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INHOUD  
  WELKOM!
      Het bestuur van Stichting Open Monumenten-

dag Amerongen heet u welkom in Amerongen 

en wenst alle bezoekers inspirerende Open 

Monumentendagen.

  

     Theo Joosten (vz), Jacqueline Ruijs,  

Henny Jansen, Ide van Wijk,  

Peter Hilligehekken en Sanne Ruijs

BOEREN, BURGERS & BUITENLUI 
Het landelijk thema voor Open Monumentendag 

2017 is ‘Boeren, burgers & buitenlui’.  De nadruk 

ligt hiermee sterk op mensen en op hun onder- 

linge economische en culturele relaties. Het 

thema verbindt stadsbewoners, plattelands- 

bewoners en mensen met een rondtrekkend 

bestaan, en het verbindt uiteenlopende 

historische perioden met het heden. 

‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van 

oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper 

de aandacht van het publiek trok. Met die drie 

begrippen was in feite iedereen genoemd: de 

bewoners van stad en land plus de rondtrekkende 

mensen zonder vaste woonplaats. Het thema 

wijst op hun onderlinge relaties, en dus op 

voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, commu-

nicatie, markten, kermissen en volksvermaak.  

Het is verbonden met talloze gebouwen, 

monumenten en andere objecten: van boerderij-

en, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, 

tuinderscomplexen en molens via markten, 

waaggebouwen, pakhuizen en winkels, tot 

buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en 

bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze 

aanknopingspunten en een rijk assortiment aan 

bijzondere monumenten en verhalen die tijdens 

de Open Monumentendag kunnen worden 

beleefd.

THEMABOEKJE
Naast het programmaboekje 2017 biedt Stichting 

Open Monumentendag Amerongen alle inwoners 

het themaboekje ‘Vergezichten, dromen over 

Amerongen anno 2067’ aan, met daarin de 

verbeelding van twaalf Amerongers van hun dorp 

in de toekomst. Het boekje wordt huis aan huis 

bezorgd.

INFORMATIESTAND
Op zaterdag 9 september kunt u voor vragen en 

aanmelding voor deelname aan activiteiten 

terecht in de stand van Stichting Open Monumen-

tendag Amerongen op de Grietmarkt. Of zie:

www.openmonumentendagamerongen.nl

Boeren, burgers & buitenlui  3

Themaboekje 3

Informatiestand 3

Plattegrond Amerongen  4

Parkeermogelijkheden 4

Met de paardentram door  Amerongen 4

5e generatielezing Kasteel Amerongen 5

Programma open monumentendag

De klassendag:  ‘op ontdekking in de moestuin’ 8

Opening programma 8

Poezie amerongen 8

De hof open 9

Het oude gemeentehuis 9

Het Lievendael  10

Napoleonhuisje 11

De karavaan op de hof 11

Andrieskerk en andriestoren 12

‘Snaaien en snoepen’  op de hof 13

Kasteel Amerongen 14

Expositie in het kasteel  mannen met een missie 14

Regimentsfanfare garde grenadiers en jagers op  

het kasteelterrein  15

Grietmarkt 16

Grietmaal  16

Molen maallust 17

Muziek op de veerpont Eck en Wiel 17

Tabaksteeltmuseum 18

Napoleonschuur en  dorp & natuur 19

Infocentrum Utrechts Landschap 19

Zuylestein, icoon op de heuvelrug 20



54

PLATTEGROND AMERONGEN 
Een plattegrond is bijgevoegd; deze  wijst u de weg 

naar de diverse activiteiten en bijzondere locaties.

De blauwe, rode en paarse bolletjes achter de titels 

in dit boekje corresponderen met de bolletjes op de 

plattegrond. 

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Gratis parkeermogelijkheid is op beide dagen 

beschikbaar op landgoed Zuylestein en op de 

Burgwal  (ri. Elst). Op zaterdag 9 september kunt u, 

tegen vergoeding van € 2,-, parkeren tegenover 

herberg Den Rooden Leeuw, hoek Lekdijk/

Rijnsteeg.

