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      WELKOM!

      Het bestuur van Stichting Open Monumenten- 

dag Amerongen nodigt u uit in haar zoektocht 

naar bijzondere Iconen & Symbolen in ons 

mooie karakteristieke dorp Amerongen en  

wenst u inspirerende Open Monumentendagen.

  

     Theo Joosten (vz), Jacqueline Ruijs,  

Henny Jansen, Ide van Wijk,  

Peter Hilligehekken en Sanne Ruijs

ICONEN & SYMBOLEN
Het landelijk thema voor Open Monumentendag 

2016 is Iconen & Symbolen. Om dit thema meer 

herkenbaarheid te geven, benaderen wij de 

activiteiten in het programma vanuit vier perspec-

tieven. Vanuit het monument, waarbij we het 

gebouw, een ornament, standbeelden, (familie-)

wapens, naamborden, dakornamenten en 

beschilderingen of uithangborden als icoon of 

symbool kunnen zien. Vanuit de mens die iconisch 

voor Amerongen kon zijn, waarbij te denken valt 

aan bewoners die van grote betekenis waren en 

zijn voor ons dorp en/of het land, of die zelfs een 

rol speelden op het wereldtoneel. Vanuit het 

milieu, waarin Amerongen als geheel en in het 

landschap symbool staat voor een unieke plek in 

Nederland. Vanuit het perspectief van de 

maatschappij heeft Amerongen veel betekend 

voor de regio, zoals met de tabaksteelt en de 

productie van de tot ver over de grenzen bekende 

Technivorm koffiezetapparaten.

THEMABOEKJE ‘AMERONGEN, ICOON VAN 
EEN DORP AAN DE RIVIER’
Naast het programmaboekje 2016 biedt Stichting 

Open Monumentendag Amerongen alle inwoners 

het themaboekje ‘Amerongen, icoon van een dorp 

aan de rivier’ (tekst Leo van Putten) aan. Dit 

boekje wordt huis aan huis verspreid. Het 

programma van de Stichting Open Monumenten-

dag haakt hier met de in dit boekje vermelde 

activiteiten op in.

INFORMATIESTAND
Op zaterdag 10 september kunt u voor vragen en 

voor aanmelding voor deelname aan activiteiten 

terecht in de stand van Stichting Open Monumen-

tendag Amerongen op de Grietmarkt. 

Zie ook www.openmonumentendagamerongen.nl

VERVOER
Bezoekers die moeilijk ter been, maar niet 

rolstoelafhankelijk zijn en geen vervoersmogelijk-

heden hebben, kunnen desgewenst gebruik 

maken van de bus. De bus is op afroep beschik-

baar tussen 10.00 – 16.00 uur.

Telefoonnummer 06-30 85 52 47.
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4de GENERATIELEZING KASTEEL AMERONGEN

GENERATIELEZING

Vrijdag 2 september  

20.00 uur in Kasteel Amerongen,  

Drostestraat 20. 

De toegang voor deze bijzondere avond is gratis 

en vanwege de beperkte zaalcapaciteit alleen 

mogelijk na  aanmelding via: 

info@openmonumentendagamerongen.nl

Met deze lezing beogen we :

-   aandacht voor de betekenis en de toekomst  

van erfgoed

-  e rfgoed als inspiratiebron voor het nieuwe

-   oog en respect voor generaties, voorbije en 

komende.

In deze Generatielezing reflecteren verschillende 

generaties op het thema. De Ameronger Arend 

Ardon zal het programma presenteren.

‘BESTAAN ER ECHTE AMERONGERS?’

Over de noodzaak van lokale identiteiten, door 

Herman Pleij. 

De vertrouwde kaders van geloof en ideologie zijn 

vervaagd. Vooral in het verzuilde Nederland is dat 

hard aangekomen; zonder houvasten blijkt men 

niet te kunnen leven. Steeds meer mensen vinden 

steun in verkenningen van het eigen verleden. 

Hoe komt het dat ik ben wie ik ben? Direct 

houvast biedt de zicht- en tastbare omgeving. 

Maar juist die is nog in het recente verleden 

ingrijpend veranderd. Door de wederopbouw van 

Nederland na de Tweede Wereldoorlog is het hele 

land herverkaveld en zijn talrijke dorps- en 

stadscentra meedogenloos vernieuwd. Nog in de 

jaren 60 van de vorige eeuw maakten waterlopen, 

wallen, stadspoorten en dorpsboerderijen plaats 

voor supermarkten, banken, flats en parkeerplaat-

sen. Wat er nog is of lijkt te zijn, verdient de 

grootste aandacht. Daaraan kan men immers dat 

noodzakelijke verleden nog aflezen. Maar hoe 

authentiek moeten die historische plaatsen zijn of 

blijven? Lopen we niet het gevaar dat we de 

opgekalefaterde sporen van vroeger eerder 

gebruiken voor het zwelgen in een verleden dat 

ons het best bevalt? En betekent de verkenning 

van een lokale identiteit niet eerder stilstand, 

isolement en doelbewuste blokkering van elke 

vernieuwing?

DE AMERONGSE IDENTITEIT

Een zoektocht naar de verbindingen met  

Caroline Arends-Lolkema en Jorg Arends

Amerongen is een vitale gemeenschap, 
gekenmerkt door beweging en vernieuwing. 

Velen dragen daar actief aan bij. De laatste jaren is 

er een groep jonge actieve mensen en onderne-

mers die een speciale rol vervullen in de 

ontwikkeling van het dorp. Kunstenaars, 

ontwerpers en creatieve ondernemers die 

Amerongen leuker willen maken. Allen op een 

eigen wijze. Een mooi voorbeeld zijn Caroline 

Lolkema en Jorg Arends, eigenaren van Il Sogno. 

We gaan in gesprek met hen. Over hoe ze 

Amerongen aantroffen, welke ontwikkeling zij 

ervaren en hun dromen voor de toekomst.

 ICONEN UIT HET VERLEDEN, EEN SYMBOOL IN 

HET HEDEN!

