
Oostvlietweg 36, Leidschendam 
UNIEK VRIJ WONEN, DICHTBIJ DE NATUUR, MIDDEN IN DE RANDSTAD!





 Oostvlietweg 36, Leidschendam

Vraagprijs: € 1.250.000 k.k.

       

Deze bijzonder mooi afgewerkte, vrijstaande villa (circa 285 m2) heeft een aangebouwd guest house, een 
garage en staat op een perceel van bijna 2000 m2. Deze jaren ‘30 woning heeft de kenmerken en sfeer uit 
die bouwperiode, maar is volledig up-to-date en voorzien van alle hedendaagse gemakken.  

Zowel de ‘stadsliefhebber’ als de ‘natuurliefhebber’ kan hier zijn hart ophalen. Niet alleen Den Haag 
maar ook Leiden, Leidschendam, Voorburg en Voorschoten zijn goed te bereiken. De “British School’ 
ligt op 10 minuten fietsen.  

Zo vrij en landelijk wonen is zeldzaam midden in de Randstad! De ligging van het huis is ideaal: Aan 
de voorzijde heeft het uitzicht op de Vliet met daarachter grasland dat loopt tot aan Kasteel 
Duivenvoorde. En aan de achterzijde grenst het aan natuurgebied “Vogelplas de Starrevaart”, een 
klein gebied met flora en fauna. Het is een uniek gebied vooral interessant voor vogelliefhebbers, 
maar even geliefd bij rustzoekende wandelaars. Ook natuur- en recreatiegebied Vlietlanden ligt op 
steenworp afstand. 





U bereikt de woning via het mooie smeedijzeren hekwerk aan het begin van de oprit. U 
bevindt zich vervolgens in uw eigen oase omringt door schitterende natuur. Op het 
terrein is plaats voor het parkeren van meerdere auto’s.  

U komt de woning binnen in het portaal met garderoberuimte en toegang tot het royale 
toilet. Vervolgens gaat u naar de ruime ontvangsthal met stijlvolle, vaste trap naar de 
eerste verdieping. Vanuit hier geven dubbele openslaande deuren toegang tot de living. 
Zowel hal als portaal hebben een mooie marmeren vloer met vloerverwarming. 

De L-vormige living (circa 50 m2) is heerlijk licht en ruim. Vanuit hier heeft u aan alle 
kanten een adembenemend uitzicht op de omgeving. Dit zal u nooit vervelen. Hier 
geniet u van wat de natuur heeft te bieden tijdens de verschillende jaargetijden: 
verschillende vogels die komen en gaan, de plas waar schaatsers hun rondjes maken 
tijdens een strenge winter, de opkomende zon.  
Wat verder opvalt is de schitterende, traditioneel gelegde visgraad parketvloer en de 
mooie afwerking; hier heeft men echt oog gehad voor de details. De sfeervolle 
openhaard met klassiek marmeren schouw zorgt voor gezelligheid tijdens de donkere 
en koude dagen.  

Aan de living grenst een tuinkamer (circa 20 m2), een fijne plek die uitstekend gebruikt 
kan worden als werk-, TV- of speelkamer. 

Ook de woonkeuken (circa 26 m2) is bereikbaar via de living. De keuken is voorzien van 
een granieten aanrechtblad met 1,5 spoelbak en van kwaliteitsapparatuur waaronder 
een 5-pits gaskookplaat, een afzuigkap, een stoomoven, een combi-oven, een 
vaatwasmachine, een koelkast en een vriezer. Hier zult u vaak verbijven, want het is een 
heerlijke ruimte om optimaal te genieten van het uitzicht over de Vogelplas en de tuin. 
De woonkeuken is deels voorzien van vloerverwarming. 

“…Het hele jaar genieten van deze waterrijke omgeving…” 



Vanuit de hal gaat u met de trap naar de eerste verdieping. De ruime overloop geeft 
toegang tot de master bedroom, een 2e slaapkamer, de badkamer en het toilet. 

De ruime master bedroom (circa 20 m2) heeft een prachtig wijds uitzicht over de Vliet. 
Hier zult u heerlijk ontwaken! Van het uitzicht kunt u nog meer genieten vanaf het 
grote balkon dat toegankelijk is vanuit deze kamer. De master bedroom heeft verder 
veel vaste kledingkasten en een mooie visgraat parketvloer.  

