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IN EUROPA

Wist u dat Open Monumentendag als onderdeel van 

de European Heritage Days een Europees evenement 

is? Dit jaar zal dat niemand ontgaan. De BankGiro 

Loterij Open Monumentendag heeft voor 2018 

als thema ‘In Europa’ gekozen en laat het publiek 

ontdekken wat ons in dit werelddeel cultureel en 

historisch verbindt. Europa vormt een kleurrijke 

lappendeken van volkeren, landen en talen. Er is ook 

ontzettend veel gemeenschappelijks in het erfgoed. 

Dit zorgt voor talloze Europese dimensies: inter-

nationale architectuurstromingen, vergelijkbare én 

onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse 

inspiratie in natuurontwikkeling, toegepaste kunsten 

en uitwisseling van kennis en wetenschap. 

Open Monumentendag 2018 betekent een unieke 

kans om een grote diversiteit aan erfgoed met een 

Europese dimensie te bezoeken. 

3



Een paar opvallende Amerongse onderwerpen met 

Europese impact gaan we dit jaar centraal stellen:

• Het is in 2018 honderd jaar geleden dat de Eerste  

Wereldoorlog eindigde. De Duitse keizer vluchtte 

naar Kasteel Amerongen. 

• De Rijn is voor Amerongen de oudste verbinding 

met Europa, een levens- en transportader met 

een lange geschiedenis.

• Met de Napoleonschuur, het Tabaksteeltmuseum 

en de Andrieskerk heeft Amerongen een link met 

de Franse tijd; de inkwartiering van Frans-Bataaf-

se soldaten. Europese tuin-, park- en landschaps-

stijlen vonden ook hun weg in Nederland, zoals op 

landgoed Zuylestein en Kasteel Amerongen.

Erfgoed is van ons allemaal en dat vieren we dit 

weekend, ook in Amerongen!

THEMABOEKJE 

Naast het programmaboekje 2018 biedt Stichting 

Open Monumentendag Amerongen alle inwoners het 

themaboekje ‘In Europa’ aan, met aandacht voor de 

Rijn en de komst van keizer Wilhelm II exact 100 jaar 

geleden. 

INFORMATIESTAND 

Op zaterdag 8 september kunt u voor vragen en uw 

aanmelding voor deelname aan activiteiten terecht 

in de kraam van Stichting Open Monumentendag 

Amerongen, op de Grietmarkt. 

Of zie: www.openmonumentendagamerongen.nl.

PLATTEGROND AMERONGEN

Middenin dit boekje vindt u een plattegrond; deze 

wijst u de weg naar de diverse activiteiten en bij-

zondere locaties. De blauwe, rode en gele bolletjes 

achter de activiteiten en locaties corresponderen 

met de bolletjes op de plattegrond. 

WIJ WENSEN U EEN INSPIREREND WEEKEND TOE! 

Theo Joosten (vz)

René Cornelisse

Maarten van Heest

Henny Jansen

Sanne Ruijs

Harm Tenback

Jacqueline Ruijs
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PARKEERMOGELIJKHEDEN 

Gratis parkeermogelijkheid is op beide dagen be-

schikbaar op landgoed Zuylestein en op de Burgwal 

(Groene Entree, richting Elst). 

Op zaterdag 8 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!

MET DE PAARDENTRAM DOOR AMERONGEN

Zaterdag 8 september 

10.00 – 16.00 uur 

Het is inmiddels een traditie ... u kunt mede dankzij 

AMON, de Amerongse Ondernemersvereniging, 

gratis gebruikmaken van een paardentram richting 

het oude dorp. 

•   Route 1 Burgwal – Hof v.v.  

Parkeerplaats Burgwal (bij pad naar Infocentrum 

Utrechts Landschap) 

•   Route 2 Zuylestein – Hof v.v.  

