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MIJN MONUMENT IS JOUW MONUMENT
‘The European Heritage Days (EHD) for National 

Coordinators and Stakeholders’ bepaalt jaarlijks 

het overkoepelend thema voor alle deelnemende 

landen. Voor 2021 is het thema ‘Inclusive heritage’ 

(inclusief erfgoed) met als ondertitel ‘Heritage for 

everyone’ (erfgoed voor iedereen) gedefinieerd. 

In Nederland heeft het landelijk comité dit vrij 

geïnterpreteerd als ‘Mi casa es su casa’ (mijn huis 

is jouw huis). Deze slogan draagt gastvrijheid en 

openheid uit. 

Tijdens Open Monumentendag 2021 zal in  

de nasleep van het landelijk Covid-19 beleid  

helaas slechts beperkt een aantal monumenten 

geopend zijn. En in voorkomende gevallen alleen 

op inschrijving. Desondanks belooft het een  

interessante Open Monumentendag te worden 

met activiteiten en lezingen in het Tabaksteelt- 

museum, de Andrieskerk, Kasteel Amerongen, de 

Napoleonschuur, molen Maallust, op de Veerpont 

Eck en Wiel, de oude Algemene Begraafplaats, 

Landgoed Zuylestein, het Utrechts landschap. 

Erfgoed is van ons allemaal en dat vieren we dit 

weekend, ook in Amerongen! Op muzikaal gebied 

is er ook op een tiental plekken veel te genieten!

THEMABOEKJE 
Naast het programmaboekje 2021 biedt Stichting 

Open Monumentendag Amerongen alle inwoners 

het themaboekje ‘De Andrieskerk, jouw en mijn 

monument’ aan. Het thema sluit dit jaar naadloos 

aan bij de cultuurhistorie van de Andrieskerk. 

Het gebouw symboliseert het verhaal van onze 

religieuze geschiedenis. Aanpassingen aan de bui-

tenkant en het interieur zijn daarvan een zichtbaar 

bewijs. De kerk is de centrale ontmoetingsplek in 

het dorp. 

INFORMATIESTAND 
Op zaterdag 11 september kunt u voor vragen 

en uw aanmelding voor deelname aan activi-

teiten vanaf 10.00 uur terecht in de kraam van 

Stichting Open Monumentendag Amerongen 

naast de ingang van de Andrieskerk, Hof 16.

Of zie: openmonumentendagamerongen.nl

PARKEERMOGELIJKHEDEN 
Gratis parkeermogelijkheid is op beide dagen 

beschikbaar op 

• landgoed Zuylestein

• het TOP (Toeristisch Overstap Punt),  

(Groene Entree richting Elst, de Burgwal).

WIJ WENSEN U EEN INSPIREREND 
WEEKEND TOE! 

Jacqueline Ruijs

Harm Tenback

Henny Jansen

Liesbeth Ruitenberg

Maarten van Heest

René Cornelisse

Theo Joosten (vz)
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Vrijdag 3 september

GENERATIELEZING ANDRIESKERK 
20.00 uur 

Toegang gratis na aanmelding voor live  

bijeenkomst/streaming

Menno van Delft op orgel en klavecimbel

Zaterdag 11 september 

MOLEN MAALLUST
16.00 uur

Toegang gratis 

Concert Muziekvereniging Ons Genoegen

VEERPONT ECK EN WIEL
Tussen 13.00 uur en 15.00 uur 

Muziek gratis 

Shantykoor Tussen Rijn en Lek

NAPOLEONSCHUUR
Toegang gratis

In samenwerking met Muziekfestival Utrechtse 

Heuvelrug

13.30 - 14.00 uur

Marijke Wispelwey (fluit) en  

Karin de Goede (piano)

14.30 - 15.00 uur 

Revy Karssen, piano.

