
Veenweg 97, ’s-Gravenhage 
FANTASTISCHE VILLA VOOR LIEFHEBBERS VAN MODERN EN RUIM WONEN OP EEN LANDELIJKE LOCATIE VLAKBIJ DE STAD!





 Veenweg 97, ’s-Gravenhage

Vraagprijs: € 1.790.000 k.k.

Deze ruime, in Amerikaans stijl gebouwde villa (circa 339 m2) ligt op een riant perceel van 2712 m2 
bijna geheel omzoomd door water. Vanuit de villa heeft u een breed panoramisch uitzicht op de 
mooie tuin, met een grote vijver met daarin een idyllisch eilandje. De schitterende villa ligt, heel 
privé, in een uniek stuk poldergebied aan het einde van een ‘eigen weg’. 

De Veenweg is een landelijke, rustige weg aan de rand van Den Haag. De ligging maakt alle 
voorzieningen als winkels, openbaar vervoer en uitvalswegen uitstekend bereikbaar. Een 
internationale school en middelbare school ligt zelfs op maar 500 meter lopen. Het is een 
uitstekende uitvalsbasis voor het centrum van Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Strand, 
zee en duinen, golfbanen, het recreatiegebied Vlietlanden, het is allemaal uitstekend bereikbaar. 
Tegelijkertijd ziet u vanuit huis de paarden en schapen lopen op de dijk achter de tuin. Hier komt u 
heerlijk tot rust met alle stadse gemakken onder handbereik. 

“…Een unieke combinatie van landelijk en stads wonen…”  

U bereikt het terrein via het mooie smeedijzeren, elektrisch bedienbare toegangshek. Voor de entree 
is voldoende ruimte om meerdere auto’s te parkeren.   





U betreedt de villa via het portaal. Deze entree geeft toegang tot de kamers op de 
begane grond die geschikt zijn om te wonen en te werken. Vanuit het portaal bereikt u 
met enkele treden de ontvangsthal in de woonvleugel.  
 
Wat onmiddellijk opvalt is de ruime opzet van de woonvertrekken in deze villa. De royale 
ontvangsthal heeft veel garderoberuimte en een ruim gastentoilet. Er is ook een 
mogelijkheid om vanuit deze ontvangsthal een entree te maken. De lichte plavuizen met 
vloerverwarming vindt u op de gehele woonverdieping. Vanuit de hal heeft u toegang 
tot de living, de open keuken en de slaapvertrekken op de 1e etage. 

Via openslaande glazen deuren bereikt u de riante lichte living (circa 60 m2). Door de 
grote raampartijen en door de iets verhoogde ligging van deze woonverdieping heeft u 
een fantastisch uitzicht naar buiten. Er is een schuifpui naar het terras. De plafonds zijn 
voorzien van inbouwspots. De openhaard (gas) zorgt voor extra sfeer tijdens koele, 
donkere dagen. De living gaat over in de naastgelegen woonkeuken. 

De open (woon)keuken is extra ruim en zonnig door de aangebouwde serre. De royale 
serre heeft meerdere schuifdeuren naar een van de mooie terrassen.  

De luxe Siematic keuken met kookeiland is voorzien van granieten werkbladen en 
kwaliteitsapparatuur waaronder een inductiekookplaat met grillplaat en wokbrander, een 
RVS-afzuigkap, een 1,5 spoelbak met Quooker, een hete luchtoven, een steamer, een 
magnetron, een koelkast, een diepvriezer en een vaatwasser. De keuken heeft verder 
extra bergruimte en laden in het kookeiland.  

Dit is een heerlijke plek om lang te tafelen en te genieten van het panoramische uitzicht 
op de omgeving; hier bent u heel dicht bij de natuur. Een zee van licht maakt deze 
ruimte de meest gewilde plek van het huis.  

“…Wanneer rust, ruimte en privacy belangrijk voor u is…” 



Naast de entree vindt u nog 4 (slaap)kamers, een badkamer, een pantry, de wasruimte 
en de toegang tot de kelder en de garage. Deze verdieping is – indien gewenst – 
uitstekend te gebruiken voor kantoor aan huis of dubbele bewoning. 