MET DE PAARDENTRAM DOOR  
AMERONGEN
Zaterdag 9 september

10.00 – 16.00 uur

Tijdens deze Open Monumentendag bestaat de 

mogelijkheid (dankzij AMON, de Amerongse 

Ondernemersvereniging) iets van de vroegere 

reissfeer te proeven door gratis gebruik te maken 

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
5E GENERATIELEZING
KASTEEL AMERONGEN

Vrijdag 1 september 

20.00 – 22.00 uur

Galerij Kasteel Amerongen, Drostestraat 20

20.00  uur - John Boer

Gedicht ‘OPEN’ 

20.05 uur  -   Arend Ardon 

Introductie  en begeleiding programma

20.10  uur -   Marta Fitzsimmons-Carnero, 

Lorena Garcia Fernandez en Hannie Ritmeijer  

‘Kegelstatt-Trio’ KV 498 voor piano, klarinet en 

altviool; W.A.Mozart (1756-1791)

              

20.30 uur  -  Ileen Montijn

De chic van het landleven

Omstreeks 1900 werden burgers steeds meer 

buitenlui. Stedelingen ontdekten de natuur en 

wilden ook zelf gaan wonen in het groen. Dit 

verlangen had ingrijpende gevolgen voor de 

inrichting van Nederland. Waar kwam dat 

verlangen eigenlijk vandaan, waar spiegelde men 

zich aan, en wat gebeurde er toen dit cultuurgoed 

van de elite omlaag sijpelde naar de ‘kleine man’? 

Het zijn intrigerende vragen, die raken aan 

thema’s als architectuur, literatuur en standsver-

schil.

21.10  uur -  Marta Fitzsimmons Carnero, 

Lorena Garcia Fernandez en Hannie Ritmeijer

Uit ‘Acht Stücke’ Op 83 voor klarinet, altviool en 

piano; Max Bruch (1838-1920)

21.20 uur - Arend Ardon in gesprek met de 

auteurs van ‘Vergezichten, dromen over 

Amerongen anno 2067’

Trea van Vliet, Jemima de Brauwere, Michel 

Scheidt en  Rene Munsters 

21.50 uur  -  Theo Joosten, voorzitter Stichting 

Open Monumentendag Amerongen 

Afsluiting en uitnodiging toost op  

Amerongen.

A
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WIE ZIJN ZIJ ... 

Ileen Montijn (1952) 

Historica, is in NRC Handelsblad 

een ‘belangrijke chroniqueur van 

de subtiele sociale scheidslijnen 

in het o zo egalitaire Nederland’ 

genoemd. In 2013 publiceerde 

zij ‘Naar buiten. Landelijk wonen 

in de 19de en 20ste eeuw’. Haar 

jongste boek verscheen in 2017 

en heet ‘Tot op de draad. De vele 

levens van oude kleren’. Voor 

meer informatie en haar weblog: 

ileenmontijn.nl.

Marta Fitzsimmons Carnero 

(1991) 

Studeerde klarinet en piano aan 

conservatoria in Malaga en 

Rotterdam. Ze volgde master-

classes, speelde o.a. bij het 

Nationaal Nederlands Jeugd- 

orkest en de Neue Philharmonie 

München. Marta speelt in 

verschillende kamermuziek 

ensembles.

Lorena Garcia Fernandez 

(1990) 

Studeert viool aan het conserva-

torium in Zwolle. Ze speelde met 

orkesten in Spanje en Nederland 

(De Klankkast, Camerata 

Rotterdam en Holland Orkest 

Combinatie). Lorena participeer-

de in festivals in Litouwen en 

Zweden. 

Hannie Ritmeijer  

Studeerde piano en clavecimbel 

in Rotterdam en Amsterdam bij 

Gustav Leonhardt en Ton 

Koopman. Ze werkte samen met 

de Rotterdamse Dansacademie 

en maakte deel uit van diverse 

ensembles. Hannie verzorgde 

concerten in het Haagse 

Gemeentemuseum en het 

Museum voor Schone Kunsten in 

Brussel.

Arend Ardon (1967)

Psycholoog en bedrijfskundige, 

begeleidt veranderingsproces-

sen in organisaties en heeft 

diverse boeken geschreven 

over leiderschap, verandering 

en psychologie. 

John Boer 

 Poetry performer, trad op met Flairck.

Jemima de Brauwere

Architect en eigenaar landgoed Zuylestein, 

geboren op Kasteel Amerongen.

Trea van Vliet  

Columniste voor onder andere Dagblad Trouw en 

De Kaap. Woont sinds kort in Amerongen

 

Michel Scheidt 

Ondernemer, woont sinds één jaar met drie 

families in het oude gemeentehuis.

