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1

Plan van aanpak

1.1 Vaststelling van het ontwerp
Het ontwerp hangt samen met het uitgevoerde ontwerp van (tuin)architect Adriaan
Speelman van circa 1730 – 1740. Op de plek waar nu de tuinbeelden van
beeldhouwer Jan van Logteren uit 1734 staan, werd in die tijd een ontwerp
gemaakt met diverse uitgestulpte half gebogen vijver- en bosketranden, die
begeleid werden door rijen halfgebogen lindenbomen, ter weerszij van de
middenlaan. ( Afb. 5 )
In het huidige ontwerp zijn soortgelijke halfgebogen beukenhagen en geschoren
bosketranden toegepast, om de prachtige tuinbeelden- topwerken uit het oeuvre
van de Van Logteren's – een passende achtergrond te geven in de achttiende
eeuwse trant van Speelman. ( Afb. 7 en 8)
De eerste stap bestaat uit het vaststellen van het plan. Het verplaatsen van de
beelden is een keuze: het al of niet verplaatsen van de beelden, of eventueel uitstel
van het verplaatsen van de beelden. Ook als de beelden op hun huidige plaats
blijven staan, treedt er door de aanplant van de beukenhaag, en de geschoren wand
van hulst in het bosket op de achtergrond een verbetering op. De beelden tekenen
zich weer duidelijk af.

1.2 Subsidie aanvrage
Na bijstelling en vaststelling van het ontwerp kan subsidie aangevraagd worden,
volgens de methodiek die het bestuur gewend is te volgen.

1.3 Uitvoering
1.3.1

Begeleiding

Het uitmeten van segmenten van ovalen is een ingewikkelde zaak, ook al staan er
al piketten. Begeleiding van het uitmeten en van de uitvoering van het plan is
nodig.
1.3.2

Piketten

De piketten zijn belangrijk en moeten absoluut blijven staan. (Afbeeldingen 31 en
32) Het is raadzaam om bijvoorbeeld tijdens de komende bestuursvergadering
betrokkenen van onze kant uitleg te laten geven in het veld. Bij de uitvoering is
begeleiding van iemand die waakt over de piketten en 'die er alles van af weet'
noodzakelijk (Fred).
De voorste rij gebogen piketten is de 'nieuwe' geschulpte voorste rand van de
toekomstige geschoren wand van de beukenhaag. Daarachter kan de plantsleuf
voor de beukenhaag gemaakt worden. De achterste rij gebogen piketten is de
'oude' geschulpte rand van Speelman's ontwerp en wordt de toekomstige

geschoren wand van het hulstbosket.
1.3.3

Snoei oude bomen

Start van de uitvoering is de behandeling van de oude bomen in de buurt van de
beelden. Verwijderen van dood hout, en snoei van een aantal takken is nodig.
Het handigst zijn boomklimmers. Als een hoogwerker wordt gebruikt is het van
belang het reliëf niet te beschadigen ( resten van het ontwerp van Speelman 1740
en De Haan 1805), en de bodem niet te verdichten.
1.3.4

Verwijderen stobben struikgewas

De stobben van de verwijderde sierstruiken moeten verwijderd worden, met
zomin mogelijk verstoring van de bodem.
1.3.5

Aanplant beukenhaag. Achtergrond voor de beelden

Achter de beelden wordt een haag aangeplant van 1 meter breed, volgens
tekening, en volgens piketten in het veld. De haag is even hoog als de sokkels
waarop de beelden staan. Het betreft beukenplantsoen , dat in 3-hoeksverband
wordt aangeplant. De hagen zijn zo hoog als de sokkels van de beelden.
Het is van groot belang dat de strakke belijning ( de lijn waarlangs de haag
geknipt moet gaan worden) van vooral de voorkant van de haag op lange termijn
bewaard blijft. Het is dus goed om deze belijning aan de voet van de heg te
markeren met onopvallend onvergankelijk materiaal.
Een deel van de plantsleuf moet gevuld worden met “beukengrond” ( van de firma
DCM), gemengd met bestaande grond. Dubbele rij beuken planten op 40 à 50 cm
vanaf de voorste rij gebogen piketten. Zie afbeelding 6.
1.3.6

Aanplant hulst achter beukenhaag. Achtergrond silhouet beelden.

