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DUURZAAM DUURT HET LANGST

De VriendenLoterij Open Monumentendag wordt jaarlijks georganiseerd door OMD Amerongen en het 

landelijk bureau Open Monumentendag in samenwerking met de VriendenLoterij. Met dit evenement 

willen wij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands 

cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te behouden voor een breed publiek. 

‘The European Heritage Days (EHD) for National Coordinators and Stakeholders’ bepaalt jaarlijks het over-

koepelend thema voor alle deelnemende landen. Voor 2022 is het thema ‘Duurzaamheid, Duurzaam duurt 

het Langst’.

Historische gebouwen en landschappen zijn blijvende herkenbare bakens in een veranderende omgeving. 

Ze laten zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Erfgoed én 

mensen blijven het verhaal vertellen van een straat, dorp, een stad. 

Het beloven interessante Open Monumentendagen te worden met activiteiten, lezingen en muziek op een 

aantal locaties in het dorp Amerongen. Erfgoed is van ons allemaal en dat vieren we dit weekend, ook in 

Amerongen! Welkom en veel plezier. 

Stichting Open Monumentendag Amerongen:  

Theo Joosten (vz), Jacqueline Ruijs, Harm Tenback, René Cornelisse, Maarten van Heest, Ron van Rossum

Vanaf begin augustus steekt de website van OMDA in een nieuw jasje. Het voordeel is 
onder andere, dat de vaste relaties direct gelinkt zijn aan de website, dat informatie over 
lokale monumenten op eenvoudige wijze gevonden kan worden en dat men rechtstreeks 
kan reserveren voor de Generatielezing. 
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9E GENERATIELEZING ANDRIESKERK

Andrieskerk Amerongen 

De Hof 16

Vrijdag 2 september

20.00 - 22.00 uur 

Gratis toegang

Deelname na aanmelding via de website:

openmonumentendagamerongen.nl.

U ontvangt automatisch een bevestiging.

Met deze lezing beogen we: 

•  Aandacht voor de betekenis en de toekomst 

van het erfgoed 

• Erfgoed als inspiratiebron voor het nieuwe

•  Oog en respect voor voorbije en komende 

generaties

PROGRAMMA
19.50 uur – De Andrieskerk, jouw en mijn 

monument

20.00 uur – Mirjam Blott

Opening en introductie 

20.05 uur – Herman de Roode 

Gedicht ‘Mijn Oude Dorp’

20.15 uur – Katja Naegele (viool) en  

Matthias Naegele (cello)

Werken van Bach, Handel en Tsjaikowsky 

20.35 uur – Floris Alkemade  

DE TOEKOMST VAN DE ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD

De ontwikkeling van de mensheid is een ongelofelijk 

spannend verhaal. Af en toe tekenen zich in die lange 

geschiedenis momenten af waar er sprake is van een 

fundamentele omwenteling. Zonder het ten volle 

beseffen zitten we nu midden in zo’n revolutionaire 

tijd, een explosie in slow motion. Meer dan ooit zullen 

we moeten beseffen dat het niet de wereld is die onze 

verhalen maakt, maar dat het onze verhalen zijn die 

een wereld kunnen scheppen. Meer dan ooit zullen 

we daarvoor naar het verleden moeten kijken om een 

toekomst vorm te kunnen geven. En natuurlijk ook in 

Amerongen.

21.30 uur – Katja Naegele (viool) en  

Matthias Naegele (cello)

Werken van Bach, Handel en Tsjaikowsky

21.50 uur –  Theo Joosten [vz]

Afsluiting

THEMABOEKJE 
Naast het programmaboekje 2022 biedt Stichting 

Open Monumentendag Amerongen alle inwoners 

het themaboekje ‘De Overstraat, duurzaam duurt 

het langst’ aan. In dit themaboekje vertellen 

mensen en gebouwen het verhaal van de eeuwen- 

oude Overstraat in Amerongen. De straat doorstaat 

alle veranderingen op ruimtelijk, functioneel en 

sociaal terrein. Voor deze straat geld in optima 

forma: “Duurzaam duurt het langst”.

PARKEERMOGELIJKHEDEN 
Gratis parkeermogelijkheid is op beide dagen 

beschikbaar op 

• Landgoed Zuylestein

• het TOP (Toeristisch Overstap Punt),  

(Groene Entree richting Elst, de Burgwal).

Op zaterdag 10 september kunt u tegen een kleine 

vergoeding parkeren tegenover herberg Den 

Rooden Leeuw, hoek Lekdijk/Rijnsteeg. 

INFORMATIESTAND 
Op zaterdag 10 september kunt u voor vragen en 

uw aanmelding voor deelname aan activiteiten 

terecht in de kraam van Stichting Open Monu-

mentendag Amerongen op de Grietmarkt.  

Of zie: openmonumentendagamerongen.nl.

MUZIEKFESTIVAL UTRECHTSE HEUVELRUG 
De missie van het Muziekfestival Utrechtse 

Heuvelrug is: muziek tijdens de Open Monu-

mentendagen maken op mooie locaties door 

amateur- en beroepsmusici met een diversiteit 

aan deelnemers en met een muziekstijl voor een 

zo breed mogelijk publiek. In dit programmaboekje  

is met een  aangegeven waar concerten  

plaatsvinden in Amerongen. De concerten in de 

andere dorpen van onze gemeente vindt u op  

muziekfestival-uh.nl

KLASSENDAG 
Kasteel Amerongen 

16 september 

Voor de Klassendag 

zijn de kinderen van 

de groepen 7 en 8 

dit jaar uitgenodigd op Kasteel Amerongen in het 

kader van 350 jaar herdenking Rampjaar met in 

het bijzonder de grote brand op het Kasteel. De 

kinderen gaan een eigen familiewapen ontwerpen. 