Parkeerplaats op het terrein van landgoed 

Zuylestein, Rijksstraatweg 7 – 9

1A 1B
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6E GENERATIELEZING 
KASTEEL AMERONGEN

Galerij Kasteel Amerongen 

Drostestraat 20

Vrijdag 31 augustus

20.00 - 22.00 uur 

Gratis toegang

Vanwege de beperkte zaalcapaciteit is deelname 

alleen mogelijk na aanmelding via: 

info@openmonumentendagamerongen.nl. 

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 6e generatielezing is georganiseerd door 

Stichting Open Monumentendag Amerongen in 

samenwerking met Kasteel Amerongen en is mede 

mogelijk gemaakt door de Rabobank Rijn en 

Heuvelrug, restaurant Bentinck en 

Stichting Mien van ’t Sant Fonds.

A
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6E GENERATIELEZING 
KASTEEL AMERONGEN

PROGRAMMA

20.00  uur – Arend Ardon

Introductie en begeleiding programma

20.05 uur – Greet Beukenkamp

‘Een Middagje Nederrijn’, een gedicht over de Rijn 

als Europees erfgoed 

20.10 uur – Sofie de Klerk 

Een muzikale reis door Europa met: 

•  Der Vogelfänger – W.A. Mozart (accordeon, zang)

•  Les Bonbons – J. Brel (accordeon, zang, 

speeldoosje)

• Prelude 2 – G. Gershwin (accordeon)

• Chanson – Theo Nijland (accordeon, zang)

20.25 uur – Maarten van Rossem 

“Er bestaat wel degelijk een Europese cultuur, en de 

Nederlandse cultuur is daar een deel van.” 

21.10 uur – Sofie de Klerk 

Vervolg van de muzikale reis door Europa met

• Deh, vieni alla finestra – W.A. Mozart (accordeon, 

zang)

• Romance – F. Angelis (accordeon)

•  Vesoul – J. Brel (accordeon, zang)

21.25 uur –  Arend Ardon in gesprek met Mirjam Blott 

‘Erfgoed is grenzeloos’. Het gaat over mensen, 

verhalen, gebouwen, voorwerpen, immateriële zaken, 

landschap, over conserveren en herbestemmen … 

het is zo veelomvattend en … internationaal.

22.00 uur – Theo Joosten

Afsluiting en uitnodiging drankje in het souterrain.
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WIE ZIJN ZIJ ...

Greet Beukenkamp (1939) 

Greet Beukenkamp heeft na de HBS-B haar onderwijsakte gehaald en daarna 

psychologie gestudeerd aan de UVA. Ze ging werken op een basisschool en 

schreef daar toneelstukken voor groep acht. Toen die toneelstukken werden 

uitgegeven is Greet ‘echt’ gaan schrijven. Inmiddels ligt haar 25e boek in de 

winkel: ‘Mijn Onvergetelijke Ontvoerder’. 

www.greetbeukenkamp.nl

Sofie de Klerk (1992) 

Sofie de Klerk is een zeer divers accordeonist en zangeres. Ze studeerde aan 

het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en volgt daar nu een masterop-

leiding. De jury van het Amsterdams Kleinkunst Festival zei over haar: “Sofie 

heeft een zeer authentieke podiumpersoonlijkheid en een enorme dosis lef.” 

Sofie speelt in kleine theaters, huiskamers en bij mooi weer op straat. 

www.sofiedeklerk.nl

Maarten van Rossem (1943) 

Maarten van Rossem is een Nederlands historicus, presentator, schrijver en 

voormalig hoogleraar. 

Hij is vaak te zien in televisie-uitzendingen en houdt regelmatig lezingen met 

betrekking tot maatschappelijke thema’s.  Ook na zijn pensionering in 2008 

bleef hij nog tot 2010 verbonden aan de Universiteit Utrecht voor de verzor-

ging van twee modulen onderwijs, waaronder ‘Geschiedenis van de actualiteit’. 

www.maartenvanrossem.nl

8 OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN PROGRAMMA



Mirjam Blott (1964) 

Mirjam Blott woont in Amerongen en is 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 2014 vanuit haar 

eigen bureau ‘De Culturele Zaak’. Haar ervaring als adviseur, conceptontwik-

kelaar en manager binnen de culturele sector hebben haar gevormd tot een 

doelgerichte vrijdenker en verbinder pur sang. 

www.deculturelezaak.nl

Arend Ardon (1967) 

Arend Ardon is sociaal psycholoog, bedrijfskundige. Zijn passie is om samen 

met opdrachtgevers inspirerend te veranderen, beweging te creëren en  

nieuwe wegen te ontdekken. Arend doceert aan diverse businessschools. 

