
04 2021
 | JA

A
R

G
A

N
G

 50 | ZH
L.N

L

Hét tijdschrift voor Beschermers van het Zuid-Hollands Landschap

Plukken maar!
Hulptroepen in de 
hoogstamboomgaard 

Op pad met de 
rentmeester

Droomplekken 
voor vleermuizen



Rijp voor de pluk!

Afgelopen winter zag hij tijdens zijn wekelijkse 
‘rondje wiel’ dat een groot deel van de oogst in 
de hoogstamboomgaard bij het Schoonrewoerdse 
Wiel op de grond lag. “Zo zonde! Er kwam zelfs 
ongedierte op af!” Ook andere bewoners viel het op. 
En toen kwam de gemeenschapszin in het dorp 
naar boven. Want de bewoners wisten waardoor 

Nu pachter Wim Scherpenzeel van de hoogstam boomgaard 
bij het Schoonrewoerdse Wiel op leeftijd komt, wordt 
het maaien, snoeien en oogsten steeds lastiger. Daarom 
schieten omwonenden en het Zuid-Hollands Landschap 
hem te hulp, zoals onlangs op de plukdag. 

de problemen ontstonden: de hoevepachter die 
het gebied van het Zuid-Hollands Landschap pacht 
is intussen 73 jaar. Oogsten, maaien, snoeien: 
het werd hem simpelweg te veel. Dus ging het 
dorp in de hulpmodus. Er werd een stichting 
opgericht, met een bestuur van bewoners en een 
vertegenwoordiger van Stichting Het Zuid-Hollands 
Landschap. Hun gezamenlijke doel: tussen 
september en november helpen met de appel- en 
perenoogst en die vruchten vervolgens verwerken 
tot sap en stroop. Wat er wordt verdiend met de 
verkoop wordt vervolgens weer gebruikt voor het 
onderhoud van de boomgaard. Er moest veel 
geregeld worden en dat allemaal binnen korte tijd. 
“Want die appels en peren groeien intussen gewoon 
door.” En nu is de dag waarnaartoe werd gewerkt 
daar: de eerste plukdag. 

Pittig werk 
Ton kan in de boomgaard opgelucht ademhalen. 
Het gonst er van de activiteit. Vrouwen legen hun 
plukschorten in de houten kisten, jongens stapelen 
de volle kratten op de aanhanger achter de tractor 
en voeren de oogst af richting koelcel. Ertussendoor 
stoeien mannen met ellenlange ladders. Vandaag 
moet namelijk de Legipont peer geoogst worden en 
die groeit aan bomen van soms wel zeven meter 
hoogte. 
Hoevepachter Wim Scherpenzeel rent intussen 
tussen al die vrijwilligers heen en weer in zijn blauwe 
overall om uitleg te geven: zó moet je plukken, die 
ladder kun je zó het beste neerzetten, zó kun je het 
beste de plukschort omdoen… Het zweet staat op 
zijn voorhoofd, maar hij is wel opgelucht. Dat hij 
hulp krijgt en dat de hoogstamboomgaard zo weer 
een toekomst heeft. 
Maarten Breedveld van het Zuid-Hollands 
Landschap is ook blij met de lokale betrokkenheid. 

“Oude hoogstamboomgaarden vergen veel 
onderhoud. Er moet gesnoeid, gemaaid en geoogst 
worden. Die bomen zijn echt hoog. Dus ik snap 
dat dat pittig wordt als je de zeventig gepasseerd 
bent. Mooi dus dat de bewoners nu zo enthousiast 
meehelpen. Vele handen maken immers licht 
werk.” 
Voor Schoonrewoerders Klaas de Boer en Hans 
Vroege (“vanwege onze leeftijd plukken we alleen 
laaghangende peren”) was het ook geen vraag óf 
ze mee wilden helpen. “Nátuurlijk helpen we! Je 
laat die man toch niet zitten? Bovendien is het hier 
zeldzaam mooi. Dat willen we graag zo houden!”
Bestuurslid Ton kan intussen alleen maar grijnzen. 
“Die stralend blauwe lucht, die hoogstambomen 
en daartussendoor al die vrijwilligers die aan het 
plukken, sjouwen en lachen zijn. Het is toch net 
of we in een reclame voor Italiaanse pastasaus zijn 
beland? Een betere eerste plukdag hadden we ons 
niet kunnen wensen!”

Wiel van Bassa
Het Schoonrewoerdse 
Wiel (of: Wiel 
van Bassa) bij 
Schoonrewoerd 
ontstond in 1573 bij 
een doorbraak van de 
Diefdijk. Het wiel is 
13 hectare groot en is 
daarmee het grootste 
doorbraakwiel van 
Nederland. Rondom 
het water liggen smalle 
rietkragen, hooilanden, 
boerenerven 
en historische 
boomgaarden, 
waarvan een deel 
verpacht is. Zelf 
de schoonheid 
ontdekken? Wandel 
dan de Groene 
Kikkerroute (2 km) 
rondom het wiel. 
De route is gratis te 
downloaden via zhl.nl/
groene-kikkerroute
Voor meer info over de 
Stichting Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden:  
www.heerlijkheidvijf-
heerenlanden.nl
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Pachter Wim 
Scherpenzeel: 
opgelucht

De peren en de appels zullen worden verwerkt tot sap en stroop 
en de opbrengst gaat naar het onderhoud van de boomgaard.

Initiatiefnemer 
Ton Stek: 

opgetogen

De Legipont peer groeit  
aan bomen van soms wel 

zeven meter hoogte

“Vanochtend schoot het door me heen: vandaag 
is de dag!” Ton Stek van de gloednieuwe Stichting 
Heerlijkheid Vijfheerenlanden is opgetogen en 
gespannen tegelijk als we over de Diefdijk richting 
de hoogstamboomgaard aan het Schoonrewoerdse 
Wiel wandelen. “Ik ben heel benieuwd hoe we er 
vanavond bij de borrel bijzitten!”
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