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Inleiding
De buitenplaats Het huis te Maarn is een vroeg twintigste eeuwse buitenplaats. Het neo classicistische herenhuis en
koetshuis zijn gebouwd in 1915 naar ontwerp van architect Jan Stuyt. De tuinaanleg was reeds in 1907 gereed. In
die tijd stond op het terrein alleen een theekoepel ter plaatse van het huidige huis.
De stichter van het Huis te Maarn was W.B. Blijdenstein, die getrouwd was met mevrouw A.G. van Heek. Jan Stuyt
was als architect van het huis op de hoogte van de ontwikkelingen in Amerika. Het ontwerp van Stuyt doet qua
verschijningsvorm denken aan The White House in Washington. De tuin van het huis werd ontworpen door P.H.
Wattez. De tuinaanleg bestaat uit een symmetrisch opgezette parkaanleg, die zich achter en voor het huis uitstrekt.
Bij de plaatsing van het huis, de aanleg van de tuin, coulissen en wegen, is gebruik gemaakt van de ligging tegen de
helling van de Utrechtse Heuvelrug, zodat men vanuit het hoger gelegen huis een uitzicht heeft over de tuin en de
lager gelegen gronden.
Omschrijving
De BUITENPLAATS `HET HUIS TE MAARN' is gelegen aan de Amersfoortseweg, maar heeft ook een toegang aan de
Maarnse Grindweg. De meest statige toegang is de laatste. Vanaf deze zijde heeft men van veraf reeds zicht op de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022

Pagina: 1 / 16

noordgevel van het huis aan de tuinzijde.
De bescherming van de buitenplaats omvat het op de kaart aangegeven gebied. Binnen de aangegeven omgrenzing
komen de volgende onderdelen in aanmerking voor rijksbescherming:
1. landhuis
2. dienstgebouw
3. park- en tuinaanleg
4. Tennisbaan en tennishuisje
5. waterput (Bentheimer put)
6. Tuinnbank
7. Tuinornament (vogeldrinkbak)
8. tuinormanent (zonnewijzer)
9. tuinornamenten (leeuwen op sokkels)
Waardering
De buitenplaats `Het huis te Maarn' is van cultuurhistorische waarde vanwege de ontstaansgeschiedenis en als
voorbeeld van een jongere buitenplaats op de rand van de Utrechtse Heuvelrug; het is van architectuurhistorische
waarde vanwege de gaaf bewaarde aanleg van de verschillende onderdelen en de plaats in het oeuvre van de
architecten. Tenslotte is het complex van ensemblewaarde vanwege de ligging aan de noordflank van de Utrechtse
Heuvelrug.
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Omschrijving complexonderdeel 1
Het in 1915-1916 naar ontwerp van Jan Stuyt gebouwde LANDHUIS is gelegen op een kunstmatig aangelegde
verhoging tegen de noordelijke helling van de Utrechtse Heuvelrug. Door de ligging en vormgeving is de tuingevel
de meest belangrijke gevel en derhalve als voorgevel te beschouwen. De hoofdentree bevindt zich aan de
achterzijde. Aan deze zijde wordt de buitenplaats ontsloten door een oprijlaan die naar de Amersfoortseweg voert.