René Munsters

Natuurbeheer en natuureducatie, voorzitter Dorp 

en Natuur.

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 het erfgoed

• erfgoed als inspiratiebron voor het nieuwe;

• oog en respect voor voorbije en komende 

generaties. 

De 5e generatielezing is georganiseerd door 

Stichting Open Monumentendag Amerongen in 

samenwerking met Kasteel Amerongen en is 

mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Rijn 

en Heuvelrug, de Buitenplaats Amerongen en de 

Stichting Mien van ’t Sant Fonds.

TOEGANG TOT 5E 
GENERATIELEZING
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PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG

DE KLASSENDAG:  
‘OP ONTDEKKING IN DE MOESTUIN’
Vrijdag 8 september

De groepen 7 en 8  van de Regenboogschool en de 

Wilhelminaschool gaan aan de slag in de 

monumentale moestuinen van het Kasteel en 

landgoed Zuylestein. Terug op school wordt van de 

opbrengst een heerlijke soep gekookt, en daar 

natuurlijk lekker van geproefd.

OPENING PROGRAMMA
Zaterdag 9 september 

09.45 – 10.00 uur

Vanaf de Andriestoren brengen trompetters van 

Ons Genoegen een klinkende ode aan Amerongen. 

10.00 uur

Opening Open Monumentendag en Grietmarkt.

Wethouder Henk van Veldhuizen zal met Ernst 

Hart van de Grietmarkt en Theo Joosten van 

Stichting Open Monumentendag Amerongen 

beide evenementen openen.

POEZIE AMERONGEN

Op verschillende tijden en plaatsen zullen 

gedichten over Amerongen worden voor- 

gedragen. Laat u verrassen!     

B
2

DE HOF OPEN

De Hof is vanouds het centrum van Amerongen, 

de ontmoetingsplaats van boeren, burgers en 

buitenlui. Hier kwamen de gebouwen van het 

geestelijke en wereldlijke gezag te staan. Op de 

Hof vonden de kermis en de markten plaats. De 

voormalige dorpspomp en de Wilhelminaboom 

onderstrepen de centrale rol die de Hof altijd in 

het dorpsleven heeft gespeeld.

HET OUDE GEMEENTEHUIS
Hof 1-5

De bouw van het vroegere raadhuis moet worden 

gezocht omstreeks 1620. Volgens een oude 

gravure was het gebouw in renaissancestijl 

opgetrokken met een royale ingangspartij, omlijst 

door zandsteenblokken. In de grote deuren 

bevond zich een klein deurtje voor dagelijks 

gebruik en voor de ingang was een fraai bordes. 

Oorspronkelijk was de grond waarop het raadhuis 

stond eigendom van de kerk, later van de 

gemeente. Omstreeks 1750 komt het raadhuis in 

eigendom van de heer van Amerongen. Deze 

heeft in 1756 het gemeentehuis een grote 

herstelbeurt gegeven. Na ruim een eeuw werd de 

gemeente in 1857 opnieuw eigenaar. In 1951 is  

het oude gemeentehuis gesloopt en vervangen 

door het huidige gebouw. Door de gemeentelijke 

herindeling is het gebouw recentelijk verkocht 

aan de familie Scheidt, die het heeft verbouwd tot 

appartementen voor hun privégebruik.

Rondleidingen: 10.00 - 10.30 - 11.00 uur en 

verder elk half uur tot 17.00 uur.

Groepen:  maximaal 10 personen.

Aanmelden bij de stand van Open Monumenten-

dag op de Grietmarkt.

3

4
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HET LIEVENDAEL 
Hof 6 - 10

Het Lievendael heeft rechts naast de ingang een 

gevelsteen met de vermelding: ‘De eerste steen 

gelegd door F.de Ridder en C.J.de Ridder 1880’.  

Het herenhuis was aanvankelijk bewoond door 

jonkheer De Pesters, maar werd in 1890 een hotel. 

In 2017 is het gebouw verbouwd met op de 

begane grond architectenbureau Bronsvoort 

Blaak en op de verdiepingen appartementen .

Begane grond Lievendael vrij toegankelijk van 

10.00 - 17.00 uur.

Tevens expositie transformatie Citroëngebouw 

Amsterdam .