Voor de kinderen wordt door vrijwilligers van 

het Kasteel i.s.m. het Regionaal Archief Zuidoost 

Utrecht een speciaal lespakket samengesteld. 
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WIE ZIJN ZIJ 

Floris Alkemade 

Floris Alkemade studeerde in 1989 af als architect en stedenbouwkundige aan 

de TU Delft. Na 18 jaar samenwerking met Rem Koolhaas richtte hij in 2008 zijn 

ontwerpbureau FAA op vanuit Sint-Oedenrode, Brussel en Parijs. Van 2015 tot 

2021 vervulde hij de functie van Rijksbouwmeester. Hij was gastprofessor in 

Gent en lector aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. In 2018 werd hij 

gekozen als Nederlands Architect Van Het Jaar. In juli 2021 was hij gast bij Zo-

mergasten van de VPRO. Floris heeft o.a. gewerkt aan het stadshart van Almere, 

de herontwikkeling van het wereldcultuur erfgoed van de Zeche Zollverein 

in Essen, het Ruhrmuseum en het zeshonderd meter lange entrepotgebouw 

Macdonald in Parijs. 

Zoals uit zijn essay “De Toekomst van Nederland” spreekt - met als ondertitel “De 

kunst van te veranderen”- bouwt hij vanuit de ontwerpende creatieve blik een 

hoopvol en samenhangend verhaal op over de vele noodzakelijke veranderingen 

die ons te wachten staan. 

Katja Naegele 

Katja (2009) begon op haar vijfde met vioolspelen. Op haar negende werd ze 

toegelaten tot de Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam 

in de klas van Coosje Wijzenbeek. Met de Fancy Fiddlers deed ze een aantal 

masterclasses en gaf ze veel concerten op verschillende podia zoals Splendor, 

Tivoli Vredenburg en het Concertgebouw. Recent heeft ze meegedaan aan een 

masterclass viool bij Ilona Sie Dhan Ho in le Havre. Op het Britten Concours 2022 

in Zwolle behaalde Katja de derde prijs.  

 

Matthias Naegele 

Cellist  Matthias Naegele (1957) heeft als solist en als kamermusicus opgetre-

den in Europa, Amerika, Mexico, Israel, Brazilië en Azië. Hij speelde op muziek-

festivals als Marlboro, Mostly Modern in Middelburg, Apple Hill, Dubrovnick, 

Jerusalem, Curaçao, California Sate Summer Arts, International Musicians 

Festival in Prussia Cove, en de Edinburgh Festivals. Op dit moment speelt hij met 

het Rietveld Ensemble en geeft hij les op het Academie Muziek Talent in Utrecht. 

Matthias speelt op een Mateo Gofriller cello, gemaakt in Venetie in 1735. 

Mirjam Blott

Mirjam Blott woont in Amerongen en was projectleider van het Nederlandse 

programma van het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Na afronding van 

haar studie kunstgeschiedenis werkte zij in musea en sinds 2004 vanuit haar 

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

en manager binnen de culturele sector hebben haar gevormd tot een doelge-

richte vrijdenker en verbinder pur sang. 

deculturelezaak.nl

Herman O. de Roode  

Herman woont sinds 1985 in de ‘Posthoorn’ in Amerongen. Hij was docent 

creatieve vakken, dramatherapeut en acteur-regisseur. Als voordrachts- 

kunstenaar is hij nog regelmatig te zien als de personificatie van Margaretha 

Turnor, maar bovenal vindt Herman zich een gewoon mens. 

76 OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN PROGRAMMA



PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN 2022

TROMPET AUBADE ‘OPEN’ 
VANAF DE KERKTOREN   

Zaterdag 10 september 

09.45 - 10.00 uur

Vanaf de Andriestoren brengt de trompettiste Ank 

van Essen-Schouten een door haar zelf gecom-

poneerde ode aan Amerongen. Ank studeerde 

Composition for the media en Sound Design 

aan de HKU en de Open University of London.  

Zij speelde onder andere bij het Veenendaalse 

Koperensemble, het Betuws Symfonie Orkest, 

kerkelijke muziekgezelschappen en bij bijzondere 

gelegenheden.

OPENING PROGRAMMA
Margaretha Turnorlaan 

Zaterdag 10 september 

10.30 uur

Opening Open Monumentendag en Grietmarkt. 

Wethouder Anouk Haaxma zal met Ernst Hart van 

de Grietmarkt en Theo Joosten van de Stichting 

Open Monumentendag Amerongen beide feeste-

lijke evenementen openen.

DE OVERSTRAAT, 
DUURZAAM DUURT HET LANGST
Zaterdag 10 september 

De Overstraat is een markante monumentale 

straat in Amerongen. Door de tijd hebben vele 

panden allerlei bestemmingen gehad: boerderij, 

winkel, woonhuis, etc. Veel panden zijn of worden 

nu toekomstgericht verduurzaamd. De straat 

is permanent in transitie. De bewoners op de 

Overstraat maken er een gezellige en informatieve 

Open Monumentendag van. 

THEMABOEKJE EN KAART
In het themaboekje ‘De Overstraat, Duurzaam 

duurt het langst’ leest u de geschiedenis en 

een droom over de toekomst. Een groot aantal 

bewoners komt aan het woord.

Op een kaart zijn historische beelden en  

historische bestemmingen aangegeven.