In 2009 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op zijn proef-

schrift over leiderschap in complexe veranderprocessen. Hij is een veel- 

gevraagd spreker tijdens congressen en seminars. Arend publiceerde 

tientallen artikelen en diverse boeken. 
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PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN

ALLEMANSWAARD AMERONGEN

Allemanswaard 13

Donderdag  6 september 

20:00 uur

Gratis toegang

‘Europees erfgoed, de Rijn in woord en beeld en lied’ 

De organisatie is in handen van Cultuurhuizen 

Heuvelrug en de bibliotheek Z.O.U.T.

www.cultuurhuizenheuvelrug.nl

 PROGRAMMA

Wat weten we van onze 

nationale rivier de Rijn? 

Martin Hendriksma vertelt, aan 

de hand van zijn boek De Rijn, 

onvergetelijke anekdotes, onder 

andere over verdronken dorpen 

en hoe de industrie de natuur de 

nek omdraaide. 

Harry Stegeman, winnaar Z-O-U-T Schrijver 2018, 

zoomt in op Amerongen en brengt een ode aan het 

rivierenlandschap met zijn boek Langs de Nederrijn.  

Het Wijks Shantykoor Tussen Rijn en Lek 

Dit zingt aanstekelijke shantyliederen en seasongs.

• 20.00 – 20.20 uur: optreden Shantykoor Tussen 

Rijn en Lek in De Proloog

•  20.20 – 21.10 uur: Rijnquiz + deel 1 lezing Martin 

Hendriksma, ‘De Rijn, biografie van een rivier’. 

•  21.10 – 21.30 uur: pauze met optreden Shanty-

koor Tussen Rijn en Lek in De Proloog

•  21.30 – 22.00 uur: Harry Stegeman, ‘Langs de 

Nederrijn’.

•  22.00 – 22.30 uur: deel 2 lezing Martin  

Hendriksma en ruimte voor vragen.   

1
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DE KLASSENDAG

OP PAD MET DE BLAUWE BEVER

Vrijdag 7 september 

Zo’n 150 kinderen - de groepen 7 en 8 van de  

Regenboogschool, de Wilhelminaschool en dit keer 

ook van de Leersumse basisscholen De Schakel  

en De Hoeksteen - gaan met de Blauwe Bever op 

ontdekkingsreis op de Nederrijn. 

De schipper en zijn bemanning vertellen de kinderen 

over de historie van de rivier die ons met de rest van 

Europa verbindt. 

Maar eerst bezoeken zij het infocentrum van het 

Utrechts Landschap. Daar komen zij alvast het nodige 

te weten over de Rijn, de uiterwaarden en de  

geschiedenis van de Limes, de Romeinse noordgrens. 

OPENING PROGRAMMA

OPEN MONUMENTENDAG EN GRIETMARKT 

Zaterdag 8 september

Margaretha Turnorlaan

10.00 uur

Wethouder Gerrit Boonzaaijer zal met Ernst Hart van 

de Grietmarkt en Theo Joosten van Open Monumen-

tendag Amerongen de opening van beide 

evenementen verrichten.

INFOCENTRUM UTRECHTS LANDSCHAP

Zaterdag 8 september 

Veenseweg 8

10.00 – 17.00 uur

Gratis toegang

In een monumentale tabaksschuur is het informatie-

centrum van Utrechts Landschap gevestigd.  De 

tabaksschuur is drie minuten lopen vanaf de gratis 

parkeerplaats op de Burgwal. Op Open Monumenten-

dag zal die omgedoopt worden tot Pleisterplaats.

