
PLEKKEN VAN PLEZIER

PROGRAMMA
OPEN MONUMENTENDAG

AMERONGEN 2019



LANDGOED ZUYLESTEIN
Rijksstraatweg 7-9, Leersum 

Gratis parkeren. Open 10.30-17.30 uur 

De tuinen zijn gratis toegankelijk.

Maatschappelijk relevant Icoon op de heuvelrug, waar 

historie en groenteteelt, landbouw en bosvarkens-

houderij bij elkaar komen.

Bij de oranjerie in de binnentuin is gelegenheid iets te 

eten en te drinken en producten uit de moestuin en 

andere lokale producten te kopen.

Zaterdag 14 september

Alle programma onderdelen starten bij de oranjerie 

in de moestuin

VAN FRUITBOOM TOT FRUITHOF
14.00-14.45

Douwe Kappers, eigenaar van boomkwekerij 

Boomkroon, neemt u in drie kwartier mee op een 

fruitreis. Waar komt ons fruit vandaan? Welke  

ontwikkeling heeft de fruitteelt doorgemaakt en 

waar staan we nu.

De reis start in de Oranjerie met een korte  

presentatie en daarna gaat u samen kijken naar de 

historische fruitrassen in de Moestuin.

FARMBOT 
15.00-15.45 

Talis Bosma, student organic agriculture aan de WUR 

toont tijdens een bijzondere demonstratie de toe-

passingsmogelijkheden van de Farmbot, de robot die 

in de moestuin staat opgesteld. Dit in relatie tot het 

onderzoek wat op het landgoed plaats vindt.

LANDGOED RONDLEIDING
16.00- 17.30

 In de historische moestuin wordt je onder begelei-

ding van Thea Dengerink (onderzoeker historische 

tuinen) mee genomen door de geschiedenis van 

moestuinieren tot en met vandaag. Vervolgens lopen 

we verder onder leiding van Jemima de Brauwere  

-  eigenaar van Zuylestein  - over het landgoed langs 

de varkens die in het bos exoten en bramen bestrij-

den. Alles over het hoe en waarom van het varken in 

het bos van Zuylestein.

Aanmelden ter plekke voor 16.00 uur of per mail 

Info@landgoed-zuylestein.nl.

Kosten € 5,00. Deelnemers aan de rondleiding 

krijgen gratis een jaarkaart voor de binnentuin.
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Zondag 15 september

Alle programma onderdelen starten bij de oranjerie 

in de moestuin.

KUNST OM TE OVERLEVEN
Een middag waarin voedsel tot kunst wordt verheven 

maar waarin ook het biologisch telen tot kunst wordt 

verheven.

HET BANKET DER ZINNEN 
13.00- 14:45 uur

Locatie: Oranjerie 

door Barry Heinrichs , kunsthistoricus 

Een verhaal over culinair genot in de kunst. Met 

recepten uit de Gouden Eeuw en de representatie 

van voedsel op geschilderde banketten, keuken- en 

marktstukken. 

Voedsel als onderwerp in de kunst doet al in de 

middeleeuwen voorzichtig zijn intrede, als onderdeel 

van meestal een Bijbels verhaal met bijbehorende 

symboliek. Vanaf de 16de eeuw werd voedsel, met 

het geliefde thema van het stilleven, een onderwerp 

op zich. Voedsel is door de eeuwen heen een bron 

van inspiratie geweest voor kunstenaars en toont 

technisch kunnen. Zie immers hoe mooi en vooral 

‘hoe echt’ de ‘vergeten groenten palmkool, pastinaak 

en peterseliewortel erbij liggen. Hoe vers geslacht 

alle onderdelen van het dier, al lang vergeten als alle-

daagse lekkernij. Daarnaast draaide het om het tonen 

van weelde, overvloed en overdaad op tafel of in de 

marktkraam. Het prikkelt de smaak en doet genieten. 

Maar wel vandaag, morgen slaat het verval toe! 

Voedsel in de kunst: ‘Proeft de kost en kauwtse met  

uw oogen’

13.45-14.00 pauze

14.00-14.45 vervolg lezing Barry Heinrichs

NATUUR-INCLUSIEVE LANDBOUW
15.00- 15:45 uur 

Farming Systems Ecology (Wageningen) en praktijk 

onderzoek openteelten (Lelystad). Met als expertise 

diversiteit van agro-ecosystemen.

Door dr. ir. Dirk van Apeldoorn, Docent onderzoeker 

Wageningen University & Research. 

Dirk van Apeldoorn verhaalt over het vervolg van zijn 

onderzoek naar de effecten en mogelijkheden van 

het inpassen van diversiteit in de moderne landbouw 

en hoe natuur-inclusieve landbouw in de praktijk 

te brengen waaronder op landgoed Zuylestein. 

Aan bod komen de actuele ontwikkelingen op het 

gebied van strokenteelt, pixelfarming en biodiver-

siteit. 

Aansluitend - om 16.15 uur - toont Talis Bosma, 

student organic agriculture aan de WUR, tijdens een 

bijzondere demonstratie de toepassingsmogelijk- 

heden van de Farmbot, de robot die nu in de 

moestuin staat opgesteld. 

Dit in relatie tot het onderzoek wat op het landgoed 

plaats vindt. De werking van de Farmbot is vorig jaar 

tijdens de lezing van Dirk van Apeldoorn getoond.

16.15-16.30 discussie en vragen.

16.30-17.00 borrel

Kosten lezingen naar keuze:

1 lezing € 7,50 inclusief 1 consumptie

2 lezingen inclusief 2 consumpties € 12,50.

Aanmelden voor de lezingen op zondag vooraf via 

info@landgoed-zuylestein.nl je bent definitief 

aangemeld na overmaking van het bedrag naar 

NL22 RABO 0181 0795 50 ten name van stichting 

beheer onder vermelding van lezing 15 september, 

of je deelneemt aan de lezing Heinrichs of 

Apeldoorn/Bosma of alle lezingen, aantal  

deelnemers, je naam en email adres. 

Maximum 40 deelnemers per lezing.

Deelnemers aan beide lezingen krijgen voorrang!
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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 2019.
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