
Klein Persijnlaan 35, Wassenaar 
ROMANTISCHE, RIETGEDEKTE VILLA MET ZWEMBAD, SCHITTERENDE TUIN EN UITZICHT OP BOS!





 Klein Persijnlaan 35, Wassenaar

Vraagprijs: € 1.575.000 k.k.

        
        

Deze karakteristieke villa uit 1925 is heeft een nieuwe rieten kap en is aan de buitenzijde geschilderd. De 
villa is geweldig zonnig, sfeervol en ruim (circa 320 m2). Het heeft een prachtige, grote tuin op het zuiden 
(1648 m2) waar u in alle jaargetijden van de zon kunt genieten. Doordat de tuin grenst aan het 
Langenhorst bos kijkt u in het groen en heeft u optimale privacy. Bovendien lijkt uw eigen perceel nog 
eens vele malen groter. U zult zeker ook genieten van het verwarmde zwembad (circa 10 x 5 meter). 

Door de ligging op een duin heeft het perceel verschillende hoogtes. De villa volgt dit verschil en geeft 
daardoor een bijzondere indeling. Aan de voorzijde ligt de entree op de begane grond, aan de 
achterzijde vormt de verdieping eronder - met onder meer de grote woonkeuken - de begane grond.   

De villa ligt op een bijzonder groene locatie vlakbij koninklijk landgoed De Horsten.  Hier kunt u echt 
‘buiten’ vlakbij de Haagse binnenstad.  Voorzieningen zoals de uitvalswegen, scholen en 
sportverenigingen liggen dichtbij. Het centrum van Wassenaar, de Amerikaanse ambassade, Marlot en het 
strand liggen op fietsafstand. Het is een uitstekende uitvalsbasis voor Den Haag, Schiphol en Amsterdam, 
maar ook voor Rotterdam en Utrecht. 





Via een lommerrijke laan bereikt u de villa. Parkeren kunt u op eigen terrein voor de 
woning, op de lange oprit of onder de brede carport in de achtertuin. De overdekte 
entree ligt aan de zijkant van de villa. U betreedt het huis via een ruim portaal, dat 
overgaat in een imposante, lichte ontvangsthal met garderobekasten en een stijlvolle 
bordestrap en parketvloer. Vanuit deze hal bereikt u de living, de werkkamer, het 
gastentoilet en de overige verdiepingen. 

Via mooie openslaande deuren gaat u naar de lichte L-vormige living (circa 60 m2). Deze 
heeft een karakteristieke visgraat parketvloer, strak gestuukte wanden en een stijlvolle 
open haard met klassieke schouw. Aan de living grenst een royaal balkon met buitentrap 
naar de tuin. Vanuit de living en vanaf het balkon heeft u een adembenemend uitzicht op 
de prachtige tuin, het zwembad en het achtergelegen bos. Hier ervaart u ultieme vrijheid 
en staat u dichtbij de natuur; u beleeft hier alle jaargetijden optimaal. 

Naast de living bevindt zich een praktische pantry met koelkast, vaatwasser, 2-pits 
kookplaat, magnetron en gootsteen. 

De voorkamer is thans in gebruik als werkkamer, maar is ook geschikt als bijzondere 
eetkamer, TV-kamer of bibliotheek. Ook hier is er een open haard met een klassieke 
schouw en openslaande deuren naar het bordes aan de voorzijde. 

De eerste verdieping bereikt u via de bordestrap. Hier vindt u een zeer ruime overloop 
met eiken parketvloer en toegang tot de master bedroom met eigen badkamer, 3 
slaapkamers, de 2e badkamer en het separate toilet.  

“…Een unieke combinatie van landelijk wonen met alle voorzieningen onder handbereik…” 



De master bedroom is heerlijk ruim (circa 25 m2) en heeft veel op maat gemaakte 
vaste kasten. Bijzondere raampartijen zorgen voor een romantische uitstraling en mooi 
uitzicht op de achtertuin. Ook hier vindt u de klassieke, eiken visgraat parketvloer.  

De master bedroom heeft een eigen, verzorgde badkamer-en-suite met een bad, een 
moderne douchecabine, een wastafelmeubel met marmeren blad en dubbele 
wastafels en een hangend toilet. Heel plezierig is de daglichttoetreding. 

De 3 slaapkamers zijn ruim en sfeervol. Twee slaapkamers hebben een vaste kast en 
één kamer heeft een eigen balkon met mooi uitzicht op de tuin. Mooi is de licht eiken 
laminaatvloer.  

