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PLEKKEN VAN PLEZIER
Open Monumentendag heeft in 2019 als landelijk thema ‘Plekken van plezier’. Hoe hebben mensen zich in de 

loop der eeuwen vermaakt en welke monumenten zijn daarvoor het decor of het podium geweest? Met het 

thema ’Plekken van plezier‘ sluiten we aan bij het actuele thema van de European Heritage Days waar de Open 

Monumentendag onderdeel van is: Arts and Entertainment. Het thema gaat over de plekken waar mensen voor 

hun plezier en mét plezier naartoe gingen en gaan. Of dat nu het theater, de dierentuin, het museum, een park, 

een sportclub, een café of een markt is, het wemelt in ons land van de monumenten van ontspanning, vermaak, 

plezier en vrije tijd. We scharen de monumenten onder vijf hoofdonderwerpen, de podiumkunsten, de museale 

kunsten, sport en spel, horeca en recreatie.

In Amerongen kunt u genieten van muziek, lezingen en activiteiten in de Andrieskerk, Kasteel Amerongen, 

Landgoed Zuylestein, de Napoleonschuur, op de Laan, in de Natuur, op de Hof, op de veerponten, bij het Utrechts 

Landschap en Tabaksteeltmuseum. De kinderen van de basisscholen voeren de musical “De Zingende Gravin” uit.

Erfgoed is van ons allemaal en dat vieren we dit weekend, ook in Amerongen!

WIJ WENSEN U EEN INSPIREREND 
WEEKEND TOE! 

Jacqueline Ruijs

Liesbeth Ruitenberg

Harm Tenback

Henny Jansen

Maarten van Heest

René Cornelisse

Theo Joosten (vz)
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BENT U OOK UIT AMERONGEN?*

Bent u ook uit Amerongen? Nee? Dan wordt dat heus hoog tijd!

Want in Amerongen vindt u voor elk wat wils, een verscheidenheid

Aan natuur, cultuur en monumenten. Heus, u woont er heel tevree 

Niet overtuigd? Hoe kan dat nou? Kom, ik neem u mee.

Naar de Veerweg waar meidoorns bloeien, steeds uitbundiger elk jaar

Naar beuken op d’Amerongse berg, naar de Bovenpolder waar

Runderen en paarden grazen in d’uiterwaarden van de Rijn

’t Wordt u duid’lijk: wie van natuur houdt, moet in Amerongen zijn. 

Kom, we gaan het dorp in, langs Maallust, tabaksschuur, Kromme hoek 

’t Huchje van Anton Pieck, de ka om, naar ‘t kasteel voor een bezoek

Langs het Drostehuis, de Posthoorn, de Hof en de Overstraat 

 Amerongen is een parel, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat

Bent u ook uit Amerongen? Nee, kom dan vooral eens aan

Ontdek grafheuvels en limes, trek uw wandelschoenen aan. 

Laat u verder inspireren, bezoek galgenheuvel en Lievendaal 

U keert terug met een verfriste geest, een symfonie, 

het begin van een nieuw verhaal

Joke Reijnders

*  Met een knipoog naar het gelijknamige gedicht van Annie M.G. Schmidt

THEMABOEKJE 
Naast het programmaboekje 2019 biedt Stichting 

Open Monumentendag Amerongen alle inwoners het 

themaboekje ‘Ons Genoegen’ aan, aan ter  

gelegenheid van het 100 jaar bestaan van de  

muziekvereniging.

INFORMATIESTAND 
Op zaterdag 14 september kunt u voor vragen en 

uw aanmelding voor deelname aan activiteiten 

terecht in de kraam van Stichting Open Monumen-

tendag Amerongen op de Grietmarkt. 

Of zie: www.openmonumentendagamerongen.nl

PLATTEGROND AMERONGEN
Middenin vindt u een plattegrond; deze wijst u de 

weg naar de diverse activiteiten en bijzondere  

locaties. De rode bolletjes achter de titels, middenin 

dit boekje, corresponderen met de bolletjes op de 

plattegrond. 

PARKEERMOGELIJKHEDEN 
Gratis parkeermogelijkheid is op beide dagen 

beschikbaar op landgoed Zuylestein en op de 

Burgwal (Groene Entree richting Elst). Op zaterdag 

14 september kunt u tegen vergoeding van € 2,- 

parkeren tegenover herberg Den Rooden Leeuw, 

hoek Lekdijk/ Rijnsteeg.

Vrijwel alle locaties en activiteiten zijn geheel 

gratis te bezoeken en aan deel te nemen!
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FIETSEN LANGS MONUMENTEN.
In de jaren ‘80 en ‘90 was Fiets d’r Uit een jaarlijks 

terugkerend evenement dat duizenden bezoekers 

naar Amerongen trok voor de fietstochten en de 

kunst- en ambachtenmarkt op de Laan.

De Stichting Open Monumentendag Amerongen en 

Utrechts Landschap willen u dit fenomeen, maar dan 

kleinschaliger, nog eens laten herbeleven.

Op deze dag kunt u per fiets een aantal prominente 

Amerongse monumenten bezoeken en genieten van 

de prachtige omgeving. Een interessante route voert 

u door en langs het dorp Amerongen. 

