
Vrijstaand woonhuis in  
mysterieus bos bij de duinen 
Van der Doeslaan 3 in Wassenaar

Verkoop via online inschrijving (geen vraag- of richtprijs beschikbaar)

Te koop in Wassenaar



Wassenaar... De naam roept beelden op van villa's 
verscholen in het groen. Van verkwikkende 
wandelingen door bos en duinen 'in de achtertuin', 
heerlijk zonnen of uitwaaien aan de Wassenaarse 
Slag, gezellige tuinparty's onder het lover en een 
ontspannen balletje slaan op een van de 4(!) 
golfbanen binnen de gemeentegrenzen.

Wie hier woont, wil er nooit meer weg
Waar elders in de wijde omgeving vindt u zo'n 
begerenswaardige mix van natuur, rust en alle 
hoogwaardige stedelijke voorzieningen onder 
handbereik? Het groenovergoten dorp is een 
paradijselijke enclave te midden van de drukte
en stimulerende bedrijvigheid van de Randstad.
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Algemene locatiegegevens
Adres: Van der Doeslaan 3 in Wassenaar
Kadastrale aanduiding: Gemeente Wassenaar,
sectie B, perceelnummer 11907 (gedeeltelijk)
Eigenaar: Staatsbosbeheer
Oppervlakte perceel in aanbod: circa 1.800 m²
Oppervlakte totale bunkerterrein: 42.437 m²
Bebouwing: woning met garage
Terreinverharding: deels klinkers, deels asfalt

Uw perceel is bereikbaar via een verhard pad
vanaf de Van der Doeslaan. Erachter ligt nog
een ander perceel met woonhuis. Dit perceel is
alleen toegankelijk via het pad langs uw perceel.
Hierop rust recht van overpad.

Natuur is er nu heer en meester
Sinds de jaren '90 is de natuur hier heer en
meester. Het prachtige bos/duingebied met zijn 
geheimzinnige gebouwen wordt beheerd door 
Staatsbosbeheer, dat er van mei t/m september
op beperkte schaal rondleidingen verzorgt.
Het terrein maakt deel uit van de erfgoedlijn
Atlantikwall van de provincie Zuid-Holland.

Uw droomhuis in geheimzinnige
historische setting
In het groene villabuurtschap Rijksdorp in het 
noordwesten van Wassenaar biedt Staatsbosbeheer 
een royale voormalige dienstwoning (611 m³) met 
bijgebouwen aan op een perceel van 1.800 m² in het 
ruim 4 hectaren grote bos/duingebied van het 
prachtige, mysterieuze historische bunkercomplex 
Rijksdorp. Het buurtschap is omringd door de 
duinen van de Wassenaarse Slag, natuurgebied 
Groot Berkheide en sportvelden. 

De woning moet grondig worden gerenoveerd.
De koper mag het pand ook eventueel slopen
en herbouwen, mits dat past binnen het
bestemmingsplan.

De historie van villabuurtschap Rijksdorp
Rijksdorp is van oudsher een villapark dat in het 
begin van de 20ste eeuw werd ontwikkeld in het 
gelijknamige buurtschap, waar ooit een groot 
landhuis stond. Kandidaat-bewoners werden 
destijds verleid met de wervende tekst ‘Over het 
buiten wonen nabij een 'Groote Stad', Wassenaar 
als woonplaats voor den modernen zakenman’.

Woningen maken plaats voor bunkers
In de oorlogsjaren maakte een aantal villa's plaats 
voor een bunkercomplex van de bezetter, als 
onderdeel van de Antlantikwall. Tijdens de Koude 
Oorlog deed bunkercomplex Rijksdorp dienst als 
commandocentrum van de Koninklijke Luchtmacht. 
Vervolgens waren er een noodzetel van het
ministerie van WVC en een opslagruimte van
film- en fotomateriaal gevestigd. 

Paradijselijk wonen 
midden in de randstad
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Een plek vól fascinerende historie
Uw vrijstaande woning in Rijksdorp troont op een 
lichte glooiing in bunkercomplex Rijksdorp, een 
heuvelachtig natuurterrein met leegstaande bunkers 
en andere gebouwen uit de Tweede Wereldoorlog 
en Koude Oorlog, verscholen achter en onder 
bomen en struikgewas. Het complex ligt in het 
buurtschap Rijksdorp tussen de bebouwde kom van 
Wassenaar en de duinen van de Wassenaarse Slag.

