
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oud Wassenaar is een buitenplaats bestaande uit het kasteel, een 
dienstwoning, een pergola en een landschapspark. Oud Wassenaar kent een 
rijke geschiedenis, die teruggaat tot in de 17e eeuw. Het huidige kasteel werd 
gebouwd tussen 1876 en 1879, in opdracht van Cornelis Jan van der 
Oudermeulen en naar ontwerp van architect Constantijn Muysken. Hij 
ontwierp een groot landhuis met trapgevel, zijvleugels en torens in Delftse 
neorenaissancestijl. Bij de bouw werd gebruik gemaakt van de kostbaarste 
materialen, de beste ambachtslieden en kunstenaars en de voor die tijd 
modernste technieken, zoals een warmwaterleiding, centrale verwarming en 
zelfs een eigen elektriciteitscentrale. Muysken heeft naast het landhuis ook de 
tuinmanswoning, de stallen met koetshuis en de koetsierswoning ontworpen. 
De tuin werd onder leiding van de Duitse tuinarchitect C.E.A. Petzold 
getransformeerd tot landschapspark.  
 
In de 20

e
 eeuw is het kasteel voornamelijk 

gebruikt als hotel en ontving het tal van 
belangrijke, internationale gasten, 
waaronder Winston Churchill, Paul Henry 
Spaak, veldmaarschalk Montgomery, de 
kroonprins van Japan, Akihito, president 
Tubman van Liberia, premier Nehroe van 
India, koning Boudewijn van Belgie en de 
filmster Clark Gable. In 1967 vond het 
huwelijksfeest van prinses Margriet en 
Pieter van Vollenhoven er plaats. In 1974 is 
de Stichting Kasteel Oud Wassenaar opgericht, 
die sinds 1978 de naam Monumentenstichting 
Kasteel Oud Wassenaar draagt en nog altijd actief is. 

 
Programma Dag van het Kasteel  
Het kasteel Oud Wassenaar fungeerde in haar geschiedenis ook als 
zomerverblijf van Betsy van der Hoop (1807-1879) en haar echtgenoot 
Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876). Deze historische figuren 
ontvangen u graag tijdens de Dag van het Kasteel. Ze vertellen u alles over hun 
leven, het kasteel en de tijdsgeest van midden 19e eeuw.  
 
Ook de dansmeester komt deze dag naar Oud Wassenaar en leert u op gezette 
tijden de danspassen van verschillende dansen uit deze tijd aan. Bijvoorbeeld 
een Grand Polonaise of een The Princess Alice Waltz Quadrille (1855).  

Adres 

Park Oud Wassenaar 1  
2243 BX Wassenaar 
 
Openingstijden 
10.00-16.00 uur  
 
Entreeprijzen 
Gratis entree 
 
Bereikbaarheid 
Het beste is om Kasteel Oud 
Wassenaar tijdens deze dag 
lopend, met openbaar vervoer of 
met de fiets te bereiken. In de 
nabije omgeving van de locatie zijn 
de parkeermogelijkheden voor 
auto’s zeer beperkt.  
 
Openbaar vervoer  
Vanaf Den Haag Centraal of Leiden 
Centraal, Bus 43, halte Stoeplaan 
(10 min. lopen) 
 

Fietstip 
Breng 16 mei, behalve aan Oud 
Wassenaar, ook een bezoek aan 
Berbice, Beresteijn, Duivenvoorde 
en De Paauw. Volg één van de vier 
fietsknooppuntenroutes. Kijk op: 
www.dagvanhetkasteel-zh.nl  

http://www.dagvanhetkasteel-zh.nl/