VERDUURZAMING
Verschillende panden zijn of worden verduur-

zaamd. Stel uw vragen aan de bewoners.

MUZIEK  

14.00 uur  

Big Band Veenendaal verzorgt op het terras bij  

De Wij Vorm een spetterend optreden.  

10.00 -17.00 uur 

“Het geheim van de perfecte koffie”

‘s Werelds favoriete Moccamaster Koffiezetappa-

raat komt uit Amerongen: al 58 jaar duurzaam en 

recyclebaar!   

Technivorm is met een expositie te gast bij De 

Wij Vorm en er is een kleine tentoonstelling in de 

etalages van Luckerhof en DB-Wonen (voorheen 

Breeschoten).  

Er is gratis koffie en een Kennis Quiz met een 

Koffiezetaparaat als prijs. Oplossing quiz inleveren 

bij info@openmonumentendagamerongen.nl.  

Tijdens het Grietmaal maken we de winnaar van de 

koffie-quiz bekend.

HISTORISCHE INFORMATIE
Historische foto’s (beschikbaar gesteld door de 

Heemkundige Stichting en Open Monumenten-

dag) van veel panden hangen uitvergroot achter 

de ramen.

RONDLEIDINGEN OP DE OVERSTRAAT
Overstraat 1 

11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur 

Peter Hilligehekken van de Heemkundige Stichting 

zal drie rondleidingen geven, die elk 1 uur duurt. 

Maximaal 15 deelnemers per rondleiding. 

Aanmelden in de kraam van Open Monumenten-

dag op de Grietmarkt.

OPEN PANDEN
Een aantal monumenten zullen geheel of  

gedeeltelijk open zijn (soms alleen de tuin).  

• Galerie het Hartenhuis (nr 16), 

• De Posthoorn (nr 19, alleen de bijzondere tuin),

• Makelaardij Luckerhof (nr 22), 

• Galerie 32 (nr 32), 

• Onbeperkt aan de Slag (nr 36), 

• Galerie De Boogaard, (nr 42), 

• De Wij vorm (nr 47) en 

• DB-Wonen (voorheen Breeschoten).  
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ANDRIESKERK EN 
ANDRIESTOREN 
Hof 16 

Gratis toegang

Zaterdag 10 september

RONDLEIDINGEN
10.00 -17.00 uur

De rondleiders vertellen u graag over de  

geschiedenis van de kerk en het interieur.

Zie ook het themaboekje 2021 op  

openmonumentendagamerongen.nl.

Het authentieke Bätz-Witte orgel uit de 19de 

eeuw wordt op gezette tijden bespeeld. 

De video ‘de Andrieskerk, jouw en mijn monument’ 

wordt ieder uur gepresenteerd.

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

Toegang gratis en in groepen van maximaal 10 

personen.

Reserveren alleen mogelijk bij de stand van  

Open Monumentendag op de Grietmarkt. 

Onder begeleiding van een gids kunt u genieten 

van een prachtig uitzicht op Amerongen en de 

wijde omgeving. De dichter John Boer zal boven 

een gedicht voordragen. 

DE GROENE KERK
10.00 en 14.00 uur 

De hele dag door wordt er informatie gegeven 

over het thema ‘de groene kerk’. Om 10.00 uur en 

14.00 uur zijn er groene workshops voor kinderen. 

Zondag 11 september

RONDLEIDINGEN, TORENBEKLIMMINGEN 
EN VIDEOPRESENTATIE
13.00 -17.00 uur

Zie programma zaterdag. Reserveren voor  

torenbeklimming kan alleen op zaterdag.

OUDE GEMEENTEHUIS 
Hof 1-5  

Zaterdag 10 september 

EEN DUURZAAM OUD GEMEENTEHUIS
Al 500 jaar een gebouw met diverse functies en 

duurzaam getransformeerd. De bouw van het 

vroegere raadhuis was rond 1620. Omstreeks 

1750 komt het raadhuis in eigendom van de 

Heer van Amerongen. Na ruim een eeuw werd de 

gemeente in 1857 opnieuw eigenaar.  In 1951 is 

het oude gemeentehuis gesloopt en vervangen 

door het huidige gebouw. Als gevolg van de 

gemeentelijke herindeling is het gebouw verkocht 

aan de familie Scheidt, die het verbouwde tot hun 

appartementen. 

PROGRAMMA
11.00 uur, 12.15 uur, 14.00 uur en 15.15 uur

Rondleidingen met lezing en muziek:

• huiskamerconcert door Muziekfestival 

Utrechtse heuvelrug   

• inleiding over de duurzame transitie van het 

gebouw door Michel Scheidt

• rondleiding door Andrea en Michel Scheidt

Men kan inschrijven op een van de vier sessies 

(duur max. 60 min.) met maximaal 25 personen. 

Aanmelden vereist bij de stand van Open  

Monumentendag op de Grietmarkt.

