
 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Gunterstein is sinds 1539 ridderhofstad en ligt aan de 
oostzijde van de Utrechtse Vecht in Breukelen. De buitenplaats 
is eigendom van de familie Koole-Quarles. Een deel van de 
natuur op het landgoed is vrij toegankelijk. Bijzonder is dat de 
buitenplaats wat betreft omvang nog steeds in tact is. 
Pachtboerderijen en woningen maken het landgoed tot een 
economische eenheid. Na een grondige restauratie is 
Gunterstein inmiddels weer bewoonbaar.  

1300 – 1680: 3 huizen en nog meer eigenaren 

Het oorspronkelijke kasteel werd rond 1300 gebouwd door 
Gijsbrecht Gunter de oude, lid van de vooraanstaand Utrechtse 
familie Van Lichtenbergh. In het beeldmerk van Gunterstein 
staan nog steeds de drie lelies, afkomstig uit het wapen van 
Gijsbrecht Gunter.  
Tussen 1300 en 1511 ging Gunterstein via erving of 

verkoop van hand tot hand. Hendrik van Nijenrode was in 1511 
eigenaar van het huis. Zijn slechte naam zorgde ervoor dat  
bestuurders van Utrecht besloten tot afbraak van het huis. De 
stenen werden gebruikt om de verwoeste Bemuurde Weerd in 
Utrecht te herstellen. De zoon van deze Hendrik heette 
Gijsbert. Hij herbouwde het huis vermoedelijk rond 1520. Dit 
huis, het tweede Gunterstein werd in 1672 verwoest door de 
Fransen.  
De ruïne van Gunterstein wordt in 1680 verkocht aan de 

Amsterdamse koopmansweduwe Magdalena Poulle (1632-
1699). Zij bouwde het huis opnieuw op. Magdalena had een 
grote interesse in planten. Zij bleef kinderloos maar bepaalde 
in haar testament in 1697 dat Gunterstein als geheel in de 
familie moest blijven. Dit is tot op heden gelukt.  
 
Gobelinzaal 

Gunterstein heeft een prachtige gobelinzaal. Op een schilderij 
uit 1683 in deze zaal wordt Magdalena Poulle afgebeeld samen 
met haar neefje Pieter. Pieter houdt een plattegrond van huis 
en het landgoed in zijn hand. Daaruit kun je concluderen dat 
beiden als één geheel ontworpen zijn. 
Het gobelin in deze kamer omvat alle muren. Het toont een 
parklandschap waarbij Gunterstein op een aantal plekken in het 
landschap is afgebeeld. De voorliefde van Magdalena voor 
planten komt hier prachtig tot uiting. 
 



Cees van der Linde 

 

 
 

Motivatie 

De bovenste kleur is de lucht, de groene kleur weergave van 
het landgoed park, de onderste blauwe kleur is de vecht. Het 
weergeven van een gestileerde contour van het gebouw 
(vechtzijde). Lijnen sluiten overal aan. In de ovaal boven de 
middendeur horen nog drie gestileerde franse lelies. 

 

Bijzonderheden 

De kunstenaar leverde niet alleen dit ontwerp in, maar ook een 
fotocollage waarop te zien was hoe dit ontwerp als vlag zou zijn 
op de dak van Gunterstein. Ook maakte de kunstenaar alvast 
een paar papieren cocktailvlaggetjes om te laten zien wat de 
toepassing van zijn ontwerp kan betekenen. 



 
Herman Valen 

 

 

 
 

Motivatie 

Bij voorname landhuizen past mijns inziens een standaard 
(vierkant) beter dan een ‘vlag’ (rechthoek). De gebruikte 
kleuren zijn proefondervindelijk vastgesteld als goede 
vlaggenkleuren. De Belgische gemeente Zwevegem hanteert 
ook een vierkante standaard, die van Naussau-Corroy (hun 
oude heersers). 
Aan de broekzijde staat het halve wapen van de familie van 

Nijenrode die lang het huis bewoonde. Deze familie betekende 
zoveel voor Breukelen dat de universiteit en het gemeente dit 
wapen in een aangepaste versie voeren. 
Aan de vluchtzijde staat het familiewapen van Van Collen 

die twee eeuwen lang onder deze naam het huis bewoonde en 
bestierde.  
Het hartschild toont het wapen van de grondleggers van het 

huis van de familie Gunter. Het is als ovaal gebruikt omdat dit 
charmanter staat en minder strijdig is met hetzelfde keel van 
het Van Collen wapen. 

 

 

 



 
John Konijn 

 

 
 

Motivatie 

Gebruikt zijn hier de kleuren van de provincie Utrecht, maar 
ook van het wapen van Gunterstein zelf met de gele lelie in het 
midden.De ruit in het midden zouden we kunnen zien als een 
motief in 3d.  