Het witbepleisterde pand is op een rechthoekige plattegrond opgetrokken en telt twee bouwlagen onder een plat
dak. De hoofdopzet van het blokvormige huis is symmetrisch, evenals de gevelopzet en de indeling van de voor- en
achtergevel. Het dak werd oorspronkelijk bekroond door een betonnen balusterhekwerk. Dit is vanwege het te grote
gewicht afgebroken. Dit geldt tevens voor het hekwerk van de balkons aan de achterzijde. De gevels zijn rondom
voorzien van profiel- en kroonlijsten onder een overstekende goot op klossen. Met uitzondering van de gevel aan de
tuinzijde zijn de gevels voorzien van hoekrisalieten met geblokte hoeklisenen. Alle vensters zijn voorzien van
bovenlichten met diagonaal geplaatste roeden. De voorgevel of noordgevel, aan de tuinzijde, is symmetrisch van
opzet en indeling. De gevel wordt gekenmerkt door een middenrisaliet, waarvoor een halfronde porticus met vier
kolossale gecanneleerde ionische zuilen is gezet. Het terras ervoor is van binnen uit te bereiken door een
samengesteld venster waarin dubbele schuifdeuren zijn aangebracht. De bovenlichten boven deze schuifdeuren
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bevatten gebrandschilderde glas-in-lood voorstellingen. Ter hoogte van de tweede bouwlaag bevindt zich achter de
zuilen een balkon met smeedijzeren hek. Het balkon is te betreden via openslaande deuren, met ter weerszijden een
venster. Ter weerszijden van het risaliet is tegen de gevel een veranda van ,,n bouwlaag gezet, doorlopend tot aan
de hoeklisenen en met drie ionische zuilen. De gevels bevatten twee openslaande deuren. In de tweede bouwlaag
zijn boven de veranda twee openslaande vensters gezet.
De achtergevel is symmetrisch van indeling. Het ten opzichte van de hoeken iets terugliggende middendeel bevat de
ingang onder een balkon, steunend op twee gecanneleerde ionische zuilen. Het balkon is voorzien van een niet
oorspronkelijk smeedijzeren hekwerk. De ingang bestaat uit een deur met zij- en bovenlichten. Aan weerszijden
bevindt zich een openslaand venster en een klein venster. De middengevel bevat in de tweede bouwlaag in het
midden balkondeuren met ter weerszijden een openslaand venster. De beide hoekrisalieten bevatten een
openslaand venster in de eerste bouwlaag en openslaande balkondeuren in de tweede bouwlaag, waarvoor balkons
met ijzeren hekwerken zijn aangebracht.
De rechter zijgevel of westgevel bevat in het midden de voormalige dienstingang en in beide bouwlagen een aantal
openslaande en enkele vensters. Tegen het linker risaliet is een halfronde uitbouw onder plat dak gezet met daarin
vijf vensters. In de tweede bouwlaag bevindt zich een openslaand venster, dat toegang geeft tot het platte dak, dat
met een balusterhekwerk is uitgevoerd als balkon.
De linker zijgevel of oostgevel bevat in het midden twee deuren en in de tweede bouwlaag een groot samengesteld
venster met diagonaal geplaatste roeden ter verlichting van het trappenhuis. Tegen het linker risaliet is een latere
uitbouw onder plat dak gezet die is voorzien van drielichtsvensters en openslaande deuren. In de tweede bouwlaag
bevindt zich een openslaand venster. Tegen het rechter risaliet is een halfronde uitbouw waarvan het dak dienst
doet als balkon. De tweede bouwlaag bevat een openslaand venster.
De indeling van het pand is grotendeels oorspronkelijk. Vanuit de hoofdingang leidt een gang met een aantal treden
naar de centrale, ovale hal, van waaruit men de vier hoofdvertrekken en de verdieping kan bereiken. De hal heeft
een marmeren vloer. De wanden van de eerste bouwlaag worden geleed door dorische pilasters, in de tweede
bouwlaag door ionische. Tussen de pilasters zijn nissen en de doorgangen naar de vertrekken te vinden. Op
verdiepingniveau bevindt zich in de hal een omloop met een smeedijzeren hek. De hal bevat een marmeren schouw
in Lodewijk XIV-vormen en is voorzien van een ovale lichtkoepel van glas-in-lood met in het midden een strass
plafonniSre. De woonkamer ligt in het verlengde van de hal met een schouw met schilderij in de boezem. De salon
bevindt zich aan de noordoostzijde en bevat een marmeren schouw waarboven een `witje'. De voormalige eetkamer
aan de noordwestzijde is voorzien van houten radiatorkasten met panelen in neogotische stijl. De herenkamer
bevindt zich aan de zuidoostzijde van het huis. Tussen deze kamer en de salon bevindt zich onder de trap de
voormalige knechtenkamer. De keuken is gesitueerd aan de zuidwestzijde. Naast de voormalige bijkeuken ligt de
dienstbodentrap. Het office is verbouwd. Ter weerszijden van de entree bevinden zich tenslotte nog een toiletruimte,
garderobe en een dienkamer. De verdieping is sober uitgevoerd. De indeling is deels oorspronkelijk.