Als u met de fiets naar Amerongen komt kunt u de 

gratis routebeschrijving vanaf 10.00 uur afhalen in 

het Informatiecentrum aan de Veenseweg 8, 3958 

ET Amerongen en tussen 10.00 en 16.00 in uw 

eigen tempo door Amerongen en de afwisselende 

omgeving fietsen.

Als u met de auto komt kunt u parkeren op het 

TOP (Toeristisch Overstap Punt) aan de Burgwal in 

Amerongen. De Veenseweg is NIET toegankelijk voor 

auto’s. Vanaf het parkeerterrein is het Informatie-

centrum eenvoudig te voet te bereiken.

Hebt u geen eigen fiets meegebracht? Geen 

probleem. De Stichting Open Monumentendag 

Amerongen en Utrechts Landschap stellen u gratis 

een fiets ter beschikking. 

Om verzekerd te zijn van een fiets dient u zich aan te 

melden via de website van Utrechts Landschap.

www.utrechtslandschap.nl/infocentra/tabaks-

schuur-amerongen (Excursies in Amerongse Bos)

We vragen u bij het afhalen van de fiets een geldig 

legitimatiebewijs te tonen.

De fietsen kunnen vanaf 10.00 uur tot 14.30 worden 

afgehaald en moeten uiterlijk om 16.00 uur weer zijn 

ingeleverd.

GRATIS MEEVAREN?
Maakt u gebruik van één van de gratis beschikbare 

fietsen bij het Infocentrum van Utrechts Landschap, 

of komt u op uw eigen fiets? Dan mag u ook gratis 

eenmaal overvaren met de veerpont bij Amerongen 

en bij Elst op vertoon van het bewijs van deelname 

aan het fietsproject.
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7E GENERATIELEZING 
ANDRIESKERK

Andrieskerk Amerongen, 

De Hof 16. 

Vrijdag 6 september

20.00 - 22.00 uur 

Gratis toegang

Deelname na aanmelding via de website:

www.openmonumentendagamerongen.nl.

U ontvangt automatisch een bevestiging.

Met deze lezing beogen we:

• Aandacht voor de betekenis en de toekomst van 

het erfgoed

• Erfgoed als inspiratiebron voor het nieuwe

•  Oog en respect voor voorbije en komende  

generaties. 

De 7e generatielezing is georganiseerd door  

Stichting Open Monumentendag Amerongen, 

Kasteel Amerongen en de Andrieskerk en is mede 

mogelijk gemaakt door de Rabobank Rijn en  

Heuvelrug en Stichting Mien van ’t Sant Fond

PROGRAMMA
20.00 uur – Arend Ardon

Introductie en begeleiding programma

20.05 uur – Camiel Boomsma

Schubert 4 Impromptus D899 (1 en 2)

20.20 uur – Prof. dr. Frits van Oostrom 

“Generaties, plaatsen van herinnering, de Canon, 

kerken en plezier”.

In de lezing zullen een aantal facetten van deze 

bijzondere gelegenheid op elkaar worden betrokken. 

De wisselwerking tussen generaties; emoties 

verbonden aan concrete plaatsen; onze nationale 

kijk op de geschiedenis; liefde voor het lokale en de 

collectieve verantwoordelijkheid voor kerkelijk en 

stedelijk erfgoed zullen worden verweven in een rijk 

geïllustreerd verhaal, met als spil een hopelijk aan-

stekelijk plezier in hedendaagse omgang met levend 

verleden.

21.05 uur – Camiel Boomsma

Schubert 4 Impromptus D899 (3 en 4 )

21.20 uur – Arend Ardon in gesprek met Eva Kroon 

“Het podium is overal, in een concertzaal en  

tussen de mensen”

22:00 uur –  Theo Joosten

 Voorzitter Stichting Open monumentendag  

Amerongen.

Afsluiting en uitbrengen uitnodiging toost op  

Amerongen. 

Na afloop zijn er cd’s van Camiel Boomsma te koop en 

biedt boekhandel Jacques Baas boeken, geschreven 

door Frits van Oostrom, aan. 

6
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WIE ZIJN ZIJ 

Prof. dr. Frits van Oostrom (1953)

Frits van Oostrom is universiteitshoogleraar te Utrecht, en was eerder hoog- 

leraar Nederlands te Leiden en gasthoogleraar aan Harvard University. 

Daarnaast was hij voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland 

ontwierp, en President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-

schappen. Voor zijn werk ontving hij vele prijzen en eerbewijzen, zoals de AKO 

Literatuurprijs voor Maerlants wereld (1996)en de Libris Geschiedenisprijs 

voor Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van 

ridder Jan van Brederode (2018). www.fritsvanoostrom.nl

Camiel Boomsma (1973)

Wanneer Camiel Boomsma speelt, dan vertelt hij een muzikaal verhaal. Hij 

wordt geprezen door internationale pers en publiek voor zijn opmerkelijke 

volwassenheid, zijn uitzonderlijk mooie klank en zijn unieke toucher. 

