
Excursies Huis te Manpad, levende historie in een mooie groene omgeving 

Exclusief wandelen, samen met gids 

          

Op zaterdag 2 februari a.s. beginnen de wekelijkse excursies op Huis te Manpad, misschien 
wel de best bewaard gebleven buitenplaats van Kennemerland. De tuinbaas heeft de 
afgelopen tijd niet stil gezeten, waardoor de Buitenplaats er prachtig verzorgd bij ligt. 
Manpad is beroemd vanwege de overvloedige stinsenflora en vooral de vele sneeuwklokjes 
zijn de moeite waard. Kom vroeg in het seizoen, want de bloemenpracht is, zoals de laatste 
zachte winters gebruikelijk, vroeg in het jaar te zien. 

Nieuwe lindebomen en nieuwe reigersoort 
De linden aan de Wildlaan zijn opgekroond en kunnen verder als fraaie randbomen langs 
deze zichtlijn doorgroeien. De nieuwe bomen, die dienen als vervangers van de oude linden 
op het voorplein, zijn gearriveerd en staan klaar om geplant te worden. Het is nu wachten op 
een goed moment. 

Er is een nieuwe vogelsoort op Manpad vastgesteld: de grote zilverreiger. Deze reigersoort 
is, na decennia lang uit ons land verdwenen te zijn geweest, weer als broed- en standvogel 
teruggekomen en zeker in de wintermaanden geen zeldzaamheid meer. Spiegelend in de 
vijver bij het grote huis, is de zilverreiger een hoffelijke verschijning! 

Sterappels en beheerplan 
Helaas is de aanplant van een aantal pruimenbomen na een aantal jaren geen succes 
gebleken. Deze fruitbomen zijn nu vervangen door appelbomen van het ras sterappel. Dit 
smakelijke bewaarappeltje is in particuliere collecties bezig met een comeback.  
Verder is er een nieuw beheerplan in voorbereiding, waarbij bestuur en tuinbaas zorgen voor 
een zorgvuldig en planmatig beheer van deze fraaie buitenplaats. 

Excursies 
Het park van Huis te Manpad, Herenweg 9 te Heemstede is alleen in excursieverband te 
bezoeken. Van februari t/m 15 oktober is er iedere zaterdag om 10.00 uur een excursie. Van 
februari t/m mei is er ook op dinsdag om 14.00 uur een rondleiding. Op deze tijdstippen staat 
er bij de poort een gids klaar, die u meeneemt voor een boeiende wandeling. Aanmelden is 
niet nodig en er worden geen kosten berekend. Het hoofdhuis en de overige woningen 
worden particulier bewoond en zijn dus niet te bezichtigen. Een groepsbezoek is ook buiten 
de openstellingstijden mogelijk, behalve op zondag. Spreek dit af met Iris de Graaff, telefoon 
023-5475040. Voor overige informatie betreffende de openstelling of excursies kunt u terecht 
bij excursiecoördinator Peter de Jong: 06-54392301 of peter-atalanta@hotmail.com. 

www.huistemanpad.nl 
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