Prachtig en geheimzinnig tegelijk
Zodra u het omheinde bunkerterrein betreedt via
de entree aan de Van der Doeslaan, wordt u 
betoverd door deze prachtige, mysterieuze plek, 
met zijn weelderige bosschages, sfeervolle laan en 
geheimzinnige historische bunkers, gebouwen en 
objecten die half schuilgaan in het groen. Volgens  

de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vertellen
de gebouwen een uniek eigen 'verhaal'.

Als een wonderlijk filmdecor
Een wandeling door het terrein is een wonderlijke 
ontdekkingsreis langs bosschages, fraaie laan-
bomen, weelderige struiken, stinzenplanten, en 
raadselachtige gebouwen bewoond door vleer-
muizen. Het gebied is daarmee een ideaal decor 
voor mysterieuze films en TV-series. 
Het terrein is niet toegankelijk voor publiek. Wel 
verzorgt Staatsbosbeheer op zeer beperkte schaal 
rondleidingen onder leiding van een gids. Als 
bewoner kunt u echter dag-in-dag-uit de betovering 
van het complex ervaren. Wát een voorrecht... en 
wát een heerlijke omgeving voor kinderen om op
te groeien.

Gebruiksoppervlakte wonen:  
- Souterrain:  48,32  m²
- Begane grond: 67,79  m²
- Totaal: 116,11  m²

Overige inpandige ruimten: 
- Souterrain:  24,95  m²
- Zolder (nok op 1,6 m):  4,87  m²
- Totaal: 29,82  m²

Totale bruto inhoud:  611 m²

Op de website kunt u het volledige meetrapport 
downloaden.

Nutsvoorzieningen
De woning is voorzien van gas, water en elektra.
De internetaansluiting gaat via een koperverbinding.

Geen ernstige bodemverontreinigingen
De bodem onder het perceel bevat geen ernstige 
verontreinigingen, blijkt uit bodemonderzoek.
In de beschoeiingen op het terrein zit asbest. Nader 
onderzoek en saneringen zijn echter niet nodig.
Het onderzoek kunt u downloaden op onze website. 
 

Bouwkundige staat
Het pand is bouwkundig onderzocht. Het verkeert
in matige tot redelijke staat. Het onderzoek kunt u 
downloaden op onze website.

Enkele belangrijke conclusies:  
- Geen zichtbare gebreken aan metsel- en
 voegwerk, dakconstructie, fundering, riolering,  
 gas en elektra, goten en hemelwaterafvoer.
- Vochtproblemen onder het balkon/terras.
- Geringe gebreken aan de kozijnen.
- Gebreken aan dakpannen en nokvorsten.
- Mogelijk asbest op vliering en in dak bij garage.
- Grote onderhoudsachterstand aan buiten-
 schilderwerk.
- Staat van vloeren en schoorstenen kon niet   
 worden vastgesteld.
- Vochtschade in kelder, lekkage op vliering.
- Garage in matige staat. Advies: vervangen.
- Energielabel: G.

Schatting direct noodzakelijke herstelkosten:
circa € 22.000,-.
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Uw woning op erfpachtperceel
Uw woning staat op een erfpachtperceel van ca. 
1.800 m², dat grenst aan dat van de woning erachter. 
Op het toegangspad langs uw perceel rust een recht 
van overpad. De woning zelf is een voor-
malig dienstgebouw (vermoedelijk) uit de jaren '60: 
circa 16 m lang en ca. 4,50 tot 5,50 meter breed. Het 
langwerpige pand telt 2 woonlagen en een vliering. 
De woonlaag in het souterrain betreedt u via een 
kleine hal met toilet. Daarachter bevindt zich een 
voormalige kantine die aansluit op een lange gang. 
Deze geeft toegang tot een badkamer, 2 onbenoem-
de ruimten en een berging. De begane grond heeft 
een eigen entree. Via een lange gang bereikt u 
vervolgens een woonkamer, een gesloten keuken,
een badkamer met toilet en 2 royale slaapkamers.