Boomsma heeft op vele grote nationale en internationale podia en  

series opgetreden, waaronder het Concertgebouw in Amsterdam, het  

prestigieuze Schloss Elmau, de Meesterpianisten-serie in Heerlen, Teatro la 

Fenice in Venetië, Het Grachtenfestival in Amsterdam, St John’s Smith-square 

in Londen, en in China als onderdeel van een tournee.  

www.camielboomsma.com

Eva Kroon

Alt-mezzo Eva Kroon uit Amerongen studeerde aan het Koninklijk Conserva-

torium van Den Haag. Zij maakte in 2015 haar debuut bij De Nationale Opera 

(DNO) en trad vervolgens op in meerdere producties van de DNO. In 2018 

was Eva te zien bij Opera Spanga in de rol van Amneris (Aida, Verdi) en gaf zij 

gestalte aan Keizer Wilhelm II in Kameropera ‘De Grens’ Zij was o.a. te horen als 

alt-solist in o.a. de Matthäus-Passion en Johannes-Passion (J.S. Bach) en het 

Requiem van Verdi. Komend seizoen werkt zij mee aan twee producties bij De 

Nationale Opera: het najaar van 2019 brengt haar eerste Walküre ‘Grimgerde’ 

en begin 2020 Stimme von Oben in Frau ohne Schatten.

www.evakroon.nl

Arend Ardon (1967) 

Arend Ardon uit Amerongen is sociaal psycholoog, bedrijfskundige en 

founder van The Change Studio. Zijn passie is om samen met opdrachtgevers 

inspirerend te veranderen, beweging te creëren en nieuwe wegen te 

ontdekken. Arend doceert aan diverse business schools. In 2009 promoveerde 

hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op zijn proefschrift over leiderschap 

in complexe verander-processen. Hij is een veelgevraagd spreker tijdens 

congressen en seminars. Arend publiceerde tientallen artikelen en diverse 

boeken. www.changestudio.nl
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PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN 2019

DE KLASSENDAG
Musical-in-één-dag 
‘De zingende gravin’
Vrijdag 13 september 

Aanvang 14.30 uur.

Ongeveer 87 kinderen - de groepen 7 en 8 van de 

Regenboogschool en de Wilhelminaschool zoeken 

het plezier in het theater. 

Samen met Myra de Groot Entertainment Producties 

bedenken zij en realiseren zij in één dag een heuse 

musical. Het verhaal ‘de zingende gravin’ is Amerongs 

erfgoed dat zich heeft afgespeeld op het Kasteel. 

Nog diezelfde dag wordt de musical in de Amerongse 

Andrieskerk opgevoerd voor school en familie.

OPENING PROGRAMMA 
Margaretha Turnorlaan

Zaterdag 14 september

10.00 uur

Opening Open Monumentendag en Grietmarkt.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer zal met Ernst Hart van 

de Grietmarkt en Theo Joosten van Open  

Monumentendag Amerongen de opening van  

beide evenementen verrichten.

Myra de Groot

TABAKSTEELTMUSEUM
Burg. Jhr. H. van de Boschstraat 46

Zaterdag 14 september 

10.00 -17.00 uur 

Gratis toegang

www.tabaksteeltmuseum.nl

Tabakscultuur, eeuwenlang de motor van Amerongen

Het Tabaksteeltmuseum huist in een oude tabaks-

schuur en biedt een overzicht van de historie van de 

tabakscultuur in en rond Amerongen. De permanente 

collectie omvat materialen en gebruiksvoorwerpen 

en presentaties in beeld en geluid. In de authentieke 

droogschuur is te zien, hoe tabak wordt gedroogd en 

verwerkt.

PROGRAMMA
10.00 uur

Start van de laatste tabaksoogst door de “oude” 

Amerongse tabaksplukkers.

11.00 uur

Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug helpt de tabaksplukkers een handje met 

het aanspijlen en opbossen van 

de tabaksbladeren en brengt een 

toast uit op de geslaagde oogst. 

Daarna wordt de oogst in een 

zogenoemde oogst- 

optocht naar het kasteel 

gebracht, begeleid door 

Coen Bouwmeester met zijn 

accordeon. Aan deze oogstop-

tocht verleent ook toneelgroep 

Chapeau haar medewerking.

De hele dag zullen er demonstraties sigaren maken 

en bierbrouwen worden gegeven.

Bij mooi weer buiten en anders in het tabaksteelt-

museum of de prachtig gerestaureerde Napeoleon-

schuur. Dat alles onder de vrolijke klanken van Coen 

Bouwmeester met zijn draaiorgel tot ongeveer  

13.00 uur. 
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INFOCENTRUM UTRECHTS 
LANDSCHAP
Veenseweg 8 

Zaterdag 14 september 

Activiteiten bij het Infocentrum van Utrechts, nabij 

het fiets afhaalpunt.

Tijdens Open Monumentendag kan er vanaf 

Informatiecentrum ‘De Tabaksschuur’ van Utrechts 

Landschap een prachtige fietstocht gemaakt worden 

met, of een eigen fiets, of een fiets die Comité Open 

Monumentendag en Utrechts Landschap gratis ter 

beschikking stelt. Tevens is hier ook de fietsroute 

verkrijgbaar. 

Adres Informatiecentrum ‘de Tabaksschuur’:

Veenseweg 8, 3958 ET Amerongen. 

www.utrechtslandschap.nl

U ontvangt deze route in het Informatiecentrum, 

gevestigd in een authentieke tabaksschuur, waar de 

bezoeker koffie, thee, limonade en ijs kan nuttigen, 

uiteraard met iets lekker daarbij. U kunt gratis gebruik 

maken van de toiletten.