Een van de slaapkamers is ingericht als royale werk/speelkamer (circa 29 m2) met 
grote raampartijen tot de vloer en een schuifpui naar het terras. Deze kamer heeft 
werkelijk een prachtig uitzicht op de natuurlijk aangelegde vijver in de tuin: hier loopt 
binnen en buiten naadloos in elkaar over. 

In deze vleugel vindt u verder een ruime logeerkamer met eigen badkamer. Deze 
badkamer heeft een jacuzzi-bad, een douche/stoomcabine, een vaste wastafel met 
spiegelkast en een hangend toilet.  

Er is verder nog een wasruimte met aansluitingen voor de was- en droogmachine. 
Vanuit hier heeft u tevens toegang tot de kelder.  

In de bijkeuken/pantry maakt u het zich gemakkelijk op deze verdieping. Hier is – 
indien gewenst - eenvoudig een extra badkamer te maken. 

Daarnaast vindt u nog twee slaapkamers van goed formaat. Vanuit één van de 
slaapkamers, thans in gebruik als werkkamer, heeft u een interne toegang tot de 
dubbele garage.  





Vanuit de ontvangsthal in de woonvleugel, bereikt u met enkele treden de 
overloop op de slaapverdieping. Deze ruime overloop met vide heeft een 
inpandig balkon en er is ruim genoeg voor een zitje. Mooi is het uitzicht 
vanaf de vide op de woonetage. Op deze verdieping bevinden zich 4 
slaapkamers, 2 badkamers en een corridor met vaste kasten. 

De riante slaapkamer aan het einde van de corridor (circa 29 m2) is thans in 
gebruik als master bedroom. Grote ramen geven een prachtig uitzicht: zo 
wakker worden is iedere dag weer een genoegen. De kamer is extra licht 
door een grote lichtkoepel.  

Naast de master bedroom ligt een badkamer met een douche, een toilet, 
een vaste wastafel en een designradiator. 

Op deze verdieping vindt u verder een royale slaapkamer (circa 18 m2) met 
vaste kastenwand en een en-suite badkamer. Deze luxueuze badkamer is 
recent vernieuwd en heeft een royale inloopdouche met sunshower, een 
wastafelmeubel met hoge kast, een hangend toilet en een designradiator. 
Plezierig is de vloerverwarming. 

De overige 2 slaapkamers hebben ook een goed formaat (circa 10 m2). 

“…zowel buiten als binnen veel ruimte…” 

In de ruime kelder is voldoende ruimte voor uw wijn of andere zaken. U 
heeft hier voldoende sta-hoogte. Vanuit de kelder is de kruipruimte onder 
de hele woning toegankelijk. 



De tuin is schitterend aangelegd: het is een plaatje! Er is een grote vijver 
waar kinderen zich naar hartenlust met een bootje kunnen uitleven. In de 
vijver ligt een idyllisch eilandje. De tuin geeft een groot gevoel van vrijheid. 
Het is een prachtige en serene plek in de drukke randstad: een oase van 
rust.  

In de tuin vindt u diverse royale terrassen waar u de gehele dag van de zon 
en de mooie omgeving kunt genieten. Ook ’s avonds als de tuinverlichting 
brandt is het een geweldig decor. Hier leeft u echt te midden van de natuur. 

Naast de vijver staat een jacuzzi. Verder vindt u rond de villa een tuinhuis, een 
druivenkas en een bijgebouw met speelplek voor kinderen en daarnaast een 
ruime berging. Op het perceel mag in totaal 150 m2 aan extra aan- of 
bijgebouwen gerealiseerd worden. 

De aangebouwde dubbele garage is voorzien van twee elektrisch 
bedienbare garagedeuren en een separate buitendeur. Hier kan eenvoudig 
een extra entree worden gemaakt voor bijvoorbeeld een kantoor aan huis. De 
garage is voorzien van een nieuwe betonvloer en een nieuw dak met een 
grote lichtkoepel. 