De achtergrond van de beelden zelf wordt gevormd door het bosket erachter.
Om het ook 's winters een duidelijke achtergrond te geven wordt hier
wintergroene hulst bijgeplant. De voorkant wordt globaal gesnoeid volgens de
lijnen van het Speelman-ontwerp van 1740. Ook deze gebogen lijn wordt in het
veld gemarkeerd.
De achterste rij gebogen piketten ( Speelman-rand) geven de toekomstige wand
van de hulst aan. Ter plekke wordt hier achter hulst vrij dicht bij elkaar geplant.
Verder naar achteren wat losser in het gedunde bosket. Zie afbeelding 6.
1.3.7

Bosbeheer van het bosket

Voor de uitvoering van het plan is een duidelijk plan voor het bosbeheer in de
boskets op de achtergrond van de beelden nodig. Voorgesteld wordt om hier op
basis van het bestaande bos een beheer van een “middelhoog bos” oftewel een
“bois de moyenne futaie” volgens de 18de eeuwse richtlijnen van Dezallier
d'Argenville te gaan voeren. Dit bestaat uit een voorloperdunning van de snelst
groeiende bomen in het kronendak, gecombineerd met dunning van het aantal
zaailingen, bevordering van een struikenlaag (hulst), en beheer van een laag met

jonge bomen in de middenetage van het bos. Met de overheersende houtsoort es is
dit een mogelijkheid. Hiervoor is een apart advies voor het bosbeheer nodig.
1.3.8

Tuinarcheologische begeleiding

Het plangebied valt in de zone waar naar alle waarschijnlijkheid de gelobde
voorkant van de middenlaan van Speelman uit 1740 is uitgevoerd.
Als er gegraven wordt, zoals bij het verwijderen van de stobben van sierstruiken,
bij het graven van de plantstrook voor de hagen, of bij het maken van een nieuwe
fundering van de sokkels moet dit tuinarcheologisch begeleid worden om te kijken
of er sporen van dit ontwerp te vinden zijn. Opgravingen mogen in Nederland
alleen onder strikte voorwaarden door bevoegde personen uitgevoerd worden. De
bovenste 30 cm, de teeltlaag, is hiervan uitgezonderd. Aangezien juist in deze
bovenlaag de plantgaten / stroken gemaakt worden is het eenvoudig om hier bij de
graafwerkzaamheden naar te laten kijken. Tuinarcheologie is een nieuwe
specialisatie in Nederland. De Warande kan archeologen die zich hierin aan het
bekwamen zijn aanbevelen.
1.3.9

Verplaatsing van de beelden

De verplaatsing van de beelden is seizoen onafhankelijk, en kan dus uitgevoerd
worden als de beslissing is genomen en de middelen aanwezig zijn.
Begeleiding bij het uitmeten en plaatsen is nodig. Zie afbeelding 6.
1.3.10 Reeënvraat
Bescherming tegen reeënvraat door het nieuw beplante deel af te schermen met
schrikdraad.
1.3.11 Gras en stinzenplanten
Het terrein voor de hagen en rond de beelden kan voorzichtig geëgaliseerd
worden, zonder het reliëf langs de paden aan te tasten. Er wordt eerst wat
bladaarde en kalk door de toplaag gemengd.
Er wordt een op het Manpad passend sortiment stinzenplanten aangebracht, met
accent aan de voet van de haag. Sneeuwklokjes en Haarlems Klokkenspel,
opgegraven uit eigen park liggen voor de hand.
Begeleiding is nodig.

2 Opdracht
Het bestuur van de Stichting Huis te Manpad heeft het Adviesbureau voor
Historische Tuinen en Parken uit Laag Keppel gevraagd om een plan op te stellen
om de beelden van Ariadne en Bacchus in het park van een passende achtergrond
te voorzien, waarbij gedacht werd aan hagen.
De Warande ( drs Trudi Woerdeman) heeft een offerte uitgebracht, en de opdracht
is verleend.

3 Uitgangspunten
Adviesbureau de Warande werkt volgens de “Richtlijnen Tuinhistorisch
Onderzoek” van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, en volgens de
“Gedragsregels” van de Vakgroep Groen Erfgoed i.o. .
Dat betekent dat in een belangrijk historisch park als het Manpad de historische
context zorgvuldig bij de plannen wordt betrokken.

Afbeeldingen 2 en 3: Het beeldenpaar van Ariadne en Bacchus in het park van Huis te Manpad,
Jan van Logteren 1734, Foto's 14 april 2013.