Een muziekale reis met Eva Kroon en Carolien 

Drewes. De magie en zeggingskracht van een 

icoon, kan dat verjaren? Door de eeuwen heen 

hebben componisten zich laten inspireren door 

iconen of zelf iconen gecreëerd met hun muziek. 

Een kleine ontdekkingsreis of de iconen uit het 

verleden hun waarde en kracht nog hebben 

behouden en een symbool kunnen zijn voor ons in 

het heden.

OPEN MONUMENTENDAG ICONEN & SYMBOLEN

  Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische 
Nederlandse letterkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam, schrijft over middeleeuwse 
volkscultuur, literatuur en drukpers, de 
ontwikkeling van een burgermoraal en van 
Nederlandse identiteiten in het algemeen. 
Onlangs verscheen ‘Moet kunnen. Op zoek 
naar een Nederlandse identiteit.’ Werkt aan 
een studie over de rechtvaardigingen van 
genot in de middeleeuwen. 

Caroline Arends-Lolkema studeerde 
Italiaanse taal en cultuur aan de Universiteit 
Utrecht. Jorg Arends studeerde management, 
economie en recht aan de Hogeschool in 
Utrecht. Tijdens hun studie 
begonnen zij samen te 
ondernemen. Aan de 

Overstraat te Amerongen is nu al twaalf jaar 
Il Sogno met een allround Italië-ervaring 
gevestigd. Na Amsterdam met twee 
vestigingen startten zij in 2015 Il Sogno in 
de Portierswoning van landgoed Zuylestein.

Mezzosopraan Eva Kroon en 
pianist Carolien Drewes 
vertolken lied en opera in de 
concertzaal, tijdens de intieme 
sfeer van een huiskamerconcert 
of als performance op maat op 
de meest uiteenlopend locaties.

Arend Ardon is psycholoog en bedrijfs- 
kundige, begeleidt veranderingsprocessen in 
organisaties en heeft diverse boeken 
geschreven over leiderschap, verandering en 
psychologie.

WIE ZIJN ZIJ?
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KLASSENDAG 
‘DE EENZAME EIK’
Vrijdag 9  september

09.45 en 10.45 uur bij ‘de eenzame eik’  

Het Amerongse bos

Ongeveer 90 leerlingen van de Wilhelminaschool 

en De Regenboog (groepen 7 en 8) gaan met 

historica Annet Werkhoven op zoek naar verhalen 

rondom de iconische ‘eenzame eik’ en verbeelden 

deze daarna op school middels gedichten, 

verhalen, tekeningen, schilderwerk of klei. 

Het materiaal is in de hele maand september te 

bezichtigen  in de bibliotheek in Allemanswaard.

UITMARKT 
‘AMERONGEN START!’
Vrijdag 9 september 

18.45 – 19.00 uur Multifunctioneel centrum 

Allemanswaard, Koenestraat

Kinderen bieden Margaretha Turnor resultaten 

aan van hun zoektocht naar ‘de eenzame eik’.

AMERONGEN START!   

Vrijdag 9 september 

19.00  - 22.00 uur op Allemanswaard

Word verrast door wat Amerongen allemaal te 

bieden heeft in het nieuwe seizoen 2016-2017. 

Sport, muziek en dans, het zal er allemaal te 

vinden zijn. Ook de inwendige mens komt niets 

tekort: strijk neer op het gezellige terras van 

De Proloog, huiscafé van Allemanswaard! 

‘Amerongen Start!’ is dé uitmarkt voor en door 

Amerongen. Verenigingen geven demonstraties 

en informatie en zorgen voor andere ludieke 

activiteiten. Ook zijn diverse podia vertegen-

woordigd en zullen zij er hun nieuwe (culturele) 

programma presenteren. ‘Amerongen Start!’ is 

gezelligheid ten top. De Allemanswaard wordt 

omgetoverd tot een bruisende plaats voor 

ontmoeting en kennismaking met alles wat 

Amerongen jong en oud te bieden heeft in het 

nieuwe seizoen. U komt toch ook?

www.allemanswaard.nl

OPEN MONUMENTENDAG ICONEN & SYMBOLEN

OPENING OPEN
MONUMENTENDAG 
&GRIETMARKT 
OP DE LAAN

Zaterdag 10 september

09.45 uur - 10.00 uur 

Vanaf de Andriestoren brengen zes 

trompetters van ‘Ons genoegen’  

een ode aan het prachtige dorp 

Amerongen. 

OPENING GRIETMARKT EN 

OPEN MONUMENTENDAG

10.00 uur 

Wethouder Henk Veldhuizen zal 

met Theo Joosten (Open Monu-

mentendag) en Ernst Hart 

(Grietmarkt)  beide evenementen 

feestelijk openen. 

Zaterdag 10 september

10.00 – 16.00 uur 

Gedurende de dag kan men al wandelend 

door het dorp verschillende fraaie, speciaal 

voor deze dag opengestelde monumenten 

bezoeken, een lezing volgen, luisteren naar 

muziek (zelfs op de veerpont!), een 

opvoering van Toneelgroep Chapeau 

bijwonen, gratis poffertjes eten bij molen 

Maallust, prachtige (moes)tuinen 

bewonderen, natuurlijke producten kopen 

op de Grietmarkt, etc.

ROUTE PAARDENTRAM

Zaterdag 10 september

10.00 – 16.00 uur

Gratis paardentrams rijden langs 

historische plekken in Amerongen. De rit 

start en eindigt bij het informatiecentrum 

van het Utrechts Landschap aan de 

Veenseweg (parkeren op de Burgwal). 

Op- en uitstappen kan bij alle op de 

plattegrond aangegeven opengestelde 

panden, die met een Open Monumenten-

vlag worden aangegeven. Zie plattegrond.

ROUTE ‘ICONEN & 
SYMBOLEN’, MET DE 
PAARDENTRAM DOOR 
AMERONGEN

DE LOFTROMPET OP AMERONGEN
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OPEN MONUMENTENDAG ICONEN & SYMBOLEN

1.  Infocentrum Utrechts Landschap 

Veenseweg 8 (Burgwal) 

Gevestigd in een authentieke tabaksschuur. In 

Amerongen stonden er 60 stuks. Daarvan zijn er 

nog 15 bewaard gebleven. 

