
 



 
 

 



Zuylestein was een ooit ridderhofstad waar vele belangrijke 
bestuurders van Nederland elkaar troffen. Nu is het een 
eigentijds landgoed waar diverse stichtingen actief zijn. De 
buitenplaats is sinds 1897 in bezit van de familie de Brauwere 
Van Aldenburg Bentinck.  

Zuylestein ligt op de Utrechtse Heuvelrug vlak bij Leersum. 
Een prachtig hek dat is ontworpen door architect P. Cuypers 
vormt de entree van de buitenplaats. Het omliggende park is 
nog in de oorspronkelijke renaissancestijl aangelegd. Het 
oorspronkelijke huis werd in WO II verwoest. De restanten 
werden in de jaren vijftig afgebroken. Sindsdien wordt gewerkt 
aan het herstel. 
 

1300-1800: Van Zuylen en stadhouder Frederik Hendrik 
Rond 1382 komt Zuylestein voor het eerst voor in historische 
teksten. Het wordt dan genoemd als een van de bezittingen 
van de familie Van Zuylen. Deze in de regio bekende familie 
heeft het landgoed tot 1640 in bezit. Tijdens een ruzie over een 
erfenis komt stadhouder Frederik Hendrik tussen de partijen. 
Om de ruzie te beslechten koopt hij het landgoed.  

Vanaf dat moment worden kosten noch moeite bespaard om 
de ridderhofstad een voornaam uiterlijk te geven. Het landgoed 
blijft tot 1803 in de familie van Frederik Hendrik. Via vererving 
komt Zuylestein in 1897 in bezit van de huidige familie. 

Vanaf 1800 wordt Zuylestein al niet meer door de eigenaars 
bewoond. De laatste huurder is Philips van Alfen. 
 
Herstel en restauratie 
Van het huis zijn net als van de omringende tuin veel 
tekeningen bewaard gebleven. Deze komen van pas bij de 
restauratiewerkzaamheden. De huidige eigenaar startte in de 
jaren zestig met de restauratie van de tuinmuren. Ook werden 
de bijgebouwen zoals het poortgebouw en de oranjerie 
aangepakt.  

Rond 1980 werd op de oorspronkelijke plaats van het 
voormalige kasteel een nieuw landhuis gebouwd. Daarna 
kwamen tuinen en waterpartijen aan de beurt. Langzaam wordt 
Zuylestein in zijn oorspronkelijke glorie hersteld. 
 
 



Chris den Engelsman 

 

 
 
Motivatie 

Mijn uitgangspunten bij dit ontwerp waren een eenvoudig, 
robuust en van verre herkenbaar ontwerp. Kleuren en vorm 
zijn gerelateerd aan het wapen van de buitenplaats. 

De middelste witte vorm roept associaties op met kasteel. 
De vorm verwijst naar kantelen of kan gezien worden een 
toegangsbrug. De vorm oogt heel modern en komt ook voor in 
het wapen van de buitenplaats. Op deze wijze sluiten historie 
en eigentijdse vormgeving mooi op elkaar aan. 
 
Bijzonderheden 

Het betreft een schets ontwerp. Bij de definitieve uitvoering 
kan alles strakker en kunnen de kleuren blauw en rood nog wat 
beter aansluiten bij de kleuren zoals ze in het wapen 
voorkomen. 
Het ontwerp is als digitaal bestand ingezonden. 



 
 
 
 
 

Hanneke Kwakkenbos-Schilt 

 

 
 
Motivatie 

Ik heb een grote interesse voor buitenplaatsen als inwoner van 
de gemeente Stichtse Vecht, waar er gelukkig vele fraai 
bewaard zin gebleven.  

Omdat er zoveel moeite is gedaan het oorspronkelijke 
Zuylestein weer in zijn oude glorie vorm te geven, vind ik dat 
het oorspronkelijke wapen van de ridderhofstad Zuylestein daar 
alle eer aan doet. Een rood veld met drie witte zuilen en oranje 
zuilenrij/kroon daarboven. Dit wapen is sterk verwant met het 
familiewapen van het geslacht Nassau-Zuylestein, de familie 
die in de zeventiende eeuw het landgoed in eigendom had tot 
1803. De naam Zuylestein is nu symbolisch af te lezen in de 
huisvlag. 
 
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. 



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). 

Het bovenste deel van het ontwerp toont de eeuwenoude 
Nassau vlag (azuur/oranje). Dit vanwege de relatie met 
Frederik Hendrik met het huis en de creatie van de Oranje-
Nassau-familietak Nassau-Zuylestein. 

Aan de broekzijde in keel de zilveren zuilen en ‘barensteel’ 
uit het wapen van de Van Zuylen-tak ‘Zuylestein’. Het gaat om  
het Van Zuylen wapen met de ‘barensteel’ van een bastaard. 

Aan de vluchtzijde in azuur een zilveren zogenaamd 
ankerkruis wat verwijst naar Bentinck van de familie 
Aldenburg-Bentinck. De overige Áldenburg-delen uit het 
familiewapen zijn vanwege de ‘helderheid’ van de standaard 
weggelaten. 
 
 

 
 
 



John Konijn 

 

 
 
Motivatie 

Gebruikt zijn de kleuren van de provincie. Omdat een leeuw 
me wat veel leek is de vlag hier wat soberder gehouden. Ik 
vond dit simpelweg een mooi motief voor het landgoed. 

De vierkanten zouden gezien kunnen worden als de vele 
verschillende gebouwtjes die er te vinden zijn. 
 
Bijzonderheden 

Het ontwerp is als digitaal bestand ingezonden. 



 
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. 