3.1 Iconografie: verliefdheid
Ariadne is door Theseus op het strand achter gelaten. Daar wordt zij gevonden
door Bacchus ( Grieks: Dionysos). De twee kijken elkaar aan en worden op slag
op verliefd. Het thema is vaak in de kunst afgebeeld, en bijna altijd gaat het
daarbij om dat moment van elkaar aankijken en verliefd worden. De houdingen
die Jan van Logteren aan de twee personages geeft, laten dat goed zien.
(afbeelding 1, voorpagina en afbeeldingen 2 en 3) De beelden zijn enerzijds naar
elkaar toe gericht: Ariadne rust op haar linker been, Bacchus op zijn rechter been.
De twee lichamen zijn weer lichtjes van elkaar weg gedraaid, er is een soort
aarzeling, of verlegenheid in die pose gelegd.

De hoofden zijn weer naar elkaar toegekeerd, maar niet helemaal, net genoeg om
elkaar vanuit de ooghoeken aan te kunnen kijken.
De bedoeling van dit ontwerp is om dit moment van verliefd worden zo goed
mogelijk tot uitdrukking te brengen. De beelden worden tegen een strakke,
geschoren achtergrond gezet die herinnert aan de achttiende eeuwse parken in
Kennemerland Anderzijds is voor de inpassing van de beelden pragmatisch
gekeken naar de situatie in het park van dit moment.

3.2 Analyse van de historische context
Voor de historische context is gekeken naar de beelden zelf en naar de 3 plannen:
het ontwerp uit 1721, het ontwerp van Speelman uit 1740 en het ontwerp van de
Haan uit 1805. Deze gegevens zijn in verband gebracht met de huidige situatie, en
met de opdracht van het bestuur.
3.2.1

De beelden van Jan van Logteren

De beelden zijn in 1734 gemaakt door Jan van Logteren. Wanneer ze in het park
geplaatst zijn is onbekend. Er is gesuggereerd1 dat ze afkomstig zouden zijn uit
het park van Meer en Berg, maar daar is geen sluitend bewijs voor gevonden. De
beelden zijn duidelijk gesigneerd en gedateerd: 1734.
Op het ontwerpen van Speelman2 uit de periode rond 1740 staan de beelden niet
aangeduid. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat de beelden niet ergens in
het park waren geplaatst.
De sokkels en de beelden horen niet bij elkaar: de steensoort is anders, en de
voetplaten van de beelden zelf zijn wat kleiner dan de ruimte daarvoor op de
sokkels.
3.2.2

Het ontwerp van 1721

Op het ontwerp van 1721 ligt er een vierkante gracht rond het eiland waarop het
huis staat. Aan de kant van de middenlaan ligt een ovaal-segment van een haag
met bomen erin. Voor deze combinatie staan sokkels. Het is niet bekend wat er op
deze sokkels stond. (afbeelding 4, bij d )
Dit motief:van sokkels voor een haag met bomen is gebruikt in het ontwerp.
De bosketten ter weerszij van de middenlaan worden aan de voorkant begrensd
door hagen in de vorm van segmenten van een ovaal. (afbeelding 4, bij A)
Ook dit motief is gebruikt in het ontwerp.
3.2.3

Het ontwerp van Speelman uit1740

Het ontwerp van Speelman heeft voor de middenlaan een ingewikkeld gelobd
motief van de loop van de vijver, de paden, een parterre de broderie en de
voorkant van de bosketten. Bij analyse blijkt dat de lobben van dit motief
teruggaan op een reeks ovalen die gerangschikt zijn rond een punt in front van het
huis. (afbeelding 5) In de bijlage is de analyse van dit ingewikkelde motief nader
uitgewerkt.
1
2

http://www.cascade1987.nl/bacchus-en-ariadne-op-huis-te-manpad-heemstede/
Woerdeman, drs Trudi, Het park van het Huis te Manpad, deel 1, De Slangenburg 1982.

Voor het ontwerp twee segmenten van het centrale, op de middenas gelegen ovaal
in het veld uitgezet om als voorkant van de geschoren hulstwand van het bosket te
dienen.

Afbeelding 4, Ontwerp voor het park van het Huis te Manpad 1721, analyse van de hagen voor de
middenlaan in de vorm van ovaal-segmenten. De plaatsing van 2 sokkels voor een haag met
bomen bij d is gebruikt in het ontwerp.

Afbeelding 5. Ovalen als basis voor de gelobde voorkant van de middenlaan op het ontwerp van
Speelman. Segmenten van het centrale ovaal, dat symmetrisch op de middenas ligt, zijn gebruikt in
het ontwerp.

