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Een oranjerie speelt in ons voorstel de hoofdrol -als boodschapper van een traditie die haagwijk door de sloop van het landhuis in de 18e eeuw heeft moeten missen. Deze hoge
binnenruimte vormt een indrukwekkende centrale hal met overvloedig daglicht en citrusbomen. De kuipplanten worden in verrijdbare bakken ‘s zomers naar buiten gereden en
markeren dan het voorplein en de binnenhof. De oranjerie kan dan podium zijn voor wisselende exposities of concerten. Het voorplein vormt een waardige beëindiging van de
oprijlaan en verbindt wandelpad, parkeerinrit en koetshuis. De oranjerie geeft aan de uiteinden toegang tot drie royale woonvleugels van ieder drie lagen. Samen vormen zij een
samengesteld volume in de vorm van een liggende h: de h van haagwijk.

De appartementen in de drie woonvleugels variëren in grootte - circa 140, 150, 160, 180, 225 en 240 m2 - en hebben ruime terrassen aan het uiteinde van de vleugel. Bij de
indeling van de appartementen wordt het principe van de enfilade toegepast - een begrip uit de 18e eeuw - waarbij deuropeningen in elkaars verlengde worden geplaatst.
Resultaat is een statige doorkijk via de verschillende vertrekken en een imposant ruimtelijk effect. Door het ontbreken van gangen en de royale opzet ontstaat een interessante
opeenvolging van kamers en nissen, die inspireren tot uiteenlopende bestemmingen: salon, bibliotheek, plantenkamer, muziekkamer, atelier, werkplaats, woonkeuken met
binnen- en buitenkeuken, meditatieruimte, speelkamer, etc. Daglicht valt overvloedig binnen via vertikale ramen, die variëren in breedte. Daar waar maximale transparantie is
gewenst - ter plaatse van de terrassen op het zuiden - zijn de openingen extra breed, maar zodanig, dat de continuïteit van de gevel blijft bestaan. En daar waar de
woningindeling het toelaat, zijn de raamopeningen smaller. 
De grootste woningen liggen op de bovenste verdieping en hebben een tweede buitenruimte in de vorm van een patio.
De drie woonvleugels worden ontsloten door drie liften, die direct in de oranjerie uitkomen of in de parkeergarage, waar per woning twee parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Gevels, terrassen en oranjerievloer worden uitgevoerd in geschuurd en gebouchardeerd Belgisch hardsteen, en dragen daarmee bij aan een uitdrukking van statige chic. Het
lichte grijsblauw van de gevels combineert  prachtig met al het groen rondom. Ramen worden geplaatst in diepe neggen, en op de zonkanten voorzien van verticale screens.
De overige materialen zijn terughoudend gekozen en gericht op duurzaam uiterlijk en gebruik.
Het terras aan de vijver wordt nonchalant ingericht á la Jardin du Luxembourg en ook langs de vijver staan in zomer en winter stoeltjes voor passanten en bewoners, wat de
levendigheid en het informeel contact bevordert. Een permanent buitenmeubel, uitgevoerd in bardiglio marmer vormt een afscherming van het terras en kan in geval van
feesten dienst doen als bar.

Een prieel met uitkijkplatform in de vorm van een reusachtige h onderstreept aan de Vliet de  naamgeving en de ontspannen sfeer van haagwijk.
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maarten vandeneyndeKasteel Duivenvoorde: parallel met de H van Haagwijk



“Het is niet reëel van de nieuwe buitenplaatsen te verwachten, dat zij in vormgeving en uiterlijk de geest van de
bestaande buitens zullen ademen. Ze zullen in hun vormgeving de architectonische opvattingen van de 21e

eeuw weerspiegelen- net als de oude buitens het schoonheidsideaal van hun eigen tijd uitdroegen. Als zodanig
kunnen nieuwe buitenplaatsen van grote cultuurhistorische waarde worden.”

Citaat uit: “Nieuwe buitenplaatsen in het stadslandschap”, een publicatie van het ministerie van LNV.
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