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Te koop: 
Groot Haesebroekseweg 57, Wassenaar

Vraagprijs € 3.950.000 k.k.
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Groots wonen op A-locatie!
Dat is mogelijk in het voormalig Post en Telegraaf kantoor te Wassenaar.
Dit komt niet vaak voor, een prachtig en prominent gelegen villa met rijke geschiede-
nis. Een monumentaal gebouw, ontworpen door de rijksarchitect Ing. Bremer, dat thans 
geheel is getransformeerd tot een heerlijk familiehuis, met behoud van de originele ge-

dachte. En wat voor een huis! U zult versteld staan van het ruimtelijk effect, lichtval en 
luxe waarmee dit project gerealiseerd is door Plan 2000. 
Villa in nieuwstaat! Energielabel A.
De afgelopen veertien maanden is met man en macht gewerkt om dit te bereiken. De 
oplevering is in maart 2023.



www.conductvastgoed.com www.conductvastgoed.comwww.conductvastgoed.com

 
Luxury living at a superb location!
This is possible in the former Post and Telegraaf office in Wassenaar.
You don’t see this often, a beautiful and prominently located villa with a rich history. 
A monumental building, designed by the national architect Ing. Bremer, which has now 
been completely transformed into a wonderful family home, while retaining the original 

idea. You will be amazed by the spatial effect, light and luxury with which this project was 
realised by Plan 2000. 
Imposing villa, practically new. Energy label A.
Over the past fourteen months, this total renovation has been carried out. The delivery is 
in March 2023.
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Kenmerken:
Vraagprijs:     € 3.950.000 k.k. 

Aanvaarding:     In overleg

Kadastraal bekend:    WASSENAAR F 7553

Bouwjaar:     1927

Perceelgrootte:     1.459 m2

Gebruiksoppervlak woonruimte:   465 m2

Gebouwgebonden buitenruimte:   40 m2

Bruto vloeroppervlak woning:  599 m2

Bruto inhoud:     1.145 m3

Woningtype:     Vrijstaande villa

Aantal kamers:    7

Aantal slaapkamers:    6

Aantal badkamers:    4

 

Buitenruimte:     Tuin rondom

Parkeren:     Op eigen terrein

Energielabel:      A
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De overloop die richting de ouderslaapkamer leidt is voorzien van een kitchenette van mooie kwaliteit geheel 

afgestemd op de sfeer in het huis en zeer handig voor het zonneterras waar u hoogst waarschijnlijk in april uw 

drankje al kunt nuttigen. Hier is tevens een extra toiletruimte en een logeerkamer of kinderslaapkamer. De hoofd-

slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde van de villa met zicht op de tuin en terrassen. Deze ruimte is groot 

te noemen met een hoofdletter G. De slaapkamer loopt over in een badkamer ensuite welke uit twee ruimten 

bestaat. In de ene ruimte is een ligbad gesitueerd in een bijzonder luxe sfeer met prachtige composiet marmer 

achtergrond en glaswand met decoratieve scheidingswand. De doucheruimte en brede wastafel is voorzien van 

prachtige kranen van Axore Axor One. Vanuit het tweede gedeelte badkamer is er een toegang tot een zelfstan-

dige kleedruimte met volledig ingebouwde kastenwanden en tooneiland. Dit is optimaal resideren.

Volledig verlicht met designverlichting en meer dan voldoende elektrapunten. U zult versteld staan van het kwa-

liteitsniveau hetgeen hier gerealiseerd is.

Tweede verdieping

Middels een met sisal beklede trap bereikt u de overloop van de zolderverdieping. Hier bevinden zich twee zeer 

ruime kinderkamers alsmede een bergruimte. Op de overloop is tevens een ruimte voor de CV-installatie (hybride 

aangelegd) voor de bovenverdiepingen.

De slaapkamers zijn bijzonder sfeervol door de zichtbaar aanwezige hanenbalken die de ruimten een bijzondere 

uitstraling geven. De vloeren zijn voorzien van een prachtige eiken delenvloer.

Twee slaapkamers hebben een dakkapel en daardoor veel lichtinval en zicht op de tuin. Op de overloop bevindt 

zich de zeer luxe, grote badkamer welke is voorzien van een toilet, groot wastafelmeubel, ligbad en grote in-

loopdouche met glaswand en keramische tegelwanden welke een bijzonder luxe uitstraling geeft aan de ruimte.

De berging is tevens vanuit de overloop bereikbaar en is multifunctioneel. Hier bevinden zich tevens een aanslui-

ting voor was- en droogopstelling.

Bijzonderheden

Renovatie afgerond februari 2023.

Tuinaanleg gerealiseerd in 2023.

Energielabel A geldig tot en met 03-02-2033.

Monumentale stalen gevelkozijnen voorzien van isolerend “Ruysdaelglas”.

Alle overige kozijnen voorzien van HR++beglazing.

Volledig nieuwe installaties (elektra, waterleiding, riolering, bekabeling, etc.).