 
 
 



Licia van Stempvoort - Ciotti 

 

 
 
Motivatie 

Interesse in kastelen en landhuizen. Als symbool is het 
heuvelachtige landschap van de Utrechtse Heuvelrug gebruikt. 
 
Bijzonderheden 

Ontwerp is ingeleverd als aquarel. 



 
Marianne van Veldhoven 

 

 
 
Deze vlag laat iets zien van de geschiedenis van Zuylestein en 
geeft de buitenplaats een universeel en van afstand zichtbaar 
teken van vrede en bescherming.  

Aan het vlagontwerp liggen twee thema’s ten grondslag: de 
geometrische tuin en het symbool van de cirkel met de drie 
stippen, de zogenaamde “banner of peace”. 

In de vlag wordt deze geometrie gesymboliseerd die 
kenmerkend is voor het historische, renaissance stijl park van 
Zuylestein. Aan de vluchtzijde staat de blauwe rechthoek voor 
een rechthoekige vijver, de witte lijnen staan voor tuinpaden.  

Aan de broekzijde staan de twee gele en twee groene 
vlakken in een vierkant voor tuinperken. De gele kleur staat 
voor goud en verwijst naar de gouden zuiltjes in het 
landgoedwapen van Zuylestein.  

De rode cirkel met drie stippen is een oeroud, tijdloos 
symbool. Het heeft verschillende betekenissen, waaronder 
vrede en geluk. Het symbool werd begin twintigste eeuw 
geïntroduceerd door de kunstenaar Nicholas Roerich als een 
internationaal teken voor bescherming van culturele 
monumenten. 
 
 

 
 
 



Mark van Gend 

 

 
 
Motivatie 

Mijn ontwerp bestaat uit twee horizontaal gedeelde vlakken van 
gelijke grootte. De rechterhelft bestaat uit het zeer oude wapen 
van de Heren van Zuilen, de drie witte zuilen op een rood vlak, 
aangevuld met de gele barensteel die daar in de 17e eeuw door 
de Nassau-Zuylensteins aan werd toegevoegd. 

In de loop der tijd zijn de drie zuilen steeds rijker versierd. 
Hierdoor gingen ze op in het midden samengebonden bossen 
krullen lijken. De strakke stilering maakt ze weer herkenbaar 
als sterke zuilen die de eeuwen kunnen trotseren. Bovendien 
vormen de zuilen en de barensteel zo ook weer veel meer een 
stevige, harmonieuze eenheid. 

De rechterhelft van de vlag verwijst naar het roemruchte 
verleden van Zuylestein. Links legt de verbinding met de 
huidige bewoners en beheerders. Deze bestaat uit een 
gestileerde weergave van het wapen van het geslacht Bentinck. 

Door in mijn ontwerp de verschillende elementen enigszins 
te stileren en niet meer dan vier (primaire) kleuren te 
gebruiken, is de huisvlag vrij makkelijk te produceren. 
 
Bijzonderheden 

Het ontwerp is als digitaal bestand ingezonden. 



 
André van Zwieten 

 

 
 
Motivatie 

In plaats van de Gulden Snede te volgen is het ‘grid’ van de 
ideale vlag radicaal verlengd met 50% en is vanuit de 
middenlijn van de vlag een punt geconstrueerd. Zo ontstond 
een banier die nog het meest doet denken aan de lange 
puntige vaandels die ik in Frankrijk aan kasteeltorens zag 
wapperen. 

Een andere uitdaging zag ik in het ‘zichtbaar maken’ van 
het landschappelijk aspect van de buitenplaats. Tijdens het 
werkatelier in Leersum werd ik nieuwsgierig: er zit in de aanleg 
van Zuylestein een ‘knik’. Die zie je heel goed met Google 
Earth en andere luchtfotografie, maar valt ter plekke pas op als 
je de symmetrische tuin hebt verlaten, door de poort rechtsaf 
slaat en de laan inloopt, de ‘Groote Visvijver’ overstekend. Daar 
veranderen de zichtlijnen. 

Zoals Zuylenstein druk bezig is zichzelf met zijn tuinen, 
wandelgebied en Bed&Breakfast op de kaart te zetten, leek mij 
die ‘knik’ in het landschap bij uitstek geschikt om in een vlag 
gesymboliseerd te worden. Met een logische kleurkeuze voor 
drie tinten groen en één helder blauw. En inderdaad: een 
drietal zuilen. Verwijzend naar bebouwing, bewoners en hun 
geschiedenis?  
  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
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 Zuylestein 

 
Bij de inzendingen voor Zuylestein liepen de meningen 
aanvankelijk sterk uiteen. Werd gekozen voor een meer 
traditionele benadering of juist voor een nieuwe aanpak? 
Opvallend was dat maar een paar ontwerpen een relatie 
vertoonden met de tuin van deze buitenplaats. Deze 
renaissance tuin is een van de meest bijzondere elementen van 
Zuylestein.  
Als bijzondere vermelding wil de jury graag het ontwerp van 
André van Zwieten benoemen. Zijn kijk op de geschiedenis van 
Zuylestein en zijn originele ontwerp van een vlag “met een 
punt” sprak de jury bijzonder aan. 
 
Het winnende ontwerp is een ontwerp waarvan de jury vooral 
de abstracte aanpak waardeerde. De verschillende 
beeldelementen in de vlag kunnen telkens op een andere 
manier gelezen worden. Afhankelijk van de blik van de kijker, 
of het verhaal van Zuylestein. De strakke structuur van het 
ontwerp verwijst naar het karakter van de buitenplaats. De 
simpele en heldere kleuren maken de vlag op afstand goed 
leesbaar. Het winnend ontwerp voor Zuylestein is gemaakt 
door Chris den Engelsman. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 