Het souterrain is een volwaardige woonverdieping, bereikbaar via de trap vanuit de 
ontvangsthal of via de buitendeur. Op deze verdieping vindt u een droom van een 
woonkeuken, een slaapkamer, de bijkeuken/waskamer en veel bergruimte. 





De woonkeuken heeft een plavuizen vloer met vloerverwarming, een open 
haard (gas) en toegang tot de fantastische tuin en een (deels) overdekt terras. 
De op maat gemaakte keuken heeft houten werkbladen, een 5-pits Boretti 
fornuis en diverse kwaliteitsinbouwapparatuur. Deze woonkeuken zal voor 
velen het hart van de woning vormen: het is een heerlijke plek! 

Naast de keuken ligt een (slaap)kamer met openslaande deuren naar de tuin 
en het overdekte terras. Ook hier veel op maat gemaakte kasten. Een fijne 
kamer voor logees, voor de kinderen of om te werken. 

Vanuit de woonkeuken bereikt u de bijkeuken. Het is een volwaardige was- en 
strijkkamer. Hier vindt u een douchecabine zodat u na een duik in het 
zwembad direct een warme douche kunt nemen.  

Tenslotte kunt u veel kwijt in de separate bergkamer en in vaste kasten in de 
naastliggende gang. Hier vindt u ook de wijnkelder. 

De zolderetage is thans bereikbaar met een vlizo-trap. Ook hier heeft u veel 
ruimte. Op de royale overloop van de 1e verdieping is voldoende ruimte voor 
het maken van een vaste trap, waardoor (indien gewenst) op de zolderetage 
extra kamers of een grote speel- of hobbyruimte gerealiseerd kunnen 
worden. 



De tuin is een plaatje! De begroeiing zorgt voor veel privacy en het 
zwembad is een heerlijke plek om met familie en vrienden het ‘buiten 
leven’ te vieren. Door de verlichting kunt u ook ’s avonds nog lang van de 
tuin genieten.  

“…Heerlijk genieten van al het groen in de tuin…” 

De stenen berging in de tuin is eventueel te verbouwen tot poolhouse en 
sauna. De tuin heeft een sproei-installatie uit eigen bron.  





Wat kunt u verder nog verwachten? 
- Alarminstallatie;                      
- Rieten kap vernieuwd in 2017;                    
- Schilderwerk buitenzijde uitgevoerd in 2017;       
- Eigen bron en sproei-installatie;                    
- Grotendeels dubbel glas;         
- Olietank is in 1996 gesaneerd met KIWA certificaat. 

Kernpunten: 
 
- Inhoud:   circa 1200 m3  
- Vloeroppervlakte:  circa 320 m2  
- Aantal kamers:  7  
- Perceel grootte:  16 are 48 ca  
- Onderhoud:   uitstekend 
- Tuin:    zuid  
- Bouwjaar:   1925

Kortom: Een heerlijk familiehuis met veel privacy en ruimte!



English translation

This characteristic villa built in 1925 is amazingly sunny, attractive, 
and spacious (approx. 320m2). It has a beautiful, large, south-
facing garden (1648m2) where you can enjoy the sun all year 
round. Since the garden borders the Langenhorst woods you 
look out into a beautifully green space and have optimum 
privacy. It also makes your own parcel of land seem much larger. 
Additionally, you will enjoy the heated pool (approx. 10m x 5m). 

Because the piece of land lies on a dune, it has different levels. 
The villa matches this difference and so has an unusual layout. At 
the front there is the entrance on the ground floor, at the back 
the ground floor is a level lower and contains a large kitchen, 
among other things. 

The villa lies in an unusually green location close to the royal 
estate De Horsten. Here you have a really 'outdoor' lifestyle near 
The Hague's town centre. Services like access roads, schools, and 
sports associations are close by. Wassenaar’s town centre, the 
American embassy, Marlot and the beach are within bicycling 
distance. It is a superb base from which to go to Den Haag, 
Schiphol, and Amsterdam, as well as to Rotterdam and Utrecht. 

“…A unique combination of rural life with all amenities to hand…” 

You go up a leafy lane to the villa. You can park on the property in 
front of the villa, on the long driveway, or under the spacious 
carport in the back garden. The covered entrance lies at the side 
of the villa. You enter the house through a spacious foyer, that 
opens onto an imposing, light reception hall with coat cupboards 
and a stylish platform stairway and parquet floor. From this hall 
you access the living room, the work room, the guest toilet and 
the other floors. 