Hoogwaardige materialen in badkamers en toiletruimten.

Sfeervolle kleuren afgestemd op de ruimten binnen een vast kleurenspectrum.

Fraai betegeld terras met vijverpartij en plantenbakken.

Bestraat terras op het zuiden met oude klinkers.

Buitenterras op de verdieping.

Zelfstandig toegankelijk gastenverblijf/appartement in de villa.

Dak volledig geïsoleerd.

Schilderwerk rondom uitgevoerd in 2023.

Groots wonen op A-locatie!

Begane grond

Vanaf de Groot Haesebroekseweg rijdt u de oprijlaan op welke toegankelijk is door middel van een inrijpoort 

met op afstand bedienbaar hekwerk en intercom. Het grindpad loopt langs een gazon naar een parkeerplaats 

geschikt voor vier tot vijf auto’s. De voordeur van de villa is verdekt opgesteld hetgeen uw gasten tevens privacy 

biedt indien zij u bezoeken.

De fraaie voordeur geeft toegang tot de imposante hal met veel lichtinval via rondboog raampartijen. De statige 

op maat gemaakte eikenhouten trap is een lust voor het oog. De hal is ruimtelijk en wordt gekenmerkt door een 

vuurhaard, welke tevens vanuit de woonkamer zichtbaar is. De hal loopt door tot een ruime garderobe met fraaie 

verfrissingsruimte alsmede ruim gastentoilet. De hal is tevens toegankelijk middels een tweede in- en uitgang. 

Hier bevindt zich tevens de meterkast en een deel van de technische installaties.

Vanuit de hal is een grote doorgang met fraaie stalen kozijn en deuren richting woongedeelte en een met twee 

treden toegankelijke open keuken. De keuken is werkelijk groots en door de verhoging is een optische verdeling 

ontstaan tussen koken, borrelen, praten, krantje lezen etc. De woonkamer is een oase van rust met zicht op de 

open haard en de terrassen met tuin.

De keuken is uitgerust met Miele-apparatuur. Boven het keukeneiland is een stalen frame aan plafond welke 

dienst kan doen als glas- en flessenhouder. Alle ins and outs vertellen wij u graag bij een rondgang door de villa. 

De bijkeuken is gelegen in het verlengde van de keuken en hier bevindt zich tevens een deel van de technische 

installatie alsmede aansluiting voor was- en droogcombinatie.

De woonkamer is verdeeld in verschillende units welke naadloos in elkaar overlopen. Aansluitend aan de woonka-

mer is een televisieruimte en in de hoek van het huis is een bar met stoer betonblad gerealiseerd met koeling en 

gootsteen. Dit is de plek waar u de cocktails kunt bereiden en bij mooi weer zo het terras oploopt. Door de hoge 

plafonds met de eveneens hoge raampartijen is er een verbinding met de buitenruimte terwijl u binnen bent. Dit 

is een ervaring welke normaliter niet vaak voorkomt.

De vloer in de keuken is voorzien van een Italiaanse Kronos tegel in zand/grijstint van grote afmetingen welke 

overloopt in de eikenhouten vloer in de woonkamer. De totale ruimte is voorzien van een ultramoderne vloerver-

warmingsinstallatie, waardoor het comfort hoog is.

Eerste verdieping

Middels de statige trap met bordes, bereikt u de overloop welke toegang geeft tot de slaapvertrekken alsmede 

het appartement dat tevens toegankelijk is middels een eigen trappenhuis en voordeur. Dit appartement kan 

dienst doen als zelfstandige unit binnen het huis voor bijvoorbeeld personeel of een au-pair. De ruimte is voor-

zien van een prachtige badkamer met toilet, luxe wastafel en inloopdouche met regenval- en handdouche. De 

wanden zijn van natuursteen.

De overloop leidt tot de blauwe kamer aan de voorzijde van de villa. Deze kamer kent een veelvoud aan ramen 

met roedeverdeling hetgeen een betoverend effect heeft op de beleving. De slaapkamer heeft een eigen toe-

gang tot het ruime terras op het zuiden gelegen. Tevens is er een ruime luxe badkamer met toilet, wastafel en 

een grote inloopdouche met regenval- en handdouche. De tegels zijn eveneens van Italiaanse makelij (Kronos) in 

een kleurstelling welke naadloos past bij de kleur van de slaapkamer.
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Luxury living at a superb location!

Ground floor

From the Groot Haesebroekseweg you drive up the driveway which is accessible through an entrance gate with 

remote-controlled fencing and intercom. The gravel drive leads along a lawn to a parking area suitable for four to 

five cars. The front door of the villa is concealed, which also offers your guests privacy when they visit you.

The beautiful front door gives access to the imposing hall with lots of light through arched windows. The stately 

custom-made oak staircase is a feast for the eyes. The hall is spacious and is characterised by a fireplace, which 

is also visible from the living room. The hall continues to a spacious cloakroom with a beautiful refreshment area 

and a spacious guest toilet. The hall is also accessible through a second entrance and exit. The meter cupboard 

and part of the technical installations are also located here.