Het muzikale deel zal om 11.00 uur en 12.15 uur 

verzorgd worden door Jan Duindam (gitaar/zang) 

– singer song writer en om 14.00 uur en 15.15 uur  

door Martin van Mourik (gitaar/zang) – Latijns- 

Amerikaans 
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MONUMENTENCONCERT 
MUZIEKFESTIVAL UTRECHTSE HEUVELRUG / 
STICHTING VRIENDEN ANDRIESKERK   

 
Zaterdag 10 september

Aanvang 20.30 uur

Toegangskaarten € 17,50 (kinderen/jeugd gratis) 

Inclusief consumptie na afloop. Reserveren via 

andrieskerk.nl of muziekfestival-uh.nl

PROGRAMMA
L. van Beethoven (1770 - 1827): 

Sonate voor viool en piano in D, op. 12 nr. 1

• Allegro con brio

• Tema con Variazioni: Andante con moto

• Rondo: Allegro

F. Schubert (1797 – 1828):   

Grazer Fantasie in C D. 605 voor piano solo

W. Rabl (1873 – 1940):

Kwartet voor piano, klarinet, viool en cello

• Allegro moderato

• Adagio molto-Un poco più lento-Allegro 

vivace- Adagio molto e cantabile-Andante  

ma non troppo-Lento grandioso

• Andantino un poco mosso

• Allegro con brio

‘OP WEG DOOR DE ROMANTIEK’

De Romantiek in de muziek begint bij Beethoven.  

Daarom start dit concert met zijn Sonate voor 

viool en piano. Schubert was in staat zijn diepste 

gevoelens hoorbaar te maken. In zijn zeer 

gevoelige Grazer Fantasie voor piano is dat goed te 

horen. Deze verkenning naar de Romantiek eindigt 

met het kwartet voor piano, viool, klarinet en cello 

van Walter Rabl. 

De gevestigde musici Annoesjka Cabo (viool), Bas 

Verheijden (piano) en Guus Fabius (celllo) spelen 

samen met opkomend talent Gijs Linn (klarinet) 

uit de regio.

Bas Verheijden (piano) vestigde zijn naam in 2000 

met de uitvoering van Rachmaninovs 3e Piano-

concert met het NSO. Hij won belangrijke prijzen 

en werd als eerste Nederlander aangenomen aan 

de Accademia Pianistica incontri in Imola. Van zijn 

unieke masterclass bij Maria João Pires maakte 

de AVRO een documentaire. Bas Verheijden nam 

diverse succesvolle cd’s op. Hij is artistiek leider 

van de succesvolle kamermuziekserie MAESTROS-

vanDICHTBIJ in Driebergen. 

Annoesjka Cabo (viool) speelde 15 jaar in de Om- 

roeporkesten en het Rotterdams Philharmonisch 

Orkest. Zij gaf met het Duo Sans Souci meer dan

 400 concerten in binnen- en buitenland en speelt 

in diverse kamermuziekformaties. Annoesjka 

heeft haar eigen vioolschool in Leusden. Zij orga-

niseert regelmatig muziekweken voor kinderen 

en voor volwassenen. Annoesjka is initiatiefnemer 

en mede-organisator van het Muziekfestival 

Utrechtse Heuvelrug, dat plaatsvindt tijdens de 

Open Monumenten Dagen. 

Guus Fabius (cello) speelde in het Jeugd Kamer-

orkest Leiden en studeerde aan de conservatoria 

in Groningen, Amsterdam en Utrecht o.l.v. grote 

cellisten. Hij speelde bij diverse beroepsorkesten 

en bekende strijkkwartetten en neemt deel aan 

het Cugnon-project van Chris Duindam, Hij speelt 

op een cello gebouwd naar het “Servais” model van 

Stradivarius. 

Gijs Linn (klarinet, 19 jaar) is gestart aan het 

Conservatorium van Amsterdam. Hij won o.a. de 

publieksprijs regio Zuid-1 van het Prinses Christina 

Concours in 2021. Als solist was hij in dat seizoen 

te horen in het dubbelconcert van Max Bruch 

met het AJO. Gijs is eerste klarinettist van het 

Amersfoorts Jeugd Orkest en van het UvA orkest 

JP Sweelinck. 

1312 OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN PROGRAMMA



NAPOLEONSCHUUR
Burg. Jhr. H. van de Boschstraat 42  

Zaterdag 10 september 

13.00 - 16.30 uur

Gratis toegang 

De Amerongse waag is in 1806 in opdracht van 

Koning Lodewijk Napoleon gebouwd. De schuur 

diende voor het wegen en opslag van balen tabak 

en de inkwartiering van Franse troepen. Later is de  

schuur, in bezit van de tabakshandel Versteegh, ge- 

bruikt om de tabak klaar te maken voor verzending.  

In 2017 is de schuur duurzaam gerestaureerd met 

een hotel- en culturele bestemming.

13.00 - 13.30 uur   

Pieter Duindam (hoorn), Teake Brunia (trombone), 

Joost Westerveld (piano) – klassiek

13.30 - 14.15 uur  

Lezing door Edwin Maes      

14.30 - 15.00 uur   

Marijke Wispelwey (fluit), Karin de Goede (piano) 

– klassiek

15.00 - 15.45 uur   

Lezing door Edwin Maes                         

LEZING: BESCHERMING CULTUREEL 
ERFGOED TIJDENS OORLOG, CONFLICTEN 
EN CALAMITEITEN.
Cultuur heeft als uiting van menselijke creativiteit 

en verbeelding weinig raakvlakken met de militaire 

wereld. In één opzicht is die relatie zeer negatief 

gebleken; oorlogsgeweld is door de eeuwen heen 

uiterst destructief geweest voor het materiële 

cultureel erfgoed. 

Zijn er parallellen te trekken tussen de verwoesting 

van Kasteel Amerongen in 1672 en het bombar-

dement van de beroemde burcht Krak des Che-

valiers tijdens de Syrische burgeroorlog in 2014? 

Hoe gaan we in binnen- en buitenland om met 

cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten? 

Edwin Maes geeft een historische schets van de 

internationale bescherming en de opvallende rol 

die Nederland daarin speelt. 

