
VILLA CARNEGIE

Op een unieke, groene locatie in het hart van de Haagse 
binnenstad heeft Braaksma & Roos Architectenbureau een 
transparante appartementenvilla ontworpen. Het 
karakteristieke begin 20e-eeuwse kantoorpand is 
herontwikkeld en uitgebreid tot 9 luxe appartementen met 
een ondergrondse parkeergarage. Een krachtig ontwerp 
waarin een spannend spel ontstaat tussen oud en nieuw. 

VILLA 
CARNEGIE

Braaksma & Roos Architectenbureau heeft een integraal en 

dynamisch ontwerp voor Villa Carnegie inclusief de nauw 

verbonden buitenruimte ontwikkeld.

1

11



Tegenover het Vredespaleis, midden in de 

Haagse ambassadewijk, pronkt de statige 

Villa Carnegie. Door de verschillende 

verbouwingen en ongelukkige 

uitbreidingen de afgelopen decennia was 

het pand min of meer verdubbeld in 

grootte, maar had het z’n karakteristieke 

uitstraling grotendeels verloren. Een 

belangrijk uitgangspunt bij de 

herontwikkeling van de villa was dan ook 

om de bijzondere kwaliteiten ervan 

opnieuw in te zetten. Het nieuwe ontwerp 

zou een krachtige verbinding met de 

groene omgeving aangaan.

De door ons ontworpen nieuwbouw is om 

die reden naar buiten georiënteerd, en 

maakt de tuin een essentieel onderdeel 

uit van het complex. Om privacy te 

waarborgen zijn er langs alle ramen slanke 

stalen shutters geïnstalleerd. Door ver-

schillende bronstinten te gebruiken wordt 

een dynamisch en esthetisch 

gedetailleerd gevelbeeld gecreëerd dat 

het omliggende kleurenpalet 

complementeert. De structuren in zowel 

de shutters als het hekwerk zijn 

het mooiste meisje van de klas

Opdrachtgever
RBR Real Estate

Locatie
Den Haag

Datum
2019

begane grond

4e verdieping

ontworpen in het verlengde van de 

verfijnde taal van het oorspronkelijke 

gebouw. Het hekwerk is een eigentijdse 

interpretatie van de vormentaal in de 

omgeving, en vormt een delicaat open 

weefsel rondom de nieuwbouw. Deze 

gestileerde details komen ook terug in de 

vloeren van de balkons, die taps toe lopen. 

Een trompe ĺ oeil waarbij lijnen smaller 

lijken en vormen nog eleganter aan doen. 

De nieuwe woningindeling is met zijn lange 

enfilade gebaseerd op de oorspronkelijke 

klassieke structuur van de villa, waardoor 

de bewoners zowel de historie als het 

eigentijdse en lichte buitenhuis beleven.  

Als kers op de taart is er  in nauwe 

samenwerking met landschaps-

architectenbureau Bosch Slabbers een 

integraal ontwerp voor de buitenruimte 

ontwikkeld. Deze wordt gekenmerkt door 

monumentale bomen, kruidenperken en 

een langgerekte spiegelvijver.

Status
Beschermd stadsgezicht

Programma 
9 luxe appartementen

Team
Simon Streit, Job Roos, Matthijs van der Lugt, 

Wouter Hoevers
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Voetnoot mtb tot netto vrije hoogten:

*01 | Alle theoretische vrije hoogten dienen als 'niet-verkoopbaar' beschouwd te worden, mede dankzij het feit dat hierbinnen veel variabelen (koper-specifieke keuzes) niet zijn verwerkt.

*02 | Alle verkoopbare vrije hoogten dienen als 'verkoopbaar' beschouwd te worden, echter kunnen deze afwijken van de realiteit door één van (of een combinatie van) de volgende factoren;

- | De mate van doorbuiging van verscheide constructie onderdelen.