De zolderetage is een vliering van 1,6 meter hoog 
(nokhoogte). 

Breng uw woonideaal tot leven
De woning verkeert in matige tot redelijke staat.
Maar met een grondige renovatie brengt u het pand 
helemaal naar deze tijd. Slopen en nieuw bouwen mag 
ook. Zo realiseert u uw hoogstpersoonlijke woonideaal 
op een unieke droomplek! Op het pand rust geen 
monumentenstatus. Uw (ver)bouwplannen moeten
wel voldoen aan het gemeentelijke bestemmingsplan
en de eisen van Natura 2000.

Op uw perceel staan ook nog diverse bijgebouwen.
Deze mag u naar believen slopen en desgewenst 
herbouwen.
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Het object wordt tegen een vergoeding (koopsom) 
overgedragen aan u als de toekomstige erfpachter. 
U doet dus een bod op de opstallen met
bijbehorend erfpachtcontract en opstalrecht.
Voor het gebruik van de grond en het opstalrecht 
betaalt u een aanvangscanon van € 6.131,25 per 
jaar. Deze canon wordt geïndexeerd en kan na
10 jaar worden herzien. De te sluiten erfpachtover-
eenkomst kunt u downloaden op de website van 
vlnnonline.nl.  

Wilt u inschrijven? Kijk op VLNN Online voor
alle details
Wonen in een uniek natuurgebied in het groen-
overgoten Wassenaar vlakbij strand en zee, wat
een geweldig vooruitzicht! Neem snel contact op 
met VLNN-makelaar Wieger Kuiken: 0348 748414, 
w.kuiken@vlnn.nl. Hij vertelt u graag meer over
alle mogelijkheden en verzorgt ook kijkdagen op 
deze bijzondere locatie.
Alle informatie, inclusief voorwaarden, documenten 
en rapporten, vindt u op VLNN Online. Hier kunt u 
zich ook aanmelden voor een van de kijkdagen. 
Website: vlnn.nl/online-verkoop/

Zo doet u een bod
Uw bod plaatst u via de website van VLNN Online. 
Op deze website verschijnt twee weken voor de 
sluitingsdatum een inschrijfformulier. Om het 
formulier te openen klikt u op de knop ‘plaats een 
bod’. U vult de velden in en bevestigd uw bod.
U krijgt vervolgens een mail met een globaal 
overzicht van uw inschrijving. Het plaatsen van
het bod werkt het beste als u de webbrowser 
Google Chrome gebruikt.

Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor andere 
bieders en u heeft de mogelijkheid om uw
(ontbindende) voorwaarden aan te geven.

Het bod komt binnen op een beveiligde server die 
niet toegankelijk is voor derden. Een notaris ziet toe 
op de biedingsprocedure. Na het sluiten van de 
biedingstermijn controleert de notaris de biedingen 
en een correct verloop van het proces. Vervolgens 
stemt VLNN Online de biedingen af met de
verkopende partij. Zodra er een gunningsbesluit is 
genomen, worden de bieders op de hoogte gesteld.
 

Rust en privacy, met alle 'stadsgemakken' dichtbij
Uw woning in Rijksdorp staat op een bevoorrechte
plek in Wassenaar; midden in het bos, grenzend aan 
ongerept duin- en natuurgebied met volop wandel-
mogelijkheden. 
Winkels, supermarkten, restaurants en sportfacilitei-
ten bevinden zich op loop- en fietsafstand. Westelijk 
van uw huis nodigen het strand en de paviljoens van
de Wassenaarse Slag uit tot een heerlijke strand-
wandeling of een gezellig hapje en drankje op het 
terras. De sportvelden en golfbaan van De Kieviten 
(golf, hockey en tennis) liggen op enkele honderden 
meters van uw woning.

Alles voor een prettig en comfortabel leven
Wassenaar herbergt alle winkels voor dagelijkse 
boodschappen, een gezondheidscentrum, huisartsen, 
dierenartsen, tandartsen, restaurants, cafés, uitspan-
ningen, fitness-studio's, kinderopvang en scholen t/m 
gymnasiumniveau, inclusief een internationale school. 
Op sportief gebied is alles mogelijk: van voetbal, 
tennis, hockey, zwemmen, fitness en bootcamp t/m 
alle denkbare binnensporten. En wist u dat Wassenaar 
maar liefst 4 golfbanen rijk is?