Edwin Maes is cultuurhistoricus. Hij is hoofd van 

de sectie Cultuurhistorische Achtergronden & 

Informatie en tevens als reserve luitenant-kolo-

nel hoofd van de liaisongroep Cultureel Erfgoed 

binnen de Koninklijke Landmacht.

TABAKSTEELTMUSEUM
Burg. Jhr. H. van de Boschstraat 46 

Zaterdag 10 september 

10.00 - 17.00 uur

Gratis toegang 

tabaksteeltmuseum.nl

Tabakscultuur, eeuwenlang de motor van 

Amerongen. Het museum huist in een oude  

tabaksschuur en biedt een overzicht van 

de historie van de tabakscultuur in en rond 

Amerongen. De permanente collectie omvat ma-

terialen en gebruiksvoorwerpen en presentaties in 

beeld en geluid. In de authentieke droogschuur is 

te zien, hoe tabak wordt gedroogd en verwerkt.

10.00 uur   

Start van de laatste tabaksoogst door de “oude” 

Amerongse tabaksplukkers onder de vrolijke 

klanken van Coen Bouwmeester met zijn draai- 

orgel tot 12.00 uur.

11.00 uur 

Burgemeester Frits Naafs van de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug helpt de tabaksplukkers 

een handje met het aanspijlen en opbossen van 

de tabaksbladeren en brengt een toast uit op de 

geslaagde oogst. 

De hele dag zijn er demonstraties sigaren maken. 

Kinderen mogen zelf sigaren maken, kosten € 2,-.
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HET LIEVENDAEL  
Hof 6 - 10

Zaterdag 10 september 

10.00 - 16.00 uur

Vrije inloop met toelichting door medewerkers  

van BronsvoortBlaak architecten.

Villa Lievendael op de Hof is van oudsher al een 

duurzaam gebouw. Duurzaam in de betekenis dat 

het al bijna 150 jaar altijd in gebruik is en goed aan 

te passen is voor allerlei functies. Aanvankelijk 

gebouwd als statig woonhuis voor jonkheer De 

Pesters daarna respectievelijk hotel, appartemen-

tengebouw, gemeentekantoor, notariskantoor, 

architectenbureau en anno 2017 een woon/werk-

gebouw. Bij de ingrijpende verbouwing in 2016 is 

de eerste stap gezet voor de verduurzaming van 

het casco en gestreefd wordt om voor de winter 

van 2022 een gasloos gebouw te hebben.

Het architectenbureau heeft een presentatie 

gemaakt over de techniek van de toegepaste bo- 

demwarmtepompinstallatie en Freek Bronsvoort 

vertelt ook over zijn eigen ervaringen met dit 

systeem bij de realisatie van zijn eigen huis in een 

voormalige Amerongse boerderij.

INFOCENTRUM UTRECHTS 
LANDSCHAP
Veenseweg 8 

Zaterdag 10 september 

12.00 - 17.00 uur

Parkeren bij sportpark De Burgwal

utrechtslandschap.nl

Open Monumentendag staat dit jaar in het teken 

van het thema duurzaamheid. Een thema dat 

naadloos aansluit bij de activiteiten die door 

het hele jaar heen ontwikkeld worden door 

Utrechts Landschap/Amerongse Bos. Bij Utrechts 

Landschap kunt u daarbij denken aan de aankoop 

van natuurterreinen met het doel deze als stukken 

vrije natuur te behouden voor komende genera-

ties, maar ook bijvoorbeeld aan de restauratie en 

het draaiende houden van diverse molens in de 

provincie Utrecht.

Vanaf 12.00 uur kunt u na een bezoek aan de 

officiële Tabaksoogst bij het Tabaksteeltmuseum 

de tabaksschuren ook bekijken bij het Utrechts 

Landschap.

Om 13.00 en 15.00 uur zal er een rondwandeling 

zijn voor volwassenen onder leiding van een gids 

die u hierover meer kan vertellen. Tegelijkertijd zal 

de tabak geplukt en aangespijld worden waarbij 

kinderen van harte worden uitgenodigd om te 

komen helpen!

In het ‘winkeltje van het Landschap’ zijn leuke 

cadeautjes en artikelen, gericht op de natuur, te 

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

verse sap drinken.
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GRIETMARKT 
Margaretha Turnorlaan 

Zaterdag 10 september 

10.00 - 17.00 uur 

‘Griet’ was de bijnaam van Margaretha Turnor, 

kasteelvrouwe van Amerongen in de 17e eeuw. 

Haar man verbleef veelal in het buitenland, maar 

zij was een ondernemende vrouw en leidde het 

kasteelleven in zeer roerige tijden. Er was een 

groot boerenbedrijf aan Kasteel Amerongen 

verbonden en bovendien waren er veel contacten 

met kunstenaars, ambachtslui en muzikanten.

Er is op de Grietmarkt een groot aantal stands 

met werk van jonge designers, er is kunst om te 

bekijken of te kopen en biologische producten 

zoals kaas, 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. Zie grietmarkt.nl voor het actuele 

programma.  

GRIETMAAL 
Margaretha Turnorlaan 

Zaterdag 10 september 

18.00 - 20.00 uur

 

Terwijl de bezoekers genieten van terras en 

livemuziek, worden de marktkramen omgebouwd 

tot gezellige eettafels. Om 18.00 uur start het 

Grietmaal, een heerlijke biologische maaltijd, 

verzorgd door de Amerongse restaurants De 

Rode Leeuw no. 35 en Buitenlust. En ook hierbij is 

livemuziek! 

