
Context en landschap

Overbos en ’t Sorghbos zijn gelegen op een oude (ver landinwaarts gelegen) strandwal waarop ook het
dorp Heemstede is ontstaan. Op deze oorspronkelijk aan zee gelegen strandwal is rond 3000 voor Chr.
een lage duinrug opgewaaid. Uniek aan het plangebied is dat dit oude duinreliëf nog aanwezig is.

Het gebied ligt centraal in Kenemmerland, dit is een van oudsher bewoonde landstreek waar in de
structuur van strandwallen- en vlakten een groot aantal kastelen en buitenplaatsen is gebouwd. Het
landgoed is onderdeel van het voormalig landgoed Berckenrode. Berckenrode was oorspronkelijk een
door  water  omringde burcht  midden in de natte strandvlakte  aan de westzijde van de Heerenweg.
Overbos`\ ’t Sorghbos was het droge park- en bosgebied aan de overzijde.

In  de  18e en  19de eeuw is  het  oostelijk  deel  van  de  oude duinrug  afgegraven.  Gaandeweg is  het
afgegraven gebied geheel bebouwd geraakt. Plaatselijk is het duin iets verder afgegraven, hier bevindt
zich de huidige bebouwing en de parkeerplaats van het Overbos.

In de tweede helft van de 20ste eeuw zijn er in het gebied 3 bejaardeentehuizen gebouwd, elk met een
eigen terrein: Overbos (Katholiek), Kennemeroord(Ned. Hervormd) en Kennemerduin (Gereformeerd).
Het  Sorghbos  werd  daarmee  verdeeld  in  3  eigendommen,  maar  doordat  fysieke  afscheidingen
ontbreken wordt het geheel nog als aaneengesloten landgoed/bos herkend.

Oude beuken en Eiken zijn beeldbepalend voor het bos. Verder resteert er een oude vijver. Het bos
heeft veel kwaliteiten, maar is momenteel erg verwaarloosd met een veelheid aan ondergroei en klimop.
De  padenstructuur  is  niet  duidelijk,  er  zijn  geen  heldere  entree’  snaar  het  gebied,  de  vijver  is
dichtgegroeid.

Ontwerp

Het landschapsontwerp voor het Overbos wordt gemaakt door Vista. Het overkoepelend ontwerp van
het gehele Sorghbos is in 2005 gemaakt door bureau Maris,  waarmee het landschapsontwerp van
Overbos wordt afgestemd.

Uitgangspunten voor de ligging van het nieuwe gebouw in het landschap:

• Betrekken van landgoed en gebouw op elkaar, 

• toegankelijk maken van het Zorgbos

• Visuele relatie voor- en achterterrein



Gebouw Ontwerp

Het gebouw dat er lag blokkeerde de toegang tot en het zicht op het achtergelegen Overbos. Het
gebouw is een fysieke barriere.

Bij het ontwerp van het gebouw was het uitgangspunt een gebouw in het bos te maken, met maximaal
uitzicht op het bos en doorzichten en toegang vanaf de straat naar het bos. Hiertoe is het gebouw meer
naar het noorden geschoven, om zo aan de zuidzijde een entreeplein te creeren.

Om het gebouw licht te maken en het te doen opgaan in het bos is het gebouw opgebouwd uit  3
vleugels,  drie  bouwdelen  die  uitwaaieren  naar  het  bos.  Het  zijn  drie  gekoppelde  paviljoenachtige
vleugels, waardoor een kleinschaliger en transparanter geheel ontstaat.De drie massa’s lopen in hoogte
op. De vleugel aan de Burgemeester van Lennepweg is de laagste en is sluit aan bij de bouwhoogte
van de bebouwing aan de overzijde van de straat. De middelste vleugel ‘omarmd’ het entreeplein en de
derde en hoogste vleugel steekt het park in.Transparantie en golvende lijnen zorgen voor een organisch
geheel.Het gebouw heeft  behalve de golvende terrassen op de verdiepingen ook buitenruimten op de
begane grond die onderdeel vormen van de vormentaal van het gebouw. Het gebouw is zo geworteld in
en verankerd aan het landschap.

Plint

De  gemeenschappelijke  voorzieningen  van  het  wijksteunpunt  en  de  zorgvoorzieningen  zijn  op  de
begane grond gesitueerd en liggen aan het entreeplein. Dit maakt het plein tot een openbare voorhof,
met wellicht ook een terras en een restaurant. De bezoekers vanuit de wijk worden door de doorzichten
en paden uitgenodigd ook in het Sorghbos te wandelen.

Entreeplein

Een centraal entreeplein voor alle gebruikers levert een representatieve entree en een stimulans voor
het gebruik van de voorzieningen van het wijkcentrum in de plint.

Centrale hal

Vanuit de centralle hal zijn de verschillende voorzieningen en ook de PG woongroepen toegankelijk. De
functies en inrichting van de hal zullen nog verder uitgewerkt worden zodra er meer zicht is op de
toekomstige gebruikers.

PG groepswoningen 

De groepswoningen liggen op de begane grond en de eerste verdieping, dichtbij de voorzieningen en
met een ruim gemeenschappelijk terras dicht bij of grenzend aan de tuin. De woonkamers hebben een
raam naar de gemeenschappelijke hal voor een levendig uitzicht.

De parkeergarage en de bergingen liggen onder het gebouw in de kelder. De garage is met een aparte
entree aan de noordzijde toegankelijk.  Ook op de voorhof  is  er  parkeergelegenheid  onder  bomen.
Hiermee wordt het entreeplein zoveel mogelijk een voetgangersplein.



Zorgappartementen

De zorgappartementen liggen verspreid  over  de drie  vleugels  en zijn  zo’n  90 a 130m2 groot.  Alle
woningen hebben een ruime buitenruimte en met veel glas in de gevel vrij uitzicht naar het bos.

 Op de topverdieping liggen per  vleugel  2 a  3 penthouses van omstreeks 180m2. De penthouses
hebben een extra groot terras en een panoramisch uitzicht over de omgeving.

Materialisatie

Houten gevel

Het thema van het gebouw is zon zee en duinen. Zowel de materialen wit geschilderde houten geven
als  de  zandkleurige  (  grint  )  afgewerkte  balkons  bewwerkstellige  de  sfeer  van  aan  de  kust
wonen.Verbijzonderingen, zoals de entree’s zijn houtenlatten diamantje’s die als losse volume’s in de
plint zijn ondergebracht.

Kleuren

De gekozen kleuren ( elke toren een pastel kleur) refereren aan de oud engelse badplaats stijl.Verder is
het kleur en materiaal palet zo rustig mogelijk gekozen

Balkonhekwerk

De  RVS  gepoedercoated  (  geen  onderhoud  en  geen  zinkbehandeling  +  dunner  gematerialiseerd)
golvende balkonhekken gevel het gebouw als een lichte voile een 2e huid.