2.  Langhuisboerderij met veranda 

Rijksstraatweg 24

Deze langhuisboerderij is in 1883 gebouwd voor 

tabaksplanter Nicolaas ten Broek. Een opvallend 

element is de veranda aan de voorzijde die de 

boerderij het voorkomen geeft van een buiten-

huis.

3.  Oude Algemene Begraafplaats 

Rijksstraatweg 25

Aangelegd in 1829 en uitgebreid in 1873 en 

1925. Ter nagedachtenis aan de familie Van 

Reede is  er een grafmonument opgericht. De  

familie Aldenburgh Bentinck heeft er een 

mausoleum. Gidsen vertellen u over de graven en 

de dorpelingen die er begraven zijn.

 

4.  Dwarshuisboerderij De Vossenhof

Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 5

Deze boerderij dateert uit begin 19e eeuw. De 

oudst bekende eigenaar is de timmerman Godard 

Adriaan de Ridder. Hij is waarschijnlijk ook de 

bouwer van het pand.

5.   Café-restaurant Buitenlust  

Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat

Het pand op de hoek van de Burg. Jhr. H. van den 

Boschstraat en de Holleweg is in het begin  van de 

vorig eeuw gebouwd als boerderij van het 

dwarshuistype. In 1904 is het omgebouwd tot 

café-restaurant-hotel Buitenlust. Het is 

tegenwoordig een bekende trekpleister voor 

toeristen die op het terras even uitblazen van een 

mooie tocht door de omgeving. Binnen worden 

werken van beeldende kunstenaars tentoon- 

gesteld. 

6. De Napoleonschuur

Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 44

De Napoleonschuur is een voormalig verzamel-

punt voor de opslag van tabak. Al spoedig na de 

voltooiing 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’. In 

1983 werd de schuur door architect W. Olthoff tot 

bibliotheek verbouwd. Sinds twee jaar zetelt de 

bibliotheek in multifunctioneel centrum 

Allemanswaard aan de Koenestraat.  Expositie 

iconische oude voertuigen: motoren, auto’s en 

trekkers.

www.tabaksteeltmuseum.nl

7.  Tabaksteeltmuseum 

Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 46 – zie ook blz. 15

In de voormalige tabaksschuur is sinds 1994 het 

Tabaksteeltmuseum ondergebracht. Oorspronke-

lijk was dit het bezit van een tabaksplanters- 

geslacht. De expositie vertelt de historie van de 

tabakscultuur. U ziet de laatste tabakspluk.

8.  Café De Tram 

Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 29

Een prachtige icoon van Amerongen is  

café De Tram, met een bijzondere authentieke 

sfeer.  De naam is ontleend aan de halte voor eerst 

de kolen- en later de elektrische tram die hier 

langs reed.  De Tram, met Gerda en Gerard Kruijer, 

is de gezelligste bruine kroeg van de Utrechtse 

Heuvelrug.  U kunt er de hele dag terecht.  

Vanaf 14.00 uur vertelt Jan de Greef  ‘oude 

Amerongse verhalen’. Vanaf 16.00 tot 17.00 uur 

is het happy hour met onder andere Amerongse 

speciaalbieren, alcoholvrije wijnen en heerlijke 

hapjes.

9.  De Zonhoeve 

Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 43

In 1832 was dit huis in bezit van tabaksplanter 

Gerrit Blankestein. Het achterhuis dateert 

waarschijnlijk al uit de 18e eeuw. 

10.  Tabaksschuur,  

Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 73

Schuur met stenen voorhuis uit de tweede helft 

van de 18e eeuw. Oorspronkelijke inrichting is 

over gedragen aan de Heemkundige Stichting.

11.  Rijnkapel 

Imminkstraat 1a – zie ook blz. 17

Deze kleine kerk van de Vrijzinnigen Nederland 

heeft een aantal jaren geleden de naam Rijnkapel 

gekregen. Genoemd naar de rivier die langs 

Amerongen stroomt en al duizenden jaren de 

sedimenten aanvoert waarmee en waardoor een 

groot gedeelte van ons land is opgebouwd –  

de grond onder ons bestaan. 

12.  Molen Maallust 

Molenstraat 17 – zie ook blz. 16

Deze beltmolen is in 1830 gebouwd als 

vervanging van een houten molen uit 1603.

Rondleiding door de molenaars Ben Brinkman en 

Arie van der Kooy. Freek Hoenson bakt poffertjes.
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OPEN MONUMENTENDAG ICONEN & SYMBOLEN

13.   Il Sogno Zuylestein 

Rijksstraatweg 9a – zie ook blz. 25

De portierswoning en het hek van architect Pierre 

Cuypers zijn gerestaureerd in 2014. In de 

monumentale portierswoning van Landgoed 

Zuylestein is Il Sogno een nieuw initiatief gestart. 

Het is een unieke plek waar je zittend aan de 

bosrand geniet van bijvoorbeeld Italiaanse koffie, 

lunch, een glas wijn met antipasti of een lekkere 

pizza uit de steenoven. Er wordt zo veel mogelijk 

gebruik gemaakt van de biologisch geteelde 

groenten uit de moestuin van het landgoed.  

Het is een ongedwongen plek waar je alleen of 

samen, zowel ‘s zomers als ‘s winters komt om te 

genieten en te ontspannen. Voor grotere 

gezelschappen en besloten feesten zijn er 

meerdere mogelijkheden elders op het landgoed, 

informeer gerust. Van harte welkom! 

www.ilsogno.eu

14.  Landgoed Zuylestein 

Rijksstraatweg 9a  – zie ook blz. 24

‘Sulensteyne’ wordt al genoemd in 1465. Het 

werd verwoest in 1945, het landhuis werd 

gebouwd in 1980. Het poortgebouw en de 

oranjerie zijn gerestaureerd. 

