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LANDGOED 
LARENDAELL

Wonen op een landgoed in het Gooi lijkt een droom. Op 
Steenbergen, een van de mooiste en meest exclusieve 
locaties van Laren, wordt weldra aangevangen met de 
realisatie van Landgoed Larendael. Dit prestigieuze project 
van villabouwer Vlassak-Verhulst, met vier magnifieke 
appartementen en een penthouse, belooft woongenot 
op het allerhoogste niveau.Tekst: EFfect Media, fotografie: Jan Verlinde.

Woongenot Op het 
hOOGSte niveau

WONEN
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HHuizen met een ziel die sfeer en charme uitstralen en die er altijd al 

lijken te hebben gestaan, dat zijn de villa’s die de Belgische bouw- 

onderneming Vlassak-Verhulst al veertig jaar bouwt. Karaktervolle 

woningen,  familiehuizen die je omarmen en waarin je je thuis voelt. 

In de ‘80-er jaren baarde de villabouwer opzien door in België huizen 

in authentieke Provençaalse stijl te bouwen. Later volgden ondermeer 

Engelse cottages, Normandische landhuizen, klassieke villa’s, Vlaamse 

pastoriewoningen en Franse manoirs. Vlassak-Verhulst profileerde zich 

door de jaren heen als de meest exclusieve villabouwer van de lage 

landen. 

Net over de grens, in lommerrijke woonplaatsen als Brasschaat, 

Schoten, Schilde, (Oud-)Turnhout en ’s Gravenwezel, bouwde Vlassak-

Verhulst talloze prachtige projecten in de voor hen zo kenmerkende 

authentieke stijl. Ook in Nederland oogstten de sympathieke Belgen 

veel bewondering met hun landgoederen en imposante manoirs, en 

wordt vooral hun historisch correcte manier van werken zeer gewaar-

deerd. In het Gooi zijn zij dan ook al lang geen onbekende meer. Naast 

diverse privé-domeinen realiseerden zij aan de Larense Hein Keverweg 

een uniek landgoed, eveneens onderverdeeld in vier fraaie appar-

tementen en één royaal penthouse. De vraag bleek groter dan het 

aanbod, zodat de appartementen in korte tijd werden verkocht. Toen 

Vlassak-Verhulst de kans kreeg om op een heel bijzondere locatie op 

Steenbergen een nieuw project te verwezenlijken, was de beslissing 

snel genomen. 

Meesterwerk 
Op deze droomlocatie in het groen, aan de rand van een natuurreser-

vaat en op wandelafstand van het dorp Laren, zal een statige nieuwe 

buitenplaats verrijzen. Landgoed Larendael wordt een prachtig pièce 

de résistance, een meesterwerk van traditionele bouwkunst, voorzien 

van alle denkbare hedendaagse luxe en comfort. Rondom het landhuis, 

dat de grandeur ademt van een classicistisch Frans château, wordt 

een magnifiek privé-park van 12.000 m² aangelegd. Het park zal qua 

ontwerp en aanplant op natuurlijke wijze integreren in de bestaande 

aanplant en bosschages van het natuurreservaat. Hierdoor wordt de 

indruk van een authentiek landgoed extra versterkt. Vanzelfsprekend 

is de gemeente Laren zeer verheugd over dit prestigieuze project, dat 

met veel respect voor de mooie omgeving en de omringende natuur zal >

Boven, links en volgende pagina’s: Vlassak Verhulst bouwt villa’s in 

authentieke stijl, voorzien van alle comfort en luxe.
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worden gebouwd. Bij de bouw van Landgoed Larendael wordt gebruik-

gemaakt van de beste en meest duurzame materialen. Het landhuis 

wordt geheel opgetrokken in oude paepesteen  en voor de daken 

worden traditionele natuurleien gebruikt. 

In het landhuis worden vier luxueuze, lichte en zeer ruime apparte-

menten en een penthouse gerealiseerd. Er komen twee appartementen 

met een oppervlakte van 295 m² op de eerste verdieping, twee gelijk-

vloerse appartementen van 310 m² en een penthouse van 575 m². De 

gelijkvloerse appartementen hebben een privé-tuin van respectievelijk 

1.102 en 1.262 m² en een terras van 23 m². De appartementen op de 

verdieping hebben een terras van 44 m² zuidwest en zuidoost georiën-

teerd, en het penthouse een op het zuiden gericht terras van 36 m². De 

leefruimtes zijn zeer royaal bemeten en bevinden zich aan de zonnige 

zuidkant van het appartement, terwijl de slaapkamers, badkamers, 

garderobekamers en eventuele werkkamers aan de noordkant van het 

appartement zijn gesitueerd. In dit stadium kan Vlassak-Verhulst voor 

de afwerking en zelfs de indeling van de appartementen nog rekening 

houden met de persoonlijke wensen en voorkeuren van de toekomstige 

bewoners. De eigenaars worden begeleid door een interieurarchitect 

en een projectleider, die hen kunnen adviseren  bij het maken van de 

juiste keuzes voor wat betreft de interieurafwerking en de decoratie. 

Buitenzwembad en sauna 
Het landhuis en de appartementen worden op het hoogste niveau 

afgewerkt en opgeleverd. Landgoed Larendael wordt een zeer repre-

sentatieve en uitzonderlijk comfortabele ‘thuishaven’. De entree wordt 

geheel in stijl afgewerkt met exclusieve materialen en er komen overal 

dubbele deuren. Er is een lift voorzien die u naar de bovenste apparte-

menten en het penthouse brengt.

Elk appartement krijgt de beschikking over twee ruime parkeerplaatsen 

in de parkeergarage onder het gebouw en twee parkeerplaatsen op het 

buitenterrein, waar een geheel omgroeide parkeerplaats wordt aange-

legd. In een zonnig hoekje van het afgesloten park kunnen de bewoners 

genieten van een mooi buitenzwembad en een riant badhuis. Dit laatste 

zal een sauna, een douche, een toilet en een garderobe herbergen 

en heeft bovendien openslaande deuren met een heerlijk terras met 

zicht op het zwembad. Het gebruik van al deze voorzieningen is in de 

aankoopprijs van het appartement inbegrepen. Vlassak-Verhulst zal 

op korte termijn starten met de bouw van Landgoed Larendael. Als u 

zorgeloos en veilig wilt wonen op een authentiek landgoed in het Gooi, 

dan is dit een werkelijk unieke gelegenheid. <

voor meer informatie over wonen op 

Landgoed Larendael neemt u contact op 

met:

vlassak-verhulst  nv

Jo Lauryssen

Moerstraat 53,

B-2970 ’s Gravenwezel

T+32 (0)3 685 07 00

M BE +32  (0)495 20 21 55

M NL +31 (0)6 289 42 539 

www.vlassakverhulst.be

voorma en Walch Makelaars in het gooi

Kantoor Laren, 035 – 539 90 80

www.voorma-walch.nl

of:

Schaap & Hollander Makelaars o.g. b.v.

Kantoor Laren, 035 – 533 42 42

www.schaaphollander.nl

Landgoed Larendael ligt te 

midden van een mooi park 

van 12.000 m². U ziet op 

de schets links onderin het 

geprojecteerde zwembad. 

Linkerpagina: de klassieke 

bouwstijl harmonieert 

perfect met een eigentijdse 

inrichting.