 

Bijzonderheden 

Het ontwerp is als digitaal bestand ingezonden. 



 
Licia van Stempvoort - Ciotti 

 

 
 

Motivatie 

De geschiedenis van het landhuis en hoe het nu is geworden is 
als uitgangspunt genomen. Het centrale symbool is het water 
wat Gunterstein omringt. 

 

Bijzonderheden 

Ontwerp is ingeleverd als aquarel. 

 



 
Maaike Kramer 

 

 
 

Motivatie 

Lezend over de historie van de verschillende buitenplaatsen 
viel het mij op dat door de jaren heel veel veranderingen zijn 
geweest. Zo is het uiterlijk van de verschillende buitenplaatsen 
vaak veranderd of zijn er verschillende families betrokken 
geweest bij het landgoed. Een ding is de constante factor, de 
locatie. Dit is dan ook het uitgangspunt geweest voor mijn vlag 
ontwerp 
Ik heb via google maps de coördinaten opgezocht van het 

landgoed. Deze coördinaten heb ik in photohop gekoppeld aan 
kleurcodes. De breedte de lengte en de hoogte graag. Deze 
exacte kleuren verbeelden dus de precieze locatie. 

 

Bijzonderheden 

Het wit in het “midden” van het ontwerp is een gat – je kijkt 
door de vlag heen naar de buitenplaats. 
De kunstenaar vond het het mooiste om het vlag ontwerp of 

te presenteren met een grote foto van de buitenplaats op de 
achtergrond of om deze in te lijsten met twee glasplaten 
waardoor de transparante ook meer uit de verf zou komen. 

 
 
 
 
 



Mark van Gend 

 

 
 
De basis van mijn ontwerp is het wapen van Magdalena Poulle. 
Dit betekent een smalle horizontale groene baan met daarboven 
een groot rood vlak, waarin in goud twee sterren en een kip en 
een vos zijn afgebeeld. 
De onderste groene baan is nu een mooie dubbele verwijzing 

naar Magdalena Poulle en haar botanische kennis en 
inspanningen als ook naar het huidige door J.A. van Lunteren 
ontworpen landschappelijke park. 
In de middelste rode baan zijn twee gele geometrische 

vormen opgenomen die de wegrennende kip en de vos die haar 
probeert te vangen uit het oorspronkelijke wapen van Poulle 
voorstellen.  
De twee gele sterren in het oorspronkelijke wapen van 

Magdalena Poulle zijn vervangen door een horizontale gele baan. 
Hierin zijn drie geometrische vormen opgenomen, die drie 
abstracte vogeltjes voorstellen. Zij verwijzen naar het wapen van 
de familie Quarles van Ufford. 
Door de verschillende elementen verregaand te stileren, en 

bovendien in het gehele ontwerp in niet meer dan drie kleuren te 
gebruiken, is de huisvlag vrij makkelijk te produceren.  

 

Bijzonderheden 

Het ontwerp is als digitaal bestand ingezonden. 



 
Niels Tieland 

 

 
 

Motivatie 

Het ontwerp volgt de gulden snede, daar Gunterstein volgens de 
gulden snede is gebouwd. 
Het wapen van Gunterstein bestaat uit drie fleur-de-lys op een 
vlak van twee tonen rood. 
Deze lelies zijn zo geplaatst dat zij aan de gouden spiraal in 
blauw hier de vecht voorstellend raken. 

 

Bijzonderheden 

In zijn jeugd fietste de kunstenaar zomers dagelijks Gunterstein 
langs op weg naar de Scheendijk en dus over het landgoed. 
Het ontwerp is als digitaal bestand ingezonden. 



 
Peter Visser 

 

 
 

Motivatie 

Kleurgebruik op basis van historische gegevens van de 
buitenplaats. 
Toegepaste kleuren: 

• Zilver (wit op ontwerp) 
• Goud ( geel op ontwerp) 
• Sabel ( zwart op ontwerp) 
• Keel ( rood op ontwerp) 

De 3 lelies staan ook in het wapen. 

 

Bijzonderheden 

Het ontwerp is als digitaal bestand ingezonden. 



 
Sander Buijk 

 

 
 

Motivatie 

Ik heb de symmetrie aangehouden die ook streng werd 
doorgevoerd in de architectuur. 
Verder heb ik het een krachtig/eenvoudig beeld willen maken die 
blijft staan als het op een vlag staat net als deze buitenplaats die 
door de jaren heen heeft blijven staan. Zelfs nadat het vanaf een 
ruïne weer is opgebouwd. 

 

Bijzonderheden 

Het ontwerp is als digitaal bestand ingezonden. 