Zaterdag optreden van Ray Klaassen (zie blz. 24)

15.  Den Rooden Leeuw 

Drostestraat 35 – zie ook blz. 22

Den Rooden Leeuw is waarschijnlijk de oudste 

herberg in Amerongen. Er wordt al vanaf het 

laatste kwart van de 17e eeuw melding van 

gemaakt als halteplaats voor de postdienst 

Hamburg-Zutphen-Tiel. Expositie schilderijen van 

Laetitia Broersma.

16.  Kasteel Amerongen 

Drostestraat 20 – zie ook blz. 4, 12 en 18

De geschiedenis begint in 1286. Wederopbouw in 

1674. Kaiser Wilhelm II woonde er 1,5 jaar vanaf 

1918. Het kasteel was tot 1976 eigendom van de 

familie van Aldenburgh Bentinck. 

17.  Grietmarkt 

De Laan – zie ook blz. 7 en 14

Kunst en ambacht, biologische producten, 

grietmaal, terrasjes en muziek.

18.  Andrieskerk/Andriestoren 

Hof 16 – zie ook blz. 13

Laatgotische kerk uit 1527, ontstaan uit een 

oudere romaanse kerk waarvan nog resten 

aanwezig zijn. Andriestoren eigendom van de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug.

19.  Villa Lievendael 

Hof 8 – zie ook blz. 17

Herenhuis uit de 19e eeuw, in 1890 omgebouwd 

tot hotel, daarna politiebureau en notariskantoor, 

nu een kantoor van Bronsvoort Blaak Architecten.

20.  Woningen op ‘het hugtje’ 

Nederstraat 10

De woningen dateren uit de 18e eeuw en 

behoorden oorspronkelijk aan de kerk. In 1810 

werden ze verkocht aan particulieren met de 

bepaling dat de bewoner van de woning naast de 

kerk (nr. 2) verplicht was de kerkhofmuur aan zijn 

kant te onderhouden. In de 19e eeuw hebben hier 

steeds handwerkslieden gewoond.

21.  De Uithof 

Nederstraat 23

De Uithof diende tot 2016 als kerkelijk ontmoe-

tingscentrum van de Hervormde Gemeente 

Amerongen. Het pand is zeer recent omgebouwd 

tot woonhuis. Bezichtiging alleen mogelijk via 

inschrijving bij Bronsvoort Blaak Architecten, 

Hof 8, of via bureau@bronsvoortblaak.nl

RONDJE AMERONGEN MET 
OLDTIMERS

Zaterdag 10 september

11.00- 14.00 uur START MULTIFUNCTIONEEL  

CENTUM ALLEMANSWAARD, Koenestraat

Gratis rondrit door het oude dorp met een van de 

vele oude auto’s. De oldtimers staan vanaf 10.30 

tot 16.00 uur opgesteld voor Allemanswaard,  

de trotse eigenaren willen u er alles over vertellen.
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OPEN MONUMENTENDAG ICONEN & SYMBOLEN

WAGENSPEL TONEELGROEP CHAPEAU: 
‘UIT ZUIVERE BRON’ 
Een historisch wagenspel op de Hof en 

bij het Kasteel door toneelgroep Chapeau; 

onder regie van Marleen Blom.

Zaterdag 10 september

12.00 uur, de Hof 

13.30 uur, de Hof 

14.30 uur, de brug bij het kasteel 

15.30 uur,  de brug bij het kasteel              

“We leven in het jaar 1685. Amerongen is een rijk dorp, met wel 7 waterputten. Natuurlijk mag niet 

iedereen uit de put van een ander tappen. Maar wat nou als dat wel gebeurt …

Op het kasteel is een groot probleem. Vrouw Doorslagh heeft er graag een paar wasvrouwen bij, maar 

waar vind je die? Bij de waterput of waterpomp wellicht. Maar ja, ze moeten wel aan haar eisen 

voldoen en die zijn niet mis …  

Annebetje van Tuyl heeft in 1790 een vooruitziende blik. Als je de mensen naast het harde werken ook 

spel en vermaak biedt, is iedereen bereid een stapje harder te lopen.

En tot slot Elisabeth van Aldenburg Bentinck in het jaar 1920. Zij vindt dat naast de mensen ook de 

dieren een goed leven moeten hebben. Maar mag dat ten koste gaan van de bewoners van  

Amerongen? Er wordt zelfs gesproken over sabotage. Het verzamelpunt is bij de waterpomp. 

De meningen zijn verdeeld …

DE ANDRIESKERK 

Zaterdag 10  september ANDRIESKERK OPEN

11.00 – 16.00 uur Hof 16

Huib  van Alfen, de koster, vertelt u graag iets over 

de geschiedenis van de kerk, de ambachten en de 

eeuwenoude rouwborden.

‘HET MYSTERIE VAN AMERONGEN ONTRAFELD: 

DE MUURSCHILDERINGEN IN DE ANDRIESKERK’  

Willemijn van Hees

Zaterdag 10 september

13.30, 14.30 en 15.30 uur   

3 KOREN IN DE ANDRIESKERK, respectievelijk: 

11.30, 15.00 en 16.00 uur  

- de Cantorij van de Nederlands Hervormde kerk 

- ‘Cantocasia’ onder leiding van Ton Sauer

-  gemengd koor Voicemail, onder leiding van  

Elien  van der Meer.

ANDRIESTOREN 

BEKLIMMING TOREN 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur 

Hof 16

Reserveren bij de stand van Open Monumenten-

dag op de Grietmarkt. Toegang is gratis.

De Andriestoren is na een grondige restauratie 

weer toegankelijk. Vandaag zijn er zes

‘beklimmingen’ onder leiding van John Boer en 

Roeland  Schweitzer. Op de toren heeft u een 

prachtig uitzicht over Amerongen, de uiter- 

waarden en de heuvelrug. Een beklimming duurt 

ongeveer één uur en kan uit oogpunt van veilig-

heid alleen in kleine groepen (max. 15 pers.) en 

met deelnemers vanaf 12 jaar. 