Wat kunt u verder nog verwachten? 
- Eigen grond;            
- Het huis is eenvoudig geschikt voor dubbele bewoning/kantoor   
 aan huis;           
-  Volledig geïsoleerd;           
- Alarminstallatie met videobewaking;         
- ATAG HR-CV ketel (2008);           
- Elektrisch bedienbare zonwering;         
- In 2016 is de villa geheel van binnen gewit  en geschilderd;    
- Het platte dak is uitstekend geschikt voor het plaatsen van  
zonnepanelen en zonnecollectoren om het huis duurzaam te maken;    
- Vernieuwde meterkast met diverse groepen en      
aardlekschakelaars;  

-  Ouderdoms- en asbestclausule van toepassing;           
- Buitenbetimmering is geheel vervangen door      
onderhoudsvrije gevelafwerking; 

Kernpunten: 
 
- Inhoud:   circa 1200 m3 
- Woonoppervlakte:  circa 339 m2 
- Aantal kamers:  19 
- Perceel grootte:  27 are 12 ca 
- Onderhoud:   goed/uitstekend 
- Bouwjaar:   circa 1960

Kortom: Een prachtige woning, op een geweldige locatie: uw 
bezichtiging waard!





English translation

This spacious, American style villa (approx. 339 m2) is situated on 
a large plot of land 2712 m2 in size, almost completely 
surrounded by water. From the villa you have a panoramic view 
over the beautiful garden, with its large pond and idyllic little 
island. The beautiful villa lies, quite secluded, in a unique part of 
polder land at the end of private road off the historic Veenweg.  

It is a rural, quiet road at the edge of The Hague. The location 
means that all amenities such as shops, public transport, and 
access routes are superbly within reach. The (international) 
school is located only 500 meter from this property. It is an 
excellent base from which to go to The Hague, Rotterdam, 
Amsterdam, and Utrecht. Beach, sea and dunes, golf courses, 
and the recreational area Vlietlanden are within easy reach. You 
see horses ans sheeps walking on the dike behind the garden. 
Here you are at blissful peace with all city conveniences to hand. 

You reach the property through a beautiful wrought iron, electric 
gate. There is sufficient room to park several cars in front of the 
entrance. 

You enter the villa through the spacious entryway. This spacious 
entrance leads onto the ground floor rooms which are suitable 
for both living and working in. A few steps up from the foyer you 
enter the reception hall on the residential wing. 

The spacious design of all areas of the villa is immediately 
noticeable. The large reception hall has a lot of coat rail space 
and a sizeable guest toilet. The light flagstones with underfloor 
heating cover the entire residential wing. From here you have 
access to the living room, the open kitchen and the bedrooms on 
the 1st floor. 

Through the glass French doors you enter the spacious (approx. 
60 m2) living room. Because of its raised position, you have a 
wonderful view to the outside through the large windows. There 
are sliding doors to the terrace. The ceilings are outfitted with 
spotlights. The gas fireplace gives a cosy atmosphere during the 
cold, dark days. The ceilings are outfitted with spotlights. The 
living room gives onto the family kitchen. 

The open family kitchen is extra spacious and sunny thanks to the 
attached conservatory. The large conservatory has sliding doors 
to the terrace.  

The deluxe Siematic kitchen with a kitchen island is equipped 
with granite work surfaces and high quality appliances including 
an induction hob with a grill plate and wok burner, a stainless 
steel hood, a 1.5 sink with a Quooker, a fan oven, a steamer, a 
microwave, a refrigerator, a freezer, and a dishwasher. The 
kitchen also has extra storage room and drawers in the cooking 
island.  

This is a great place to linger over a meal and to enjoy the 
panoramic view of the surroundings; you a very close to nature 
here. A sea of light makes this space the most sought-after spot 
in the house. 

Next to the entrance there are 4 (bed)rooms, a bathroom, a 
pantry, the laundry and access to the cellar and the garage. This 
wing is – if so desired – excellent for use as a home office or to 
make a double residence. 

“…A unique combination of country and city living…” 



One of the rooms is set up as a spacious work/playroom (approx. 
29m2) with large windows right down to the floor, and a sliding 
door to the terrace. This room truly has a gorgeous view out onto 
the naturally landscaped pond in the garden; here the indoors 
and outdoors merge. 

In this wing you also have a spacious guest bedroom with its own 
bathroom. This bathroom has a jacuzzi, a shower/ steam cabin, a 
washstand with a mirrored cabinet and a wall-hung toilet. 

There is also another laundry room with connections for the 
washing machine and dryer. From here you can access the cellar. 

You can make yourself comfortable in the pantry on this level. If 
desired, you can easily change it into a bathroom. 

In addition, there are two good-sized bedrooms here. From one 
of them, currently used as an office, you have an internal access to 
the double garage. 