Waardering complexonderdeel 1
Het pand is van cultuurhistorische waarde vanwege de ontstaansgeschiedenis, het is van architectuurhistorische
waarde vanwege de bouwstijl van het pand, het interieur en de plaats in het oeuvre van de architect. Tevens is het
van ensemblewaarde vanwege de ligging binnen de parkaanleg op een flank van de Utrechtse heuvelrug, in relatie
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tot de tuinaanleg en de zichtlijnen.
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Kasteel, buitenplaats
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Omschrijving complexonderdeel 2
Het DIENSTGEBOUW van de buitenplaats het Huis te Maarn werd in 1915 opgetrokken naar een ontwerp van
architect Jan Stuyt. De bouwtrant is verwant aan de neo-classicistische bouwstijl van het hoofdgebouw. Het gebouw
werd ontworpen als garage stalgebouw annex dienstwoning, waar tevens gekookt werd voor het tuinpersoneel. In
de jaren twintig werd het dienstgebouw aan de achterzijde uitgebreid met een orangerie.
Het dienstgebouw is schuin opzij van, doch met de gevel evenwijdig aan het hoofdgebouw gelegen. Het pand telt ,,n
bouwlaag onder een plat dak en is opgetrokken op een U-vormige plattegrond. De gevels zijn bepleisterd en hebben
geblokte lisenen op de hoeken. De voorgevel of noordgevel bestaat uit een middendeel met twee korte vleugels ter
weerszijden van een middendeel. Hierdoor ontstaat een plein, dat door een hekwerk aan de vleugels deels wordt
afgesloten. Het middendeel van de voorgevel wordt door een kleine voorsprong geleed en bevat twee dubbele
houten halfronde garagedeuren met vensters. Daartussen is een gevelsteen met het bouwjaar `MCMXV' gezet.
Boven de daklijst bevindt zich een wijzerplaat met aan weerszijden een balustrade. Achter de wijzerplaat zijn vijf
klokken geplaatst met de tekst `Eijsbouts 1912', die een voorslag geven. Het uurwerk en de speeltrommel bevinden
zich in een kast in het interieur, tussen de garagedeuren. In de rechter vleugel bevindt zich een toegangsdeur
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alsmede enige vensters. De linker vleugel heeft twee staldeuren en bevat een paardenstal met natuurstenen bakken.
De achtergevel is links voorzien van een driezijdige erker en voorts van vensters en deuren. Tegen de achtergevel is
in de twintiger jaren een orangerie gebouwd.
Voor het dienstgebouw bestaat de aanleg uit een dubbel pad, omgeven door taxus en rododendrons.
Waardering complexonderdeel 2
Het dienstgebouw van Het huis te Maarn is van cultuurhistorische waarde vanwege de functie van het gebouw in
relatie tot de buitenplaats. Het is van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en als onderdeel van
het oeuvre van architect Jan Stuyt. Tenslotte is het pand van ensemblewaarde vanwege de ligging in relatie tot het
hoofdgebouw en de tuin- en parkaanleg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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Omschrijving complexonderdeel 3
De PARK- EN TUINAANLEG van het Huis te Maarn stamt uit 1906 en werd ontworpen door tuinarchitect P.H. Wattez.
De aanleg werd ontworpen bij een theekoepel, die thans niet meer bestaat. Op de plek van de koepel staat thans
het landhuis.
De aanleg bestaat uit een as vanaf de Maarnse Grindweg, die zich splitst en tegen de glooiing van de heuvelrug
klimt om vervolgens na enige tijd weer samen te komen. De druppelvormige ruimte die zo ontstaat is grotendeels
open en functioneert als weiland. Aan de zuidzijde, op het hoogste punt in de druppelvorm, staat het landhuis.
