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Droomhuis in Maarn

TEKST EN FOTO’S: LÉONTINE VAN GEFFEN-LAMERS

Michael en Carola Knulst - Van Berckel bewonen met trots landgoed De Hoogt, midden in de 
bossen van de Utrechtse Heuvelrug en dichtbij uitvalswegen richting Utrecht en Amersfoort. 

De buitenplaats, in 1908 gesticht door Joachim Ferdinand de 
Beaufort, is onderdeel van landgoed Den Treek – Henscho-
ten, in totaal circa 2.200 hectare groot. Architect was Johan 
Wilhelm Hanrath. 

Het landhuis in Maarn kreeg stijlkenmerken uit de 17e en 18e 
eeuw. De tuin, waarschijnlijk ontworpen door D.F. Tersteeg, is 
aangelegd in nieuw-architectonische stijl. Dankzij terrassen 
en een lager gelegen weide geniet het rijksmonument een 
prachtig uitzicht over de Gelderse Vallei.

Uitbreidingen
In 1917 werd De Hoogt vergroot met een bijgebouw met 
garage en twee woningen. Ook die zijn van de hand van 
Hanrath, naar wiens ontwerpen her en der in den lande 

indertijd landhuizen verrezen. Acht jaar later zorgde de archi-
tect samen met zijn zoon voor uitbreiding van het landhuis 
aan beide zijden en voor toevoeging van een dakruiter op 
de kap. De Hoogt was jarenlang internaat. In 2000 werd 
het goed gekocht door een gezin, dat het huis heeft ge-
renoveerd en er 15 jaar heeft gewoond.

Huidige bewoners
Michael en Carola Knulst - Van Berckel betrokken de buiten-
plaats in januari 2019. Het paar bestiert een opvanghuis voor 
jongvolwassen vrouwen met autisme en psychosociale pro-
blematiek. Reden waarom zij een huis zochten met binnen- 
en buitenruimte op een rustige plek. In De Hoogt vonden ze 
hun droomhuis.
 
Eyecatcher 
Eyecatcher is volgens Michael Knulst de entree. “De ingang 
heeft een mooie trap en een fraaie doorkijk naar buiten. Het 
is een imposante ruimte als je binnenkomt. Geen kneuterig 
halletje met een toilet. Nee, je bent gelijk onder de indruk“. 

Aan het goed moet nog wel wat gebeuren. Dus zijn Michael 
en Carola vanuit het zorglandgoed gestaag aan het bouwen 
aan en restaureren van de exclusieve locatie. 

Léontine van Geffen-Lamers is fotograaf van monumenten,  
tevens uitgever van exclusieve boeken voor bewoners van 
bijzonder erfgoed.
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