In het Informatiecentrum treft u ook een leuk 

winkeltje aan met prachtige cadeau artikelen die 

in het teken staan van de natuur, zoals honing, jam, 

natuurboeken voor jong en oud, houten speelgoed, 

mooi aardewerk, kaarten, vogelproducten en  

biologische vruchtensappen.

Er is ook een tentoonstelling te bezichtigen van oude 

landbouwwerktuigen; deze zijn een aantal jaren 

geleden ter beschikking gesteld door oud- 

politicus Ferdinand Grapperhaus, vader van de 

huidige minister Fred Grapperhaus. Zeker de moeite 

waard om even binnen te lopen!

Buiten staan diverse kraamhouders met (h)eerlijke 

producten, variërend van honing rechtstreeks van 

de imker. Hij demonstreert hoe manden en korven 

gevlochten worden. Verder vers fruit van de lokale 

groetenboer, gezonde verse, onbespoten, natuur-

producten uit een ecologische moes- en pluktuin en 

gebakken frietjes van vers geschilde aardappelen. 
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NAPOLEONSCHUUR EN PLEZIER
Burg. Jhr. H. van de Boschstraat 42

zaterdag 14 september

10.00 uur - 17.00 uur 

Gratis toegang 

De Napoleonschuur is een voormalig verzamel-

punt voor de opslag van Tabak. Al spoedig werd het 

gebouw gebruikt voor de inkwartiering van Franse 

troepen. De begane grond diende als paardenstalling. 

Boven de ingang prijkt een gevelsteen met 

“Napoleon I 1806 “. 

TENTOONSTELLING 
Ermien koster

14,15, 21 en 22 september 2019

Ermien Koster is kunstschilder/ beeldend kunstenaar. 

Zij woont en werkt in Leersum. Ermien laat voor deze 

expositie schilderijen en tekeningen zien. Ze gebruikt 

vaak emotionele onderwerpen over vrouwen en 

kinderen van diverse culturen. Ook heeft ze een 

klik met kraanvogels omdat ze voorspoed en geluk 

brengen en mooi bij de Geisha`s passen. 

Het kleurgebruik laat ze afstemmen op de sfeer/

het gevoel van het onderwerp, maar is vaak kleurrijk 

en toch rustig. Ermien kan en wil ook in opdracht 

werken; dat kunnen ook andere onderwerpen zijn 

of een mooi portret. Zij is op 14 september in ieder 

geval aanwezig. 

www.ermina-art.nl

TWEE LEZINGEN: 
‘PLEZIER IN KUNST.’ 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 

12.00 uur en 14.00 uur

Seks, drugs en rock’n roll in de kunst in  

de Gouden Eeuw

door kunsthistoricus Barry Heinrichs.

In zijn lezing schetst kunsthistoricus Barry Heinrichs 

een fascinerend beeld van de kunst die gemaakt 

werd in het midden van de 17de eeuw. Het ging de 

burgers in de Republiek der Verenigde Provinciën 

voor de wind, door de stijgende inkomens en toene-

mende welvaart. Zij konden er een leven, gevuld met 

de geneugten des levens op na konden houden. 

De schilderijen en de prenten die in deze periode 

gemaakt werden tonen een veranderende smaak van 

de burger. De gegoede burgerij koos voor portretten 

en ‘nette kunst’, met Bijbelse en mythologische 

thema’s. De burgersmaak bestond uit vaak los- 

bandiger thema’s die beter bij de persoonlijke aard, 

of volksaard pasten. Daarmee wekt de kunst uit de 

gouden eeuw de normen en waarden van zijn opstan-

dige, rebellerende bewoners tot leven. Jeugd, van alle 

tijden, zet zich af tegen voorgaande generaties. 

Ze lieten hun haar groeien, droegen extravagante 

kleding, rookten, dronken veel te veel, raakten slaags 

met de stadswacht, gingen vreemd en zongen de 

schunnigste liederen. 

12.30 uur en 14.30 uur: 

‘Lallen en Brallen bij Jan Steen, ter lering of  

ter vermaak?’

door kunsthistorica Liesbeth Ruitenberg.

Op de meest bekende schilderijen van Jan Steen lijkt 

het vaak een dolle boel te zijn. Er wordt gezopen, 

gerookt, gevreeën, uit volle borst gezongen, gemu-

siceerd, gedanst en gebrast. Plekken van plezier waar 

het, zoals het spreekwoord zegt, een “huishouden 

van Jan Steen” is. Maar wat zien we eigenlijk? Uit 

nadere beschouwing blijkt dat niets is wat het lijkt. 

Steen zet ons op het verkeerde been, maar zijn 

tijdgenoten begrepen de hints maar al te goed. Een 

gewaarschuwd mens telt voor twee!

In een korte beschouwing zullen we proberen om, 

aan de hand van enkele schilderijen, die verborgen 

boodschappen te ontdekken en te duiden.
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100-JARIGE FANFARE ONS GENOEGEN
Direct naast Hof 16,

Zaterdag 14 september, 16.00 uur.