Deze Pleisterplaats zal onder andere dienen voor:

• vertrek tschu-tschu-locomotief met wagon naar 

de aanlegsteiger voor een gratis tocht met de 

Blauwe Bever over de Nederrijn.  

Voor vertrektijden en aanmelden zie blz 13.

•  start gratis paardentram naar het oude dorp

•  expositie ontwikkeling uiterwaarden van de 

Nederrijn (zie blz. 12)

2

3

4
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In het infocentrum kunt u een tentoonstelling 

bekijken over de ontwikkeling van de uiterwaarden 

tussen Wageningen en Wijk bij Duurstede. Utrechts 

Landschap is hierin een belangrijke participant. 

Verder in het infocentrum Utrechts Landschap:

• Film over belevenissen aan de Limes langs de 

Rijn. Deze film wordt een aantal malen vertoond 

en gaat over de belevenissen van een Romeinse 

centurion die voor een Amerongs meisje deser-

teert en de noordgrens van het Romeinse Rijk - de 

Limes - oversteekt. Het verhaal wordt uitgebeeld 

door het Amerongs historisch toneelgezelschap 

‘Chapeau’. De film is vervaardigd door  

Arie Rebergen. 

• Workshop houten beelden zagen:  

beeldhouwer Teus Blauwendraat maakt met 

een kettingzaag de mooiste beelden. Hij maakte 

onder andere de houten soldaten langs de 

Grebbelinie.

•  Tabak oogsten en aanspijlen:  

de laatste tabak van het veldje bij de tabaksschuur 

wordt gesneden, aangespijld en opgehangen. 

•  Winkel +  informatie:  

in het winkeltje zijn allerlei producten te koop 

zoals zelfgemaakte jam, honing, natuurboeken 

en meer. 
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RIJNOEVERVAART MET SAFARISCHIP 

DE BLAUWE BEVER             

Aanlegsteiger, Oude Weg (Elst)

Zaterdag 8 september

De vaartocht en het vervoer naar de aanlegsteiger 

met de tschu-tschu-locomotief zijn gratis.

Aanmelden absoluut noodzakelijk via  

www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/

detailpagina/66243

Vertrektijden tschu-tschu-locomotief naar de 

aanlegsteiger van de Blauwe Bever:  

10.30 uur , 12.30 uur, 14.15 uur

Vertrek vanaf infocentrum Utrechts Landschap, 

Veenseweg 8 (melden bij de incheckbalie van het 

Infocentrum).

Tijdstip vertrek en duur van de vaartocht 

11.00 uur tot 12.15 uur

13.00 uur tot 14.15 uur

14.45 uur tot 16.00 uur.

• Toegang tot de tschu-tschu-locomotief met 

wagon en de Blauwe Bever alleen op vertoon van 

een bewijs van aanmelding.

•  Maximaal aantal deelnemers per vaart is 50.

Na de vaartocht wordt u met de tschu-tschu-loco-

motief weer teruggebracht naar het infocentrum.

De langs Amerongen meanderende rivier de Neder-

rijn sluit in meerdere opzichten aan bij de Europese 

geschiedenis. De Nederrijn is voor Amerongen 

de oudste verbinding met Europa, een levens- en 

transportader met een lange geschiedenis. Zie het 

separate themaboekje voor meer informatie.

Tijdens de vaartocht met de Blauwe Bever wordt 

u door een gids bijgepraat over de historie en de 

omringende natuur.

5
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TABAKSTEELTMUSEUM

Burg. Jhr. H. van de Boschstraat 46

Zaterdag 8 september 

10.00 –17.00 uur

Gratis toegang 

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. www.tabaksteeltmuseum.nl

10.00 uur

Start van de laatste tabaksoogst door de ‘oude’

Amerongse tabaksplukkers.

11.00 uur

Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrecht-

se Heuvelrug helpt de tabaksplukkers een handje met 

het aanspijlen en opbossen van de tabaksbladeren en 

brengt een toost uit op de geslaagde oogst. Daarna 

wordt de oogst in een zogenoemde oogstoptocht 

naar het kasteel gebracht. Aan deze oogstoptocht 

verleent toneelgroep Chapeau haar medewerking.