3.3 Opmeting van de situatie bij de beelden
Er is een opmeting gemaakt van de situatie bij de beelden.
Uitgangspunt is het huis zelf. De zijgevels zijn verlengd over de gracht heen, en
vanuit het midden van het huis is een middenas getrokken. Op afbeelding 6 is het
matenplan weergegeven. Uitgebreidere opmetingen staan in de bijlagen.
Het bleek dat de herplant van de lindelaan ongeveer 60 cm verschoven is ten
opzichte van het huis, naar links op afbeelding 6.

Afbeelding 6 Matenplan van de situatie van de omgeving van de tuinbeelden .
P= piket.

4 Het ontwerp voor de positie van de beelden en hun
achtergrond
4.1 Ontwerptekening
Op het ontwerp (afbeelding 7) is in grijs de gelobde vorm van het ontwerp van
Speelman aangegeven. Vóór deze lijn zijn tussen de nu aanwezige bomen twee
hagen gepland, die globaal evenwijdig lopen aan de historische lijn er achter. Deze
zijn met groene lijnen aangeduid.
Aan de linkerkant loopt deze lijn van de oude linde naar de eerste linde van de
linkerkant van de middenlaan. Daar buigt de haag voor deze linde langs en komt
vervolgens parallel met de middenlaan te lopen, over een lengte van 3 rhijnlandse
roeden (0,942 meter)
Aan de rechterkant herhaalt zich dit in spiegelbeeld. De haag is daar iets korter,
omdat de oude eik in het tracée van de haag valt.

Afbeelding 7. Ontwerp voor de plaatsing van de beelden van Ariadne en Bacchus, in dubbele
coulissen symmetrisch ten opzichte van de middenlaan, volgens de historische lijnen van het plan
van 1741, en wat houding en blikrichting betreft betrokken op elkaar.

De groene lijn (afbeelding 7) loopt niet helemaal evenwijdig aan de grijze
historische lijn. Daar zijn pragmatische redenen voor: de bestaande positie van de
bomen, de verschoven positie van de jonge linderijen van de middenlaan.
Belangrijk is evenwel, dat de twee hagen ten opzichte van de voorste twee lindes
symmetrisch zijn geplaatst. Dat bepaald immers het beeld van symmetrie vanuit
de verte.

Afbeelding 8. Plaatsing van beelden voor hoge hagen in het park van Meervliet. Uit: Hendrik de
Leth, Het Zegepralend Kennemerland, ca 1730.

4.2 Achttiende eeuwse traditie
Volgens de 18de eeuwse traditie zou de haag achter de beelden ongeveer een
meter hoger moeten zijn dan de beelden zelf. (afbeelding 8) Omdat het maar om

korte stukjes haag gaat, zou dit een sterk overdreven vertikaal effect opleveren.
Dit zou misstaan in het park. Daarom is de achtergrond achter de beelden op twee
manieren vormgegeven. Direct achter de beelden vormt de beukenhaag de strak
geknipte licht gebogen vorm die afgeleid is van het Speelman-ontwerp en
aanhaakt bij 18de eeuwse hagen. Deze haag is zo hoog als de sokkels van de
beelden.

4.3 Bosketten op de achtergrond
Iets verder naar achteren liggen de bosketten. De voorkant van die bosketten
worden de eigenlijke achtergronden van de beelden zelf. Daartoe wordt er in het
voorste deel van de bosketten wat extra hulst aangeplant. Deze struik heeft zich
ook spontaan in het bosket gevestigd, en daardoor sluit hulst ook goed aan bij de
rest van het bosket. De voorkant van dit stuk met hulst versterkte bosket wordt
globaal hoog opgeknipt tot een vertikale wand volgens de ovaal-segmenten van
het Speelman-ontwerp, de grijze lijnen op de ontwerptekening dus.

Op afbeelding 9 is deze nieuwe positie weergegeven. De jalons ( rood-witte palen)
geven de plek van de voorkant van de haag weer. Geert Overmars en Petra Doeve
staan op de nieuwe plek van de beelden.
De achtergrond achter de beelden wordt egaler van kleur en strakker van vorm
door hulst bij te planten en te knippen.
De achterkanten van de beelden zijn plat, hetgeen er op duidt dat ze bedoeld zijn
om tegen een achtergrond geplaatst te worden, een muur of een haag. (afbeelding
10) De beelden zijn symmetrisch voor de haag geplaatst, naar beide kanten op
gelijke afstanden van de eerste lindes van de middenlaan, op de as van de
ovaal-segmenten, en 3 rhijnlandse voeten ( 0,942 meter) voor de rechte lijn tussen
de uiteinden van deze ovaal segmenten.