Optreden van Ons Genoegen op de Hof in aanwezig-

heid van de beschermheer van het Kasteel – 

jhr Godard von Ilsemann - in de speciaal voor het 

100-jarig jubileum van muziekkorps Ons Genoegen 

gebouwde tijdelijke muziekkoepel.

De realisatie van deze nostalgische tijdelijke muziek-

koepel kwam tot stand dankzij en door Bronsvoort 

Blaak architecten! 

ANDRIESKERK EN ANDRIESTOREN 
Hof 16 

Zaterdag 14 september

Gratis toegang.

Rondleidingen:

11.00 -16.00 uur

Huib van Alfen, de koster en tevens één van de 

rondleiders, vertelt u graag over de geschiedenis van 

de kerk en de veranderingen van het interieur in het 

afgelopen jaar. Ook het authentieke Bàtz-Witte orgel 

uit de 19de eeuw wordt bespeeld.

BEKLIMMING ANDRIESTOREN
11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur

Toegang gratis en in groepen van maximaal 15 

personen. Reserveren alleen mogelijk bij de stand 

van Open Monumentendag op de Grietmarkt. 

Onder begeleiding van John Boer en Hans van Zal. 

Geniet van een prachtig uitzicht op Amerongen en 

de wijde omgeving. John Boer zal boven een gedicht 

voordragen.

De Andrieskerk (gebouwd aan het eind van de 13e 

eeuw) heeft door de eeuwen heen te lijden gehad 

van oorlogshandelingen. In 1584-1585 vond bij 

Amerongen een zware veldslag plaats tussen de 

Staatse en Spaanse troepen. 

In 1672-1673 overviel de Franse koning Lodewijk XIV 

ons land en werden kasteel Amerongen en de  

Andrieskerk, inclusief het interieur, verbrand en 

vernield. In1684 werd het herstel afgerond.

Ook in de Franse tijd, en met name in 1795, had de 

kerk zwaar te lijden onder inkwartiering van soldaten. 

De kerk, de toren, het exterieur en het interieur, de 

klokken en het meubilair, alles is steeds onderwerp 

geweest van aanpassing, verbetering en vooral 

bestendiging van dit laatgotische monument. 

Regelmatig vonden grote restauraties plaats, zoals 

ook nu weer het geval is.

Zondag 15 september

Aanvang startdienst 10.00 uur

concert vanaf ca. 11.15 tot 12.30 uur.

 

Na de vakantieperiode is de viering van de startdienst 

startmoment van allerlei kerkelijke activiteiten in het 

nieuwe seizoen. Aansluitend is er een concert door 

Jolly Brass waarbij dankbaar gebruik gemaakt zal 

worden van de tijdelijke muziekkoepel op de Hof. 

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor 

het bijwonen van de dienst en het aansluitende 

concert. Alleen naar het concert komen luisteren kan 

natuurlijk ook.
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De gekleurde bolletjes en de cijfers op deze 

plattegrond corresponderen met de bolletjes 

en cijfers in het programmaboekje van Open 

Monumentendag Amerongen 2019.
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GRIETMARKT
Margaretha Turnorlaan

Zaterdag 14 september

10.00 – 17.00 uur 

Er is een groot aantal stands met werk van jonge 

designers, er is kunst om te bekijken of te kopen en 

biologische producten zoals kaas, vlees, groenten en 

fruit, paddenstoelen, brood en koffie. Op een gezellig 

terras met biologische hapjes en drankjes kunnen 

bezoekers genieten van sfeervolle livemuziek. 

Kinderen kunnen meedoen aan creatieve workshops 

en activiteiten. Kijk op www.grietmarkt.nl voor het 

actuele programma. 

GRIETMAAL 
Margaretha Turnorlaan

Zaterdag 14 september

18.00 – 20.00 uur 

Terwijl de bezoekers genieten van terras en live 

muziek, worden de marktkramen omgebouwd tot 

eettafels. Om 18.00 uur start het Grietmaal, een 

heerlijke biologische maaltijd, verzorgd door de 

Amerongse restaurants Den Rooden Leeuw en Bui-

tenlust. En er is life muziek! 

Kaarten voor het Grietmaal zijn uitsluitend in de 

voorverkoop (tot woensdag 11 september) te koop 

via of bij genoemde restaurants. 

(Het Grietmaal kost € 18,- voor volwassenen en 

€ 8,50 voor kinderen t/m 12 jaar.)

www.grietmarkt.nl, info@denroodenleeuw.nl,  

info@buitenlust-amerongen.nl

KASTEEL AMERONGEN
Drostestraat 20

Zaterdag 14 september 

BEZOEK KASTEEL EN TUIN
Openstelling: 11.00 – 17.00

Toegang Kasteel Amerongen: 

Museumjaarkaart, volwassenen € 5,-, 

kinderen gratis.

De kasteeltuin is gratis toegankelijk.

DEFTIGE DIEREN
Met het thema adellijke omgang met dieren vanaf de 

Gouden eeuw laat Kasteel Amerongen zien hoe de 

vroegere bewoners zich verhielden tot de dieren-

wereld. Welke dieren leefden in en rond het Huys? 

En hoe gingen de adellijke bewoners hiermee om? 