Op twee momenten zal de Amerongse kunstenaar 

Roeland Schweitzer op de toren een kort gedicht 

voordragen. www.andrieskerk.nl
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GRIETMARKT
Zaterdag 10 september 

10.00 uur - 17.00  Margaretha Turnorlaan

Het thema is ‘Iconen & Symbolen’. Er zijn 75 stands 

met werk van jonge designers, kunst om te 

bekijken of te kopen en biologische producten 

zoals kaas, vlees, groenten, paddenstoelen, brood 

en koffie. Op een gezellig terras met biologische 

hapjes en drankjes kunnen bezoekers genieten 

van sfeervolle livemuziek. Kinderen kunnen 

meedoen met creatieve workshops en activiteiten. 

Kijk op www.grietmarkt.nl voor het actuele 

programma.

GRIETMAAL

18.00 – 20.00 uur 

Terwijl de bezoekers genieten van muziek en 

terras, 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 

Buitenlust. En er is dus muziek! Kaarten voor het 

Grietmaal zijn uitsluitend in de voorverkoop 

(tot woensdag 7 september) te koop via 

www.grietmarkt.nl of bij genoemde restaurants.  

Prijs voor het Grietmaal is € 18,- (volwassenen) 

en € 8,50 (kinderen t/m 12 jaar).

www.grietmarkt.nl

TABAKSTEELTMUSEUM 
TABAKSTEELTCULTUUR, EEUWENLANG  

DE MOTOR VAN AMERONGEN

 Zaterdag 10 september 

09.00 – 17.00 uur

Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 46

Vanaf 10.00 uur vinden onder andere demon- 

straties plaats van sigaren maken op de traditio- 

nele manier, dit door een ambachtelijke sigaren-

maker. De toegang is gratis op 10 september.

Het museum huist in een oude tabaksschuur en 

biedt een overzicht van de historie van de 

tabakscultuur in en rond Amerongen. Naast de 

permanente collectie en tal van evenementen in 

het museum zelf wordt buiten, op een tabaksveld-

je, in de praktijk getoond hoe de tabaksteelt 

eeuwenlang verliep. In de authentieke droog-

schuur is te zien  hoe de tabak wordt gedroogd en 

verwerkt. 

Het kleinschalige en informele karakter van het 

museum, samen met de tabaksteelt in de open 

lucht, maakt het Tabaksteeltmuseum aantrekkelijk 

voor jong en oud. Op het museumterrein zullen 

klassieke tractoren te bezichtigen zijn, die in 

vroegere tijden ingezet werden voor de tabak-

steelt in en rond Amerongen. Het museum is 

tevens het startpunt van wandelroutes door 

historisch Amerongen.

LAATSTE TABAKSPLUK 

10.00 uur 

de ‘oude’ Amerongse tabaksplukkers oogsten de 

laatste tabak van dit jaar.

TOOST GESLAAGDE OOGST

11.00-12.00

Burgemeester Frits Naafs van gemeente 

Utrechtse Heuvelrug toost op de geslaagde 

tabaksoogst met een traditionele tabaksbitter.

OPTREDENS VAN BIG BAND VEENENDAAL: 

GROOVY,  FUNKY, JAZZY

13.30 en 15.00 uur

Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 46

www.tabaksteeltmuseum.nl
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DE REEBOK, HET SYMBOOL 
VAN UTRECHTS LANDSCHAP 

Zaterdag 10 september 

Infocentrum Utrechts Landschap, Veenseweg 8

VERTREK- EN EINDPUNT PAARDENTRAMS 

10.00 – 17.00 uur 

WORKSHOP VOOR KINDEREN

11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur  

De afbeelding van de reebok in hout branden of 

stempelen met aardappelen. 

OP DE FOTO

11.00 – 15.00 uur 

Bij een grote afbeelding van de reebok (met 

boswachter), gezaagd uit hout, worden foto’s 

gemaakt van de kinderen . Deze foto’s zijn op een 

later tijdstip af te halen in het infocentrum. 

De imker is de hele dag aanwezig om de kinderen 

uitleg te geven over de bijenteelt, aan de hand van 

een bijendemokast.

www.utrechtslandschap.nl/infocentra/ 

tabaksschuuramerongen.nl

MAALLUST, 
EEN DRAAIEND 
MONUMENT

Zaterdag 10 september

10.00 tot 16.00 uur

Molenstraat 17

Na zes jaar is Maallust niet meer weg te denken

uit het Amerongse dorpsbeeld. Ook op de Open 

Monumentendag kunt u kijken naar een met 

vlaggen versierde, draaiende en hopelijk malende 

beltkorenmolen. Er is van alles te doen. In de 

molenwinkel vindt u allerlei ingrediënten waar u in 

uw keuken mee aan de slag kunt. Bakker Freek is 

er met zijn heerlijke poffertjes, gebakken met 

meel van de molen. En natuurlijk kan de molen 

bezichtigd worden. 

De molenaars en hun knechten vertellen u alles 

over de molen. En wilt u zich als vrijwilliger 

opgeven om op zaterdag in de molenwinkel te 

werken, aarzel dan niet en meld u aan!

www.molenmaallust.nl

OPEN MONUMENTENDAG ICONEN & SYMBOLEN

ICONEN & SYMBOLEN 
IN DE RIJNKAPEL
Zaterdag 10 september 

10.00 – 16.00 uur 

Imminkstraat 1a

De Rijnkapel is ontstaan als centrum voor de 

vrijzinnige levensopvatting.

Zondags zijn er - voor ieder die daar maar bij wil 

zijn -  vieringen en lezingen als een zoektocht naar 

zingeving, verbinding en beleving.  Kunstenaars 

geven,  ieder op eigen wijze, vorm aan het thema 

van dit jaar. In de grote zaal hangt werk van Rijkje 

(aquarellen) en Bram Mabelis (foto’s). Beiden zijn 

geïnspireerd door de voortdurend veranderende 

natuur.

WORKSHOP EIGEN SYMBOOL AANBRENGEN 

12.00 - 13.30 uur 

Workshop ‘eigen symbool of icoon aanbrengen op 

een klein doek’, na een korte inleiding over 

kleurenleer en het mengen van kleuren onder 

leiding van Jacqueline der Nederlanden en Sabine 

Beekelaar.