OUDE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
11.45 - 15.45 uur 

Toegang gratis 

Marie-Loes Blokland en Maurieke van der Poel 

(viool)

 

KASTEEL AMERONGEN
Toegang tuin gratis 

Muzikale intermezzo’s  

(zie website Kasteel Amerongen)

 

ANDRIESKERK 
10.00 - 17.00 uur

Toegang gratis 

Organist Jan Tornij bespeelt twee keer het  

Bätz Witte orgel

Zondag 12 september 

KASTEEL AMERONGEN 
14.00 uur en 16.00 uur

Entree, zie programma Kasteel Amerongen.

Gitarist Lollo Meier en kwartet

ANDRIESKERK
14.00 - 17.00 uur

Toegang gratis

Organist René van der Kieft bespeelt twee keer  

het Bätz-Witte orgel 

ZUYLESTEIN 
13.30 - 15.00 uur 

Toegang gratis 

Wisselende optredens met medewerking van 

het Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug in de 

binnentuin.

MUZIEKFESTIVAL AMERONGEN / UTRECHTSE HEUVELRUG
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Andrieskerk Amerongen 

De Hof 16

Vrijdag 3 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. 

PROGRAMMA
19.50 uur – Menno van Delft

Orgel

20.00 uur – Mirjam Blott

Opening en introductie 

20.05 uur – Gera Pronk 

Gedicht

20.15 uur – Menno van Delft

Klavecimbel 

• Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621)  

- Est-ce mars 

• Antonio de Cabezon (1510–1566)  

- Differencias sobre el canto Llano del Cavallero 

• Giovanni Picchi (1571/2 -1643) uit Balli  

d’Arpicordo (Venetië, 1620) - Pass’e Mezzo 

20.35 uur – Prof. dr. James Kennedy 

Is mijn monument jouw monument? 

De zoektocht naar een gedeeld verleden, ook in 

Amerongen.

Het is niet altijd makkelijk om erfgoed te vinden 

dat verbindt. Er verdwijnt veel uit het verleden 

als je poogt om een gezamenlijke cultuur vast te 

leggen of inclusiever te gaan denken. Aan de hand 

van zijn ervaringen als voorzitter van de herijkte 

canon van Nederland en als ‘ambassadeur’ van het 

religieuze erfgoed biedt James Kennedy inzicht in 

de (on)mogelijkheden om in Nederland gezamen-

lijk ‘monumenten’ te waarderen. 

21.25 uur – Menno van Delft

Orgel

Michel Corrette (1707–1795) 

Uit het Magnificat in de 5de toon: 

• Plein Jeu 

• Duo (allegro) 

• Basse de trompette 

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 

• O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross, BWV 622 

• Toccata en fuga in d-klein, BWV 565 

21.45 uur –  Theo Joosten [vz]

Afsluiting

8E GENERATIELEZING ANDRIESKERK
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WIE ZIJN ZIJ 

Prof. dr. James Kennedy

Prof. dr. James Kennedy is hoogleraar moderne Nederlandse ge-

schiedenis aan de Universiteit Utrecht. Als auteur van ‘Beknopte 

geschiedenis van Nederland’ heeft hij brede kennis, maar is vooral 

specialist op het terrein van de naoorlogse periode, drugsbeleid, 

de opkomst van euthanasie en kerk-staat verhoudingen. Voor de 

Maand van de Geschiedenis 2021 schrijft hij een essay over het 

Nederlandse arbeidsethos. 

www.uu.nl/staff/jckennedy

Menno van Delft

Menno van Delft is klavecinist en organist. Hij specialiseerde zich 

daarnaast op het clavichord. Naast een internationale concert-

carrière heeft Menno van Delft veel opnames op zijn naam staan. 