In luttele minuten naar Leiden en Den Haag
Via de snelweg A44 (Rijksstraatweg) rijdt u in luttele 
minuten naar Den Haag, Leiden en verder richting 
Amsterdam. Vanuit Wassenaar vertrekken dagelijks 
bussen richting Den Haag, Leiden en Lisse. Er stopt een 
bus vlakbij de woning. Treinstations vindt u in Leiden 
en Den Haag.

Verkoop op basis van erfpacht
De opstallen worden verkocht op basis van een een 
erfpachtafhankelijk recht van opstal. De grond blijft 
eigendom van Staatsbosbeheer en wordt in erfpacht 
uitgegeven. 

U verwerft de opstallen (vrijstaande woning en
bijgebouwen) op Van der Doeslaan 3 in Wassenaar
van Staatsbosbeheer. Het perceel is circa 1.800 m² 
groot. Op het perceel rust een woonbestemming.
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de 
woning te laten slopen en er een nieuwe woning te 
laten bouwen. Het is niet toegestaan de woning als 
geheel recreatief te verhuren.
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Activiteiten Datum 

Publicatie verkoopstukken Do  14 januari 2021 

Kijkmoment 1 Wo 27 januari 2021  

Kijkmoment 2 Vr 19 februari 2021  

Kijkmoment 3 Wo 26 februari 2021  

Sluiting indienen online inschrijvingen  Do 11 maart 2021 14:00 uur

Voorlopig gunningsbesluit Vr 19 maart 2021 

Ondertekening koopovereenkomst Vr 26 maart 2021  

Notariële levering Uiterlijk tweede kwartaal 2021 

VLNN Online is een dienst van Van Lanschot 
Nannenga Naus, Rentmeesters en Makelaars.

Op de website kunt u de volgende
stukken downloaden:
• bodemonderzoek
 (geen verontreinigingen)
• meetrapport
• gegevens bestemmingsplan
• energielabel
• te sluiten erfpachtovereenkomst
• ontwerpakte erfpacht en opstal
• algemene voorwaarden erfpacht
 en opstal Staatsbosbeheer 2015
• kadastrale stukken
• bouwkundig rapport
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3D woonlaag
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In het kort 

Aanbod

Aanvangscanon
Locatie

Perceeloppervlakte
Bestemming

Staat van onderhoud
Bodemkwaliteit

Omgeving

Bereikbaarheid
Verkoop en gunning

De verwerving van de vrijstaande woning met bijgebouwen aan Van der Doeslaan 3,
Wassenaar, op basis van erfpacht en erfpachtafhankelijk recht van opstal.  
€ 6.131,25 per jaar. Deze canon wordt geïndexeerd en kan na 10 jaar worden herzien.
In het bos- en duinterrein van Bunkercomplex Rijksdorp in het buurtschap Rijksdorp. 
Circa 1.800  m².
Wonen.
Matig tot redelijk, zie ook het bouwkundig rapport op de website.
Geen bodemverontreiniging aangetroffen. Het onderzoeksrapport kunt
u downloaden op VLNN Online.
De woning staat in het bos/duin-natuurterrein van een oud bunkercomplex in
villabuurtschap Rijksdorp tegen de duinen van de Wassenaarse Slag op ca. 3 km
van het strand en ca. 1,5 km van de bebouwde kom. Rijksdorp grenst aan
sportvelden en natuurgebied Groot Berkheide. 
Uitstekend bereikbaar per auto en ov (bushalte op enkele honderden meters).
Bij inschrijving.

Staatsbosbeheer zal na de sluiting van de inschrijvingstermijn de inschrijvingen
beoordelen. Staatsbosbeheer behoudt zich het recht voor het object niet te gunnen. 

 

 

Driebruggen
Laageind 11a
3465 KG  Driebruggen
0348 - 74 84 14

Leur
Puitsestraat 3
6615 AB  Leur
0348 - 74 84 14 www.vlnnonline.nl  
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