Hiervoor strekt zich de tuinaanleg uit die loopt tot ongeveer eenderde van de open ruimte. Op deze hoogte wordt
het weiland doorsneden door een gebogen pad. Langs dit pad staan zogenaamde `soldaatjes' van taxus. In het
midden van de kruising van dit pad met de as van de tuin is een zonnewijzer geplaatst en enkele replica's van
cementen banken in Lodewijk-stijl. Halverwege het pad staan enkele sokkels. In het weiland staan enkele
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boomgroepen, bestaande uit Libanon-ceders. Vanuit het hoger gelegen huis is de belangrijkste zichtas die van de
oprijlaan naar de Maarnse Grindweg. Vanuit hetzelfde punt lopen twee zichtlijnen schuin in de richting van het lager
gelegen gebied.
De tuin tussen het huis en het gebogen pad is aangelegd in de nieuw-architectonische stijl met drie terassen die
tegen de glooiing van het landschap zijn aangelegd, waartussen drie trappen met elk zes treden zijn aangebracht.
De beplanting bestaat uit rechte taxushagen, grasperken en borders met vaste- en eenjarige bloeiende planten.
Voor het huis bevindt zich een achtiende eeuwse marmeren sculptuur, gesigneerd Clodion.
Aan de zuidzijde, de ingangszijde van het huis, ligt een lanenstelsel van linden- en beukenbomen in een beboste
ruimte. Deze ruimten waren oorspronkelijk open. De zichtassen van het kruislingse stelsel komen samen op een
centraal punt waar zich een bassin bevindt. Op het einde van de zichtas staat de zogenaamde Bentheimer put.
Hierachter staat een tuinbank in Lodewijk XIV-stijl, waarnaast twee schildhoudende leeuwen op sokkels zijn
geplaatst. Bij de ingang van het huis staan eenzelfde soort sculpturen, die echter veel kleiner zijn. Achter een
boomgroep aan de zuidoostzijde van het landgoed bevinden zich nog twee houtloodsen alsmede een gat dat de plek
aangeeft waar zich vroeger een ijskelder bevond.
Waardering complexonderdeel 3
De park- en tuinaanleg zijn van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van tuinkunst bij een begin twintigste
eeuwse buitenplaats; voorts is het van architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en vanwege de plaats binnen
het oeuvre van de tuin- en landschapsarchitect Wattez. Tenslotte is de tuin van ensemblewaarde vanwege de
aanwezigheid van het woonhuis en dienstgebouw.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Omschrijving complexonderdeel 4
In het park van de buitenplaats Het huis te Maarn gelegen TENNISBAAN met TENNISHUISJE. De tennisbaan ligt
langs de oprijlaan die vanaf de Amersfoortseweg naar het landhuis voert, schuin tegenover het dienstgebouw.
De tennisbaan is enigszins verdiept gelegen en te betreden via een betonnen trap met imitatie natuurstenen treden
aan de noordoostzijde. Het cement is voorzien van kunstmatige scheuren en onregelmatigheden. In de noordwesten noordoosthoek staat een betonnen paddestoel. Deze dienden om ballen en kledingstukken op te leggen. Aan de
zuidzijde, in het midden van de baan staat een tennishuisje. Het op een rechthoekige plattegrond in bepleisterde
baksteen opgetrokken bouwwerk is afgedekt met een met tuile-du Nord gedekt zadeldak met de nok haaks op de
baan. De voorgevel is geheel open. De geveluiteinden zijn voorzien van eenvoudige pilasters. Erboven bevindt zich
een eenvoudig timpaan. Voor de gevel is een luifel geplaatst op twee houten staanders. Deze overkapt een terras
dat omgeven wordt door een balusterhekwerk. In de zijgevels zijn vensters aangebracht. De achtergevel is blind.
Het interieur heeft een houten lambrizering, wandtafeltjes en kasten.