Hij doceert klavecimbel, clavichord en basso continuo aan het 

Conservatorium van Amsterdam en aan de Hochschule für Musik 

und Theater in Hamburg.  

www.mennovandelft.com

Mirjam Blott

Mirjam Blott woont in Amerongen en was projectleider van het 

Nederlandse programma van het Europese Jaar van het Cultureel 

Erfgoed. Na afronding van haar studie kunstgeschiedenis werkte 

zij in musea en sinds 2004 vanuit haar eigen bureau ‘De Culturele 

Zaak’. Haar ervaring als adviseur, conceptontwikkelaar en 

manager binnen de culturele sector hebben haar gevormd  

tot een doelgerichte vrijdenker en verbinder pur sang. 

www.deculturelezaak.nl

Gera Pronk

Gera Pronk woont in Driebergen. Ze schrijft lichtvoetige verzen 

en zware machinetaal: ze is gediplomeerd informaticus en 

autodidact dichter. Sinds juli 2019 is Gera dorpsdichter van de 

Utrechtse Heuvelrug. Gera werkt vier dagen in de week als docent 

Technische Informatica aan de Hogeschool Utrecht. Ze heeft een 

atelier in de CultuurHoek (Driebergen). 

Werk van de #dichteropdeheuvelrug:  

zie facebook.com/gera.pronk en honderdmeter.nl.
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PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN 2021

DE KLASSENDAG
Vrijdag 10 september 

09.00 - 14.00 uur

De basisschoolleerlingen in de groepen 7 en 8 

maken kennis met de Andrieskerk, het Kasteel, het 

Tabaksteeltmuseum en het zal de bosvarkens op 

landgoed Zuylestein die dag ook niet ontbreken 

aan aandacht van de kinderen! De scholieren 

krijgen een spannende opdracht. Welke groep wint 

de prijs?

OPENING PROGRAMMA 
De Andrieskerk, Hof 16

Zaterdag 11 september

10.00 uur

Gerrit Boonzaaijer - wethouder Gemeente 

Utrechtse Heuvelrug - zal met Theo Joosten - 

voorzitter van het comité - de opening van Open 

Monumentendag Amerongen verrichten in de 

kerk. 

Première video ‘de Andrieskerk, jouw en mijn 

monument’.

NAPOLEONSCHUUR
Burg. Jhr. H. van de Boschstraat 42

Zaterdag 11 september

13.00 - 16.00 uur 

Gratis toegang 

Tabakswaag de Napoleonschuur werd in 1806 

gebouwd als opslagplek door de fam. Versteegh en 

daar werd ook de tabak gewogen en verkocht. Al 

spoedig werd de schuur gebruikt voor de inkwar-

tiering van de Franse soldaten van koning Lodewijk 

Napoleon. Boven de ingang prijkt een gevelsteen 

met Napoleon 1,1806.

In 2017 is de schuur op particulier initiatief geres-

taureerd. De eerste verdieping is getransformeerd 

tot 5 design hotelkamers. De begane grond is een 

ruimte geworden waarin culturele evenementen, 

cursussen, exposities en andere bijeenkomsten 

plaats kunnen vinden.

PROGRAMMA IN SAMENWERKING MET HET 
MUZIEKFESTIVAL UTRECHTSE HEUVELRUG 

13.30 - 14.00 uur – Muziek

Marijke Wispelwey (fluit) 

Karin de Goede (piano): 

• Charles-Marie Widor - 

Suite Opus 34: Romance en Finale 

14.00 -14.30 uur – Lezing door Barry Heinrichs 

‘Controversiële monumenten vroeger en nu’ 

De geschiedenis zet mensen, daden en momenten 

hoog op de sokkel, maar haalt ze ook weer neer, 

vertelt diezelfde geschiedenis ons. In deze korte 

lezing wordt stilgestaan bij de opkomst maar soms 

ook ondergang van bijvoorbeeld een gevallen held 

als Jan Pieterszoon Coen, Armando’s controver-

siële oorlogsmonument voor kamp Amersfoort 

en monumenten in wording voor de anonieme 

bootvluchteling…

14.30 - 15.00 uur – Muziek

Revy Karssen piano: 

• Felix Mendelssohn -  

Lieder Ohne Worte op. 30 no. 1 

• Robert Schumann/Franz Liszt - 

Widmung (from Myrthen op. 25) 