Kaarten voor het Grietmaal zijn uitsluitend in de 

voorverkoop (tot woensdag 7 september) te koop 

bij de webshop van de Grietmarkt en bij genoemde 

restaurants. Het Grietmaal kost € 18,- voor volwas-

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

grietmarkt.nl
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MOLEN MAALLUST
Molenstraat 17 

Zaterdag 10 september 

10.00 - 16.00 uur 

molenmaallust.nl 

Speciaal op Open Monumentendag draaien de 

wieken van dit duurzame monument, versierd 

met vlaggen. De molenaars en hun assistenten 

vertellen u alles over de molen. 

In de molenwinkel vindt u allerlei smakelijke 

bakingrediënten. Ook kunt u heerlijk genieten van 

een portie gratis poffertjes. 

MOLENCONCERT   
16.00 uur 

Muziekvereniging Ons Genoegen geeft een 

concert bij dit prachtige monument. Bij slecht 

weer vindt het concert plaats in de Andrieskerk

MUZIEK OP DE VEERPONT  
ECK EN WIEL     
Veerweg 

Zaterdag 10 september 

13.00 - 15.00 uur 

veerdiensteckenwiel.nl 

wijksshantykoor.nl

De veerpont is met recht een duurzaam 

monument van ons allemaal! 

Shantykoor ‘Tussen Rijn en Lek’ uit Wijk bij 

Duurstede verwelkomt de gasten die over de Rijn 

naar de Open Monumentendag in Amerongen 

komen met een traditioneel optreden op de 

veerpont Eck en Wiel. 

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

12.00 - 16.30 uur

Gratis toegang 

RONDLEIDINGEN 
11.00 uur en 15.00 uur 

Vrijwilligers staan voor u klaar om vragen te beant-

woorden en een rondleiding te verzorgen op deze 

karakteristieke 19e-eeuwse dorpsbegraafplaats. 

Op de begraafplaats liggen de graven her en der 

verspreid. Zerken staan scheef, graven zijn verzakt, 

sommige bomen zijn deel van een graf geworden. 

Dit geeft een bijzondere sfeer aan deze plek om te 

gedenken en te overdenken. 

U vindt de gedetailleerde beschrijving van  

35 ‘Graven met een Verhaal’ op  

openmonumentendagamerongen.nl.

12.00 uur en 16.00 uur   

De twee violistes Marie-Loes Blokland en Judith 

Bouma brengen sfeervolle, passende muziek ten 

gehore. 
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KASTEEL AMERONGEN
Zaterdag 10 en zondag 11 september 

11.00 - 16.00 uur 

Toegang kasteeltuin gratis

Toegang met Museumkaart of Vriend van het 

kasteel gratis, vol tarief € 15,00, kinderen € 6,00

Zaterdag 10 september

ZOMERPAVILJOEN IN DE MOESTUIN 
Toegang gratis 

11.00 uur     

Muziek door MFUH: Clarionetten Capel: 12  

klarinetten van Es tot contrabas – klassiek

11.45 uur 

Lezing - Ruud Elbertse 

13.30 uur    

Muziek door MFUH: Strijkoctet Adhoctet – klassiek

14.15 uur 

Lezing - Ruud Elbertse

15.15 uur   

Muziek door MFUH: Het Vioollab String Ensemble 

o.l.v. Mirjam Veeger – jeugd, klassiek

EXPOSITIE ‘GOET EN BLOET’
Expositie met audiotour en vertellers in de zalen.

Strijdvaardige familie verliest kasteel in rampjaar 

1672 maar bouwt er een duurzamer kasteel voor 

terug.

In 2022 is het 350 jaar geleden dat het Rampjaar 

(1672 – 1673) plaatsvond. Het eeuwenoude 

Kasteel werd door de Fransen verwoest, het 

dorp werd geplunderd en iedereen vluchtte weg. 

Om het Rampjaar te herdenken is een speciale 

expositie te zien in het Kasteel: Goet en Bloet. 

De tentoonstelling vertelt het verhaal vanuit het 

oogpunt van de familie van Reede, eigenaren 

www.kasteelamerongen.nl

04 juni 2022 — 26 maart 2023

STRIJDVAARDIGE FAMILIE VERLIEST KASTEEL IN

RAMPJAAR 1672

van Kasteel Amerongen en invloedrijke adellijke 

familie die een cruciale rol heeft gespeeld om 

het onheil over Nederland te doen keren. Godard 

Adriaan van Reede: diplomaat en heer van 

Amerongen laat zijn have en goed achter om 

hulptroepen te halen in Berlijn. Zijn zoon, Godard 

van Reede, die zijn ‘goet en bloet’ op het spel zet 

door in het leger te strijden tegen de Fransen. En 

Margaretha Turnor, vrouwe van Amerongen die het 

Kasteel tot het laatst wil behouden. De expositie 

toont de veerkracht in tijden van ramp. De bouw 

van het nieuwe kasteel laat zien dat een degelijke 

bouw duurzaam is en eeuwen mee kan gaan.

LEZING: ‘DUURZAME TOEKOMST VOOR DE 
TUINEN VAN KASTEEL AMERONGEN’
Tuinbaas en landgoedbeheerder Ruud Elbertse 

vertelt hoe en waarom Kasteel Amerongen de 

tuinen voor de komende honderd jaar duurzaam in 

stand kan houden. 

