Mijmer en Focus
een koepel voor landgoed de Overplaats in Heemstede

18e eeuw - Clifford, Linnaeus
Vanaf de het begin van de 17e eeuw, de gouden eeuw, wordt de
binnenduinrand interessant voor de vestiging van buitenplaatsen. Op
de goedkope gronden kopen rijke Amsterdamse kooplieden bestaande
landgoederen op of laten nieuwe landhuizen bouwen. Dit nieuwe
statussymbool wordt gebruikt om de smerige, stinkende steden in de
zomer te kunnen ontvluchten. Door de goede waterverbindingen tussen de
binnenduinrand en Amsterdam zijn de buitens, via het Haarlemmermeer en
de gegraven zandvaarten, per trekschuit binnen een dag te bereiken.
In de omgeving van Heemstede en Bennebroek ontstaat een gordel van
buitenplaatsen. De eigenaren laten rond hun landhuizen grote landgoederen
aanleggen. Het landschap wordt opnieuw vormgegeven. De tuinen en lanen
bij de buitens vormen de basis voor het huidige, bijna volledig door de mens
gecreëerde, parkachtige landschap van de binnenduinrand.
In de 17e en 18e eeuw worden de buitenplaatsen ingericht volgens een strak
geometrisch patroon met lange zichtassen. Verder zijn de geschoren heggen
met kleurrijke bloemperken, de strakke vijvers en een doolhof kenmerkende
elementen.
Landgoed de Hartekamp, gelegen aan de Herenweg, is eind 17e eeuw
eigendom van Hindeloopen die op de plaats van een boerderij een landhuis
bouwt en er een geometrische tuin omheen laat aanleggen. In 1709 koopt
George Clifford sr. (1657-1727), een rijke bankier geboren in Engeland, de
Hartekamp. Zijn zoon, Mr. George Clifford jr. (1685-1760) erft het landgoed in
1727. In de 1731 wordt hij ook eigenaar van de duingronden aan de overzijde
van de Herenweg. Clifford sr. had hier al eerder, op de top van een duin een
koepel met uitzicht op de Haarlemmermeer laten plaatsen. Omdat het duin
ook dienst deed als droogberg was het gebruik ervan aan strikte regels
gebonden. De droogberg mocht niet worden beplant met hoge struiken of
bomen en moest worden beschermd tegen verstuiven door inzaaien met
gras. Clifford jr. laat eerst de koepel verder naar achteren verplaatsen. De
koepel ligt in de as van het huis de Hartekamp en is via twee toegangen
bereikbaar. De verdere aanleg van de Overplaats van het landgoed heeft
plaats tussen 1731, toen de situatie nog was als verbeeld in de kaart van
landmeter CH. Gebhard, en 1737. Volgens de tekeningen van landmeter
Uhl uit 1737, door Springer begin 1900 nauwgezet gekopieerd, is de tuin
van de Hartekamp, met inbegrip van de Overplaats, ingericht volgens de
strakke geometrisch mode van die tijd. Waarschijnlijk is Clifford jr. zelf
verantwoordelijk voor het plan van de tuin rond het landgoed. De Overplaats
is vanaf 1737 een belangrijk onderdeel van Landgoed de Hartekamp. Op de
tekening van de tuin zijn in de Overplaats onder meer een Parnassusberg,
een Amtheater, strakke vijverpartijen en kwekerijen herkenbaar. De
Parnassusberg was in de oudheid de plek waar dichters inspiratie zochten.
In de tijd van Clifford is op meer buitenplaatsen een Parnassusberg te
vinden. De Parnassusberg heeft een oplopende padenstructuur in de vorm
van een slakkenhuis. Naast de Parnassusberg lag een hertenkamp met
een hertenhuis waar herten en reeën liepen. In de tijd dat George Clifford
jr. eigenaar is van de Hartekamp ontwikkelt het landgoed zich tot een van
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De Hartenkamp met de Overplaats in 1737, kaart overgetekend door L.A. Springer, naar een tekening van George Lodewich Uhl
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Plangebied
De Overplaats ligt op de grens van Heemstede en Bennebroek. De
buitenplaats is ontstaan toen het duingebied aan de overzijde van
de Herenweg als “overplaats” aan het landgoed De Hartekamp werd
toegevoegd. Deze beroemde buitenplaats uit de 17e eeuw bestaat nog
steeds en is nu in gebruik als instelling voor verstandelijk gehandicapten.
Tot begin 1900 is de Overplaats onderdeel blijven maken van De Hartekamp.
In de loop van de eeuwen is het gebied van de Overplaats daarbij door de
opeenvolgende generaties bewoners steeds uitgebreid. Begin 20e eeuw,
als het landgoed zijn grootste omvang heeft bereikt, is begonnen met het in
delen verkopen van de Overplaats. De versnippering die hiervan het gevolg
is, heeft geleid tot een gebied zonder eigen karakter en uitstraling.
Gevolg hiervan is ook dat de natuurwaarden van de Overplaats gering zijn.
Dit is vooral het gevolg van het matig beheer van de laatste decennia.
Als in 1994 het eerste deel van de Overplaats in handen komt van het
Landschap Noord-Holland breekt een nieuwe fase aan. Doordat een steeds
groter deel van de door de jaren heen versnipperde Overplaats in eigendom
komt van Landschap Noord-Holland wordt het beheer van de Overplaats
weer gericht ter hand genomen. Dit heeft een sterk verbeterde kwaliteit van
de buitenplaats tot gevolg.
Het Landschap streeft ernaar De Overplaats te herstellen als een
volwaardige Buitenplaats. In samenwerking met de eigenaren van de
omliggende landhuizen en appartementencomplexen wordt gestreefd naar
een Buitenplaats met een eenduidige uitstraling en een samenhangend
karakter. Herstel van oude cultuurhistorische en landschappelijke waarden
en behoud van inmiddels ontwikkelde natuurlijke en recreatieve waarden
staan daarbij voorop. Op termijn is het doel aansluiting te zoeken bij
habitatgebied Kennemerland-Zuid. De Overplaats zal een verbindende
schakel moeten gaan vormen tussen Kennemerland enerzijds en het
Bennebroekbos en de Haarlemmermeer anderzijds. Dit geldt zowel voor de
ecologische als ook voor de recreatieve verbinding.
Om de toekomstige ontwikkeling gestructureerd te kunnen aanpakken
wordt een Inrichtingsplan voor de Overplaats gemaakt. De eerste fase van
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Inspiratie
Het huidige park is in het begin van de 18e eeuw
vermoedelijk ontworpen door J.D. Zocher sr. Kenmerkend
voor zijn romantische landschappelijke stijl zijn de
slingerende beuken- en eikenlanen en de smalle paadjes
met steeds wisselende vergezichten.

