
De parel in Laren 

‘‘De Lingenskamp’’





Lingenskamp 34, Laren

Zo uniek komen wij ze zelden tegen!!

De vijf kernwoorden die deze “Parel in Laren” het beste omschrijven zijn;

Stijlvol, Karakteristiek, Privacy, Licht en Royaal.

Met gepaste trots presenteren wij dit fantastisch ruim bemeten (445 m²) landhuis. Het huis werd gebouwd 

rond 1911 en hoe bijzonder is het dat het sindsdien altijd binnen één familie is gebleven. De villa staat 

op een royaal perceel van circa 4.500 m² en ligt optimaal op de zon (zuiden). De zeer ruime oprit geeft 

toegang tot de rondom prachtig aangelegde tuin met schitterende oude beuk, verwarmd buitenzwembad 

en diverse terrassen. Het geheel versterkt de Engelse sfeer van het huis en het gevoel van privacy en rust. 

De villa is gelegen op loopafstand van het centrum van Laren en dichtbij bos en heide en hockey- en 

tennisclubs, waardoor dit huis ideaal is voor een familie met kinderen. Een ingrijpende verbouwing 10 

jaar geleden heeft het geheel in technische topconditie gebracht.





Begane grond

Ruime entree met de originele marmeren tegels, indrukwekkende hal met een prachtig trappenhuis, 

garderobe, royaal toilet en kelder, met aangrenzende wijnkelder. 

Vanuit deze centrale hal is aan de voorzijde de zeer lichte en gezellige sfeervolle woonkamer gelegen, 

voorzien van hout gestookte haard met fraaie schouw en serre en-suite met openslaande deuren naar de 

tuin met uitzicht op de schitterende beuk. Deze kamer is voorzien van vaste servieskasten, eikenhouten 

vloer en heeft vele originele stijlkenmerken.

Aangrenzend de tweede lichte woonkamer met eikenhouten vloer en openslaande deuren naar terras/

tuin. Doorlopend via de hal bereikt u aan de andere kant van de villa, de tv-kamer met aangrenzend de 

muziekkamer.

Aan de tuinzijde, is de ruime eetkamer die in verbinding staat met de zeer royale eetkeuken (voormalig 

atelier). Door het zeer hoge plafond van 3.83 m in dit gedeelte wordt het nog ruimtelijker en lichter. De 

keuken is voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur (Bulthaup en Gaggenau) en biedt toegang tot het 

terras op het zuiden en de prachtige tuin. Naast de keuken is een separate entree gesitueerd met bijkeuken. 

Via de bijkeuken bereikt u de inpandige garage. Aan de achterzijde van dit gedeelte is de toegang tot het 

guesthouse met keuken, badkamer en extra WC, dat ideaal zou zijn voor bijvoorbeeld een au-pair. 





























Eerste verdieping

Middels de prachtige brede bordestrap krijgt u toegang tot de eerste verdieping en de overloop. 

Aan het bordes is een ruime tuingerichte slaapkamer gesitueerd. Via de laatste tredes omhoog, bereikt u 

de overloop met aan de westzijde twee royale slaapkamers. Tussen deze kamers is een badkamer gesitueerd 

voorzien van inloopdouche, toilet en een vaste wastafel. Aan de voorzijde bevindt zich de derde slaapkamer, 

een tweede royale badkamer voorzien van ligbad, inloopdouche, dubbele vaste wastafels en toilet, 

aangrenzend de walk-in closet. Op het iets hoger gelegen gedeelte aan de achterzijde, bevindt zich de master 

bedroom met uitzicht over de tuin.















Tweede verdieping

Via de bordes trap, bereikt u de overloop met vaste kasten, zesde slaapkamer aan de westzijde, badkamer 

voorzien van ligbad en wastafel, separaat toilet. Op deze verdieping bevindt zich tevens de aansluiting voor 

een wasmachine/droger.





Souterrains

De villa beschikt over twee ruime sta hoge kelders, ideaal voor het maken van een gym en/of een sauna. 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: lingenskamp
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 31 oktober 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Tuin

De zeer fraai aangelegde tuin ligt rondom de villa en heeft onder meer een kunstgrasveld. Er zijn diverse 

terrassen en gazons waar u heerlijk kunt verblijven. De tuin biedt zeer veel privacy en aan het verwarmde 

zwembad voelt het alsof u op uw vakantiebestemming bent. 

Garage

De verwarmde garage biedt ruimte voor tenminste één auto. De garage is voorzien van dubbele openslaande 

deuren. In de garage bevinden zich de benodigde zwembadinstallaties.



Bijzonderheden 

• Zeer centraal in Laren gelegen

• Verwarmd buitenzwembad

• 6 slaapkamers en 3 badkamers

• Twee souterrains

• Wijnkelder

• Tuinsproei-installatie met eigen bron 

• Verwarmde garage

• Guesthouse/Compleet zelfvoorzienende studio, voorzien van keuken en badkamer

• Uitgebreide alarminstallatie met camera’s

• Hogere prijsklasse, prijs op aanvraag

Kortom, een landhuis met deze uitstraling en allure vinden we zelden in midden in Laren.

In deze warme gezinsvilla voelt u zich meteen thuis. 







Art of Living By Marquiette

Marquiette Schaap-Warmink

Langeweg 2D, 1261 EL Blaricum

035 - 76 35 424 | hello@artoflivingbymar.com

www.artoflivingbymarquiette.com

Voorma en Walch Makelaars

Jacques E. Walch

Brink 34, 1251 KW Laren

035 - 539 90 80 | laren@voorma-walch.nl

www.voorma-walch.nl

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze onvolledig of onjuist is  
of fouten kunnen bevatten. Art of Living kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten.  
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