Aan de hand van kunst, voorwerpen en documenten 

vertelt Deftige Dieren het verhaal van het ‘stands- 

verschil’ tussen de nette dieren ‘upstairs’ en de 

eetbare (en plaag-) dieren ‘downstairs.

ORANJERIE
12.00 en 15.00 (duur programma circa 70 minuten)

Entree: Het kinderprogramma is geheel gratis. 

Deelname alleen mogelijk via online reservering 

vooraf. Zie www.kasteelamerongen.nl/agenda. 

Let op: vol=vol!

KINDERPROGRAMMA DEFTIGE DIEREN
Wil jij ook alles over de Deftige Dieren op Kasteel 

Amerongen weten? Het programma start met een 

leuke en leerzame rondleiding door het Huys en de 

tuin door de conservator van Kasteel Amerongen. 

Je leert dan van alles over de poezen, paarden en 

honden die ooit op het mooie kasteel woonden. 

Spot jij alle kattenluikjes in het kasteel? En kun je de 

karpers in de gracht zien zwemmen? Na afloop gaan 

we in de Oranjerie een dier maken van klei.
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HET ZOMERPAVILJOEN 
12.00 (duur programma circa 35 minuten)

Entree: gratis toegang

Het ensemble Friends in Music spelen Dixtuor van 

Theodore Dubois (1837 – 1924). 

Dit mooie romantisch stuk wordt door vijf strijkers en 

vijf blazers gespeeld. 

BEZOEK KASTEEL EN TUIN
Zondag 15 september 2019 

Openstelling: 12.00 – 17.00

Toegang Kasteel Amerongen: 

Museumjaarkaart, volwassenen € 5,-, 

kinderen gratis. De kasteeltuin is gratis toegankelijk.

KOFFIECONCERT 
11:00 uur. Inloop vanaf 10.30 met koffie en thee. 

Entree: Volwassene € 10,00. Kind t/m 18 jaar gratis. 

De 16-jarige, prijswinnende Maria Pedano speelt 

hobo en zingt Franse chansons. Haar zus Anuschka 

begeleidt haar op altviool.

KASTEELTUIN
19.45 (duur excursie 1,5 uur )

Entree: € 8,00 per persoon. 

Tickets verkrijgbaar via www.kasteelamerongen.nl.

Vleermuizen spotten op Kasteel Amerongen

Ga mee op vleermuis-excursie op zondagavond 15 

september 2019 in de tuin van Kasteel Amerongen. 

Na zonsondergang komen de vleermuizen uit hun 

verblijfplaatsen en gaan ze op jacht naar insecten. 

Tijdens de excursie wordt een vleermuisdetector 

meegenomen, waarmee de vleermuisgeluiden 

hoorbaar worden. Aan de hand van specifieke 

geluiden en jachtgedrag, kunnen de verschillende 

soorten op naam worden gebracht. 
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MOLEN MAALLUST
Molenstraat 17

10.00 – 16.00 uur

EEN DRAAIEND MONUMENT 
Speciaal op Open Monumentendag draaien de 

wieken, versierd met vlaggen. De molenaars en hun 

assistenten vertellen u alles over de molen. 

In de molenwinkel vindt u allerlei smakelijke 

bakingrediënten. Intussen kunt u heerlijk genieten 

van een gratis portie poffertjes! 

En mocht u zich hierna willen opgeven als vrijwilliger 

voor het winkeltje op de zaterdag, aarzel dan niet en 

meld u aan! www.molenmaallust.nl. 

OUDE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS 
AMERONGEN
Rijksstraatweg, oostkant van het dorp

Het programma is als volgt:

• 10.00 uur gaat de poort open.

• 11.00 uur: rondleiding 

• 14.00 uur: rondleiding 

• 16.00 uur: einde.

’EEN PLEK VOL VERHALEN’
Bij een begraafplaats denk je niet direct aan een 

plek van plezier. Voor veel Amerongers is de Oude 

Algemene Begraafplaats nog steeds een bijzondere 

plek, de plek waar familie ligt, bijzonder erfgoed waar 

men met plezier een rondje loopt langs oude bomen 

en bijzondere elementen. Maar ook langs totaal 

ontwrichte graven en gebroken grafstenen.

Rijk dan wel arm, velen vonden in deze grond hun 

laatste rustplaats. Afkomst, status en persoonlijke 

rijkdom bepaalden veelal de vorm van de grafsteen of 

het grafmonument. 

Op de Oude Algemene Begraafplaats ligt een stuk 

geschiedenis van het dorp. Eigenlijk is het een grote 

verzamelplaats vol met persoonlijke geschiedenissen, 

ieder mens maakt geschiedenis en laat deze achter. 

Als je met ‘dorpskenners’ spreekt, wordt die ge-

schiedenis interessanter en komen er steeds nieuwe 

levensverhalen van de mensen die er begraven liggen 

boven water. Op die verhalen moet je zuinig zijn en 

tegelijkertijd aan de volgende generatie doorgeven.

De laatste jaren was de begraafplaats flink  

verwaarloosd, mede als gevolg van bezuinigingen.

Gedreven en met veel plezier zijn vrijwilligers in 2014 

op de begraafplaats aan het werk gegaan als vrijwilli-

gersgroep “Zerkwerk 1829”. 