“…when tranquillity, space, and privacy are important to you…” 

From the reception hall on the residence wing, with a few steps 
up you reach the sleeping level. The landing here has an indoor 
balcony and is generous enough for a seat. There is a corridor 
leading from the hall to the bedrooms. There are 4 bedrooms and 
2 bathrooms on this floor.  

The spacious bedroom (approx. 29 m2) at the end of the corridor 
is currently used as the master bedroom. Through the large 
windows you have a beautiful view: to wake up to this every day is 
a delight. The room is even brighter thanks to a large skylight. 

Next to the master bedroom is a bathroom with a shower, a toilet, 
a washstand, and designer radiator. 

Also on this floor, there is another spacious bedroom (approx. 18 
m2) with a built in wall-to-wall cupboard and an en-suite 
bathroom. This luxurious bathroom was recently renovated and 
has a large walk-in shower with a sunshower. The heated floor 
feels wonderful. 

The other 2 bedrooms are also of good dimensions (approx. 
10m2) and are beautifully finished. 

In this wing you also have a spacious guest bedroom with its own 
bathroom. This bathroom has a jacuzzi, a shower/ steam cabin, a 
washstand with a mirrored cabinet and a wall-hung toilet. 

In the spacious cellar there is enough room for wine or other 
things. You have enough headroom. The crawlspace is accessed 
from the cellar. 

The garden is gorgeously landscaped: a vision! There is a large 
pond where children can enjoy themselves boating to their 
hearts’ content. There is an idyllic tiny island in the pond. The 
garden gives you the great feeling of freedom. It is a wonderful 
and serene spot in the busy Randstad area: on oasis of 
tranquillity. 

In the garden there are various large terraces where you can 

“…A spacious villa, also perfect for use as a home office…” 



Next to the pond there is a Jacuzzi. Around the villa there are a 
gazebo, a grape vinery, and an annex an annex perfectly suited 
for kids to play, with a large storage space. On the plot, you are 
allowed the have in total 150 m2 outbuildings in addition to the 
villa. 

The annexed double garage is equipped with electrically 
controlled garage doors and has a separate outer door. It would 
be easy to make an extra entrance for, for example, a home 
office. The garage has a new concrete floor and a new roof with a  
large skylight. 

What else can you expect? 
- Freehold         
- House is also suited for use as a double residence and as  
 a home office          
- Completely insulated       
- Alarm installation with video surveillance      
- ATAG HR-CV boiler (2008)        
- Electrically controlled awnings       
- The entire inside was whitened and painted in 2016   
- Outside paintwork was carried out in 2015      
- The flat roof is ideal for installing solar panels and solar 
collectors to make the house sustainable 

-  Renovated meter cupboard with various groups and   
 circuit breakers         
- Entirely fitted with low maintenance facade boards 

Key points: 
 
- Volume:   approx. 1200 m3 
- Living area:   approx. 339 m2 
- Number of rooms:  9 
- Plot size:   2712 m2 
- Condition:   good/excellent 
- Garden:   right around 
- Year of construction: approx. 1960

In short: A beautiful home, in a wonderful location: worth a viewing!



Omgeving

De historische Veenweg verbindt Nootdorp met het 
Groene Hart. Hierdoor vormt het een prachtige 
uitvalsbasis om optimaal te genieten van de natuur. Hier 
vindt u een unieke combinatie van landelijk en stads 
wonen.  

Vlakbij bevindt zich de Driemanspolder. Rijk, provincie, 
gemeenten en waterschappen willen de Nieuwe 
Driemanspolder weer onder water zetten, ten behoeve 
van waterberging en extra recreatie in het stedelijke 
gebied tussen Den Haag, Voorburg, Zoetermeer en 
Leidschendam. In 2016 moet het plan gerealiseerd zijn. 
De polder wordt een natuurgebied met naast de flora en 
fauna wandel- en fietsmogelijkheden, een park, plassen, 
ruiterpaden en een moeras. En de polder zal bij extreme 
regenval overtollig water uit de omgeving tijdelijk 
opvangen. 

De aantrekkelijke ligging aan de rand van Den Haag 
maakt dat alle voorzieningen zoals winkels, openbaar 
vervoer en uitvalswegen uitstekend bereikbaar zijn. Een 
internationale school en middelbare school ligt zelfs op 
maar 500 meter lopen. 