Romatiek: ontdekken

Koepeldak

De oorspronkelijke theekoepel die hier gestaan heeft kan
zich plaatsen in een rijke geschiedenis. Het is een typisch
Hollands verschijnsel, dat ontstaan is in de tijd dat de thee
uit het verre oosten naar Nederland kwam. Het was een
plek om te zien en, niet onbelangrijk, om gezien te worden.
De theekoepel had dan ook veel ramen en was meestal
achthoekig.
Wij hebben ons laten inspireren door deze traditie.
Omdat de karakteristieke vorm van de theekoepel erg
mooi is, maar de traditionele functie van het theedrinken
grotendeels verdwenen, zien we de nieuwe blikvanger als
een object dat de plek op de droogberg opnieuw definieert
en dat de kwaliteiten van de omgeving versterkt en laat
zien. De nieuwe koepel wordt volledig opgetrokken uit
gerecyclede baksteen, IJsselsteentjes. Van deze grove
stenen maken we een strakke sculptuur, met scherpe
hoeken. Elke steen is in een drie dimensionaal programma
getekend.
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Sculptuur

Genius Loci

Theekoepel uit de 18e eeuw
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Mijmer en Focus
De achthoekige sculptuur wordt aan de ene kant
opengewerkt met een trap die naar een smal en hoog gat
leidt. Deze trap met dikke en hoge treden, opent de koepel
richting het park en biedt tegelijkertijd een zitplaats aan de
bezoeker, die hier kan genieten van het weidse uitzicht. De
smalle hoge opening richt de blik aan de andere kant direct
naar het hoofdgebouw van landgoed De Hartekamp. Een
uitsparing in het koepeldak laat gedurende de dag het licht
op verschillende plekken schijnen.

De koepel wordt altijd zijdelings benaderd, passend bij de
romantische opzet van de tuin: de wandelaar ontdekt de
koepel terwijl hij door de tuin loopt. De koepel is onderdeel
van de rijkdom van de tuin, maar het is geen toeval dat alle
paden hierop uitkomen. Geheel volgens de romantische
traditie is de ontdekking strak geregisseerd.
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