Inmiddels ziet de begraafplaats -het is een rijksmonu-

ment- er al een stuk beter uit. 
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Wij zijn hier aan de oever van een machtige rivier

De andere oever is daarginds, en deze hier is hier

De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant

Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland

En dit heet dan de overkant, onthoudt u dat dus goed

Want dat is van belang voor als u oversteken moet

Dat zou nog best eens kunnen, want er is hier veel 

verkeer

En daarom vaar ik steeds maar vice versa heen  

en weer

Heen en weer

Heen en weer

Heen en weer

Heen en weer 

Ik breng de mensen heen, ik breng weer anderen terug

Mijn pont is als het ware ongeveer een soort van brug

En als de pont zo lang was als de breedte van de stroom

Dan kon hij blijven liggen, zei me laatst een econoom

Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer

Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer

Dan vaart hij uit, dan legt hij aan, dan hij steekt hij weer 

van wal

En ondertussen klinkt langs berg en dal mijn hoorn-

geschal

Heen en weer

Heen en weer

Heen en weer

Heen en weer

Uit ‘Veerpont’ (1973) van Drs. P

Geplaatst door Dorpsnetwerk Amerongen

MUZIEK OP DE VEERPONT ECK EN WIEL
13.00 uur tot 15.00 uur 

Vrouwenkoor de LEK-kerbekken uit Wijk bij 

Duurstede verwelkomt de gasten die over de Rijn 

naar de Open Monumentendag in Amerongen 

komen op de veerpont vanaf Eck en Wiel met een 

traditioneel optreden. Meezingen mag!

www.veerdiensteckenwiel.nl

www.lek-kerbekken.nl

GRATIS MEEVAREN IN DE STUURHUT, 
AMERONGEN
13.00-15.00 uur

U kunt op 14 september een half uur gratis meevaren 

in de stuurhut van de veerpont, met een toelichting 

van veerman Geer van Lunsen op de historie van de 

veerpont en het ambacht van de veerman. Maximaal 

6 personen per keer.

MUZIEK OP DE VEERPONT INGEN – ELST 
13.00-15.00 uur 

Het shantykoor Voor Anker uit Veenendaal verwel-

komt de gasten die over de Nederrijn op de veerpont 

vanaf Ingen naar Elst naar de Open Monumentendag 

in Amerongen komen met een traditioneel optreden. 

Meezingen mag!

www.veerdienst-ingen-elst.nl

www.shantykoor-vooranker.nl

GRATIS MEEVAREN IN DE STUURHUT, 
ELST
13.00-15.00 uur

U kunt een half uur gratis meevaren in de stuurhut 

van de veerpont, met een toelichting van veerman 

Henk Spies op de historie van de veerpont en het 

ambacht van de veerman. Maximaal 6 personen per 

keer. 

U vindt de coupletten op de Amerongse veeroever, bij het picknickbankje, en op de veerpont zelf.
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LANDGOED ZUYLESTEIN
Rijksstraatweg 7-9, Leersum 

Gratis parkeren. Open 10.30-17.30 uur 

De tuinen zijn gratis toegankelijk.

Maatschappelijk relevant Icoon op de heuvelrug, waar 

historie en groenteteelt, landbouw en bosvarkens-

houderij bij elkaar komen.

Bij de oranjerie in de binnentuin is gelegenheid iets te 

eten en te drinken en producten uit de moestuin en 

andere lokale producten te kopen.

Zaterdag 14 september

Alle programma onderdelen starten bij de oranjerie 

in de moestuin

VAN FRUITBOOM TOT FRUITHOF
14.00-14.45

Douwe Kappers, eigenaar van boomkwekerij 

Boomkroon, neemt u in drie kwartier mee op een 

fruitreis. Waar komt ons fruit vandaan? Welke  

ontwikkeling heeft de fruitteelt doorgemaakt en 

waar staan we nu.

De reis start in de Oranjerie met een korte  

presentatie en daarna gaat u samen kijken naar de 

historische fruitrassen in de Moestuin.

FARMBOT 
15.00-15.45 

Talis Bosma, student organic agriculture aan de WUR 

toont tijdens een bijzondere demonstratie de toe-

passingsmogelijkheden van de Farmbot, de robot die 

in de moestuin staat opgesteld. Dit in relatie tot het 

onderzoek wat op het landgoed plaats vindt.

LANDGOED RONDLEIDING
16.00- 17.30

 In de historische moestuin wordt je onder begelei-

ding van Thea Dengerink (onderzoeker historische 

tuinen) mee genomen door de geschiedenis van 

moestuinieren tot en met vandaag. Vervolgens lopen 

we verder onder leiding van Jemima de Brauwere  

-  eigenaar van Zuylestein  - over het landgoed langs 

de varkens die in het bos exoten en bramen bestrij-

den. Alles over het hoe en waarom van het varken in 

het bos van Zuylestein.

Aanmelden ter plekke voor 16.00 uur of per mail 

Info@landgoed-zuylestein.nl.

Kosten € 5,00. Deelnemers aan de rondleiding 

krijgen gratis een jaarkaart voor de binnentuin.
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Zondag 15 september

Alle programma onderdelen starten bij de oranjerie 

in de moestuin.