WORKSHOP YOGA

13.00 en 15.00 uur door Marcha van Merriënboer

Yoga staat voor verbinding, met jezelf, met de 

ander, met het andere.  www.rijnkapelamerongen.nl

KINDEREN BOUWEN ICONEN 
OP LIEVENDAEL 
KINDEREN BOUWEN AAN HUN TOEKOMST 

Zaterdag 10 september

10.00 – 16.00 uur Hof 8

Op de Hof  kunnen kinderen vanaf groep 6 samen 

met de medewerkers van Bronsvoort Blaak 

Architecten naar hartenlust meebouwen aan een 

nieuw huis op de Hof.

Er is ruimte om te timmeren, maquettes te maken 

of gewoon lekker te tekenen. Dit alles met een 

knipoog naar de iconische architectuur uit het 

verleden. Aanmelding via bureau@bronsvoortblaak.nl
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STERKE VROUWEN OP 
KASTEEL AMERONGEN

Zaterdag 10 september, 10.00 – 16.00

Drostestraat 20

Voor het eerst in de geschiedenis staat Kasteel  

Amerongen in het teken van sterke vrouwen. 

En wel omdat deze kasteelvrouwen zich op bijzon-

dere wijze hebben onderscheiden in de zorg voor 

het ‘huys’ en het beheren van de landerijen. 

De Heren van Amerongen waren namelijk vaak voor 

langere tijd van huis.  Bij hun afwezigheid waren hun 

vrouwen op het kasteel heer en meester. 

De rol van vrouwen op Kasteel Amerongen is ook 

vandaag de dag van groot belang. Zij zorgen onder 

andere voor het onderhoud van de tuin en de 

collectie in het huys. Daarom is er ook voor hen 

belangstelling tijdens het thema ‘Sterke vrouwen 

op Kasteel Amerongen’.

BESPELINGEN OP DE MUZIEKICONEN 

UIT DE KASTEELCOLLECTIE 

13.00-16.00

In het huys wordt afwisselend gespeeld op het 

klavecimbel, het kabinetorgel en de Erard-vleugel. 

WAGENSPEL MET TONEELGROEP CHAPEAU 

MET ALS THEMA ‘UIT ZUIVERE BRON’ 

14.30 en 15.30 uur op de brug bij het kasteel 

Toegang Kasteel Amerongen: Museumjaarkaart,

volwassenen € 5,-, kinderen gratis. 

De kasteeltuin is gratis toegankelijk.

DE NACHT VAN DE BUITENPLAATS 
OP KASTEEL AMERONGEN

Zaterdag 10 september

Aanvang 19.15 

Programma duurt van 19.30 - 20.15 uur

Aanvang 21.00

Programma duurt van 21.15 - 22.00 uur

Een avond met zang, piano en film.  

Deze avond zal in teken staan van de voormalige 

bewoonster Elisabeth Aldenburg Bentinck. Zij 

behoort tot een van de sterke vrouwen van 

Kasteel Amerongen, die in 2016 extra aandacht 

krijgen. 

Uitgevoerd wordt muziek voor zang en piano door 

Claudia de Clercq (sopraan) en Hannie Ritmeijer 

(piano). Het programma wordt afgesloten met de 

huwelijksfilm van Sigurd von Ilsemann en 

Elisabeth Aldenburg Bentinck uit 1920. Deze film 

is onlangs prachtig gerestaureerd en gedigitali-

seerd. De geluidloze film wordt begeleid door 

piano.  De totale duur van het programma is circa 

45 minuten. 

Aanmelden via de website van de Nacht van de 

Buitenplaats: www.nachtvandebuitenplaats.nl

Kosten: volwassenen € 5,- of Museumjaarkaart, 

kinderen tot 12 jaar gratis.

Voorafgaand aan de Nacht van de Buitenplaats 

kan men in het kasteelcafé Buitenplaats 

Amerongen tegenover het kasteel genieten van 

een drankje en kleine hapjes. Ook kunt u 

deelnemen aan het Grietmaal op de Laan. 

De buitenplaats is op de zaterdag tot 21:00 uur 

open voor drankjes en kleine hapjes, maar geen 

menu’s. 

Voor reserveringen: 

www.buitenplaatsamerongen.nl  & www.grietmarkt.nl
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www.kasteelamerongen.nl

AMERONGSE ICONEN IN ALLEMANSWAARD

MOCCAMASTER, EEN WERELDICOON  

UIT AMERONGEN

Zaterdag 10 september 10.30 – 17.00 uur

Van 10.30 tot 17.00 uur presenteert Technivorm 

zich, de grootste werkgever van Amerongen en 

specialist op het gebied van koffiezetapparaten. 

Hun Moccamaster is al ruim 40 jaar in productie en 

kan met recht een industrieel icoon worden 

genoemd. Bezoek hun expositie en geniet van een 

gratis kopje koffie gezet in - wat in diverse 

internationale testen is beoordeeld als - het beste 

koffiezetapparaat ter wereld.

FILMS OUD AMERONGEN

In Allemanswaard kunt u genieten van films van 

Amerongen uit de jaren 50 en 60. U ziet hoe ons 

kleine dorp zich de vorige eeuw heeft ontwikkeld 

maar de karakteristieke elementen in ere heeft 

gehouden. De Hof, het kasteel  en de molen zijn al 

honderden jaren iconen van ons dorp. Voorstellin-

gen om 11.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uur. Vooraf 

aan de hoofdfilm ziet u de film ‘Door de jaren heen 

Technivorm’ en ‘Het Kasteel Amerongen met haar 

bewoners’.

OLDTIMERRONDRIT DOOR AMERONGEN 

Als u de oldtimer-iconen in werkelijkheid wilt zien, 

stapt u in een van de vele oude auto’s die u tijdens 

een gratis rondrit door het oude dorp rijden.

  

De oldtimers staan vanaf 10.30 tot 16.00 uur 

opgesteld voor Allemanswaard, de trotse 

eigenaren willen u er alles over vertellen.

MAAR ER IS NOG MEER!