De hele dag zijn er bovendien demonstraties sigaren 

maken en bierbrouwen.

14.00 uur

Het wordt swingen op het plein van het museum, 

de Big Band Veenendaal verzorgt dan een aantal 

optredens.

6
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ANDRIESKERK EN ANDRIESTOREN ‘IN EUROPA’

Zaterdag 8 september

Hof 16 

10.00 uur – 16.30 uur

Gratis toegang

Rondleidingen:

11.00 –16.00 uur

Huib van Alfen, de koster en tevens een van de 

rondleiders, vertelt u graag over de geschiedenis van 

de kerk en de veranderingen van het interieur in het 

afgelopen jaar.

Lezing: Pelgrimspaden en vluchtroutes door Europa. 

12.00 uur en 14.00 uur

Wim Westinga neemt u mee op zijn wandel -/

pelgrimsreizen door Europa. www.wimwestinga.nl

Beklimming Andriestoren 

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

Beklimming Andriestoren, onder begeleiding van 

John Boer. Geniet van een prachtig uitzicht over 

Amerongen en de wijde omgeving. John Boer zal 

boven een gedicht voordragen.

Toegang gratis, in groepen van maximaal 

15 personen.

Reserveren alleen mogelijk bij de stand van Open 

Monumentendag op de Grietmarkt. 

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 in de brand gesto-

ken. In 1684 werd het herstel afgerond.

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

zwaar te lijden onder inkwartiering van soldaten. 

De kerk, de toren, het exterieur en 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.
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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 2018.

ROUTEKAART
OPEN MONUMENTENDAG

AMERONGEN 2018

1B

Leersum

Wijk bij Duurstede
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NAPOLEONSCHUUR

Burg. Jhr. H. van de Boschstraat 42

Zaterdag 8 september

10.00 uur– 17.00 uur 

Gratis toegang

Film over Amerongen

In de Napoleonschuur wordt de hele dag door een 

film vertoond over Amerongen, de Nederrijn en de 

veerpont. 

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 paardenstal-

ling. Boven de ingang prijkt een gevelsteen met het 

opschrift ‘Napoleon I 1806’. 

Het gebouw is in 2018 geheel gerestaureerd en heeft 

naast een culturele bestemming ook hotelkamers. 

GRIETMARKT

Margaretha Turnorlaan

Zaterdag 8 september

10.00 – 17.00 uur 

Gratis toegang

Er zijn 75 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.

9
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GRIETMAAL 

Margaretha Turnorlaan

Zaterdag 8 september 

18.00 – 20.00 uur 

Terwijl de bezoekers genieten van terras en 

livemuziek, 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 6 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.

9
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KASTEEL AMERONGEN

Drostestraat 20

Zaterdag 8 september 

Toegang Kasteel Amerongen: met Museumkaart 

gratis, volwassenen ¤ 5,-, kinderen gratis.

De kasteeltuin en Oranjerie zijn gratis toegankelijk.

11.00  – 17.00 uur

Expositie: ‘Help, de keizer komt!’ 

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat op 11 novem-

ber 1918 de wapenstilstand werd gesloten waarmee 

de Eerste Wereldoorlog eindigde. Op diezelfde dag 

arriveerde de gevluchte keizer Wilhelm II op Kasteel 

Amerongen. Op verzoek van de Nederlandse regering 

gaf Graaf van Aldenburg Bentinck hem 18 maanden 

onderdak. ‘Help, de keizer komt!’ neemt de bezoeker 

mee naar de roerige periode rond het verblijf van de 

toenmalige Duitse keizer.

12.30 – 17.00 uur

Stichting Historisch Toneel Chapeau 

De acteurs van Chapeau zijn weer aanwezig op het 

kasteel! Wilt u meemaken hoe het was om als kasteel-

dame of -heer te wonen op Kasteel Amerongen? 

Of juist als bediende? Kom dan gezellig langs in het 

Onderhuys en speel mee! info@kasteel-amerongen.nl 

13.00  – 15.00 uur

Lezing: ‘Help, de keizer komt!’