GINTERIEUR
Hof 7 

Naast het gemeentehuis werd in de achttiende 

eeuw een Waaggebouw opgericht , waar tabak 

werd gewogen en gekeurd.  In 1876 volgde de 

oprichting van een tabaksbeurs. In de twintigste 

eeuw werd het pand toegevoegd aan het 

gemeentehuis. Het is nu een interieurbureau met 

woonhuis.

Vrij toegankelijk van 10.00 - 17.00 uur.5

6

NAPOLEONHUISJE
Nederstraat 11

Dit pand is een energiezuinig en gasvrij  

monument;  klaar voor de toekomst.

Sinds november 2016 heeft dit Amerongse 

monument  geen gasaansluiting meer. De woning 

is door een recente verbouwing ingrijpend 

verduurzaamd, het wooncomfort verhoogd, de 

energierekening drastisch verlaagd en de 

CO
2
-uitstoot tot nul gereduceerd. 

De bewoners Elaine en Jeroen stellen de 

benedenverdieping van hun woning open. Ze 

vertellen u graag hun verhaal en zullen een en 

ander illustreren met een korte fotopresentatie. 

Een ‘waarschuwing’ is echter op zijn plaats: de kans 

bestaat dat u geïnspireerd raakt om met uw eigen 

woning aan de slag te gaan. 

Vrij toegankelijk van 10.00 - 17.00 uur 

DE KARAVAAN OP DE HOF
10.30 -  12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur

Workshop ‘Bouwsels op wielen’

Boeren, burgers en buitenlui’ trokken vroeger met 

paard en wagen en andere bouwsels op wielen 

door stad en land. Kinderen kunnen nu op de Hof 

hun eigen bouwsel op wielen maken. Ze gaan met 

hout aan de slag om hun bouwsel vorm te geven 

en kunnen details aanbrengen met gekleurd hout. 

Kinderen die verschillende plekken bezoeken, 

vormen gedurende de dag een ’onbewuste’ 

optocht door het dorp.  Chantal de Wolde neemt 

ook dieren mee, ter verlevendiging van het plein.

www.chantaldewolde.nl 

Kinderen kunnen zich aanmelden ter plekke bij 

architectenbureau Bronsvoort Blaak.

7
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ANDRIESKERK EN ANDRIESTOREN
Hof 16   

De laatgotische Andrieskerk ligt op een vrij hoog 

terrein aan de Hof. De kerk is ontstaan uit een 

oudere romaanse kerk, waarschijnlijk uit de 

dertiende eeuw. In het transept tussen koor en 

schip zijn daar nog resten van aanwezig. Een niet- 

authentieke wijdingssteen boven de deur van de 

Natewischkapel aan de zuidzijde vermeldt: ‘Heer 

Ian Gerritsz van Zuylen van Natewisch Ridder heeft 

deze kapel gesticht in het jaar 1418’. In werkelijk-

heid is deze kapel waarschijnlijk in de zeventiende 

eeuw gebouwd. In 1527 werd aan de bouw van de 

toren begonnen. Omstreeks het midden van de 

zestiende eeuw was de bouw van de kerk voltooid. 

Interessant zijn de rouwborden en de muur- 

schilderingen. Kenmerkend voor de Andrieskerk 

zijn  ook de vele verbouwingen en aanpassingen 

die er door de eeuwen heen zijn geweest. Ook 

vandaag de dag liggen er vergevorderde plannen 

om de Andrieskerk te herinrichten. Kern van deze 

plannen is multifunctionaliteit met als doel een 

open en toegankelijke kerk van en voor  

Amerongers.

11.00 - 16.00 uur  

Huib van Alfen vertelt u graag over de  

geschiedenis van de kerk.

10.30 , 11.30, 12.30 en 13.30 uur 

Sophie de Klerk op accordeon.

11.00 - 16.00 uur  

Kerkelijke muziek op orgel en vleugel. 

11.00 - 16.00 uur

Presentatie herinrichting Andrieskerk

Beklimming toren

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

Geniet van een prachtig uitzicht op Amerongen en 

de wijde omgeving. 

John Boer zal boven een gedicht voordragen.

Toegang: groepen van maximaal 15 personen. 

Reserveren bij de stand van Open Monumenten-

dag op de Grietmarkt. 

2 8 9
‘SNAAIEN EN SNOEPEN’  OP DE HOF

Een historisch wagenspel door toneelgroep Chapeau 

samen met volksmuziekgroep Gaudialis.

Over ‘Snaaien en snoepen’.