De 2e slaapkamer van circa 20 m2 is eveneens goed bemeten en heeft vaste kasten. 
Ook deze slaapkamer heeft toegang tot het grootse balkon. Vanaf daar heeft u een 
wijds uitzicht over de hele waterrijke omgeving en kunt u genieten van af- en 
aanvliegende vogels. 

De ruime badkamer heeft een fijne daglichttoetreding en is voorzien van een ligbad, 
een douchecabine en een wastafelmeubel met dubbele wastafel. De vloerverwarming 
zorgt voor extra comfort. Er is een separaat toilet met fonteintje. 





Vanaf de overloop gaat u met de vaste trap naar de 2e verdieping. Het 
trappenhuis is heerlijk licht door de ramen in het trappenhuis. Op deze 
verdieping vindt u 2 slaapkamers en een  badkamer. De vloer is voorzien van 
mooi parket. 

De 2 slaapkamers hebben beide een goed formaat (circa 15 m2 resp. 16 m2). 
Met behulp van mooie dakkapellen is extra ruimte gecreerd. Beide kamers 
hebben vaste kasten. 

De 2e badkamer heeft een douche, een toilet en een wastafel. Hier vindt u 
tevens de wasmachineaansluiting. 

Guesthouse 
Voor gasten of voor uw au pair heeft u een guest house met 2 verdiepingen 
beschikbaar. Dit guest house heeft een eigen buitendeur, maar is ook 
bereikbaar via de woonkeuken van de villa.  

Op de begane grond bevinden zich de zitkamer, de badkamer en een 
bergruimte met de was- en droogmachineaansluitingen.  

De zitkamer (circa 31 m2)  is heerlijk ruim en voorzien van een mooie eiken 
laminaatvloer. Wanneer deze kamer niet door gasten wordt gebruikt is het 
een ideale TV/speelkamer voor uw kinderen.  Zo hebben zij hun eigen plek. 

Via een halletje bereikt u de (3e) badkamer met douchecabine, wastafel en 
toilet. 

Vanuit de keuken bereikt u het souterrain. Hier heeft u een mooie ruimte om 
uw wijnvoorraad op te slaan en te proeven of een mooie jaargang al op dronk 
is. Tevens vindt u hier de CV ketel en de toegang tot de kruipruimte.

“…Uw gasten hebben hier hun eigen plek…” 





Via de vaste trap in de woonkamer gaat u naar de 1e verdieping van 
het guest house.  

Hier bevinden zich de slaapkamer, de pantry en separaat eet-/
werkgedeelte. Vanaf deze verdieping heeft u wederom een geweldig 
uitzicht over de omgeving door de grote dakkapellen. 

De aangebouwde garage (circa 26 m2) is royaal. Hier heeft u 
voldoende ruimte om extra zaken op te bergen. 

Met zoveel grond kunt u genieten van een geweldige tuin. Vanaf het 
terras bij de woning ervaart u het echte buiten-leven: u bent dichtbij 
de natuur en kunt de jaargetijden optimaal ervaren.  

De hobby kas maakt het plaatje compleet. 



Wat kunt u verder nog verwachten? 
- Recent van binnen en buiten geschilderd;       
- Alarminstallatie;          
- Geheel voorzien van dubbel glas        
- Meterkast met 12 groepen en aardlekschakelaar;       
- De erfgrens loopt halverwege de sloot aan de  
 achterzijde;           
- Het naastliggende perceel moet grasland blijven;      
- ATAG HR CV-combiketel (uit 2014). 

 

Kernpunten: 
 
- Inhoud:   circa 1221 m3  
- Woonoppervlakte:  circa 285 m2 (excl. garage)  
- Aantal kamers:  8  
- Perceel grootte:  19 are 40 ca  
- Onderhoud:   uitstekend  
- Bouwjaar:   circa 1922

Kortom: Een riante villa voor mensen die houden van rust en ruimte! 



English translation

This especially beautifully finished, detached villa (approx. 285 
m2) has an annexed guest house, a garage, and stands on a plot 
of land of almost 2000 m2. This 1930s residence has the look and 
feel of that architectural period, but is completely up-to-date and 
outfitted with all of today’s conveniences. 

Both the city lover and the nature lover will delight in this place. 
The Hague, Leiden, Leidschendam, Voorburg, and Voorschoten 
are easily accessible. The British School is a 10 minute bicycle 
ride away. 