You go through beautiful two-leaved doors into the light L-
shaped living room (approx. 60). This room has a characteristic 
fishbone parquet floor, sleek plastered walls and a stylish 
fireplace with a classic surround. Just off the living room is the 
huge covered balcony. From both the living room and the 
balcony you have a breath-taking view of the gorgeous garden, 
the swimming pool and the woods just beyond. This place gives 
you the true feeling of freedom and brings you close to nature. It 
allows you to really experience each of the four seasons. 

Next to the living room is a practical pantry with a refrigerator, 
dishwasher, 2 burner cooker, microwave and sink. 

The front room is currently used as a work room, but it is suitable 
for use as a formal dining room, TV room or library. This room 
also has a fireplace with classical surround, and doors to the 
terrace at the front 

You reach the first floor via the platform stairway. Here there is a 
very spacious landing with oak parquet floors and access to the 
master bedroom with en-suite bathroom, three bedrooms, the 
second bathroom and the separate toilet. 

The master bedroom is wonderfully spacious (approx. 25) and 
has many bespoke fitted cupboards. Distinctive windows give the 
room a romantic appearance and through them you have the 
beautiful views of the back garden. Here too you find the classic 
oak fishbone parquet floors. 



The master bedroom has its own well-maintained en-suite 
bathroom with a bathtub, modern shower stall, washstand with 
marble top and two sinks, and a hanging toilet. The natural light 
in this bathroom is very pleasurable. 

The three bedrooms are spacious and attractive. Two of them 
have built-in closets and one has its own balcony with the 
beautiful view of the garden. The light oak laminate floor is 
beautiful. 

The basement is a fully habitable floor accessible via the stairway 
n the reception hall or through the outer door. On this floor there 
is a dream of a kitchen, a bedroom, the scullery/laundry and a lot 
of storage space. 

The kitchen has a heated flagstone floor, a gas fireplace and 
access to the fantastic garden and a (partially) covered terrace. 
The bespoke kitchen has wooden work surfaces, a 5 burner 
Boretti cooker and various high quality built-in appliances. This 
kitchen will be the heart of the home for many people: it is 
exquisite! 

Next to the kitchen is a (bed)room with French doors to the 
garden and the covered terrace. This room also has several 
bespoke cupboards. It is a fine room for guests, for the children 
or to work in. 

From the kitchen you can enter the laundry room. It is a complete 
space for laundering and ironing. It also contains a shower stall 
so that you can have a warm shower directly after a swim in the 
pool. 

Finally you can store a huge amount in the separate storage 
room and in the built-in cupboards in the corridor next to it. This 
is also where the wine cellar is. 

The attic level is currently accessed with a loft ladder. Here too 
there is a lot of storage. On the first floor’s large landing there is 
enough space to place a stairway to the attic should you wish to 
make extra rooms or a large hobby- or playroom. 

“…Heavenly enjoyment of all the greenery in the garden…” 

The garden is just fascinating! The vegetation creates a lot of 
privacy and the swimming pool is a wonderful place to enjoy 
outdoor life with family and friends. Lighting ensures that you can 
enjoy the garden late into the evening. 
The stone storage in the garden can be converted into a pool 
house and sauna. The garden has a sprinkler system using the 
property’s own spring. 



What else can you expect?        
- Alarm system                     
- Own spring and sprinkler system                  
-   Largely double glazed        
- Oil tank was overhauled in 1996 and carries a KIWA   
 certificate 

Key points: 
 
- Volume:   approx. 1200 m3  
- Floor surface area:  approx. 320 m2  
- Number of rooms:  7  
- Plot size:   approx. 16 are 48 ca  
- Condition:   exceptional 
- Garden:   south  
- Year of construction: 1925

In short: A wonderful family home with a lot of privacy and space!



Omgeving

De villa ligt op een bijzonder groene locatie vlakbij koninklijk 
landgoed De Horsten.  Hier kunt u ‘buiten’ wonen in de Randstad.   

Voorzieningen zoals de uitvalswegen, scholen en 
sportverenigingen liggen dichtbij. Het centrum van Wassenaar en 
het strand liggen op fietsafstand. Het is een uitstekende 
uitvalsbasis voor Den Haag, Schiphol en Amsterdam, maar ook 
voor Rotterdam en Utrecht 



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



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