Wat gebeurt er in 1931 toch allemaal in de burgemeesterswoning van Amerongen?  

De burgemeester woont met zijn vrouw in het statige huis op de Hof. Mevrouw is een dame die 

houdt van uitgaan met haar  vriendinnen. Ze laat het huishouden dan ook graag over aan het 

personeel. Mevrouw heeft niet in de gaten dat er heel wat loos is. Er verdwijnt van alles ...

Door een slinks plan wordt de dader uiteindelijk ontmaskerd.”

12.00 tot 12.30 uur 

Chapeau speelt ‘Snaaien en snoepen’.

13.00 - 13.30 uur 

Gaudialis speelt muziek.

13.45 - 14.15 uur 

Chapeau speelt ‘Snaaien en snoepen’.

14.45 - 15.15 uur 

Gaudialis speelt muziek. 

15.30 - 16.00 uur 

Chapeau speelt ‘Snaaien en snoepen’.

‘’Gaudiális’ betekent vreugdebrengend. De musici 

bespelen ieder één of meerdere instrumenten, 

zoals accordeon, mandoline, dwarsfluit, fagot, 

blokfluit, gitaar en percussie. Soms wordt er bij 

gezongen. 

Het repertoire varieert van Israëlische en 

klezmer- muziek, Europese wijsjes, Balkanmuziek 

en Russische volksmuziek tot  Oudnederlandse 

dansmuziek. 

10
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KASTEEL AMERONGEN   
Drostestraat 20

Romantische roeitocht in klassieke wherry’s

11.00 uur -17.30 uur: 

Roeien, kasteeltuin open .

Aanmelding (gratis) roeitocht over de gracht 

rondom het kasteel(hoofdgebouw).

De kasteeltuin is op 9 september gratis  

toegankelijk.

Onder begeleiding van roeivereniging VADA 

kunnen telkens twee personen per wherry 

genieten van de aanblik op Kasteel Amerongen 

vanaf het water.

EXPOSITIE IN HET KASTEEL  
MANNEN MET EEN MISSIE

12.00 uur – 17.00 uur 

Toegang: Museumkaart en kinderen gratis.

volwassenen € 5,-

De heren van Amerongen voelden het als een 

roeping om de eer en roem van hun illustere 

geslacht hoog te houden en door te geven aan 

volgende generaties. Familiewapens, kastelen en 

deugden als moed, wijsheid en niet te vergeten 

roem, waren van groot belang.   

Aan de hand van vijf adellijke heren maakt u kennis 

met hun missie, maar ook met hun roemruchte 

daden.  Zij streden voor volk en vaderland. Zij 

behoorden tot de bestuurlijke elite van ons land en 

waren diplomatiek en militair onderscheidend. U 

ontmoet ze op  

9 september via hun familiewapens, bijzondere 

mantels, kronen, reiskoffers, brieven en portret-

ten. U komt o.a. oog in oog te staan met Godard van 

Reede.

Godard van Reede was veldmaarschalk van de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij 

werd op het kasteel geboren als zoon van Godard 

Adriaan van Reede. 

11

12

De jonge Van Reede had nauwe banden met  

Willem III van Oranje-Nassau. Hij volgde Willem 

naar Engeland toen die in 1688 de troon van 

Engeland, Schotland en Ierland opeiste. In 1693 

keerde Van Reede samen met Willem terug naar 

Nederland. In 1702 werd hij opperbevelhebber 

van alle Nederlandse troepen. Na zijn dood werd 

Van Reede begraven in de Andrieskerk in 

Amerongen.

OPTREDEN
‘REGIMENTSFANFARE GARDE GRENADIERS EN 

JAGERS’ OP HET KASTEELTERREIN 

12.00  - 13.00 uur

De Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en 

Jagers’ is een van de professionele muziekkorp-

sen van de Nederlandse krijgsmacht. Het is 

verbonden aan het Garderegiment Grenadiers en 

Jagers en bestaat uit 21 muzikanten en een vaste 

dirigent, kapitein Harry van Bruggen. Het orkest 

bestaat sinds 5 september 2005 en is onderdeel 

van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem 

Friso’. Het Garderegiment Grenadiers en Jagers is 

opgericht in 1829.   