Plattegrond begane grond 



Plattegrond 1e verdieping





Betreft: Veenweg 97, 2493 ZC, ‘s-Gravenhage Datum:  
   
Paraaf verkoper Paraaf koper blad 1  
 

Lijst van zaken behorende bij:  
koopakte appartementsrecht/eengezinswoning 
 
betreffende: Veenweg 97, 2493 ZC, ‘s-Gravenhage 
Kadastraal bekend: Gemeente ’S-GRAVENHAGE BE Sectie  BE Nummer 2248  
 
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze 
soms wel en soms niet in de woning achterblijven. Wilt u aangeven wat in uw situatie het 
geval is? 
 

ZAKEN 
blijft 

achter 
gaat 
mee 

kan  
worden/is *) 

overgenomen 

niet van 
toe- 

passing 

Tuin     
- tuinaanleg / bestrating / beplanting / 

erfafscheiding 
x    

- buitenverlichting x    
- tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder    x 
- tuinhuis / buitenberging x    
- kasten/werkbank in tuinhuis/berging    x 
- (broei)kas x    
- voet droogmolen    x 
Overige tuin, te weten:     
- Bijgebouw (Charlie’s) x    
-      
Woning     
- vlaggenmast x    
- schotel/antenne x    
- brievenbus x    
- (voordeur)bel x    
- alarminstallatie  x    
- veiligheidssloten en overige inbraakpreventie x    
- rookmelders    x 
- rolluiken / zonwering buiten x    
- zonwering binnen x    
- vliegenhorren x    
Raamdecoratie te weten:     
- gordijnrails x    
- gordijnen / vitrages / lamellen x    
- rolgordijnen x    
- losse horren / rolhorren x    
-      
Vloerdecoratie, te weten:     
- vloerbedekking / linoleum x    
- parketvloer / kurkvloer / laminaat x    
- plavuizen x    
-      
Warmwatervoorziening, te weten:     
-      
- c.v. met toebehoren x    
- thermostaat x    
-     mechanische ventilatie/luchtbehandeling x    
-     airconditioning    x 

                                                             
*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Betreft: Veenweg 97, 2493 ZC, ‘s-Gravenhage Datum:   
   
Paraaf verkoper Paraaf koper blad 
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ZAKEN 
blijft 

achter 
gaat 
mee 

kan  
worden/is *) 

overgenomen 

niet van 
toe- 

passing 

- (voorzet)open haard met toebehoren, te weten: x    
-      
- allesbrander    x 
- kachels    x 
- isolatievoorzieningen te weten: voorzetramen / 

radiatorfolie etc x    

-      
- radiatorafwerking    x 
- schilderijophangsysteem    x 
- keukenblok met bovenkasten  
 

x    
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:     

- inductiekookplaat en afzuigkap x     
- Quooker en vaatwasser x    
- hete lucht oven en steamer x    

      -    magnetron x    
      -    koelkast en diepvriezer x    
-      
Verlichting, te weten:      
-  inbouwverlichting x    
-  losse kasten, boekenkasten x    
(Losse) kasten, legplanken te weten:     
- inbouwkasten, losse kasten en boekenkasten x    
- vast bureau    x 
- spiegelwanden x    
- wastafels met accessoires x    
Toiletaccessoires, te weten     
- toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc. x    
-      
Badkameraccessoires, te weten     
- wastafelmeubel, spiegels kranen x    
- douche stoomcabine x    
- sauna met toebehoren    x 
- veiligheidsschakelaar wasautomaat x    
- Waterslot wasautomaat    x 
- (huis)telefoontoestellen/telefooncentrale x    
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar 
waarvan eventuele leasecontracten, huurkoop-
contracten of huurcontracten zijn over te nemen 
(keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers): 

 

-     x 
Overige zaken, te weten:     
-     Jaccuzi tuin   x  
- Schommelstoel tuin x    
- Stenen bank voortuin x    

 
  



VASTGOED
Spirit

NVM

UW MAKELAAR VOOR EXCEPTIONEEL WONEN
Parnashofweg 41 � 2265 CP Leidschendam � Telefoon: 070 – 3206660 � info@spirit-vastgoed.nl � www.spirit-vastgoed.nl

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 200,- (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

