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BOEKENROODEWEG 45, AERDENHOUT

Wie vanaf de brede oprijlaan dit royale landhuis in zicht krijgt, wordt herinnerd
aan de buitenplaatsen die de aristocratie hier in de zeventiende eeuw liet aanleggen.
Rust, ruimte, een door bossen omsloten eigen park van bijna tienduizend vierkante
meters. Maar dan wel een buitenplaats die van alle moderne gemakken is voorzien,
zoals een dubbele garage, carports en een zwembad met poolhouse. Het gehele
complex is zorgvuldig en smaakvol gerenoveerd.

Het landhuis “Randhoeve” werd gebouwd in 1927 onder architectuur van Pierre
Cuypers. Het huis ligt tussen de duinen, vlak bij het strand, dicht bij Haarlem
en op een half uur rijden van Amsterdam en Den Haag. De treinverbindingen
zijn uitstekend, ook naar Schiphol. Die centrale ligging maakt dit de ideale
uitvalsbasis. Winkels, sportvelden en scholen liggen op fietsafstand. 

Het huis heeft een ruime woonverdieping op de begane grond met daaronder
een kelder plus wijnkelder. Op de eerste verdieping vijf slaapkamers en twee
badkamers en nog eens vier slaapkamers op de tweede verdieping. Dit is een
gezinshuis waarin iedereen zijn eigen plek kan vinden en dat ook uitbundig
ruimte biedt aan eventuele gasten.

BOEKENROODEWEG 45, AERDENHOUT

Those who first glimpse this sprawling manor from its wide driveway are
reminded of the country estates the aristocracy built in this area during the
seventeenth century. The manor offers rest, a large amount of space and a private,
wooded park covering nearly 10,000 square metres, along with all modern
conveniences, including a double garage, carports and a swimming pool with a
pool house. The entire complex has been carefully and tastefully renovated.

Built in 1927 by the noted Dutch architect Pierre Cuypers, ‘Randhoeve’ manor
is located between the sand dunes, near the beach, and is close to Haarlem and
just a 30-minute drive from Amsterdam and The Hague. There are excellent
train connections, including to Schiphol Airport. This central location makes
the residence a perfect base from which to access the rest of the country. Shops,
sports facilities and schools are all within cycling distance. 

The house features a spacious residential area on the ground floor, with a cellar
and wine cellar underneath. With five bedrooms and two bathrooms on the first
floor and four more bedrooms on the second floor, this is a family home that
can easily accommodate all the members of the family while also offering plenty
of space for guests.
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BEGANE GROND

Entree met vestibule, grote hal met open trappenhuis, bewerkte hekken langs
de trap. De vloer is belegd met een neutrale travertin natuursteen. Vanuit de hal
kunnen een toilet en een ruime garderobe bereikt worden.

Aan de achterzijde van het pand ligt de grote woonkamer met open haard. De
woonkamer heeft schuifdeuren die het mogelijk maken delen af te scheiden,
bijvoorbeeld om ongestoord televisie te kunnen kijken. Vanuit de woonkamer
kunt u het terras bereiken.

Aan de voorzijde treft u een klassieke werkkamer met voorname houten
lambriseringen en ingebouwde kasten. De glas in loodramen verwijzen met hun
wapenschilden naar de geschiedenis. Een rond barretje en inloopruimte voor de
bar verraden waarvoor deze kamer door de laatste bewoners gebruikt werd.

De woonkeuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en een kookeiland.
Een bijkeuken en grote eetkamer maken het geheel compleet. Vanuit de eetkamer
zijn er openslaande deuren naar het terras aan de achterzijde.

De kelder heeft meerdere opslagruimtes en een wijnkelder. Tevens treft u hier
de elektrische installaties en een aparte toegang naar buiten via een trap.

GROUND FLOOR

Entrance including lobby, large hall with open stairwell and moulded gates along
the stairs. The floor is covered with neutral travertine natural stone. The toilet
and a large cloakroom can be reached from the hall.

The spacious living room (including a fireplace) is located at the rear of the
house. The living room features sliding doors that allow sections of the room to
be closed off, for example to watch TV without being interrupted. You can reach
the terrace from the living room.

The front of the house features a classic study with elegant wood wainscoting
and built-in closets. The stained-glass windows with their escutcheons refer to
the manor’s rich history. A round bar and walk-in area for the bar reveal the
purpose for which the most recent owners used this room.

The kitchen-diner is equipped with a variety of built-in equipment and a cooking
island, plus a pantry and a large dining room. The French doors in the dining
room offer access to the back terrace.

The cellar has several storage spaces and a wine cellar. along with electrical
systems and a separate entrance to the outside via a stairwell.







LANDHUIS “RANDHOEVE” IS EEN GEZINSHUIS

WAARIN IEDEREEN ZIJN EIGEN PLEK KAN

VINDEN EN DAT OOK UITBUNDIG RUIMTE

BIEDT AAN EVENTUELE GASTEN.



