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Excursies in 2011

De Zocher-familie in
Haarlem en omstreken

De Excursiecommissie bereidt voor 2011 drie excursies voor. Als experiment wordt een excursie per fiets
aangeboden op 22 mei. Na een lezing worden in groepen van maximaal vijftien deelnemers en onder deskundige leiding, tuinen en parken bezocht in Haarlem, Overveen en Bloemendaal die zijn ontworpen door
drie generaties Zocher. Zie de toelichting bij de excursie. Vragen over deze excursie kunt u stellen aan het
NTs-bureau, tel: 020 623 50 58 of per e-mail: info@tuinenstichting.nl.

Drie generaties Zocher zijn verantwoordelijk voor vele ontwerpen van landschapstuinen, parken en ontwerpen van huizen in
Haarlem en omgeving, en elders in Nederland.
Jan David Zocher sr. (1762-1817) werd als landschapsarchitect
opgeleid door zijn schoonvader Johan Georg Michael (17371800). Hij is de stichter van de kwekerij Rozenhagen in Haarlem
en was onder andere werkzaam op Velserbeek en Beeckesteyn
in Velsen. J.D. Zocher sr. ontwierp de tuinen van paleis Soestdijk, en werkte daar in opdracht van Lodewijk Napoleon. In 1815
geeft het Nederlandse volk het paleis Soestdijk cadeau aan de
prins van Oranje, de latere koning Willem II. Zijn zoon Jan David
Zocher jr. neemt na de dood van zijn vader het werk over en
werkt eraan van 1817 tot 1835.

Meer informatie over de andere excursies kunt u na 1 januari 2011 vinden op de website van de Nederlandse
Tuinenstichting of opvragen bij het bureau. Publicatie van deze excursies zal in het volgende nummer van
het Tuinjournaal plaatsvinden.
Daarnaast zal ook een excursie worden aangeboden in België, op uitnodiging van Open Tuinen België.

Fietsexcursie door Haarlem, Overveen en Bloemendaal:

drie generaties Zocher - zondag 22 mei 2011
Op zondag 22 mei wordt in groepsverband, onder leiding van een gids, gefietst
langs diverse mooie parken, tuinen en huizen, die ontworpen zijn door de beroemde tuinarchitecten J.D. Zocher sr. en jr., L.P. Zocher en enkele door L.A.Springer.
Programma:
Drie generaties Zocher- zondag 22 mei 2011
Aanmelden en ontvangst in hotel Lion d’Or in Haarlem
10.00
Inleiding van mevrouw J. Patijn-Bijl de Vroe
10.30
Vertrek naar de fietsverhuurder
11.00
Start fietstocht door Haarlem
13.00
Lunch
14.00
Vervolg fietstocht naar Overveen en Bloemendaal
16.15
Thee en terug naar Haarlem
17.00
Inleveren fietsen bij de verhuurder

Louis Paul Zocher. Foto Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Wij raden u aan om per trein naar Haarlem te komen; wij kunnen fietsen reserveren.
U kunt zich voor deze excursie aanmelden d.m.v. de coupon achter in dit Tuinjournaal. Kosten: NTs-donateur en één introducé € 50,- p.p. inclusief huur fiets of
€ 36,50 p.p. met eigen fiets. Uw deelname wordt bevestigd zodra u uw bijdrage
heeft overgemaakt op het rekeningnummer 559 54 46 van de NederlandseTuinen
stichting, onder vermelding van: fietsexcursie Zocher / Haarlem 22 mei 2011.

Koekamp Haarlem, aanleg J.D. Zocher jr. 1837, later met zijn
zoon Louis Paul herontwikkeld tot villapark Frederikspark.
Kopergravure, Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 45.
Denkt u vooral aan regenkleding! Houd er rekening mee, dat we ongeveer 4,5 uur
zullen fietsen.
Gezicht op het huis Elswout te Overveen.
J.D. Zocher jr. ontwierp mogelijk het neogotische
tuinhuisje. Ook werkte hij aan de Hertenkamp en
plantte de rode beuk in de zichtlijn.
Prentbriefkaart, z.j., Noord-Hollands Archief,
Haarlem.

Adres ontvangst: Hotel Lion d’Or, Kruisweg 34/36, 2011 LC Haarlem.
(tel. 023 532 17 50)
Indien u toch per auto komt, kunt u die parkeren in de parkeergarage
‘Station’ in de Lange Herenstraat.
Bij onvoldoende deelnemers wordt de excursie geannuleerd.

Zijn zonen Jan David Zocher jr. (1791-1870) en Carl Georg
Zocher (1796-1863) zijn allebei opgeleid tot bouwkundig- en
landschapsarchitect. Vooral Jan David Zocher jr. is bekend
geworden; tijdens zijn opleiding was hij twee jaar bouwkundig pensionair/stagiair in Parijs op voorspraak van Lodewijk
Napoleon, daarna deed hij twee jaar ervaring op in Italië en
hij maakte een reis in Engeland.
Hij is de architect van het Vondelpark en van de Beurs van
Zocher in Amsterdam, die deed denken aan een Griekse tempel
(nu de plaats van de Bijenkorf). De stijl van zijn gebouwen was
neoclassisistisch, neogotisch of in Zwitserse chaletstijl (een stijl
die wordt getypeerd door rustieke bouwsels in het landschap).
Hij is ook de ontwerper van het landschapspark Schoonoord in
Rotterdam (1852). J.D. Zocher jr. maakte in 1821 met Adriaan
van der Willigen een plan om de Bolwerken, aarden wallen met
bastions, in Haarlem om te vormen tot wandelpark. Na 1840
worden samen met Louis Paul Zocher vele (witte) villa’s ontworpen in het groen van deze oude bolwerken.
Louis Paul Zocher (1820-1915) genoot zijn opleiding als
architect en landschapsarchitect bij zijn vader, met wie hij veel
samenwerkte. Zijn belangrijkste ontwerpen zijn de villaparken:
het Frederikspark, het Kenaupark, het Ripperdapark, de tuin van
het Teylers Museum in Haarlem, de begraafplaats Westerveld in
Driebergen en het stadspark De Plantage in Culemborg.
Louis Paul Zocher heeft geen opvolger.
Leonard Springer (1855-1940) wordt later diverse malen gevraagd om werken van de Zochers te onderhouden, als wel aan
de tijd aan te passen.

Buitensociëteit van de herensociëteit Trou moet Blycken in de
Haarlemmerhout, 1857. J.D. Zocher jr. was de architect. Het gebouw
bestaat nog. Litho, Noord-Hollands Archief, Haarlem.

tuinjournaal december 2010 - pagina 23

Vul de coupon in op pagina 28 van dit Tuinjournaal en geef
u op voor de unieke fietsexcursie door Haarlem, Overveen en
Bloemendaal op zondag 22 mei 2011!

