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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 9: Een aan de Hydeparklaan gelegen 19de-eeuwse ORANJERIE in eclectische stijl
met Lodewijk XIV invloeden, van een bouwlaag op rechthoekige plattegrond onder een platdak. De bescherming van
het object richt zich uitsluitend op de voorgevel. Zij- en achtergevel zijn door ingrijpende wijzigingen niet
beschermenswaardig evenals het interieur dat tegenwoordig in gebruik is als kantoor. De voorgevel heeft een
symmetrische indeling en is negen traveeën breed, die met uitzondering van het midden travee met een rondboog
zijn opengewerkt. De eerste, vijfde en negende travee worden door een koepel(s) bekroond, die met imitatie
bitumen leien of singels zijn gedekt. Op de middelste en grootste koepel is een achtzijdige lantaarn geplaatst, die
bekroond wordt door een beeld van de godin Flora en twee putti. De twee buitenste koepels worden bekroond door
een lantaarn met vierkante grondvorm. De gevel is uitgevoerd in zandsteen en rijk bezet met pilasters, lisenen met
imitatie voegen, cordonlijsten, rocaille motieven en getoogde frontons. De fries, penanten, frontons, sluitstenen,
kapitelen en vensteromlijstingen zijn gedecoreerd met florale motieven, vooral acanthusbladeren. De gevel tussen
de koepels is bekroond door een balustrade bestaande uit een hekwerk met balusters tussen pijlers,waarbij op de
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zwaardere pijlers vazen geplaatst zijn. Voor de oranjerie ligt een verdiepte kleine geometrische tuin die door een
laag struikgewas omzoomd is. In het midden ligt een vijver met een vierkant grondplan met aan iedere zijde een
kleinere halve cirkel. In het verlengde van de middenas van de oranjerie en de tuin ligt een berceau die enige jaren
geleden is gerestaureerd.
WAARDERING
De 19de-Eeuwse ORANJERIE is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang;
- vanwege de ouderdom,
- vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de aanleg van de buitenplaats,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
- vanwege architectuurhistorische waarden,
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg,
- vanwege de ensemblewaarde binnen de buitenplaats Hydepark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Orangerie
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