EERSTE VERDIEPING

Via het open trappenhuis met vide bereikt u de vijf slaapkamers. Vier slaapkamers
hebben ingebouwde kasten, enkele slaapkamers hebben een klein balkon. De
ruime masterbedroom geeft toegang tot een riant dakterras. De aangrenzende
badkamer is voorzien van een jacuzzi, inloopdouche, toilet, dubbele wastafel en
vloerverwarming.

Een tweede badkamer, voorzien van Italiaans glasmozaïek, is voorzien van een
toilet, ligbad douche en dubbele wastafel.

FIRST FLOOR

You can reach the five bedrooms through the stairwell (including mezzanine
landing). Four of the bedrooms include built-in closets, and several bedrooms
feature a small balcony. The airy master bedroom offers access to a spacious roof
terrace. The adjacent bathroom comes with a Jacuzzi, walk-in shower enclosure,
toilet, double basin and floor heating.

A second bathroom, designed in Italian glass mosaic, is equipped with a toilet,
luxury bath, shower and double basin.
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MET IN TOTAAL NEGEN SLAAPKAMERS,

DRIE BADKAMERS EN TWEE KEUKENS IS

DIT LANDHUIS MET RECHT ZEER ROYAAL

TE NOEMEN.





SECOND FLOOR

The second floor can be reached through a stairwell that can be closed off
separately. On this floor you will find four bedrooms, a shower, toilets, and a
second kitchen featuring built-in equipment. This area would suit guests, a live-
in au pair, or older children. There are several built-in closets. One of the
bedrooms is currently used as a washing room; another serves as a storage space.
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TWEEDE VERDIEPING

De tweede verdieping is bereikbaar via een apart af te sluiten trappenhuis. Op deze
verdieping vindt u vier slaapkamers, een douche toilet ruimte en een tweede keuken
met inbouwapparatuur. Deze ruimte is zeer geschikt voor eventuele gasten, een
inwonende au pair of oudere kinderen. Er zijn diverse ingebouwde kasten. Een van
de slaapkamers doet nu dienst als wasruimte, een andere als opslag.

ATTIC

The attic, which you can reach via an attic ladder, contains the central heating
system and a boiler and provides ample storage space.

VLIERING

Door middel van een vlizotrap kunt u de vliering bereiken. Hier bevinden zich
de cv en een boiler. Daarnaast is er een zee van ruimte voor de opslag van uw
spullen.





GARDEN

You can reach the garage and carports via the driveway behind the wrought-iron
gate. The garden, obviously designed with love, is equipped with a self-draining
sprinkler system.  There are several terraces and a safe play area for children. 

The rear of the house features a heated swimming pool plus a pool house
including a sauna, shower and fitness room. The pool house is built in the same
style as the house itself, and the pool borders on a spacious, sunny terrace
overlooking the lawn and part of the forest.
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DE TUIN

Via de oprijlaan achter het smeedijzeren toegangshek bereikt u de garage en de
carports. De tuin is met zichtbare liefde aangelegd en voorzien van een
beregeningssysteem dat gebruik maakt van bronbemaling. Er zijn diverse terrassen
en er is een veilig speelgedeelte voor kinderen.

Aan de achterzijde van het woonhuis is een verwarmd zwembad aangelegd met
daarbij een poolhouse waarin een sauna, douche en een fitnessruimte. Het
poolhouse is in stijl gehouden met het woonhuis. Het zwembad grenst aan een
ruim, zonnig terras vanwaar u uitkijkt over het gazon en een gedeelte van het bos. 





ALGEMEEN

• Riante villa gelegen op een perceel van 9.156 m2 eigen grond.
• De woonoppervlakte bedraagt 600 m2 conform nen 2580 maar met de

kelder, het poolhouse en de vliering erbij ca. 700 m2 bruto.
• Het pand is eerst in 1993 en daarna in 2004 grondig gerenoveerd.
• Op de zonzijde van het dak zijn zonnecellen geplaatst die het huis

(grotendeels) van stroom voorzien, u hebt lage stroomkosten.
• Airconditioning op 1e en 2e verdieping.
• Door de verschillende ruimtes die elk niet te groot zijn is dit een zeer

sfeervol gezinshuis.
• Dit is een optimaal beveiligd pand.
• De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Vraagprijs op aanvraag - topsegment

GENERAL DETAILS

• Spacious villa located on a plot of 9,156 sq. m. of private land.
• Living area of 600 sq. m. in accordance with NEN 2580; including cellar,

pool house and attic: approx. 700 sq. m. gross.
• The manor was fully renovated twice: in 1993 and 2004.
• The area of the roof facing the sun is equipped with solar cells that provide

most of the house with solar energy; this ensures low energy costs.
• Air-conditioning on the first and second floors.
• The various medium-sized rooms make this a delightful family home.
• High-security building.
• The seller reserves the right of refusal.

Price available on request - high-end segment
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Alle rechten voorbehouden, niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd ge gevens  bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestem ming van de uitgever. De vermelde informatie in deze folder is van algemene aard en niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Deze folder is met zorg samen gesteld, aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.
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