Al eeuwen liggen de tuinen van Kasteel 

Amerongen tussen grachten, muren en dijken 

op min of meer dezelfde manier. Het laatste echt 

grote tuinontwerp was van Hugo A.C. Poortman 

die rond 1897 in opdracht van Graaf Aldenburg 

Bentinck de tuinen aanpaste in diverse neo-stij-

len. Hij behield daarbij grotendeels de bestaande 

velden en padenstelsels die er al eeuwen lagen en 

maakte gebruik van de bomenlanen en heesters 

die er al stonden. Zo ontstond er een afwisselend 

maar voornaam geheel dat goed paste bij de 

neo-stijlen van architect Pierre Cuypers die binnen 

in het ‘Huys’ de boel had mogen verfraaien. 

Nieuwe duurzame paden

Ruim honderd jaar later waren de paden slecht 

geworden. De ondergrond van puin kwam naar 

boven waardoor onderhoud bijna onmogelijk 

was en bezoekers struikelden over stenen. Door 

het vele kantjes snijden van de gazons waren 

de historische lijnen in de tuin op veel plekken 

verdwenen. Hoogste tijd om de oude tekeningen 

van Poortman op te zoeken om de oorspronkelijke 

paden weer terug te brengen en te voorzien van 

een stevige maar verfijnde en onderhoudsarme 

structuur.

Duurzame beregening

De droogte van de afgelopen jaren heeft deze 

historische plek enorm onder druk gezet. Mo-

numentale bomen lieten spontaan hun takken 

vallen, bloemenborders verdroogden en gazons 

werden stoffig. Om verder verval tegen te gaan is 

er afgelopen voorjaar door de hele tuin berege-

ning aangelegd. Op een duurzame, zeer precieze 

manier kunnen alle delen van de tuin nu voldoende 

water krijgen.
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VERDUURZAMING TEXTIEL 
Start textielproject op zaterdag 10 september

12.30 uur

Het interieur van Kasteel Amerongen heeft een 

uitzonderlijke uitstraling; dat is niet in de laatste 

plaats te danken aan zijn authentieke stoffering, 

die in de loop der tijden nauwelijks is vervangen. 

Maar de tand des tijds heeft zich natuurlijk wel 

laten voelen en dat vraagt om zorgvuldig herstel en 

onderhoud. Uniek is het dat dit sinds 1977 gebeurt 

met hulp van vrijwilligsters die, omdat dit engelen-

geduld vereist, ‘Engelen’ genoemd worden.

Een deel van de stoffering is inmiddels geconser-

veerd. Dankzij steun van verscheidene fondsen 

wordt nu het resterende deel ook uitgevoerd. Het 

gaat om een groot aantal uiteenlopende collectie- 

stukken dat nog onder handen moet worden 

genomen, zoals gordijnen, lambrekijns, meubel-

bekleding, vloerkleden, lampenkappen, bed- en 

huishoudtextiel. Zo wordt de stoffering met steun 

van de ‘Engelen’ de komende jaren weer in goede 

staat gebracht en kan het weer terugkeren naar de 

oorspronkelijke plek in het interieur. 

Dit unieke textielproject wordt op zaterdag 10 

september om 12.30 uur op een feestelijk wijze 

gestart. U bent tijdens het monumentenweekend 

van harte welkom in het textielatelier waar de 

‘Engelen’ u laten zien hoe zij met engelengeduld  

te werk gaan.  

LANDGOED ZUYLESTEIN 
Rijksstraatweg 11, 3956 CH  Leersum 

landgoed-zuylestein.nl

Gratis parkeren langs de Rijksstraatweg.  

Ingang via de ingang van de moestuin naast de 

Oranjerie; volg de borden richting de moestuin. 

De tuinen zijn gratis toegankelijk.  

Bij de oranjerie in de binnentuin is gelegenheid 

om iets te eten of te drinken en producten uit de 

moestuin en andere lokale producten te kopen. 

EEN DUURZAAM ICOON OP DE HEUVELRUG
Waar 17e-eeuwse tuin- en cultuurhistorie,  

groenteteelt, landbouw en bosvarkenshouderij  

bij elkaar komen. 

Zaterdag 10 september | Open 11.00 - 17.00 uur 

Ridderhofstad Waayestein, onderdeel van 

Landgoed Zuylestein is dit jaar voor het eerst te 

bezoeken. De Donjon en de boerderij zijn met het 

toepassen van bijzondere duurzaamheid maatre-

gelen  geheel gerestaureerd in 2017. 

Alleen zaterdagochtend 10 september kunt u de 

gebouwen bezichtigen en zijn er rondleidingen.  

PROGRAMMA 1
10.30 - 11.30 uur  

Bezoek Boerderij en voormalige donjon van de 

Ridderhofstad Waayestein met uitleg over alle 

duurzaamheidsmaatregelen door de bewoner 

Evert Dorhout Mees.  

Verzamelen Zuylesteinseweg 18 Amerongen.

12.00 -13.00 uur  

Bezoek Boerderij en voormalige donjon van de 

Ridderhofstad Waayestein met uitleg over alle 

duurzaamheidsmaatregelen door de bewoner 

Evert Dorhout Mees.  

Verzamelen Zuylesteinseweg 18 Amerongen.
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PROGRAMMA  2
12.00 - 13.00 uur  

Rondleiding met Thea Dengerink door de binnen-

tuin, moestuin, achterste tuin en de locatie van het 

in 1945 verwoeste kasteel. 

13.00 - 13.30 uur    

Optreden MFUH in de binnentuin

ArcoPizzicato (vioolensemble), Lady Face & The 

Busch (2 saxofoons) – klassiek

PROGRAMMA 3
13.30 - 14.30 uur 

Rondleiding Thea Dengerink door de binnentuin, 

moestuin, achterste tuin en de locatie van het in 

1945 verwoeste kasteel.