 
Ton van den Berg 

 

 
 

Motivatie 

Voor dit ontwerp heb ik gebruik gemaakt van een gedeelte van 
een oude prent, die afgedrukt staat in het boekje Gunterstein, 
geschreen door L.A. Quarles van Ufford, uitgegeven bij Repro 
Holand.  
De groen baan, zowel links als rechts aflopend, 

symboliseert het groen rondom Gunterstein. 

 

 

 



 
Turf Groen 

 

 
 

Motivatie 

Ik heb mij laten inspireren door de historie van het kasteel 
maar ook door het niet-officiële wapen van de familie Quarles 
van Ufford "Garde toy du renart Poulle", verwijzend naar 
Magdalena Poulle.  
Op dit wapen vlucht een kip voor een vos. De voorste ridder 

is een kip, die wordt achtervolgd door een ridder (de vos). De 
andere ridders van het kasteel jagen op de vos.  

 

 

 



 
Bea Groen 

 

 
 

Motivatie 

Het ontwerp voor deze huisvlag laat het watergebonden 
karakter van het kasteel zien. De weg langs de Vecht wordt op 
kaarten aangegeven met een groene rand erlangs wat betekent 
‘landschappelijk mooi’. Op dit ontwerp zijn de slotgracht rond 
de buitenplaats, deze groene rand en de Vecht te zien.  
Gunterstein zelf wordt weergegeven door het silhouet van 

het huis zoals gezien vanaf de ingang. Deze wordt bereikt via 
een brug.  
De kleur van Gunterstein is de ossenbloedkleur zoals te zien 

op het wapen aan de voorzijde van het kasteel; op dit wapen 
zijn ook de drie goudkleurige fleur-de-lis te zien die hier zijn 
afgebeeld.  
De twee sterren refereren aan het wapen boven de poort 

naar het park. Hierop is de tekst te lezen ‘garde toy du renart 
poulle’ met een kip die wegvlucht voor een vos. Poulle is dan 
Margaretha Poulle, die aan het eind van de zeventiende eeuw 
Gunterstein weer opbouwde als haar buitenhuis. Dit advies 
blijft altijd geldig. 

 

 

 



 
Hans Feijth 

 

 
 

Motivatie 

Als Google Earth met een abstracte bril naar Gunterstein kon 
kijken, zouden de puzzelstukken zo op het fotopapier zijn 
gevallen. Het enige wat ik dan nog zou moeten doen, is ze in 
elkaar schuiven. Dat heb ik gedaan!  
Rechts (keelrood) het element Breukelen, linksboven 

(keelrood) de buitenplaats Gunterstein met het wapen 
(goudgeel), daaronder het landgoed (sinopelgroen) en verticaal 
de Vecht (azuurblauw).  
De puzzelvorm is de metafoor voor het gekozen thema, 

verbondenheid. 

 

Bijzonderheden 

Toen de kunstenaar tien was liep hij dagelijks met zijn verse 
brood van Breukelen over Gunterstein naar Scheendijk. Tien 
jaar later heeft hij met Stichting Landschapsbeheer op het 
landgoed bosbeheer gedaan en weer tien jaar later was dit voor 
hem de juiste plek om er voor een kledingmerk foto’s te 
maken. Nu inspireerde het hem om deze vlag te ontwerpen. 
Het ontwerp is ingelijst op donkerblauw passepartout 
ingebracht. 



Hanneke Kwakkenbos-Schilt 

 

 
 

Motivatie 

Als inwoner van de gemeente Stichtse Vecht ben ik trots op 
onze buitenplaatsen aan de Vecht. Mijn kinderen fietsen 
dagelijks langs Gunterstein en als voormalig journalist heb ik 
regelmatig een stuk over deze fraaie buitenplaats geschreven.  
Ik heb getwijfeld tussen het wapen met de drie Franse lelies en 
het familiewapen van Magalena Poulle. Uiteindelijk heb ik voor 
het laatste gekozen omdat Magdalena Poulle verantwoordelijk 
is voor buitenplaats Gunterstein in de huidige staat.  
Magdalena Poulle heeft in haar familiewapen een vos die 

een kip achterna gaat, op een rood veld met een groene strook 
eronder. Daarboven zijn twee sterren geplaatst. Bij de 
restauratie van de buitenplaats zijn dergelijke wapenborden 
gevonden op de zolder van het koershuis en zij zijn in ere 
hersteld op de zuilen van het hek bij de ingang van het 
landgoed, voor het publiek. 
Ik heb het familiewapen van Magdalena Poulle in 

vereenvoudigde vorm toegepast op een tweekleurige vlag om 
de herkenbaarheid van grote afstand mogelijk te maken. Een 
huisvlag als eerbetoon aan de vrouw die Gunterstein heeft 
gemaakt en behouden tot wat het nu is. 