• Franz Liszt - Ballade no. 2 

15.00 - 15.30 uur – Lezing door Barry Heinrichs 

‘Controversiële monumenten vroeger en nu’ 

www.napoleonschuur.nl 

www.muziekfestival-uh.nl

Barry Heinrich is kunsthistoricus en woont in 

Amerongen.
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ANDRIESKERK EN 
ANDRIESTOREN 
Hof 16 

Gratis toegang

Zaterdag 11 september

RONDLEIDINGEN
10.00 -17.00 uur

Huib van Alfen, de koster en tevens één van de vele 

rondleiders, vertelt u graag over de geschiedenis 

van de kerk en de veranderingen van het interieur 

in het afgelopen jaar. 

Het authentieke Bätz-Witte orgel uit de 19de 

eeuw wordt op gezette tijden bespeeld.

De video ‘de Andrieskerk, jouw en mijn monument’ 

wordt ieder uur gepresenteerd.

10.00 - 12.00 uur

Kunsthistorica Willemijn van Hees is aanwezig om 

desgewenst een toelichting te geven op de oude 

muurschilderingen. 

TORENBEKLIMMINGEN
11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur

Toegang gratis en in groepen van maximaal 10 

personen.

Reserveren alleen mogelijk bij de stand van Open 

Monumentendag naast de Andrieskerk. 

Onder begeleiding van een gids kunt u genieten 

van een prachtig uitzicht op Amerongen en de 

wijde omgeving. De dichter John Boer zal boven 

een gedicht voordragen.

Wilt u meer weten over de historie van dit interes-

sante laatgotische monument? Het themaboekje 

‘de Andrieskerk, jouw en mijn monument’ is ver-

krijgbaar bij de stand van Open Monumentendag 

naast de Andrieskerk.

Zondag 12 september

14.00 - 17.00 uur 

RONDLEIDINGEN, TORENBEKLIMMINGEN  
EN VIDEOPRESENTATIE: 
Zie zaterdag 11 september.

TABAKSTEELTMUSEUM
Burg. Jhr. H. van de Boschstraat 46

Zaterdag 11 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 per-

manente collectie omvat materialen en gebruiks-

voorwerpen 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. In het museum wordt een 

demonstratie sigaren draaien gegeven. 
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KASTEEL AMERONGEN
Drostestraat 20

Zaterdag 11 september 

BEZOEK KASTEEL EN TUIN
11.00 - 17.00 uur

Toegang Kasteel Amerongen: 

Museumjaarkaart, volwassenen €15,-,  

kinderen €7,50.

De kasteeltuin is gratis toegankelijk. 

In het kasteel staan gidsen die de verhalen over 

het kasteel vertellen. Hoe belangrijk de bewoners 

waren voor Nederland van de 16e t/m de 20ste 

eeuw.

MIJN KASTEEL IS JOUW KASTEEL
Het thema van Open Monumentendag 2021 is 

‘Mijn monument is jouw monument’. Het delen 

van monumenten wordt meestal gedaan door 

ze open te stellen voor een breed publiek. Deze 

openstelling is erg afhankelijk van de inzet van vrij-

willigers. Bijna geen enkel monument in Nederland 

kan opengesteld worden zonder deze vrijwillige 

hulp. Kasteel Amerongen is in grote mate aange-

wezen op de dagelijkse inzet van enthousiaste 

en betrokken vrijwilligers. Op deze zaterdag laten 

zij graag zien en horen wat het betekent om 

vrijwilliger te zijn op dit kasteel. Wat er aan diverse 

taken te doen zijn en welke inzet en vaardigheden 

daarvoor nodig zijn.

 

EXPOSITIE PRONKSTUKKEN & PRULLARIA
De voorwerpen die tentoongesteld worden tijdens 

de expositie vormen een bonte verzameling, die 

soms na lange omzwervingen de weg terug naar 

huis hebben gevonden, zoals twee 18e-eeuwse 

zilveren schotels, een 19e-eeuwse kristallen 

waterkaraf, maar ook alledaagse gebruiksvoorwer-

pen, tijdschriften en een plastic kinderservies van 

Thunderbirds uit 1966.