14.30 - 15.00 uur   

Optreden MFUH in de binnentuin 

Jan Duindam (gitaar/zang) – singer song writer 

PROGRAMMA  4
15.00 - 16.00 uur 

Rondleiding met Thea Dengerink door de binnen-

tuin, moestuin, achterste tuin en de locatie van het 

in 1945 verwoeste kasteel.

16.00 - 16.30 uur   

Optreden MFUH in de binnentuin 

Martin van Mourik (gitaar/zang) – Latijns-Amerikaans 

16.30 - 17.00 uur  

Gelegenheid voor een drankje. 

De optredens worden ook aangekondigd op de 

website van Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug 

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

tendag Amerongen. Het programmaboekje van 

het Muziekfestival is te zijner tijd ook verkrijgbaar. 

Kosten rondleiding zaterdag € 5,- p.p. afrekenen in 

de moestuinwinkel (kinderen onder 12 jaar gratis). 

Zondag 11 september  | Open 11.00 - 17.00 uur 

PROGRAMMA  DEEL 1
12.00 - 13.00 uur  

Rondleiding met Thea Dengerink door de binnen-

tuin, moestuin, achterste tuin en de locatie van het 

in 1945 verwoeste kasteel. 

Kosten rondleiding zondag € 5,- p.p. afrekenen in 

de moestuinwinkel (kinderen onder 12 jaar gratis). 

PROGRAMMA DEEL 2 
Dit programma onderdeel vindt plaats in het 

Poortgebouw. Ingang via de moestuin.

12.00 - 18.00 uur

Minisymposium klimaatbestendige restauratie van 

het Sterrenbos.

Op 18 juni 2021 is driekwart van het Sterrenbos 

door de valwind verwoest. Het landgoed staat nu 

voor een grote restauratie opgave. Hiertoe is op 

basis van het historisch onderzoek uitgevoerd 

door het landschapsarchitectenbureau Debie en 

Verkuyl een restauratieplan gemaakt. Dit vormt 

de basis voor de restauratie van het bos. Het 

veranderende klimaat stelt dit nieuwe eisen aan 

een restauratieplan. Soortenkeuze en diverse 

bijkomende factoren en keuzes maken zoals het 

vasthouden van het vocht in het bos maakt het 

toekomstbestendig maken van een klimaatslim 

bos tot een uitdaging. Op deze middag willen we 

de restauratie plannen en de gemaakte keuzes 

graag met geïnteresseerden delen.

12.00 uur 

Ontvangst

12.30 - 13.00 uur    

Muziek door MFUH 

Clarinet Choir o.l.v. Johanna Eijsbouts  

(klarinetensemble) – licht-klassiek

13.00 uur 

Inleiding en historie van het bos door  

Jemima de Brauwere (Zuylestein)

13.30 uur   

Het herstelplan  

door Maaike Lijding (Debie en Verkuyl)

14.15 uur   

Hoe bereiken we een klimaatbestendig bos  

door Wilke Schoemaker (Landgoed Twickel)

15.00 uur  

Theepauze

15.30 uur  

Rondwandeling door het (Sterren)bos onder leiding 

van de sprekers met gelegenheid tot discussie.

16.30 - 17.00 uur     

Muziek door MFUH 

Koperkwintet Brasso – klassiek

17.00 - 18.00 uur   

Napraten onder het genot van een  drankje

Let op:  

Voor het minisymposium is maximaal plek voor  

25 personen! Wie het eerst komt het eerst maalt. 

Kosten minisymposium incl. thee, rondleiding  

en borrel op zondag: € 12,50 p.p. 

U kunt alleen voor het minisymposium  

reserveren en betalen via de webshop  

landgoed-zuylestein.nl/shop 
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竹城
酒楼

0343-456363
www.bamboocity.nl

Afhaal - Catering - Restaurant

De Koenhoek
drogisterij

creatieve
merkversterkers

@nr35drl

telefoon: 
0343 45 40 55   
website: 
www.derodeleeuw35.nl
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Burg. Jhr. H. v.d.

Boschstraat 13

Ingeborg Heijman
T 06 4630 0373
E  Ingeborg.Pedicure.Amerongen@gmail.com
Overstraat 67A, 3958 BS Amerongen

Uw voeten, 
in goede handen...

Het programma is tot stand gekomen met steun 

van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Rabobank 

Utrechtse Heuvelrug, het Heuvelrugfonds, 

Stichting Mien van ’t Sant, Vriendenloterij Open 

Monumentendag, en vele lokale en regionale 

adverteerders.

De Stichting is niet verantwoordelijk voor fouten of 

vergissingen in het programmaboekje, noch voor 

onverhoopte schade die het gevolg is van bezoek 

of deelname aan de in het kader van Open Monu-

mentendag georganiseerde activiteiten.

Wijzigingen in het programma voorbehouden.

Openmonumentendagamerongen.nl

Facebook.com/openmonumentendag-Amerongen

info@openmonumentendagamerongen.nl

Redactie:

Stichting Open Monumentendag Amerongen

Vormgeving en lay-out:

NOVAD creatieve merkversterkers

Foto’s:

Geopark UH

Amerongen Inspireert

Google

Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, P.S. A/T 475

Heemkundige stichtingen

Archief Open Monumentendag Amerongen 

De Open Monumentendagen Amerongen worden 

georganiseerd door de stichting open monumen-

tendag Amerongen, samen met alle in dit program-

maboekje genoemde organisaties en personen.

COLOFON
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