Waardering complexonderdeel 4
De tennisbaan met tennishuisje zijn van cultuurhistorische waarde als uiting van sportbeoefening bij een
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buitenplaats, alsmede van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype. Het is van ensemblewaarde in
relatie tot de overige complexonderdelen.
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Omschrijving complexonderdeel 5
Aan het eind van een zichtas aan de achterzijde van het huis gelegen WATERPUT, de zogenaamde BENTHEIMER
PUT. Dit tuinornament is geschonken door een familielid, wonende in Bentheim (Duitsland). De put is van beton
gemaakt en bestaat uit een rond bassin, dat overdekt wordt door een klokvormig dak dat steunt op vier vierkante
dorische pijlers en een hoofdgestel.
Waardering complexonderdeel 5
De Bentheimer put is van architectuurhistorische waarde vanwege de bouwstijl. Het object is tevens van
ensemblewaarde als onderdeel van het complex en vanwege de ligging aan het einde van de zichtas.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving complexonderdeel 6
TUINBANK in neo Lodewijk XIV-stijl, gelegen achter de Bentheimer put (complexonderdeel 5), op het einde van een
zichtas achter het huis. De rug- en armleuningen van de bank zijn bewerkt met voluten en bladmotieven met
loofwerk. In het midden heeft de rugleuning de vorm van een fruitbokaal.
Van deze bank zijn afgietsels gemaakt die elders in de tuin staan opgesteld. Deze banken vallen buiten de
bescherming.
Waardering complexonderdeel 6
De bank is van architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en detaillering, en tevens van ensemblewaarde als
onderdeel van het complex en vanwege de plaatsing aan het einde van de zichtas achter het huis.
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Omschrijving complexonderdeel 7
TUINORNAMENT, functionerend als een vogeldrinkbak, gesigneerd Clodion. C.M. Clodion (1738-1814) was in de
achttiende eeuw ,,n van de bekendste Franse beeldhouwers.
Het ornament is vervaardigd van marmer en vermoedelijk vervaardigd in de achttiende eeuw in Frankrijk. Het
ornament is geplaatst in een grasperk met rondom buxus in de tuin aan de voorzijde van het huis.
Het object bestaat uit een sokkel met daarop een kelkvorm, aan de onderzijde afgewerkt met acanthusbladeren,
druiventrossen en aan de bovenzijde met mascerons. Voor deze ornamentiek is de vaas rondom omgeven door
gebeeldhouwde putto's. Tussen deze figuren zijn eveneens druiventrossen te vinden.
Waardering complexonderdeel 7
Het tuinornament is van waarde als onderdeel van de tuinaanleg en vanwege de detaillering en het materiaalgebruik.
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Omschrijving complexonderdeel 8
TUINORNAMENT, zijnde een zonnewijzer, daterend uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. De zonnewijzer is
vierkant van vorm en vervaardigd van hardsteen met metalen platen. De zonnewijzer is aangebracht op een qua
stijl identieke hardstenen vierkante sokkel.
De zonnewijzer is centraal geplaatst aan het einde van de tuin bij de het dwarspad dat door de druppelvormige
parkaanleg loopt.
Waardering complexonderdeel 8
De zonnewijzer is van architectuurhistorische waarde vanwege het type, de detaillering en het materiaalgebruik
alsmede van ensemblewaarde binnen het complex van de tuin-en parkaanleg.
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Omschrijving complexonderdeel 9
Voor de Bentheimer put (complexonderdeel 5) staan een tweetal TUINORNAMENTEN. Het betreft tweetal leeuwen op
sokkels. De schildhoudende leeuwen rusten op sokkels waarin het wapen van de familie Van Heek staat afgebeeld.
Deze bestaat uit een toren in een andere donkere kleur. Leeuwen en sokkels zijn vervaardigd uit hardsteen.
Waardering complexonderdeel 9
De tuinornamenten zijn van architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en detaillering, en tevens van
ensemblewaarde als onderdeel van het complex en vanwege de plaatsing op de zichtas achter het huis, ter
weerszijden van de Bentheimer put.
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