INFOCENTRUM UTRECHTS 
LANDSCHAP
Veenseweg 8 

Zaterdag 11 september 

12.00 - 17.00 uur

Parkeren bij sportpark De Burgwal

Utrechts Landschap is nauw betrokken bij de 

natuur om ons heen en ook bij ons Cultureel 

Erfgoed, zoals Molen Maallust en een aantal 

tabaksschuren. In een van deze schuren is het 

Informatiecentrum van het Landschap gehuisvest. 

Hier is te zien, hoe ons landschap vanaf de ijstijd 

zich ontwikkeld heeft. 

 

Vanaf 12.00 uur kunt u na een bezoek aan de 

officiële Tabaksoogst bij het Tabaksteeltmuseum 

ook bij ons terecht voor aanvullende informatie. 

Zo wordt er voortdurend een film gedraaid over de 

Tabaksteelt in en rond Amerongen

Als extra activiteit mogen kinderen bij ons tabak 

komen oogsten en aanspijlen.

 

13.00 - 16.00 uur

Onder leiding van de gids Arie van Barneveld 

worden drie korte rondleidingen gegeven langs 

het Tabaksakkertje, een aantal tabaksschuren en 

de opengewerkte grafheuvel bij het Berghuis.

 

In een van die tabaksschuren van het Utrechts 

Landschap is een tentoonstelling te bekijken van 

oude, veelal boeren gebruiksvoorwerpen. Deze 

zijn aan het Landschap geschonken door wijlen de 

heer Grapperhaus, de oud-staatssecretaris.

 

In het “winkeltje van het Landschap” zijn leuke 

cadeautjes en artikelen, gericht op de natuur, te 

koop. Ook kunt u er een lekker kopje koffie, thee of 

sap drinken.
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HET ZOMERPAVILJOEN
11.00 - 15.00 uur (doorlopend) 

Kom kennis maken met de enthousiaste vrijwilli-

gers van Kasteel Amerongen tijdens de Vrijwilli-

gersmarkt. Al ruim 35 jaar ondersteunen zij dag 

in dag uit de instandhouding en openstelling van 

dit bijzondere monument. In het zomerpaviljoen 

vertellen zij en laten zij zien wat ze allemaal doen 

en gerealiseerd hebben en komen graag met u in 

contact om ook vrijwilliger te worden. 

De Vrijwilligersmarkt is extra gezellig met een 

aantal muzikale liveoptredens en koffie- en taart-

verkoop. Raadpleeg de website.

 

ONDERHUIS KASTEEL
12.00 uur en 15.00 uur  

(duur programma circa 20 minuten) 

Entree: het kinderprogramma is geheel gratis met 

een toegangsbewijs voor het Kasteel. 

Deelname alleen mogelijk via online reservering 

vooraf. 

Zie www.kasteelamerongen.nl/agenda. 

Let op: vol is vol!

KINDERPROGRAMMA HELP JE MEE? 
In het souterrain van het kasteel moest vroeger 

hard gewerkt worden. Kom je het personeel een 

handje helpen met wassen, bleken, vegen en 

poetsen? Je kunt ook de tuinman een handje 

helpen en dan vertelt hij je intussen vast wat 

spannende verhalen over het kasteel.  

(ONDER VOORBEHOUD) 

 

TUIN-SPEURTOCHT 
Ontrafel jij het mysterie?

Maak een spannende speurtocht door de tuin, 

maak kennis met de lievelingsdieren van Elisabeth 

en ontrafel het mysterie. Leuk voor kinderen vanaf 

4 jaar (met hulp van ouders) tot en met een jaar 

of 10.

Bij Kasteelwinkel Annebetje kun je voor €3,50 per 

kind een tuinspeurtocht kopen. Je krijgt dan een 

opdrachtenblad en een poezenmuts waarmee je 

net een echte poes bent. Er is ook een beloning na 

afloop! Gegarandeerd speurplezier!

