
Molendijk 9 te Laren Gld.
Uitzonderlijke designvilla op een markante plek



Een uitzonderlijke designvilla met glas in de hoofdrol.  
 Op steenworp afstand van gemeente Lochem. 
Zutphen en Deventer is 20 minuten rijden. De A1 ligt op 7,5 km.



Indrukwekkend en uniek, dat zijn de karakteristieken van deze in 2014 
gebouwde designvilla
Maas Architecten hebben hiermee een prachtig prestige-object ontwikkeld. 
Onderscheidende vormgeving en toepassing van natuurlijke basismaterialen vormen de 
boventoon. Aan de buitenzijde weerspiegelt het vele glas het fraaie natuurlandschap. 
Verder geeft de tegen de zijkanten evenals op het dak doorgevoerde zinken afwerking 
een minimalistische designuitstraling maar tevens een perfecte oplossing voor de 
hieronder toegepaste hoogwaardige isolatie. Het hele huis is afgestemd op de 
toekomst. Zonnepanelen, zonnecollectoren en een warmtepomp zijn al operationeel. 
Ook is er een ‘state of the art’ domoticasysteem voor de verlichting, zonnescreens, het 
home-audio en alarmsysteem.
De eigen toegangsweg naar de, centraal op het 2 ha. grondstuk hoger gelegen, 
designvilla leidt naar de hoofdentree en de aan de achterzijde van het huis gelegen 
ruime garage met daarnaast een grote werk en hobbyruimte. Bij binnenkomst 
van de woning geven de hoge hal en het doorzicht naar verscheidene delen van 
het huis evenals de niveauverschillen een open beleving. Glas blijft belangrijk. Zo 

geeft de moderne leefkeuken zowel vanaf het kookeiland als het ruime zitgedeelte 
een genoeglijk uitzicht op het groene gazon en de weiden van het Oost Gelders 
landschap. Aan beide zijden van de keuken liggen terrassen die afhankelijk van weer- 
en  windomstandigheden optimaal comfort bieden. Vanuit de open hal voert een trap 
naar de eerste verdieping waar zich een ruime vide, uitbreide bergruimte, een kantoor 
en hobbyruimte bevinden. De hal beneden gaat over in een brede en hoge passage 
met aan beide zijden glas. Een schuifpui geeft toegang tot de ruime veranda met een 
imposant uitzicht op open terras, fraai gras- en bosland en grote waterpartij die deels 
bestaat uit een biotop-natuurzwembad. De eerdergenoemde passage loopt verder 
door in de iets hoger gelegen sfeervolle zitkamer met grandioos uitzicht over een groot 
deel van het grondstuk. Daarnaast ligt het privékantoor en dan de master bedroom 
met inloop-garderobe en luxe badkamer. Vanuit de passage is er tevens een trap 
naar het bijzondere souterrain. Over de volle breedte van de hoofdzakelijk met glas 
uitgevoerde noordelijke zijde, liggen drie luxe slaapkamers, allen met openslaande 
deur naar terras. Verder zijn er nog een waskamer, badkamer, toilet, inloopkast en 
technische ruimte.
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Molendijk 9 te Laren Gld.

• In 2014 gebouwde, door Maas Architecten 
ontworpen, designvilla

• Warmtepomp

• Zonnecollectoren/ zonnepanelen

• Domotica

• Zonnescreens

• Alarmsysteem

• Biotop-natuurzwembad

• Perceel 22.385 m²

• Inhoud 2.240 m³