4.4 Dynamische relatie tussen de beelden
De beelden zelf zijn symmetrisch in spiegelbeeld: Bacchus staat op zijn rechter
standbeen, Ariadne op haar linker. De torsi zijn licht van elkaar afgewend. De
hoofden zijn diagonaal over de sokkels zo naar elkaar toegedraaid, dat de
personages elkaar met licht gedraaide ogen aan kijken. De beelden zijn zo
geplaatst, dat in deze dynamische positie de symmetrische relatie tussen de
beelden goed tot uitdrukking komt.

Afbeelding 10, De beelden van Ariadne en Bacchus zijn van achteren plat, bedoeld om tegen een
muur of voor een haag geplaatst te worden.

5 Bijlagen
5.1 Het park en het studiegebied
Het studiegebied voor dit ontwerp omvat de voorkant van het huis, de slangemuur,
de menagerie en het eerste stuk van de middenlaan. Zie afbeelding 11

Afbeelding 11. Het park van het Huis te Manpad volgens de opmeting van 1982, met daarin
aangegeven het studiegebied voor het ontwerp voor de hagen en de beelden .

5.2 Analyse van het plan van 1721
Afbeelding 12 toont het ontwerp van 1721, met daaroverheen geprojecteerd de
opmeting van 1982. Belangrijk is de ligging van de rechthoekige gracht rond het
huis. Het plaats van het motief van de sokkels voor de haag-met – bomen
( afbeelding 4) is in de gracht van 1740 verdwenen.

Afbeelding 12 Park van het Huis te Manpad, situatie 1982, geprojecteerd over de ontwerpkaart
van 1721.

Afbeelding 13. Het Manpad 1721 , matenplan. Links boven in de laan staan de maten ( 24 voet en
18 voet) ingeschreven. De andere maten zijn op de computer gemeten.

Afbeelding 14 (en 4) Ovalen als basis voor hagen op het ontwerp van 1721.

De stippels worden geïnterpreteerd als hagen, de boompjes spreken voor zich.
Het plantverband in de middenlaan is veel nauwer dan op de kaart van 1740.
De hagen en bomen aan het begin van de middenlaan blijken overeen te komen
met 2 ovalen. Er zijn 2 sokkels, waarschijnlijk met vazen of beelden erop, gepland
in het kleinste ovaal net even rechts en links van de bomen die aansluiten op het
plantverband van de middenlaan.

5.3 Analyse van het ontwerp van Speelman uit 1740
Het ontwerp van Speelman uit 1740 is op veel punten uitgevoerd. Belangrijk in dit
verband zijn de plaats van de menagerie en de poort in de slangemuur, en de
gelobde rand van de vijver en de voorkant van de middenlaan. Op het ontwerp is
het huiseiland vergroot, maar dat is nooit uitgevoerd.

Afbeelding 15 Huis te Manpad, ontwerp van het park door A Speelman circa 1740.

Afbeelding 16. Het park van het Huis te Manpad, ontwerp Speelman ca 1740, met daaroverheen
de situatie 1982, ingekorte versie.

Duidelijk is, dat de verlenging van de gracht rond het huiseiland nooit is
uitgevoerd. Bij het passend maken van de kaart van 1740 op de opmetingskaart
van 1982 pasten de bouwhuizen, het grote huis en de oranjerie met vijver prima
over elkaar. Maar de poort in de slangemuur en de plaats van de menagerie waren
naar boven verschoven. Die verschuiving was in de orde van grootte van de
verlenging van de gracht. Door een segment ter grootte van die verschuiving uit
de kaart van 1740 te knippen werd het mogelijk om ook de poort in de slangemuur
en de menagerie op de juiste plek te leggen.

Afbeelding 17. Het park van het Manpad omstreeks 1740, verkort ontwerp Speelman, met de
situatie 1982 er over heen.

De groene puntjes geven de bomen in 1982 aan. Gezien de overeenkomst tussen
de geschulpte vijverrand anno 1740, en het verloop van de huidige gracht, wordt
aangenomen dat het ontwerp van 1740 hier is uitgevoerd, en later is vergraven.

5.3.1

Analyse van de geschulpte vijverrand.

