PROGRAMMA

OPEN MONUMENTENDAG
AMERONGEN 2022
DUURZAAM DUURT HET LANGST

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 engelengeduld vereist, ‘Engelen’ genoemd worden.
Een deel van de stoffering is inmiddels geconserveerd. Dankzij steun van verscheidene fondsen

wordt nu het resterende deel ook uitgevoerd. Het
gaat om een groot aantal uiteenlopende collectiestukken dat nog onder handen moet worden
genomen, zoals gordijnen, lambrekijns, meubelbekleding, 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.

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.

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.

PROGRAMMA 1

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
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bezoeken. De Donjon en de boerderij zijn met het
toepassen van bijzondere duurzaamheid maatregelen geheel gerestaureerd in 2017.
Alleen zaterdagochtend 10 september kunt u de
gebouwen bezichtigen en zijn er rondleidingen.

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

16.00 - 16.30 uur

12.00 - 13.00 uur
Rondleiding met Thea Dengerink door de binnentuin, moestuin, achterste tuin en de locatie van het
in 1945 verwoeste kasteel.

Optreden MFUH in de binnentuin
Martin van Mourik (gitaar/zang) – Latijns-Amerikaans

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 binnentuin, moestuin, achterste tuin en de locatie van het
in 1945 verwoeste kasteel.
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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 Monumentendag 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 binnentuin, 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.

16.30 - 17.00 uur
Muziek door MFUH
Koperkwintet Brasso – klassiek

12.00 uur
Ontvangst

17.00 - 18.00 uur
Napraten onder het genot van een drankje

12.30 - 13.00 uur
Muziek door MFUH
Clarinet Choir o.l.v. Johanna Eijsbouts
(klarinetensemble) – licht-klassiek

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

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.
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