From the hall is a large passage with beautiful steel frame and doors towards the living area and an open kitchen 

accessible with two steps. The kitchen is really spacious and the elevation has created an optical division between 

cooking, drinking, talking, reading the newspaper, etc. The living room is an oasis of peace with a view of the 

fireplace and the terraces with garden.

The kitchen is equipped with Miele appliances. Above the kitchen island is a steel frame on the ceiling that can 

serve as a glass and bottle holder. We are happy to tell you all the ins and outs during a tour in the villa. The 

pantry is located in line with the kitchen and here is also part of the technical installation as well as connection for 

washing machine and dryer.

The living room is divided into different units that flow seamlessly into each other. Adjacent to the living room is 

a television room and in the corner of the house is a bar with a sturdy concrete top with cooling and sink. This is 

the place where you can prepare the cocktails and walk out onto the terrace when the weather is nice. Due to the 

high ceilings with the equally high windows, there is a connection with the outdoor space while you are inside. 

This is an experience that is quite special.

The floor in the kitchen is equipped with an Italian Kronos tile in sand / gray tone of large dimensions which 

overflows into the oak floor in the living room. The entire space is equipped with an ultra-modern underfloor 

heating system, which ensures a high level of comfort.

First floor

Through the impressive staircase with landing, you reach the landing which gives access to the bedrooms and the 

apartment, which is also accessible through its own staircase and front door. This apartment can serve as an inde-

pendent unit within the house for, for example, staff or an au pair. The room is equipped with a beautiful bathroom 

with toilet, luxury sink and walk-in shower with rainfall and hand shower. The walls are made of natural stone.

The landing leads to the blue room at the front of the villa. This room has a multitude of windows with rod divi-

sion, which has an enchanting effect on the experience. The bedroom has its own access to the spacious south 

facing terrace. There is also a spacious luxury bathroom with toilet, sink and a large walk-in shower with rainfall 

and hand shower. The tiles are also made in Italy (Kronos) in a colour scheme that seamlessly matches the colour 

of the bedroom.

The landing that leads to the master bedroom is equipped with a kitchenette of good quality, completely tailored 

to the atmosphere in the house and very handy for the sun terrace where you can probably already enjoy your 

drink in April. There is also an extra toilet room and a guest room or children’s bedroom. The master bedroom is 

located at the rear of the villa overlooking the garden and terraces. This space can be called large with a capital 

L. The bedroom flows into an ensuite bathroom which consists of two rooms. In one room, a bath is situated in a 

particularly luxurious atmosphere with a beautiful composite marble background and glass wall with a decorative 

partition. The shower and wide washbasin are equipped with beautiful taps from Axore Axor One. From the se-

cond bathroom there is access to an independent dressing room with fully built-in cupboard walls and a display 

island.

Fully illuminated with design lighting and more than enough electricity points. You will be amazed at the level of 

quality that has been achieved here.

Second floor

Via a sisal-covered staircase you reach the landing of the attic. Here are two very spacious children’s rooms as well 

as a storage room. On the landing there is also a space for the central heating system (hybrid) for the upper floors.

The bedrooms are particularly attractive due to the visible beams that give the rooms a special appearance. The 

floors are equipped with a beautiful oak floor.

Two bedrooms have a dormer window and therefore a lot of light and a view of the garden. On the landing is the 

very luxurious, large bathroom which is equipped with a toilet, large washbasin, bath and large walk-in shower 

with glass wall and ceramic tile walls, which gives the room a particularly luxurious look.

The storage room is also accessible from the landing and is multifunctional. There is also a connection for washing 

and drying facilities here.

Particularities

Renovation completed February 2023.

Garden construction completed in 2023.

Energy label A valid until 03-02-2033.

Monumental steel facade frames with insulating “Ruysdael glass”.

All other frames with HR++ glazing.

Completely new installations (electricity, water supply, sewerage, cabling, etc.).

High-quality materials in bathrooms and toilet areas.

Atmospheric colours tailored to the spaces within a fixed colour spectrum.

Beautifully tiled terrace with pond and planters.

Paved terrace on the south with old vowels.

Outdoor terrace on the first floor.

Independently accessible guesthouse/apartment in the villa.

Roof fully insulated.

Paint work all around carried out in 2023.
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Plattegrond situatie Plattegrond begane grond
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Plattegrond eerste verdieping Plattegrond tweede verdieping



Regio Den Haag, Wassenaar
Conduct Vastgoed B.V.  
Langstraat 23
2242 KJ Wassenaar
Telefoon 070 3310536
info@conductvastgoed.com
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Regio Bollenstreek, Leiden en Noord-Holland    
Conduct Vastgoed B.V.
Herenweg 96    
2361 EV Warmond     
Telefoon 071 3019121      
info@conductvastgoed.com    
www.conductvastgoed.com    