Afbeelding 18:

snijlijnen en loodlijnen

Trek rechte lijnen tussen de uiteinden van de gebogen segmenten
Trek loodlijnen door het midden van deze lijnen
Verleng deze tot de middenas (rood) van het park, en ze blijken elkaar in hetzelfde
punt te snijden.

Afbeelding 19:

eerste ovaal over de gracht

Het grootste, middelste segment van de geschulpte vijverrand blijkt deel te zijn
van een ovaal dat ook door het gezamenlijke snijpunt gaat.

Afbeelding 20:

twee schuine ovalen over de gracht.

De twee kleinere segmenten van de geschulpte rand blijken te passen in 2 kleinere
ovalen, die ook door het gemeenschappelijke snijpunt lopen.

Afbeelding 21: grote ovaal in de centrale as

Het motief aan het begin van de middenlaan bestaat ook uit ovaal-segmenten.
De bomen en het pad volgen deze belijning.
De assen van de drie ovaal-segmenten komen weer op eenzelfde punt uit. ( een
ander punt dan het gemeenschappelijke snijpunt van de geschulpte vijverrand)
Opnieuw past het ovaal op de middenas op het grootste segment.

Afbeelding 22: Twee schuine ovalen naar de bosketten

En opnieuw zijn er twee kleinere ovalen die passen in de kleinere segmenten en
ook door ditzelfde snijpunt gaan.

Afbeelding 23

twee achterste ovalen

Ook de buitenkanten van de groene elementen aan het begin van de middenlaan
passen in twee symmetrische ovalen, die door ditzelfde snijpunt lopen.

Ovalen waarvan segmenten het geschulpte motief voor de
bosketten en de middenlaan vormen.
Afbeelding 24 (en 5)

Samenvatting: de constructie van het motief aan het begin van de middenlaan op
het ontwerp van A. Speelman op het Manpad, omstreeks 1740

Afbeelding 25 Park

Huis te Manpad, gelobde randen van het ontwerp Speelman uit
1740, geprojecteerd op de kaart van 1982.

Afbeelding 26 Park Huis te Manpad, herplantplan middenlaan 1982, geschulpte randen 1740 op
de kaart van 1982.

5.4 Opmeting van de beelden en hun omgeving

Afbeelding 27. Koppeling tussen de maten van het huis en de situatie bij de beelden.

De twee piketten P – P geven een lijn aan die evenwijdig loopt aan de voorgevel,
op een afstand van 73.63 meter. Het ovaal-segment PPP, de voorste jonge lindes
BB en de oude bomen zijn ingetekend volgens de kaart van 1982 en de top10nl
topografische kaart. Deze zijn hier dus nog NIET ingemeten.

Afbeelding 28. Opmeting van de bomen en de middenlaan ten opzichte van het huis.

Afbeelding 29. Opmeting van de bestaande positie ( 14 april 2013) van de beelden ten opzichte
van het huis.

5.5 Matenplan ontwerp

Afbeelding 30. Matenplan ontwerp

5.6 Piketten uitzetting ontwerp

Afbeelding 31. Uitzetting ontwerp achter Ariadne 14 april 2013

Rechts van de jonge linde: ovaalsegment volgens ontwerp Speelman 1740. Rechts
van die lijn wordt hulst geplant, aansluitend op het bosket, als achtergrond voor
het beeld.
Links van de jonge linde: ontwerplijn voorkant van de nieuwe beukenhaag. Deze
heeft een bijna haakse knik, en loopt voor de jonge linde langs. Rechts van die lijn
wordt de haag van 1 meter breed geplant in driehoeksverband.

Afbeelding 32. Uitzetting ontwerp achter Bacchus 14 april 2013

Linker gebogen lijn: ovaalsegment volgens ontwerp Speelman 1740.
Links van die lijn wordt hulst geplant, aansluitend op het bosket en de
taxus-aanplant, als achtergrond voor het beeld.
De gebogen lijn rechts geeft voorkant van de nieuwe beukenhaag. Links van deze
lijn wordt de haag van 1 meter breed geplant in driehoeksverband. De oude eik op
de achtergrond staat in het tracé van de haag, en vormt in feite het laatste stuk van
die haag.

5.7 Mogelijke restanten van de geschulpte randen van het
Speelman-ontwerp

Afbeelding 33. mogelijke restanten van de gelobde randen van het Speelman-ontwerp zijn te
vinden in de taluds van enkele bestaande paden.