Locatie: Oranjerie

De komst van de keizer was 100 jaar geleden  

“Hot news”. Amerongen en het Kasteel in het bijzonder 

waren in rep en roer. Wat betekende dat voor het 

personeel en voor de Amerongse middenstand? 

14.00  – 14.30  en 15.30  – 16.00 uur

Ensemble ‘Friends in Music’ speelt Glinka

Locatie: In de kasteeltuin

Het Ensemble Friends in Music is in 2015 opgericht. 

Dit semiprofessionele muziekgezelschap bestaat uit 

5 blazers en 5 strijkers uit de regio Utrecht en speelt 

het wat grotere kamermuziekrepertoire in wisselen-

de bezetting. Elk jaar werken zij, onder leiding van 

playing coach Pieter van Lier, een aantal dagen aan 

een bepaald werk (in het verleden speelden ze o.a. 

het Octet van Schubert, het Septet van Beethoven en 

het Decet van Brahms) en zoeken dan gelegenheden 

waar het ingestudeerde stuk uitgevoerd kan worden. 

Het ensemble brengt het vierdelig Septet van Glinka, 

een Russische componist (19e eeuw), ten gehore.

Het ensemble bestaat nu uit de volgende bezetting:

Carla van Kassel-Westhof, viool,  

Marcel van Schaik, viool, Frank Pamijer, cello, 

Pieter van Lier, contrabas Erik van Kassel, hobo, 

Sana van Iddekinge, fagot Cathy Rau, hoorn.

A
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MUZIEK OP DE VEERPONT ECK EN WIEL

Veerweg

13.00 –15.00 uur 

Vrouwenkoor ‘de LEK-kerbekken’ uit Wijk bij Duur-

stede verwelkomt de gasten die over de Nederrijn 

op de veerpont vanaf Eck en Wiel naar de Open 

Monumentendag in Amerongen komen met een 

traditioneel optreden. Meezingen mag!

Gratis meevaren in de stuurhut?

11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur 

U kunt op 8 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.

www.veerdiensteckenwiel.nl

www.lek-kerbekken.nl

MOLEN MAALLUST

Molenstraat 17

10.00 – 16.00 uur

Gratis toegang

De wieken van dit ‘draaiende monument’ zijn speciaal 

op Open Monumentendag 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 

10 11

21



ZUYLESTEIN, ICOON OP DE HEUVELRUG

Rijksstraatweg 7-9, Leersum

Zaterdag 8 september

Open 10.30 – 17.30 uur  

Gratis parkeren; er is een halte voor de paardentram.

De tuinen zijn gratis toegankelijk.

Bij de oranjerie in de binnentuin is gelegenheid iets 

te eten of te drinken en producten uit de moestuin en 

andere lokale producten te kopen.

Lezing: ‘Een gedeelde 

interesse in groene 

kunst’

 Op deze dag kunt u 

de lezing bijwonen. 

De lezing zal gaan 

over hoe ontwikke-

lingen in Europese tuin-, park- en landschapsstijlen 

in Nederland hun weg vonden. Barry Heinrichs, 

kunsthistoricus, verhaalt hoe in de eeuwen vóór ons 

architectuur, beeldende kunst, tuinen en landschap 

elkaar zichtbaar beïnvloed hebben. 

Tuinstijlen volgden elkaar op zoals stijlen in de kunst 

en architectuur. Frankrijk begon met de verbeelding 

van de absolutistische barok, zoals te zien is aan 

het paleis en de tuinen van Versailles. Nederland, toen 
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nog de Republiek der Verenigde Provinciën, kreeg 

een eigen barokpaleis met tuin: Het Loo. Op zo veel 

barokke kunstmatigheid kwam een natuurlijker Frans 

antwoord in kunst en literatuur. Vanuit Engeland was 

het antwoord de ontwikkeling van het ‘pittoreske’ 

Engelse landschapspark. En ook dit antwoord kent 

zijn Nederlandse vertaling. 