In de schietkraam kunt u, onder toezicht van de 

Amerongse schutterij, een schot wagen. De maquette 

van het kasteel - gemaakt door de Ameronger Dave 

Pezarro -  is er te bewonderen en er staat een piano te 

wachten op muzikale vingers. En in Allemanswaard 

vindt u speciaal voor Open Monumentendag 2016 

gemaakte foto’s door Harry van Enden van de iconen 

van ons dorp. Café De Proloog is open voor een hapje 

en een drankje.

FOTOTENTOONSTELLING

Om 12.00 uur komt Margaretha Turnor persoonlijk 

de fototentoonstelling ‘Amerongse vrouwen‘ 

openen in café De Proloog. Als een van de vijf 

sterke vrouwen uit de expositie in het kasteel zal 

zij samen met de wethouder de vijf portretten van 

de hedendaagse sterke vrouwen uit ons dorp 

onthullen. 

Na afloop wordt gezamenlijk een toost uitge-

bracht op de verbinding met het kasteel en 

Allemanswaard. De foto’s van de mannen van 

vorig jaar en de vrouwen van dit jaar geven 

Allemanswaard een Amerongs gezicht. De 

fototentoonstelling is mede mogelijk gemaakt 

door Alra Letters Leersum.

foto: Harry van Emden
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www.allemanswaard.nl 

DE TOL EN HET VEER, 
HOE GING MEN DE RIJN OVER 
EN WEER?
Zaterdag 10 september, 

11.30, 13.00 en 14.30 uur 

Den Rooden Leeuw, Drostestraat 35

Wim Eimers vertelt u over de reis over de Rijn door 

de eeuwen heen. Aan wie werd er tol en veergeld 

betaald en wanneer eiste de natuur zijn tol? Na de 

lezing wordt u per bus naar de pont gebracht voor 

een kijkje in de stuurhut en kunt u het waard-

manshuis aan de Veerweg bezichtigen.

Aanmelden via:

info@openmonumentendagamerongen.nl  per 

sessie kunnen acht personen deelnemen.

ZICHT OP AMERONGEN 
VANAF DE VEERPONT
Zaterdag 10 september

11.00 - 14.00 uur 

Het ambacht ‘veerman-veerschipper’ was lang 

geleden een zwaar lichamelijk beroep in weer en 

wind, bij nacht en ontij, met matig materieel, 

24 uur beschikbaar, 365 dagen per jaar in bedrijf. 

In deze tijd zijn de veerschippers gediplomeerd en 

werken zij in ploegendienst op een modern 

veerschip om een veilige overtocht in deze 

jachtige tijd te garanderen.

11.00 - 14.00 uur verwelkoming gasten met het 

Shantykoor Rijn en Lek uit Wijk bij Duurstede met 

zeemansliederen. 

www.veerdiensteckenwiel.nl

Zaterdag 10 september 

100 jaar geleden had Amerongen een tiental 

waterpompen in het dorp. Meerdere families 

deelden deze pompen samen. Dat ging niet altijd 

in lieve vrede. 

Toneelgroep Chapeau zal in een levendige en 

meeslepende voorstelling een inkijkje geven in 

hoe het er vroeger aan toe ging rondom de 

waterpomp. Tegenwoordig krijgt iedereen zijn 

drinkwater thuis uit de kraan, maar een slokje 

water onderweg wordt steeds meer gewaardeerd. 

In het kader van het 50-jarig bestaan van de 

Vereniging voor Dorp & Natuur Amerongen- 

Leersum biedt zij een watertappunt aan de 

Amerongse bevolking aan. Dit nieuwe watertap-

punt wordt mede mogelijk gemaakt door 

Bronsvoort Blaak Architecten, de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug en de Stichting Water 

Natuurlijk uit de Kraan.

OPENING MET JACHTHOORNBLAZERS  

BIJ DE POMP OP DE HOF 

13.30 uur   

Voorzitter René Munsters biedt het watertappunt 

aan aan wethouder Henk Veldhuizen.

www.dorpennatuur.nl

TONEELGROEP CHAPEAU

13.40 uur  

Toneelgroep Chapeau verlevendigt deze activiteit 

met een korte opvoering en biedt alle toehoorders 

een glaasje water aan.

AANBIEDING WATERTAPPUNT DOOR 
‘DORP & NATUUR’ OP DE HOF
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LANDGOED  
ZUYLESTEIN, ICOON  
OP DE HEUVELRUG
Landgoed Zuylestein heeft een unieke 17e 

eeuwse lanenstructuur waar bos, weide, hakhout 

en water elkaar afwisselen. Het landgoed heet u 

welkom in de tuinen, waaronder de gerestaureer-

de moestuin binnen de muren.

GRATIS TOEGANG TOT DE OMMUURDE TUIN EN 

DE MOESTUIN

Zaterdag 10 en zondag 11 september 

10.00-17.00 uur  Rijksstraatweg 7-9

Bij de ingang van de binnentuin is gelegenheid 

iets te eten of te drinken en producten uit de 

moestuin te kopen.

RONDLEIDING 

12.00, 14.00 en 15.30  uur 

Rondleiding met toelichting over de geschiedenis 

van de tuin, het sterrenbos  en de restauratie van 

de 17e-eeuwse moestuin. Duur: circa 45 minuten. 

Toegang: € 2,- voor volwassenen, kinderen gratis.  

AMERONGER RAY KLAASSEN                                                

Zaterdag 10 september

13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur  

Ray is onder andere bekend van RTL4’s The Voice 

of Holland en 100% NL. Hij  treedt voor u op in de

tuin.  Gratis toegang! 

NACHT VAN DE BUITENPLAATS
OP ZUYLESTEIN    
‘DE KLANK VAN ZUYLESTEIN‘ 

DOOR  SOUND-HEART, FRANK JENNISKENS

Zaterdag 10 september

Ontvangst 19.00 -19.30 en 21.00 - 21.30 uur

Ontvangst poortgebouw

Rijksstraatweg 7-9 Leersum 

19.30 - 20.30 uur en 21.30 - 22.30 uur: Een muzikale 

wandeling door de tuinen van Zuylestein, die begint 

vanaf het poortgebouw. Loop met de vioolmuziek 

mee door de tuin naar de vijver. U hoort een  fluit, 

schelpen en (signaal-) hoorns. Tijdens de wandeling 

is er improvisatie met diverse instrumenten, 

waaronder stemklanken (zelf meedoen met een 

klankenimprovisatie), altviool/melodion (u kunt 

meedoen met eenvoudige hand-ritme-instrumenten 

terwijl u door de tuin loopt, let op hoe klank en 

weerklank veranderen). U beleeft de akoestiek van de 

natuur en de tuin, en de stilte. Na afloop is er 

gelegenheid om wat te drinken en na te praten.