De uitvinding van de handgranaat in de zeven-

tiende eeuw schept de behoefte aan grote, sterke 

grenadiers als ‘granaatwerper’. Berenmutsen 

moeten hen beschermen tegen sabelhouwen en 

de aan de voorzijde kleurrijke uniformen moeten 

hen nog groter doen lijken. Groene uniformen 

helpen hen zich als jagers aan de omgeving aan te 

passen. Omdat zij vorsten en veldheren bewaken 

als lijfwacht, worden zij ook ‘gardist’. Tegenwoor-

dig wordt het gardeaspect vooral getoond tijdens 

erediensten als Prinsjesdag, bij koninklijke 

begrafenissen en als erewacht bij staatsbezoeken 

van buitenlandse staatshoofden. Het reserve 

jagersregiment, verplaatst naar Amerongen, 

heeft met twee bataljons deelgenomen aan de 

strijd om de Grebbeberg. 208 grenadiers en jagers 

zijn bij deze acties in de meidagen van 1940 

gesneuveld.

13 
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GRIETMARKT
Margaretha Turnorlaan

10.00 – 17.00 uur 

Er zijn stands met werk van jonge designers, kunst 

om te bekijken of te kopen en biologische 

producten zoals kaas, vlees, groenten, padden-

stoelen, brood en koffie. Op een gezellig terras 

met biologische hapjes en drankjes kunnen 

bezoekers genieten van sfeervolle livemuziek. 

Kinderen kunnen meedoen aan creatieve 

workshops en activiteiten. Kijk op   

www.grietmarkt.nl voor het actuele programma.

GRIETMAAL 
Margaretha Turnorlaan

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 6 september) te koop 

via www.grietmarkt.nl of bij genoemde 

restaurants.  (Grietmaal is € 18,- voor  

volwassenen en € 8,50 voor kinderen t/m 12 jaar.)

14 14 15MOLEN MAALLUST
Molenstraat 17

Een draaiend monument ... 

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.

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! 

MUZIEK OP DE VEERPONT  
ECK EN WIEL

13.00, 14.00 en 15.00 uur 

Het shantykoor ‘Tussen Rijn en Lek’ uit Wijk bij 

Duurstede verwelkomt de gasten die over de Rijn 

naar de Open Monumentendag in Amerongen 

komen op de veerpont vanaf Eck en Wiel met een 

traditioneel optreden. Meezingen mag!

10.00 , 11.00 en 15.30 uur 

Gratis meevaren?

U kunt op 9 september een halfuur gratis mee- 

varen in de stuurhut van de veerpont, met een 

toelichting van Geer van Lunsen op de historie van 

de veerpont en het ambacht van de veerman. 

Maximaal 6 personen per keer. 

www.veerdiensteckenwiel.nl

16 17  
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TABAKSTEELTMUSEUM
Burg. Jhr. H. van de Boschstraat 46

09.00  - 17.00  uur

Gratis toegang.

Tabaksteeltcultuur, eeuwenlang de motor van 

Amerongen ...

Het Tabaksteeltmuseum huist in een oude tabaks-

schuur en biedt een overzicht van de historie van 

de tabaksteeltcultuur 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. Buiten het 

museum wordt op een tabaksveld getoond hoe 

eeuwenlang de tabaksteelt in de praktijk verliep. 

Gedurende de hele dag zullen rond het museum en 

in de naastgelegen Napoleonschuur een aantal 

klassieke tractoren te bezichtigen zijn, neemt u 

ook gerust een kijkje in de in verbouw zijnde 

monumentale Napoleonschuur!

www.tabaksteeltmuseum.nl

Programma
10.00 uur 

Start van de laatste tabaksoogst door de ‘oude’ 

Amerongse tabaksplukkers.

10.00 – 12.00 uur 

Demonstraties sigarenmaken op de traditionele 

manier door een ambachtelijke sigarenmaker.

11.00 - 12.00  uur

Burgemeester Naafs van gemeente Utrechtse 

Heuvelrug helpt de tabaksplukkers een handje 

met aanspijlen en opbossen van de tabaksblade-

ren, en brengt een toost uit op de geslaagde 

tabaksoogst.

13.30 - 14.15 en 15.00 - 15.45 uur 

Optreden van Big Band Veenendaal: groovy, 

funky, jazzy!
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NAPOLEONSCHUUR EN   
DORP & NATUUR
Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 42

RONDLEIDING VERBOUWING EN HERINRICHTING

10.00 – 16.00 uur 

Expositie en toelichting Merovingische boerderij

De werkgroep Archeologie heeft een maquette 

van een Merovingische boerderij die ooit in 

Leersum heeft gestaan. Jos Rams heeft deze 

gemaakt en op 9 september vertelt hij daar vol 

vuur over.