 

Bijzonderheden 

Het ontwerp is uitgevoerd in stof, omdat dit volgens de 
kunstenaar de werkelijkheid het best benadert. Vanuit haar 
beroep, eigenaar van een quiltwinkel en quiltatelier, is dit voor 
haar ook een logische keuze. 



Algemeen juryrapport 

 
De jury van de ontwerpwedstrijd voor nieuwe huisvlaggen voor 
buitenplaatsen bestond uit Jemima de Brauwere (eigenaar van 
Zuylestei), Bertien Koole (eigenaar van Gunterstein), Paul 
Vesters (namens Utrechts Landschap, eigenaar van het park 
rondom Beerschoten), Nanda Janssen (onafhankelijk 
kunsthistoricus), Carlien Oudes (consulent beeldend bij ZIMIHC 
huis voor amateurkunst) en Willem van Zon (Nederlandse 
Vereniging voor Vlaggenkunde). 
 
De jury was onder de indruk van het grote enthousiasme van 
de inzenders van deze wedstrijd. Alle deelnemers toonden met 
hun ontwerpen een grote interesse in de historie, architectuur 
en omgeving van de buitenplaatsen. De inzendingen waren 
heel verschillend van aanpak. En hebben daarom ook geleid tot 
heel verschillende resultaten. 
De jury constateerde dat de inzendingen globaal uiteen 

vielen in twee categorieën. Er waren ontwerpen die zich zo 
goed mogelijk hielden aan de gangbare uitgangspunten voor 
het ontwerpen van vlaggen. Zoals het beperkte kleurgebruik en 
het toepassen van tekens uit familiewapens. 
Er waren ook ontwerpen waarbij de kunstenaar een grote 

artistieke vrijheid liet zien. Daarbij speelden soms persoonlijke 
verhalen en soms de geschiedenis een rol. De beleving van de 
buitenplaats en de ligging werden daarin als uitgangspunt 
genomen. 
De jury heeft ook gekeken naar de bruikbaarheid van het 

ontwerp. En naar de juiste gebruik van heraldische tekens. Bij 
enkele inzendingen vreesde de jury er voor dat het ontwerp als 
vlag niet tot zijn recht zou komen. Een vlag moet immers ook 
op grote afstand op de top van een huis herkenbaar zijn. 
De jury heeft ervoor gekozen om bij elke buitenplaats niet 

alleen een winnaar aan te wijzen. Ook krijgt telkens een 
ontwerp van de jury een bijzondere vermelding. 
De jury heeft alle ontwerpen met grote zorgvuldigheid 

bekeken. De motivaties van de kunstenaars zijn aandachtig 
gelezen. Onderling werd er uitvoerig gediscussieerd over de 
ontwerpen. De stem van de eigenaar van de betreffende 
buitenplaats is telkens doorslaggevend geweest. Hij of zij zal 
straks immers het ontwerp gaan voeren. 

 



Juryrapport Gunterstein 

 
Veel ontwerpen voor Gunterstein zijn gebaseerd op de Gulden 
Snede. Ook sprak veel kunstenaars het verhaal en wapen van 
Magdalena Poulle aan. De jury kwam bij deze ronde vrij snel 
tot overeenstemming, een aantal ontwerpen sprong er direct 
uit. 
 
Als bijzondere vermelding wil de jury graag het ontwerp van 
Turf Groen noemen. Met dit ontwerp wordt op een 
aanstekelijke manier het verhaal van het wapen van Magdalena 
Poulle verbeeld. Daarnaast was het ontwerp prachtig 
uitgevoerd. Er zijn in het ontwerp verschillende technieken 
gebruikt. 
 
Gekozen is voor een ontwerp wat een klassieke toon met een 
moderne aanpak combineert. Het ontwerp toont de drie lelies 
van Gunterstein in een nieuwe compositie. Daarnaast verwijst 
het ontwerp naar de Vecht. De rivier waar Gunterstein aan ligt.  
De eigenaar van de buitenplaats noemde het een ontwerp waar 
ze graag vaker voor thuis blijft – thuis blijven betekent immers 
dat je de vlag mag laten wapperen. 
Het winnende ontwerp is gemaakt door Niels Tieland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naschrift 

De teksten uit deze brochure zijn afkomstig van de  
kunstenaars en geredigeerd door de organisatie. Het  
betreft in de meeste gevallen een uittreksel van de  
oorspronkelijk tekst die de kunstenaars bij het  
ontwerp inleverden. De oorspronkelijke teksten zijn  
wel meegenomen in de jurering. 
 
Wedstrijd en tentoonstelling vinden plaats in het  
kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats  
2012. De activiteiten zijn een initiatief van  
cultuurscout Martine Spanjers en worden gefinancierd  
vanuit het programma cultuurparticipatie van de  
provincie Utrecht. 

 
 