Aanmelden via de website van de Nacht van de Buitenplaats: 

www.nachtvandebuitenplaats.nl                                                                                        

Kosten € 5,- voor volwassenen (incl. koffie/thee bij 

ontvangst),  kinderen tot 12 jaar gratis. 

Voorafgaand aan de Nacht van de Buitenplaats 

kan men bij Il Sogno in het poortgebouw van 

Zuylestein genieten van een Italiaanse pizza, 

antipasti of een heerlijke salade. Ook kunt u 

deelnemen aan het Grietmaal op de Laan. Voor 

reserveringen: www.ilsogno.eu of www.grietmarkt.nl
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SYMPOSIUM ‘DE TOEKOMST 
VAN LANDGOEDEREN’ (landgoed Zuylestein)
Wat komt er kijken bij duurzaam en toekomst- 

gericht beheren van landgoederen? 

Wat zijn omgevingsfactoren, kostenposten en 

verdienmodellen? Wat is de maatschappelijke rol 

en betekenis?

Zondag 11 september

ONTVANGST EN WELKOM MET KOFFIE EN THEE

12.30 uur   

ANNE VAN ROOIJ, HISTORICA

13.05 uur                                                                                                                                 

Over de ontstaansgeschiedenis en maatschappe-

lijke rol van de landgoederen op de Heuvelrug, 

vroeger en nu. Anne van Rooij is adviseur 

monumenten en cultuurhistorie bij de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug.

WILBERT G. NIJLANT, RENTMEESTER   

13.25 uur                                                                                                                

Over de rentmeester als belangrijke figuur in de 

geschiedenis van de landgoederen: beroemd, 

berucht en in de huidige tijd vaak onbekend.  

De historische en  huidige rol van het iconische 

beroep van rentmeester en zijn rol bij de 

verdienmodellen van landgoederen.   

Wilbert G. Nijlant is directeur van het rent- 

meesterskantoor ’t Schoutenhuis te Woudenberg.

WILLEM DE BEAUFORT, EIGENAAR    

13.45 uur                                                                                                                                        

Over de rol van de eigenaar/beheerder van het 

bijzondere landgoed Kolland.  Hier speelt naast 

cultuurhistorie,  ecologie en natuur vooral natuur- 

beheer de hoofdrol (Natura 2000).                                     

Willem de Beaufort is sinds 1974 particulier 

(mede)eigenaar, bestuurder en beheerder van 

enige landgoederen waaronder Landgoed Kolland 

(algemeen directeur).

JEMIMA DE BRAUWERE, BEHEERDER

14.05 uur                                                                                                                 

Over de rol van de eigenaar als beheerder van een 

landgoed waar, naast ecologie, flora en fauna, de 

cultuurhistorie van het landgoed het beheer voor 

een groot deel bepaalt.                                                                                                                                         

Jemima de Brauwere is eigenaar en beheerder 

van Landgoed Zuylestein.

DISCUSSIE 

14.25 uur 

PAUZE MET KOFFIE EN THEE

15.00 uur 

EXCURSIE VAN ZUYLESTEIN NAAR KOLLAND  

EN WEER TERUG

15.30 – 17.30 uur                                                                                  

- van zand naar klei                                                                                                                                             

-   van droog naar nat, via de restauratiewerkzaam-

heden van de waterhuishouding op Zuylestein

- van cultuurhistorie naar Natura 2000

Een excursie onder deskundige begeleiding via 

een normaal niet toegankelijke route.  

Stevig schoeisel aanbevolen.

BORREL 

17.30 uur 

KOSTEN 

€ 7,50  inclusief excursie,  alleen excursie € 3,50. 

Aanmelden: www.landgoed-zuylestein.nl
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COLOFON

Redactie

Stichting Open Monumentendag Amerongen

Vormgeving

Novad Amerongen

Foto’s

Historische archieven, Jan Kalff, Kees Keur, 

Hesterheleen Fotografie, e.a.

Open Monumentendag Amerongen wordt 

georganiseerd door Stichting Open Monumenten-

dag Amerongen, samen met alle in dit programma-

boekje genoemde organisaties en personen. Wij 

danken iedereen voor zijn of haar inhoudelijke 

bijdrage aan een bijzonder programma.

Het programma is tot stand gekomen met steun 

van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Rabobank 

Utrechtse Heuvelrug, Stichting Mien van ’t Sant, 

Amon en vele lokale en regionale sponsoren en 

adverteerders.

De Nacht van de Buitenplaats 2016 wordt 

financieel mede mogelijk gemaakt door: 

Provincie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, 

Elise Mathilde fonds, VSB fonds, KFHein fonds, 

Prins Bernhard Cultuurfonds. 

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 de 

Open Monumentendag Amerongen georganiseer-

de activiteiten.

Wijzigingen in het programma voorbehouden.

www.openmonumentendagamerongen.nl

www.facebook.com/openmonumentendag-Amerongen

info@openmonumentendagamerongen.nl

Portierswoning - landgoed Zuylestein

Rijksstraatweg 3 - Leersum

B&B ‘in ‘t Lieflijk Groen’

Zuylesteinseweg 4

Voor al uw feestelijke bijeenkomsten
www.denroodenleeuw.nl Prins Bernhardlaan 1 Overstraat 22

Drostestraat 12

Burg. Jhr. H. v.d.

Boschstraat 13

SPONSORS

OPEN MONUMENTENDAG

AMERONGEN
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merkversterkers

Koenestraat 7  -  3958 XD Amerongen  -  06-20602619

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
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eethuis Touché Leersum

Hester Heleen fotografie
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