Dat Nederland nooit het Europese voorbeeld zomaar 

klakkeloos navolgde, maar zich een stijl eigen heeft 

gemaakt en aangepast daar waar nodig, kortom het 

‘Hollands’ heeft gemaakt, is goed te zien op landgoed 

Zuylestein. Met haar lanenpatronen, bos, hakhout, 

weide, water, moes- en siertuinen, is Zuylestein een 

mooi voorbeeld van een landgoed in de stijl van de 

Hollandse Renaissance.

Programma

13.30 uur  Ontvangst

14.00 uur  Lezing 

14.30 – 15.00   uur Pauze met koffie, thee en  

 landgoedappelsap

15.00 – 15.30 uur Vervolg lezing Barry Heinrichs 

15.30 uur     Rondleiding in de binnen-

tuin en moestuin door Thea 

Dengerink, onderzoeker 

historische tuinen.

16.30 uur  Discussie en borrel  
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Kosten voor de lezing ‘ Een gedeelde interesse in 

groene kunst’: ¤ 7,50 inclusief rondleiding en twee 

consumpties.

Aanmelding via  info@landgoed-zuylestein.nl  

U bent definitief aangemeld na overmaking van het 

bedrag op rekeningnummer: 

NL88 ABNA 0592 4917 57 

ten name van Stichting exploitatie landgoederen 

Waayestein en Zuylestein, onder vermelding van 

‘lezing 8 september’, naam en e-mailadres en aantal 

deelnemers. 

Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers. 

ZUYLESTEIN, ICOON OP DE HEUVELRUG

Rijksstraatweg 7-9, Leersum

Gratis parkeren

Zondag 9 september

Open 10.30 –17.00 uur

De tuinen zijn gratis toegankelijk

Programma minisymposium in vervolg op 2017

‘Zuylestein, natuurinclusief landgoed: innovatief 

telen en kweken, het gemengd bedrijf herontdekt’

Wat verwacht men te bereiken met natuurinclusieve 

landbouw, het inzetten van dieren bij het beheer van 

de gronden als onderdeel van agroforestry- 

toepassingen? Welke initiatieven zijn er? Wat is de 

betekenis van en voor Zuylestein hierbij?

De aanmelding is definitief na overmaking van het 

bedrag op rekeningnummer: 

 NL88 ABNA 0592 4917 57 

ten name van Stichting exploitatie landgoederen 

Waayestein en Zuylestein, onder vermelding van

’symposium 9 september’, aantal deelnemers, 

naam en e-mailadres. Er is plaats voor maximaal 40 

deelnemers.

Kosten symposium ¤ 10,00, inclusief excursie en 

drie consumpties.

Aanmelden vooraf via info@landgoed-zuylestein.nl. 
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Programma

12.30 uur    Ontvangst met koffie, thee en  

landgoed-appelsap

12.55 uur  Welkom 

13.00 uur    Van uniformiteit naar diversiteit in de 

voedselproductie, door dr. ir. Dirk van 

Apeldoorn 

13.30 uur  Agro-forestry door Fogelina Cuperus

14.00 uur   De toekomst van een 17e-eeuwse  

moestuin, door Thea Dengerink

14.30 uur Discussie

15.00 uur Pauze met koffie en thee

15.30 uur   Excursie in de bossen en de moestuin op 

het landgoed, op zoek naar resultaten en 

de (on)mogelijkheden

16.30 uur Borrel

Dr. ir. Dirk van Apeldoorn is docent/onderzoeker 

Wageningen University & Research, Farming Systems 

Ecology (Wageningen) en praktijkonderzoek open-

teelten (Lelystad), met als expertise diversiteit van 

agro-ecosystemen.

Hij verhaalt over zijn onderzoek naar de effecten 

en mogelijkheden van het inpassen van diversiteit 

in de moderne landbouw en hoe natuurinclusieve 

landbouw in de praktijk te brengen, waaronder op 

landgoed Zuylenstein. Hij introduceert de onder-

zoeksprojecten op het landgoed en toont de moes-

tuinrobot,  die te bezichtigen is op het landgoed.