 

KASTEELTUIN 
Audiotour over de verschillende fases en bijzon-

dere elementen in de tuinen. 

De audiotour is af te halen in de Oranjerie of te  

downloaden via de website.

Zondag 12 september

 

BEZOEK KASTEEL EN TUIN 
11.00 - 17.00 uur

Toegang Kasteel Amerongen: 

Museumjaarkaart, volwassenen €15,-,  

kinderen €7,50.

De kasteeltuin is gratis toegankelijk. 

 

EXPOSITIE PRONKSTUKKEN & PRULLARIA 
Zie de beschrijving bij het programma van  

11 september 

TUINCONCERT 
14.00 uur en 16.00 uur.

Inloop vanaf 13.30 uur met koffie en thee 

Entree: Volwassene €17,50  

(voor Vrienden Kasteel €15,00)  

Kinderen t/m 18 jaar gratis. 

Lollo Meier Kwartet met gitaar, viool en bas. Hun 

virtuoze stijl doet denken aan Django Reinhardt. 

Lollo Meijer schrijft veel verfrissende nieuwe 

muziek in de gipsy-jazz stijl en speelt met zijn 

ensemble op internationale festivals. 

 TUIN-SPEURTOCHT 
Ontrafel jij het mysterie?

Zie de beschrijving bij het programma van  

11 september.

 

KASTEELTUIN 
Audiotour over de verschillende fases en  

bijzondere elementen in de tuinen. 

De audiotour is af te halen in de Oranjerie of  

te downloaden via de website.
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MOLEN MAALLUST 
Molenstraat 17

Zaterdag 11 september

10.00 - 16.00 uur

Speciaal op Open Monumentendag draaien de 

wieken, versierd met vlaggen. De molenaars en 

hun assistenten vertellen u alles over de molen en 

de recent uitgevoerde reparaties.  

In de molenwinkel vindt u allerlei smakelijke 

bakingrediënten. Intussen kunt u heerlijk genieten 

van een portie GRATIS POFFERTJES.

MOLENCONCERT 
16.00 uur 

Muziekvereniging Ons Genoegen geeft een 

concert bij dit prachtige monument van ons 

allemaal om te vieren dat de wieken na technische 

problemen weer volop draaien!

www.molenmaallust.nl

MUZIEK OP DE VEERPONT  
ECK EN WIEL
Veerweg 

13.00 - 15.00 uur 

De veerpont is met recht een monument van ons 

allemaal!

Shantykoor “Tussen Rijn en Lek” uit Wijk bij 

Duurstede verwelkomt de gasten die over de Rijn 

naar de Open Monumentendag in Amerongen 

komen met een traditioneel optreden op de 

veerpont Eck en Wiel. 

www.veerdiensteckenwiel.nl

www.wijksshantykoor.nl

OUDE ALGEMENE BEGRAAF-
PLAATS AMERONGEN 
Rijksstraatweg, oostkant van het dorp 

10.00 - 16.00 uur 

Vrije toegang

11.00 uur en 15.00 uur 

Vrijwilligers staan voor u klaar om vragen te beant-

woorden en een rondleiding te verzorgen.

Hoewel een begraafplaats voor velen niet direct 

een gezellige plek is om te vertoeven, is de Oude 

Algemene Begraafplaats in Amerongen een 

idyllische plek in het dorp. Het gaat hier om een 

karakteristieke 19e-eeuwse dorpsbegraafplaats. 

De begraafplaats werd in 1998 aangewezen als 

Rijksmonument.

Op de begraafplaats liggen de graven her en der 

verspreid, schijnbaar zonder enige orde. De tijd 

doet zijn werk. Zerken staan scheef, graven zijn 

verzakt, sommige bomen zijn deel van een graf 

geworden. Dit geeft de begraafplaats een bijzon-

dere uitstraling en een speciale sfeer, een plek om 

te gedenken en te overdenken.

