






Met grote trots presenteer ik je het boek over La Gare. 

Hoewel ik altijd zeker was dat ik nooit in mijn eigen dorp 

projecten zou ontwikkelen, heb ik nu toch de unieke kans 

gegrepen om een luxueus appartementencomplex te 

realiseren op een prachtige locatie. En hoe!

Het project doet de historische plek alle eer aan. La Gare 

weerspiegelt de geschiedenis van Laren én is tegelijk een 

hedendaagse toevoeging aan dit prachtige dorp. Ik kon het niet 

mooier wensen. Met die mooie gedachte in het achterhoofd, 

namelijk dat wij straks een magnifieke ontwikkeling zullen 

realiseren met een duidelijke link naar het verleden van het 

gebouw, beginnen wij vol enthousiasme aan dit boeiende 

bouwtraject. Hier mogen Laarders trots op zijn. 

In goede samenwerking met de gemeente zijn de gewenste 

programma’s gestroomlijnd en onder de bezielde inspiratie 

van Friso Woudstra Architecten, is een prachtig ontwerp 

uitgetekend dat als een handschoen zal passen bij de locatie 

en de omgeving. Dat was immers van bij het begin onze visie: 

dat het straks moet lijken alsof de nieuwe architectuur 

er altijd al heeft gestaan.

Ben jij een van de gelukkigen die over ongeveer achttien 

maanden op deze plek een nieuwe thuis zal vinden? Dan wens 

ik je oprecht oneindig veel woonplezier toe. Het ga je goed!

INGMAR DIRKSE VAN DEN HEUVEL

Managing partner Lakenvelder Investment Group
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La Gare is een bijzonder woonproject. Het nieuwbouwcomplex koppelt 

historische architectuur aan ultramodern wooncomfort en vormt met 

zijn twaalf luxueuze appartementen de entree van het schilderachtige 

Gooise kunstdorp Laren. Vele kunstenaars, waaronder Piet Mondriaan, 

vonden hun weg naar deze unieke plek. Die inspirerende sfeer voel je 

nog steeds, maar meer dan dat evolueerde Laren door de jaren heen 

tot een mondain en gezellig dorp waar je stijlvol kan genieten van het 

uitgebreide aanbod van culturele activiteiten, culinaire topadresjes en 

heerlijke boetiekjes. Ook wie rust zoekt, komt niets tekort, want Laren 

baadt tot aan de horizon in het groen. Geen twijfel mogelijk dat La Gare 

met zijn verbluffende uitstraling, interieur en ligging aan het summum 

van je woonwensen voldoet.

GRANDIOOS WONEN IN EEN KUNSTENAARSDORP

LA GARE
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Wie de snelweg verlaat en Laren binnenrijdt, krijgt La Gare al snel te 

zien. Het pand straalt een bijzondere grandeur uit die je niet kan missen. 

La Gare ligt in de Stationsweg, die je zo naar de gezellige dorpskern van 

Laren leidt. Winkels, horeca, sport- en ontspanningsfaciliteiten liggen 

op wandel- of fietsafstand. Naar steden zoals Hilversum, Amsterdam en 

Utrecht rijd je in niet meer dan een halfuur en via snelle verbindingswegen 

naar andere Gooise dorpen, zoals Blaricum en Huizen, bereik je het 

Gooimeer. Water, maar ook bos en heide: La Gare heeft het allemaal. 

Dankzij de toplocatie zit het gebouw immers volledig in het groen. Ligt 

je appartement aan de achterkant van het gebouw? Dan kijk je zelfs uit 

op het befaamde Larense hertenkamp.  