KUNST OM TE OVERLEVEN
Een middag waarin voedsel tot kunst wordt verheven 

maar waarin ook het biologisch telen tot kunst wordt 

verheven.

HET BANKET DER ZINNEN 
13.00- 14:45 uur

Locatie: Oranjerie 

door Barry Heinrichs , kunsthistoricus 

Een verhaal over culinair genot in de kunst. Met 

recepten uit de Gouden Eeuw en de representatie 

van voedsel op geschilderde banketten, keuken- en 

marktstukken. 

Voedsel als onderwerp in de kunst doet al in de 

middeleeuwen voorzichtig zijn intrede, als onderdeel 

van meestal een Bijbels verhaal met bijbehorende 

symboliek. Vanaf de 16de eeuw werd voedsel, met 

het geliefde thema van het stilleven, een onderwerp 

op zich. Voedsel is door de eeuwen heen een bron 

van inspiratie geweest voor kunstenaars en toont 

technisch kunnen. Zie immers hoe mooi en vooral 

‘hoe echt’ de ‘vergeten groenten palmkool, pastinaak 

en peterseliewortel erbij liggen. Hoe vers geslacht 

alle onderdelen van het dier, al lang vergeten als alle-

daagse lekkernij. Daarnaast draaide het om het tonen 

van weelde, overvloed en overdaad op tafel of in de 

marktkraam. Het prikkelt de smaak en doet genieten. 

Maar wel vandaag, morgen slaat het verval toe! 

Voedsel in de kunst: ‘Proeft de kost en kauwtse met  

uw oogen’

13.45-14.00 pauze

14.00-14.45 vervolg lezing Barry Heinrichs

NATUUR-INCLUSIEVE LANDBOUW
15.00- 15:45 uur 

Farming Systems Ecology (Wageningen) en praktijk 

onderzoek openteelten (Lelystad). Met als expertise 

diversiteit van agro-ecosystemen.

Door dr. ir. Dirk van Apeldoorn, Docent onderzoeker 

Wageningen University & Research. 

Dirk van Apeldoorn verhaalt over het vervolg van zijn 

onderzoek naar de effecten en mogelijkheden van 

het inpassen van diversiteit in de moderne landbouw 

en hoe natuur-inclusieve landbouw in de praktijk 

te brengen waaronder op landgoed Zuylestein. 

Aan bod komen de actuele ontwikkelingen op het 

gebied van strokenteelt, pixelfarming en biodiver-

siteit. 

Aansluitend - om 16.15 uur - toont Talis Bosma, 

student organic agriculture aan de WUR, tijdens een 

bijzondere demonstratie de toepassingsmogelijk- 

heden van de Farmbot, de robot die nu in de 

moestuin staat opgesteld. 

Dit in relatie tot het onderzoek wat op het landgoed 

plaats vindt. De werking van de Farmbot is vorig jaar 

tijdens de lezing van Dirk van Apeldoorn getoond.

16.15-16.30 discussie en vragen.

16.30-17.00 borrel

Kosten lezingen naar keuze:

1 lezing € 7,50 inclusief 1 consumptie

2 lezingen inclusief 2 consumpties € 12,50.

Aanmelden voor de lezingen op zondag vooraf via 

info@landgoed-zuylestein.nl je bent definitief 

aangemeld na overmaking van het bedrag naar 

NL22 RABO 0181 0795 50 ten name van stichting 

beheer onder vermelding van lezing 15 september, 

of je deelneemt aan de lezing Heinrichs of 

Apeldoorn/Bosma of alle lezingen, aantal  

deelnemers, je naam en email adres. 

Maximum 40 deelnemers per lezing.

Deelnemers aan beide lezingen krijgen voorrang!

3332 OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN PROGRAMMA



creatieve
merkversterkers

SPONSORS

OPEN MONUMENTENDAG

AMERONGEN

Bedankt!
H E R B E R G

DEN ROODEN LEEUW

SPONSORS

OPEN MONUMENTENDAG

AMERONGEN

Bedankt!

Tweewielers

3534 OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN PROGRAMMA



Burg. Jhr. H. v.d.

Boschstraat 13
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Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

De Breelaan 15 - 3958 EE  Amerongen
Tel.: 06-55336863

E-mail: w.barten@ziggo.nl

 timmer- en
 renovatiebedrijf

Wim Barten

Gespecialiseerd in bou
wwerkzaamheden

in en rondom het huis

Redactie:

Stichting Open Monumentendag Amerongen

Vormgeving en lay-out:

NOVAD creatieve merkversterkers

Foto’s:

Historische archieven, nieuwsblad De Kaap, Griet-

markt, Arie Rebergen, Kasteel Amerongen, landgoed 

Zuylestein, Tabaksteeltmuseum, Funda,

Myra de Groot Entertainment, Ed van Rijswijk e.a.

De Open Monumentendagen Amerongen worden 
georganiseerd door de Stichting Open Monumenten-

dag Amerongen, samen met alle in dit programma-

boekje genoemde organisaties en personen.

En mede mogelijk gemaakt door: gemeente 

Utrechtse Heuvelrug, Rabobank Utrechtse Heuvelrug, 

Stichting Mien van ’t Sant en vele lokale en regionale 

adverteerders.
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