INFOCENTRUM UTRECHTS  
LANDSCHAP
Veenseweg 8

10.00 – 17.00 uur  ( gratis parkeren)

Het infocentrum van Utrechts Landschap fungeert 

als pleisterplaats voor de paardentram.  De tram 

stopt op de parkeerplaats aan de Burgwal, waar de 

bezoeker middels vlaggen richting het infocen-

trum worden geleid. Daar vinden een aantal 

aantrekkelijke  activiteiten plaats:

• demonstratie spinnen met een spinnenwiel;

• verkoop van zelfgemaakte houten producten 

van hout uit de Amerongse bossen, zoals 

kettingen en Zweedse fakkels. 

In het  winkeltje zijn allerlei artikelen te koop 

zoals zelfgemaakte jams, honing, natuurboe-

ken, kinderspeelgoed, servetten, aardewerk.

• de laatste tabak van het veldje bij de 

tabaksschuur wordt gesneden, aangespijld 

en opgehangen.

• de tentoonstelling ‘Boeren, burgers & 

buitenlui’ met o.a. werktuigen en gereed-

schappen kan bekeken worden. Het betreft 

een expositie van oud materiaal uit de 

geschonken nalatenschap van prof. dr.  

F.H.M. Grapperhaus, voormalig staats- 

secretaris en inwoner van Amerongen.
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ZUYLESTEIN, ICOON OP DE  
HEUVELRUG
Rijksstraatweg 7 – 9

- Gratis parkeren. 

- Er is een halte voor de paardentram.

Landgoed Zuylestein met haar unieke zeven- 

tiende-eeuwse lanenstructuur waar bos, weide, 

hakhout en water elkaar afwisselen, heet u 

welkom in de tuinen, waaronder de gerestaureer-

de moestuin binnen de muren.

Zaterdag 9 september 2017

10.00 - 17.30 uur  

De ommuurde tuin en moestuin zijn gratis

toegankelijk. 

Bij de ingang van de binnentuin is gelegenheid 

iets te eten of te drinken en producten uit de 

moestuin te kopen.

12.00, 14.00, en 15.30 uur 

Rondleidingen met toelichting over de geschie-

denis van de tuin, het sterrenbos en de restauratie 

van de zeventiende-eeuwse moestuin.
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Duur rondleidingen:  ca. 45 minuten. Kinderen 

gratis, volwassenen  € 2,-  pp. 

Aanmelden en betaling tot tien minuten voor de 

start ter plaatse. 

Max. dertig personen per rondleiding.

12.00, 14.00, en 16.00 uur  

Rondleidingen  naar het gerestaureerde 

veertiende -eeuwse stalgebouw en de boerderij  

Ridderhofstad Waayestein. 

Duur rondleidingen: ca. 45 minuten. Kinderen 

gratis, volwassenen € 3,-  p.p. 

Aanmelding via info@landgoed-zuylestein.nl.  Je 

bent definitief aangemeld na overmaking van het 

bedrag op rekeningnummer NL88 ABNA 0592 

4917 57,  t.n.v. Stichting Exploitatie Landgoederen 

Waayestein en Zuylestein, onder vermelding van 

‘excursie Waayestein’,  naam en e-mailadres. 

Max. dertig deelnemers per rondleiding.

16.00 uur 

Borreltijd met muziek door Gaudialis. 

Zondag 10 september 2017

10.00 - 17.00 uur

De ommuurde tuin en moestuin zijn gratis 

toegankelijk. 

Bij de ingang van de binnentuin is gelegenheid 

iets te eten of te drinken en producten uit de 

moestuin te kopen.

12.00, 14.00, 15.30 uur

Rondleidingen met toelichting over de geschie-

denis van de tuin, het sterrenbos en de restauratie 

van de zeventiende-eeuwse moestuin.

Duur rondleiding: ca. 45 minuten. 

Kinderen gratis, volwassenen  € 2,- p.p .

Aanmelden en betaling contant tot tien minuten 

voor de start ter plaatse. 

Max. dertig personen per rondleiding.
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Zondag 10 September

MINI-SYMPOSIUM

Zuylestein: historisch en innovatief telen en 

kweken … 

Een symposium over innovatieve technieken van 

voedselproductie in nauwe samenwerking met de 

natuur. Wat verwacht men te bereiken met 

natuur-inclusieve landbouw en voedselbossen? 