Fogelina Cuperus is onderzoeker Wageningen 

University & Research en praktijkonderzoek open-

teelten (Lelystad). Haar expertises zijn gewas- 

diversiteit en agro-forestry. 

Zij verhaalt over nut en noodzaak en de aanleg en 

exploitatie van agroforestry-projecten. Dit betreft 

de samenwerking tussen vruchtbomen en graan en 

groentegewassen, waarbij dieren als varkens en kip-

pen mogelijk ook een belangrijke rol kunnen spelen 

in het beheer. Dit versterkt het samenspel in de bio- 

diversiteit.

Thea Dengerink is onderzoeker historische tuinen en 

ad interim moestuinbaas. Zij verhaalt onder andere 

over de testen in samenwerking met Wageningen 

University & Research met lasagnamulchen en 

sheetmulchen.
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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, fam. Van de Bosch, 

Funda, 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, de Amerongse winkeliersvereniging 

AMON, Stichting GoedZo en vele lokale en regionale 

adverteerders.

COLOFON

DE RIJNKAPEL’ EXPOSITIE STADSLANDEN’

zaterdag 8 september 

Imminkstraat 1a, 

11.00 – 17.00 uur

Gratis toegang

Twintig olieverf-op-paneel-schilderijen van de hand van Roeland Schweitzer. 

 De schrijver en kunstenaar is zelf aanwezig en presenteert zijn nieuwe boek met 

de titel ‘Klem los’.  De koffie staat klaar!

De Rijnkapel is genoemd naar de Nederrijn die langs Amerongen stroomt en al duizenden jaren de sedimenten 

aanvoert waaruit grote delen van ons land zijn opgebouwd - de grond onder ons bestaan. In de Rijnkapel stappen 

mensen over de drempel die openstaat voor verbinding en zingeving. 

Laat je inspireren door lezingen, films, workshops, lessen en goede gesprekken. De thema’s zijn divers: van 

filosofie, oosterse en westerse religie, psychologie, kunst en muziek, tot meditatie en yoga. 

www.rijnkapelamerongen.nl
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Geachte heer/mevouw,

et etur, cus sae accus eserum facius doluptur, voluptatio ipid quis dolore, assintio. Os quame 
occum et quatem que cullorp orempor porrovitinti num quis prehentempor remquossum 
quos acculle stibus il erum ut ulpa et molum niet offici idebis qui optibuscius essenda nimil-
luptate explis mo tem. Ut omnimus aperor re venis simi, cores magnihi ciuscim agniat ate qui 
utempost lit aut quostem iusant ideliquatem hil in resed et erruptatur, et pora sectatu riatet 
eum quaectium ut venisitiis et voluptur acidelibust, ipicipicte nit at ommolore nimus sinus 
cum di ditatempos moluptat anduntiur?
It, solorerorro que pelignis modi comnihit moluptata voluptatatis es et etur?

Aceris estibust offictet aceptaqui totas aut reperum endiciatum rereptasimi, cus ani ad qui 
natium volupta quiatiaerrum facea num ad quo debis aut dus ex et laborpos ea vel iminvel 
luptatiae si undaecabo. Nam et ulluptatur, offic tem fugit eium quatumquia nonsed quaepel-
labo. Omnihil est molupta tionsentiost es dolecatur? Qui conet alit mint quiat quodi ute voles 
et res ipsunto doluptat vid erroris es que re nonse non eseque reraest invelis et repeliam es 
aritam iligend itiurion et liqui doleniatem restrum rem quo quunt.

Met vriendelijke groet,

Naam Achternaam.

t.a.v. Naam Achternaam
Adres 165, Postcode
Woonplaats

Amerongen, 22 augustus 2016

t.a.v. Naam Achternaam
Adres 165, Postcode
Woonplaats

Betreft: Amon Inspireert
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www.openmonumentendagamerongen.nl

www.facebook.com/openmonumentendag-Amerongen

info@openmonumentendagamerongen.nl 

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 georganiseerde activiteiten. Wijzigingen in het programma voorbehouden.