OP HET KRUISPUNT VAN DORP,  STAD EN NATUUR 

LOCATIE
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MAUVEZAND

GOOIS
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UTRECHT
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water, maar ook bos en heide: 
La Gare heeft het allemaal. 
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mondain dorp met 
charmant centrum om 
gezellig te winkelen. 
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heerlijk genieten van 
de authentieke sfeer.
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“Net zoals elk gebouw dat 

ooit op deze unieke plek stond, 

wil ook La Gare een baken zijn 

voor alle dorpsbewoners en 

bezoekers van Laren.”
MARQUIETTE SCHAAP -  ART OF L IVING
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La Gare is een plek met geschiedenis. Ooit werd er een stationshotel 

gebouwd, dat later tot Hotel Hertenkamp werd omgedoopt, daarna 

werd omgevormd tot het Chinees restaurant Blue Lotus om uiteindelijk 

zijn voorlaatste halte te vinden in het Chinees restaurant Golden River. 

Door de opvallende ligging aan de toegangsweg naar het centrum van het 

dorp, is elk gebouw dat op deze locatie stond altijd een herkenningspunt 

geweest voor de dorpsbewoners en bezoekers van Laren. Ook La Gare 

wil deze waardevolle functie op zich nemen en bovendien meerwaarde 

scheppen door met zijn doordachte architectuur en prachtig 

aangelegde tuin een absolute aanwinst te zijn voor Laren en een baken 

van trots en stijl voor alle mensen die in de regio wonen of verblijven.

JARENLANG EEN BELANGRI JKE WAARDE IN HET DORP

HISTORISCH

een rijke geschiedenis 
van hotel tot restaurant.

Restaurant Golden River

Hotel Hertenkamp
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“Met respect voor de geschiedenis 

en een blik op een duurzame 

toekomst, staat La Gare voor 

generatielange kwaliteit.”

AR JEN VAN RI JN -  LAKENVELDER INVESTMENT GROUP
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ARCHITECTUUR
MODERNE NOSTALGIE

Friso Woudstra Architecten ontwierp een nieuwbouw 

appartementencomplex met de uitstraling van een 

historische villa. Woudstra liet het oorspronkelijke 

ontwerp van het stationshotel doorschemeren, 

haalde inspiratie bij de regionale jugendstil bouwstijl uit 

het begin van de 19de eeuw en loodste het magnifieke 

pand dankzij de hoogste graad van hedendaags 

wooncomfort de 21ste eeuw binnen.

En het pand staat er om te blijven. Niet alleen de klassieke 

architectuur straalt tijdloosheid uit, ook de keuze voor 

natuurlijke materialen bevordert de duurzaamheid van 

het nieuwbouwcomplex. Zo werd het gebouw afgewerkt 

met authentieke bakstenen en dakpannen. Unieke details, 

zoals de zuilenpartijen, de decoratieve afwerking van 

de raamkozijnen en de charmante luikjes zijn dan weer 

historische sfeerscheppers. Het nieuwbouwen van 

historische villa’s is de specialiteit van Friso Woudstra 

Architecten. Bovendien combineert het Nederlandse 

bureau een groot historisch besef met bijzondere 

aandacht voor moderne woonwensen. Dat resulteert 

in toppanden die generaties overschrijden.
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AUTHENTIEKE L ICHTRODE BAKSTENEN LUIKJES EN DECORATIEVE AF WERKINGEN

HISTORISCHE

DETAILS



33SUBJECT HOOFDSTUKLA GARE |  LAREN32

historische architectuur met 
het comfort van vandaag.
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“De luxueuze appartementen 

van La Gare zijn royale 

leefruimtes die getuigen van 

kwaliteit en finesse.”

FRISO WOUDSTRA -  FR ISO WOUDSTRA ARCHITECTEN 
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La Gare beschikt over twaalf luxueuze appartementen. Het zijn 

royale leefruimtes die getuigen van kwaliteit en finesse. Bovendien 

krijg je de mogelijkheid om de afwerking zelf te bepalen. 

Heel eigen aan nostalgische panden met een klassieke uitstraling, zijn de 

hoge plafonds en ramen. Ook in La Gare worden deze bewust behouden. 

Ze zorgen voor een heerlijk ruimtegevoel en halen volop licht, zuurstof 

en de omliggende natuur naar binnen. Wil je een appartement met 

zuilenterras? Of hou je het liever intiem? Door de hoekpositie van 

het perceel zijn de luxueuze woonentiteiten heel divers en verveelt 

het zicht vanuit de appartementen nooit: van een canvas gevuld met 

speelse hertjes over het gezellige dorpsleven tot aan de basiliek. 