De twee violistes Marie-Loes Blokland en 

Maurieke van der Poel brengen sfeervolle, 

passende muziek ten gehore.

U vindt de gedetailleerde beschrij-

ving van 35 “Graven met een Verhaal” 

geschreven door Ide van Wijk op 

openmonumentendagamerongen.nl.
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LANDGOED ZUYLESTEIN
Rijksstraatweg 7-9, Leersum

Gratis parkeren

Ingang Oranjerie; volg de borden richting de 

moestuin. 

Maatschappelijk relevant ICOON OP DE 

HEUVELRUG, waar historie en groenteteelt, 

landbouw en bosvarkenshouderij bij elkaar komen.

Open 11.00 - 17.00 uur 

De tuinen zijn gratis toegankelijk.

Bij de oranjerie in de binnentuin is gelegenheid om 

iets te eten (soep en broodjes) of iets te drinken 

en producten uit de moestuin en andere lokale 

producten te kopen.

Zaterdag 11 september

PROGRAMMA
12.00 - 13.00 en 15.00 - 16.00 uur 

Rondleidingen onder begeleiding van Thea 

Dengerink in de binnentuin, moestuin, achterste 

tuin en de locatie van het in 1945 verwoeste 

kasteel. 

13.30 - 15.00 uur

Wisselende optredens van het Muziekfestival 

Utrechtse Heuvelrug in de binnentuin. De  

optredens worden nog aangekondigd op de 

website van Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug 

(www.muziekfestival-uh.nl) en van Open 

Monumentendag Amerongen. Het programma-

boekje van het Muziekfestival is te zijner tijd ook 

verkrijgbaar.

Zondag 12 september

PROGRAMMA
14.00 uur 

Lezing Dr. Lenneke Berkhout, auteur van 

‘Hoveniers van Oranje’

‘De hovenier en de tuinen van Zuylestein in de 

vroeg zeventiende eeuw’ 

De vroeg zeventiende-eeuwse tuin van Zuylestein 

is uniek in Nederland. Hoe zag deze tuin eruit en 

wie onderhielden de tuin? Wat voor werk deden 

zij precies? Tuinhistorica Lenneke Berkhout geeft 

u een kleurrijk inkijkje in het leven van de hovenier 

van Zuylestein en de dagelijkse gang van zaken in 

de tuin.

Let op: 

Er is maximaal plek voor 30 personen! Vol is vol. 

14.45 uur pauze

15.15 - 16.30 uur 

Rondleiding ter illustratie van bovenstaand onder 

leiding van Lenneke Berkhout.

16.30 - 17.00 uur 

Gelegenheid voor een drankje.

Kosten rondleiding zaterdag €5,- pp afrekenen  

in de winkel (kinderen onder 12 jaar gratis).

Kosten lezing €7,50 pp . U kunt re-

serveren en betalen via de webshop 

landgoed-zuylestein.nl/shop

U kunt kiezen voor alleen de rondleiding, alleen de 

lezing of de lezing inclusief rondleiding.
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Burg. Jhr. H. v.d.

Boschstraat 13

Het programma is tot stand gekomen met 

steun van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, het Heuvelrug-

fonds, Stichting Mien van ’t Sant en vele lokale en 

regionale adverteerders.

De Stichting is niet verantwoordelijk voor fouten of 

vergissingen in het programmaboekje, noch voor 

onverhoopte schade die het gevolg is van bezoek 

of deelname aan de in het kader van Open Monu-

mentendag georganiseerde activiteiten.

Wijzigingen in het programma voorbehouden.

openmonumentendagamerongen.nl

facebook.com/openmonumentendag-Amerongen

info@openmonumentendagamerongen.nl

Redactie:

Stichting Open Monumentendag Amerongen

Vormgeving en lay-out:

NOVAD creatieve merkversterkers

Foto’s:

De Open Monumentendagen Amerongen worden 

georganiseerd door de Stichting Open Monumen-

tendag Amerongen, samen met alle in dit program-

maboekje genoemde organisaties en personen. 
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