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Johannes van Lier, ontvanger-generaal van Drenthe, liet in 1777 een nieuw 

onderkomen bouwen. Aan-gezien er binnen de stadsingels weinig geschikte 

bouwmogelijkheden waren, werd dit huis er buiten gebouwd. Van Lier bezat in dit 

gebied diverse landerijen. Na de bouw van het huis werd een park aan-gelegd, in de 

toen al tamelijk ouderwetse formele vormentaal. De belangrijkste structuurvormende  

elementen uit deze periode waren het lanenstelsel en het Grand Canal. Slechts tien 

jaar later kwam het huis al in handen van zijn zoon, Johannes Henricus Petrus van Lier. 

Waarschijnlijk liet hij in de periode voor zijn overlijden in 1823 het eerste deel van de tuin, 

direct achter het huis, door Roodbaard in landschappelijke stijl veranderen. 

Wat zijn werkzaamheden exact waren, blijft mede door het ontbreken van 

ontwerptekeningen onduidelijk. Wel kan geconcludeerd worden dat slechts een deel van 

het park in de landschappelijke stijl is her-ingericht. Het Grand Canal en het lanenpatroon 

zijn namelijk nog aanwezig. Deze elementen geven gezamenlijk een beeld van de 

verschillende fasen van de historie van Overcingel weer. 

OVERCINGEL



Plattegrond van de Overcingel met de landschappelijke aanleg

Aan de hand van kaart- en beeldmateriaal kan een interpretatie van de aanleg worden 

gemaakt. De landschappelijke aanleg bevindt zich direct achter het huis. Dit deel van het 

terrein wordt begrensd door bomenrijen. Achter deze bomenrijen ligt het Grand Canal. 

De aanleg is door deze begrenzing een rechthoekig terrein geworden, waarbinnen 

diverse perken kunnen onderscheiden worden. De perken zijn allemaal verschillend 

vormgegeven. Om de perken heen slingert het padenstelsel. In de aanleg is gebruik 

gemaakt van hoogteverschillen als ontwerpmiddel. Hoewel het reliëf bescheiden is, vormt 

het wel een integraal onderdeel van het ontwerp. 

De aanleg staat ook nu nog bekend om zijn bijzondere collectie stinsenplanten. Aangezien 

er in de laatste 50 jaar echter veel nieuwe soorten zijn geïntroduceerd, is het moeilijk vast 

te stellen welke soorten ook al in de eerste helft van de negentiende eeuw voorkwamen. 

De landschappelijke aanleg bestaat nog altijd en is in eigendom van directe 

afstammelingen van de familie van Lier.