Such peaceful and rural living is rare in the middle of the 
Randstad! The positioning of the house is ideal: at the front the 
house looks out over de Vliet to the grasslands beyond that run 
all the way to Duivenvoorde Castle. The back of the property 
borders the “Vogelplas de Starrevaart” nature reserve, a small 
area with flora and fauna. It is a unique area particularly 
interesting to birdwatchers, but also to those who enjoy peaceful 
walks.  

The Vlietland nature and recreation area is also just a stone’s 
throw away. 

You access the residence through beautiful wooden fencing at 
the entrance to the driveway. Thereafter you are in your own 
oasis surrounded by glorious nature. Here on the grounds of the 
villa there is enough space to park several cars. 

You enter the villa through the foyer with its place to hang coats, 
and the entrance to the spacious guest toilet. From there you 
enter the large reception hall with its stylish stairway to the first 
floor. The hall also gives access to the living room via two-leaved 
doors. Both the foyer and the reception hall have beautiful 
marble floors with underfloor heating. 

The L-shaped living room (approx. 50 m2) is deliciously light and 
spacious. From this room you have, on every side, breath-taking 
views of the surroundings. You can never tire of these views. You 
can enjoy what the nature has to offer during the four seasons: 
different birds that come and go, the pond where skaters skate 
around during a freezing winter, and the rising sun. 
Also noteworthy in the living room is the beautiful, traditionally 
laid, fishbone parquet floor, and the beautiful finishings. 

Someone clearly had an eye for detail here. The fireplace with its 
classic marble surround ensures a warm cosiness during the 
dark, cold days. 

The living room is adjacent to the conservatory (approx. 20 m2), a 
fine place that can easily be used as a work room, TV room, or 
playroom. 

The living room also gives access to the family kitchen (approx. 
26 m2). It is outfitted with a granite countertop with 1 ½ kitchen 
sink, and high quality appliances including a 5 burner gas cooker, 
a hood, a steam oven, a combi oven, a dishwasher, and a 
refrigerator and a freezer. 

“…An amazing family home…” 



You will want to spend a lot of time here as it is a lovely place 
from which to enjoy the view of “De Vogelplas” and the garden. A 
section of the kitchen floor has underfloor heating.  

From the reception hall you take the stairs to the first floor. The 
spacious landing gives access to the master bedroom, a second 
bedroom, the bathroom and the toilet. 

The spacious master bedroom (approx. 20 m2) has a beautiful 
wide view over the “Vliet”. Imagine waking up here! You can 
enjoy even more of the view from the huge balcony that this 
room opens out on to. The master bedroom has a built-in 
wardrobe and beautiful fishbone parquet flooring. 

The 2nd bedroom of approx. 20 m2 is equally well proportioned 
and has built-in cupboards. This bedroom also opens onto the 
large balcony. From there you have the wide view over the entire 
area rich in waterways, and you can enjoy the birds as they come 
and go. 

The spacious bathroom has a lot of natural light and has a 
bathtub, a shower cabin, and a double washstand. The heated 
floors add to the comfort. There is a separate toilet with a 
washbasin. 

From the landing you take the stairway to the 2nd floor. Windows 
in the stairwell make it wonderfully light. On this level there are 2 
bedrooms and a bathroom. There is a beautiful parquet floor. 

The 2 bedrooms are both well proportioned (approx. 15 m2 and 
16ms resp.). Lovely dormers create extra space. Both rooms have 
built-in cupboards.  

The 2nd bathroom has a shower, a toilet and a washstand. There 
is also a washing machine connection in here. 

From the kitchen you enter the basement. This is a great space to 
store your wine and to test if the delicious vintages are ready for 
drinking. In the basement you also have the central heating 
boiler and access to the crawl space. 

Guest house:  
A 2 storeyed guest house is available for your guests or your au 
pair. This guest house has its own front door, but is also 
accessible through the kitchen in the villa. 

The sitting room and the bathroom are on the ground floor. 

The sitting room (approx. 31 m2) is nicely spacious and has a 
beautiful oak laminate floor. When this room isn’t used by guests 
it is an ideal TV room or playroom for your children. That way they 
can have their own space. 

From the small hallway you can access the (3rd) bathroom with a 
shower cabin, washstand, and toilet. 
Via the stairway in the sitting room you go up to the 1st floor of 
the guest house. 

“…Enjoy these surroundings so rich in waterways and lakes the whole  
year through…” 

“…Your guests have their own place here…” 



Here are the bedroom, the pantry, and a separate eating/ 
working area. From this floor, again you have wonderful views out 
over the surrounding through the large dormer windows. 

