, dat
overigens goed beheerd werd, bijzonder
laag was. Het was dus nodig aan de hand
van de te verrichten
onderhoudsmaatregelen te bepalen
welke eenvoudige hulpmiddelen, als een
trekkertje, nodig waren.

Conclusie
Zo ontstond een beheersplan dat een
enorme schat aan ervaringen voor
onszelf opleverde; maar het werd ook
duidelijk hoe weinig in feite over onze
oude parken bekend is.
De globale kunsthistorische kennis over
onze tuinkunstgeschiedenis bleek aan de
hand van het onderzoek niet
onaanzienlijk te kunnen worden
uitgebreid; bosbouw- en
fruitteelttechnieken moesten uit de zeer
oude doos gehaald worden; het
stinzenplantenbeheer moest nieuw
beredeneerd worden; normen voor
specifieke werkzaamheden waren niet
voorhanden.

Inzage in vele door anderen gemaakte
plannen heeft ons geleerd dat deze
kennis niet alleen bij ons, maar ook bij
anderen nog in opbouw is.
Een oproep tot voorzichtigheid is daarom
op z'n plaats: laten we zuinig zijn op de
vele verwaarloosde, maar authentieke
resten van oude parken die we nog
hebben. Laten we in het groeiend
enthousiasme voor dit cultuur- en
natuurgoed terughoudend zijn met het
veranderen van taluds, het (her)traceren
van paden, het aanleggen van
beschoeiingen, en vooral met het kappen
en verjongen van bomen en struiken.
Enkele tienduizenden goedbedoelde
guldens - er worden jaarlijks vele van
zulke subsidiebedragen over het land
uitgestrooid - zijn soms voldoende om
een verwaarloosd, maar echt, park te
veranderen in quasi-antieke namaak.
Liever een echte ruïne dan een
onzorgvuldige restauratie. Laten we ons
de tijd gunnen om onze kennis te laten
groeien, en te delen. Onze kennis van de
tuingeschiedenis is nog verre van
compleet, en het voor de onderzoeker
verheugende perspectief bestaat dat er
nog veel nieuws te ontdekken valt. •
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