ROYALE APPARTEMENTEN MET DOORDACHTE INDELING

INTERIEUR
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de hal straalt 
hedendaagse 
grandeur uit.
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Via de magnifieke hal bereik je de twaalf appartementen, die per vier 

verdeeld zijn over de drie verdiepingen. Ze beschikken over een of twee 

slaapkamers, een of twee badkamers en indien gewenst de extra ruimte 

die je nodig hebt voor een kantoor, hobbykamer, inloopkast, enzovoort. 

Verder heb je de mogelijkheid om de inrichting zelf te bepalen. Zo kan 

je onder meer kiezen voor een houten vloer, een statementkeuken en 

slimme lichtpunten. Alleen het resultaat staat vast: in La Gare woon je 

zoals op hotel: hemels en exclusief. 

HEMELS EN EXCLUSIEF

INDELING
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BEPAAL ZELF JE  INRICHTING

PERSOONLIJK
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EXCLUSIEVE HOTELSFEER IN E IGEN WONING

PURE LUXE
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wakker worden met
het gevoel van vakantie.
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De kelder van het historische pand werd omgevormd tot ondergrondse 

parking met ruime autostaanplaatsen, een privéberging en voldoende 

plaats om fietsen te stallen. De parkeerplaats ligt makkelijk bereikbaar 

aan de zijkant van het gebouw, maar wordt wel omzoomd door de tuin 

zodat deze de omgeving niet verstoort.

ONDERGRONDS VERBORGEN

PARKING

De tuin van La Gare is een parel. Hij loopt om de historische villa heen 

en gaat links van de hal over in een gemeenschappelijk gazon. De 

nieuw aangelegde tuin heeft een terras in het groen, open zicht naar 

het hertenkamp, tuinbeplanting in bossfeer, en heeft ook wintergroene 

buffers en hoge bomen om de privacy te garanderen. Zo kunnen de 

bewoners weg van het dorpsleven genieten van elkaars gezelschap of 

van een rustig alleen-momentje in openlucht.

IN HARMONIE MET ARCHITECTUUR EN OMGEVING

TUIN
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“Door de hoekpositie van 

het perceel zijn de luxueuze 

wooneenheden heel divers 

en verveelt het zicht vanuit 

de appartementen nooit.”
OLF JALVING  -  OLF ONTWIKKELT
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APPARTEMENT 01.
BEGANE GROND

ZUID-OOST

101 m2

woonoppervlakte

1 hal
1 woonkamer/keuken
1 toilet
1 slaapkamer
1 badkamer
1 inloopkast
1 wasruimte
1 extra kamer 
(hobby, kantoor, ...)
 

19 m2 

overdekte buitenruimte

7 m2 

bergruimte (kelder)

12,5 m2 

parkeerplaats (kelder)

APPARTEMENT 02 .
BEGANE GROND

ZUID-WEST

105 m2

woonoppervlakte

1 hal
1 woonkamer/keuken

1 toilet
1 bergruimte
1 slaapkamer

1 badkamer
1 wasruimte

 

18 m2 

overdekte buitenruimte

7 m2 

bergruimte (kelder)

12,5 m2 

parkeerplaats (kelder)

01. 02.
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APPARTEMENT 03.
BEGANE GROND

NOORD-WEST

185 m2

woonoppervlakte

1 hal
1 woonkamer
1 keuken
1 toilet
2 slaapkamers
1 inloopkast
2 badkamers
1 bergruimte
1 wasruimte
1 extra kamer 
(hobby, kantoor, ...)

 

16 m2 

overdekte buitenruimte

7 m2 

bergruimte (kelder)

25 m2 

parkeerplaats (kelder)

APPARTEMENT 04.
BEGANE GROND

NOORD-OOST

200 m2

woonoppervlakte

1 hal
1 woonkamer

1 keuken
1 toilet

1 bergruimte
1 slaapkamer
1 inloopkast

2 badkamers
1 wasruimte

1 extra ruimte
(hobby, kantoor, ...)