Welke initiatieven zijn er? Wat is de betekenis van 

en voor Zuylestein hierbij?

12.30  uur

Ontvangst met koffie, thee en landgoedappelsap.

12.55 uur 

Welkom.

13.00  uur

Van uniformiteit naar diversiteit  in de voedsel-

productie. 

DR. IR. DIRK VAN APELDOORN

Onderzoeker bij het Departement Plantenweten-

schappen WUR Wageningen, Onderdeel Farming 

Systems Ecology. Met als expertises landbouw 

systemen en agro-ecosystemen.

Dirk van Apeldoorn verhaalt over zijn onderzoek 

naar de effecten en mogelijkheden van stroken-

teelt, en hoe natuurinclusieve landbouw in de 

praktijk te brengen.

13.30 uur

Voedselbossen verzoenen natuur en landbouw.

MARC BUITER

Zelfstandig adviseur duurzaamheid en secretaris 

voor de Stichting Voedselbosbouw Nederland. 

Verhaalt over de duurzame ontwikkeling en 

exploitatie van voedselbossen. 

14.00 uur

 De toekomst van een zeventiende-eeuwse 

moestuin.

THEA DENGERINK

Onderzoeker historische tuinen en ad interim 

moestuinbaas. Verhaalt over historische 

innovatieve technieken.

20
JEMIMA DE BRAUWERE

Eigenaar Landgoed Zuylestein

Verhaalt over inspiratie voor de toekomst.

14.30 uur

Discussie.

15.00  uur 

Koffie- en theepauze.

15.30 - 16.30 uur

Excursie in de bossen en de moestuin op het 

landgoed, op zoek naar de (on)mogelijkheden.

16.30 - 17.30 uur

Borrel.

Kosten symposium €7,50, inclusief excursie. 

Vooraf aanmelden via:  

info@landgoed-zuylestein.nl 

U bent definitief aangemeld na overmaking van 

het bedrag naar NL88 ABNA 0592 4917 57  t.n.v. 

Stichting Exploitatie Landgoederen Waayestein 

en Zuylestein onder vermelding van ‘symposium’, 

naam en e-mailadres. Max. veertig deelnemers.
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Redactie: 

Stichting Open Monumentendag Amerongen

Vormgeving en layout: 

NOVAD creatieve merkversterkers

Foto’s:

historische archieven,

Arie Rebergen visuele communicatie (foto omslag 

voorzijde) 

De Open Monumentendagen Amerongen worden 

georganiseerd door de Stichting Open Monumen-

tendag Amerongen, samen met alle in dit 

programmaboekje genoemde organisaties en 

personen. 

Het programma is tot stand gekomen met steun 

van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Rabobank 

Utrechtse Heuvelrug, Stichting Mien van ’t Sant, 

Amon, Stichting GoedZo en vele lokale en 

regionale sponsoren en 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 

Monumentendag, georganiseerde activiteiten. 

Wijzigingen in het programma voorbehouden.

www.openmonumentendagamerongen.nl

www.facebook.com/openmonumentendag-Amerongen

info@openmonumentendagamerongen.nl

 

COLOFON

Portierswoning - landgoed Zuylestein

Rijksstraatweg 3 - Leersum

Overstraat 22Voor al uw feestelijke bijeenkomsten

www.denroodenleeuw.nl

Prins Bernhardlaan 1

Drostestraat 12

Burg. Jhr. H. v.d.

Boschstraat 13

SPONSORS

OPEN MONUMENTENDAG

AMERONGEN

H E R B E R G
DEN ROODEN LEEUW

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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Kinderfeestjes en schoolreisjes
Minicamping

Bed & Breakfast
Familie-reünie’s 

met BBQ
Boerengolf binnen en buiten

Mobiele Kinderboerderij
Kamelen- en 

Kerststalverhuur

Tel. (0343) 45 17 57
www.boterbloem.com
info@boterbloem.com

Leo en Ria van Doorn
Ameronger Wetering 2 
3958 MD  Amerongen 
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AMERONGEN

creatieve
merkversterkers

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

Koenestraat 7  -  3958 XD Amerongen  -  06-20602619

MORREN
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PROGRAMMA
Boeren, Burgers & Buitenlui