Further information: 
The attached garage (approx. 26 m2) is large. You have enough 
room here to store extra items. 

With so much land you can enjoy a fantastic garden. On the villa’s 
terrace you can experience the real outdoor life: you are close to 
nature and can truly enjoy the seasons. The hobby greenhouse 
completes the picture. 

What else can you expect? 
- Recently painted inside and out       
- An alarm system         
- All windows double glazed       
- Meter cupboard with 12 groups and an earthing switch   
- The property runs to halfway up the canal at the back   
- The adjoining land must remain as grassland              
- ATAG HR central heating-combi boiler (from 2014) 

Key points: 
 
- Volume:   approx. 1221 m3  
- Living area:   approx. 285 m2  
- Number of rooms:  8  
- Pot size:   19 are 40 ca  
- Condition:   excellent  
- Year of construction: approx. 1922

In short: A spacious villa for people who love peace and room!



Omgeving

Zo vrij en landelijk wonen is zeldzaam midden in de Randstad!  
Zowel de ‘stadsliefhebber’ als de ‘natuurliefhebber’ kan hier 
zijn hart ophalen. Niet alleen Den Haag maar ook Leiden, 
Leidschendam, Voorburg en Voorschoten zijn goed te 
bereiken. De “British School’ ligt op 10 minuten fietsen.  

De ligging van het huis is ideaal: het heeft aan de voorzijde 
uitzicht op de Vliet met daarachter grasland dat loopt tot aan 
Kasteel Duivenvoorde. Aan de achterzijde grenst het aan 
natuurgebied “Vogelplas de Starrevaart”, een klein gebied met 
flora en fauna. Het is een uniek gebied vooral interessant voor 
vogelliefhebbers, maar even geliefd bij rustzoekende 
wandelaars. De woning ligt op steenworp afstand van natuur- 
en recreatiegebied Vlietlanden.  

Het hart van Vlietlanden wordt gevormd door meren van in 
totaal circa 130 hectare. Dit watergebied is uitermate geschikt 
voor allerlei vormen van watersport. Het terrein bestaat uit 
vaarwaters, zwemplassen, bossen, beboste eilandjes, 
jachthavens en horeca.  

Een belangrijke fietsroute van en naar Vlietlanden is de 
Oostvlietweg. 



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond 1e verdieping Guesthouse



Plattegrond Souterrain





Tot slot: 

De door Spirit Vastgoed en verkoper verstrekte vrijblijvende informatie dient uitsluitend gezien te worden als een uitnodiging tot nader overleg of tot het uitbrengen van een 
bod. 

Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, wordt noch door Spirit Vastgoed, noch door diens opdrachtgever ingestaan c.q. aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid dan 
wel volledigheid van de verstrekte of vermelde gegevens. Deze informatie is een globale beschrijving van het hierbij aangeboden huis. Het ontslaat de koper derhalve niet van zijn/

haar onderzoeksplicht (een eventuele bouwkundige keuring, inzage in het bestemmingsplan en kadaster, etc.). Op verzoek geven wij u inzage in de door  verkoper ingevulde 
vragenlijst alsmede het eigendomsbewijs zodat u volledig op de hoogte bent van hetgeen de verkoper over zijn/haar huis weet. 

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren 

van de meting. 

Algemene verkoopcondities: 

Koper is ermee bekend dat binnen 4 weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of onherroepelijke bankgarantie, ter grootte van 10% van de koopsom, gesteld 
dient te worden op rekening van de aangewezen notaris. 

Indien er ontbindende- of opschortende voorwaarden bij de onderhandelingen afgesproken zijn, dan worden deze in de koopakte opgenomen. De termijn voor het voorbehoud 
van financiering is 4 weken.  

De keuze van de notaris ligt bij de koper, mits deze zich in de regio Haaglanden bevindt. Indien genoemde notaris voor royementskosten aan verkoper meer in rekening brengt dan 
de gebruikelijke EUR 175,- (incl. BTW) per doorhaling, dan komen de meerkosten voor rekening van koper. 

Onze aanbieding is ‘kosten koper’, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Voor een nadere uitleg van deze term zie onze website www.spirit-vastgoed.nl. 

Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de actuele voorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Deze zijn gedeponeerd bij de 
KvK Utrecht en worden op verzoek verstrekt. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat  in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitbetaald.  

http://www.spirit-vastgoed.nl
http://www.spirit-vastgoed.nl