16 m2 

overdekte buitenruimte

7 m2 

bergruimte (kelder)

25 m2 

parkeerplaats (kelder)

03. 04.
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APPARTEMENT 05.
EERSTE ETAGE

ZUID-OOST

101 m2

woonoppervlakte

1 hal
1 woonkamer/keuken
1 toilet
1 slaapkamer
1 badkamer
1 inloopkast
1 wasruimte
1 extra kamer 
(hobby, kantoor, ...)
 

19 m2 

niet-overdekte buitenruimte

7 m2 

bergruimte (kelder)

12,5 m2 

parkeerplaats (kelder)

APPARTEMENT 06.
EERSTE ETAGE

ZUID-WEST

105 m2

woonoppervlakte

1 hal
1 woonkamer/keuken

1 toilet
 1 slaapkamer

1 badkamer
1 wasruimte

 

18 m2 

niet-overdekte buitenruimte

7 m2 

bergruimte (kelder)

12,5 m2 

parkeerplaats (kelder)

05. 06.
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APPARTEMENT 07.
EERSTE ETAGE

NOORD-WEST

186 m2

woonoppervlakte

1 hal
1 woonkamer
1 keuken
1 toilet
2 slaapkamers
1 inloopkast
2 badkamers
1 bergruimte
1 wasruimte
1 extra kamer 
(hobby, kantoor, ...)

 

16 m2 

overdekte buitenruimte

7 m2 

bergruimte (kelder)

25 m2 

parkeerplaats (kelder)

APPARTEMENT 08.
EERSTE ETAGE

NOORD-OOST

180 m2

woonoppervlakte

1 hal
1 woonkamer

1 keuken
1 toilet

1 bergruimte
1 slaapkamer
1 inloopkast

2 badkamers
1 wasruimte

1 extra ruimte
(hobby, kantoor, logeer,...)

31 m2 

niet-overdekte buitenruimte

7 m2 

bergruimte (kelder)

25 m2 

parkeerplaats (kelder)

07. 08.
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APPARTEMENT 09.
T WEEDE ETAGE

ZUID-OOST

83 m2

woonoppervlakte

1 hal
1 woonkamer/keuken
1 toilet
1 slaapkamer
1 badkamer
1 inloopkast
1 wasruimte 

11 m2 

loggia

7 m2 

bergruimte (kelder)

12,5 m2 

parkeerplaats (kelder)

APPARTEMENT 10.
T WEEDE ETAGE

ZUID-WEST

86 m2

woonoppervlakte

1 hal
1 woonkamer

1 keuken
1 toilet

 1 slaapkamer
1 badkamer

1 wasruimte
1 bergruimte

 

11 m2 

loggia

7 m2 

bergruimte (kelder)

12,5 m2 

parkeerplaats (kelder)

09. 10.
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APPARTEMENT 11 .
T WEEDE ETAGE

NOORD-WEST

172 m2

woonoppervlakte

1 hal
1 woonkamer
1 keuken
1 toilet
2 slaapkamers
1 inloopkast
2 badkamers
1 bergruimte
1 wasruimte

 

21 m2 

loggia

7 m2 

bergruimte (kelder)

25 m2 

parkeerplaats (kelder)

APPARTEMENT 12 .
T WEEDE ETAGE

NOORD-OOST

146 m2

woonoppervlakte

1 hal
1 woonkamer

1 keuken
1 toilet

1 bergruimte
2 slaapkamers

2 badkamers
1 wasruimte

17 m2 

loggia

7 m2 

bergruimte (kelder)

25 m2 

parkeerplaats (kelder)

11. 12.
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Art Of Living by Marquiette

Meentweg 4, 1261 XT Blaricum

hello@artoflivingbymar.com

+31 35 763 54 24

Kappelle Onroerend Goed

Zevenend 7, 1251 RK Laren NH

laren@kappelle.nl

+31 35 531 17 74

CONTACT EN VERKOOP

MEER INFORMATIE?

www.lagare-laren.nl 
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