- | De mate/manier van vloer-en/of-plafondafwerking

- | Het verloop van kanalen en/of leidingwerk

Hoogtes zijn genomen tpv de hoogste punten van de plafonds, randkoven zijn hier niet in opgenomen.

!!! Braaksma & Roos Architectenbureau BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen in het werk.

tekeningnummer

schaal

datum 13-10-2017

VK-621

1:50

Doorsneden, AA & BB

Doorsnede AA Doorsnede BB
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*01 | Alle theoretische vrije hoogten dienen als 'niet-verkoopbaar' beschouwd te worden, mede dankzij het feit dat hierbinnen veel variabelen (koper-specifieke keuzes) niet zijn verwerkt.

*02 | Alle verkoopbare vrije hoogten dienen als 'verkoopbaar' beschouwd te worden, echter kunnen deze afwijken van de realiteit door één van (of een combinatie van) de volgende factoren;

- | De mate van doorbuiging van verscheide constructie onderdelen.

- | De mate/manier van vloer-en/of-plafondafwerking
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Hoogtes zijn genomen tpv de hoogste punten van de plafonds, randkoven zijn hier niet in opgenomen.

!!! Braaksma & Roos Architectenbureau BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen in het werk.
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VK-621

1:50

Doorsneden, AA & BB

Doorsnede AA Doorsnede BB

Doorsnede Villa Carnegie - links het bestaande deel, rechts het nieuw aangebouwde deel.

Doorsnede bestaande deel Doorsnede nieuwe aanbouw
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tekeningnummer

schaal

datum 13-10-2017

VK-601.4

1:50

Gevelaanzichten, zijgevel rechts

De organische vormen van de omgeving dienen als inspiratie voor de het verfijnde en moderne 

ontwerp van de balkonhekken.

De verbinding tussen oud en nieuw bestaat uit een gedecoreerde buitenkant met een motief in 

dezelfde vormentaal als de balkonomheining. D.m.v. doorkijkjes intergreert het  met de omgeving.

De bronze kleur van de metalen shutters refereert naar het warme palet van het omliggende  

landschap.  
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Gedetailleerd gevelaanzicht van rechts, Villa Carnegie
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VILLA CARNEGIE

Het nieuwe ontwerp zoekt  een krachtige verbinding met de groene omgeving.
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VILLA CARNEGIE

“Het hekwerk is een 

eigentijdse interpretatie 

van de structuren in de 

omgeving, en vormt een 

delicaat open weefsel 

rondom de nieuw bouw.”

Job Roos
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VILLA CARNEGIE

De nieuwe woningindeling is gebaseerd op de oorspronkelijke klassieke structuur van de villa, met en reeks  

aaneengeschakelde ruimten die worden verbonden door een lange enfilade.
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VILLA CARNEGIE

Het leefgebied wordt door de grote raam partijen en ruimtelijke balkons zo ver mogelijk doorgetrokken naar buiten toe.

“DE BALKONVLOEREN 
LOPEN TAPS TOE.  
EEN TROMPE ĹOEIL 
WAARBIJ LIJNEN 
SMALLER LIJKEN EN 
VORMEN NOG 
ELEGANTER 
AANDOEN.”
Simon Streit - projectarchitect
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VILLA CARNEGIE

Om,  tegenover het gevoel van het buitenhuis toch de privacy te waarborgen, zijn er langs alle ramen slanke stalen shutters geïnstalleerd.
9

11



VILLA CARNEGIE

Door ver schillende bronstinten te gebruiken wordt een dynamisch gevelbeeld gecreëerd dat het 

 omliggende kleurenpalet complementeert.

“De structuren in zowel de shutters 
als het hekwerk zijn ontworpen in 
dezelfde verfijnde taal van het 
oorspronkelijke gebouw”
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VILLA CARNEGIE

De  transparante appartementenvilla bevindt zich op een unieke groene locatie in het hart van de Haagse Binnenstad. De spiegelvijver 

maakt zijn naam waar en verrijkt en verlengd het natuurlijke kleurpalet van de groene omgeving.
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