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Van de bestuurstafel 
Nog even en de knoppen aan de hoogstambomen rondom de Wiel van Bassa zijn weer zichtbaar. We 

kunnen niet wachten tot we hun feestelijke bloesempracht weer kunnen zien. En dan natuurlijk 

hopen dat het niet te hard vriest tijdens de bloei, want dat heeft invloed op de oogst.  Maar voordat 

het zover is , moet er nog wel wat werk worden verricht. Vanaf 1 maart wordt er door het Zuid-

Hollands Landschap gesnoeid, wie wil kan alvast een kijkje nemen bij het snoeiwerk en een handje 

helpen, het snoeien van hoogstambomen is een vak apart. In de toekomst willen we dit als stichting 

ook met een aantal vrijwilligers gaan doen.  

Dat de inzet van vrijwilligers wordt gewaardeerd, bleek wel uit de toekenning van de Gemeente 

Vijfheerenlanden van een subsidie uit de pot Bewonersinitiatieven van € 10.000,=. Een prachtige 

opsteker om op volle kracht door te gaan. We kunnen er het glas op heffen met ons eigen biertje. 

Vanaf 21 februari is het Heerlijkheid Vijfherenlanden biertje een feit. De wijkambassadeur van de 

Vijfheerenlanden, Jan Ottevanger, kreeg samen met Christa Hendriksen, wethouder kleine kernen, 

op 15 februari 2022 het eerste flesje overhandigd. Lees er meer over in deze 3e nieuwsbrief en blijf 

zo op de hoogte van de realisatie van ‘de Schoonrewoerdse droom’. 

Heerlijkheid Vijfheerenlanden realiseert ‘droom van Schoonrewoerd’ 
 

Op 15 februari 2021 

overhandigde Christa 

Hendriksen, wethouder 

kernenbeleid, cultuur 

en erfgoed van de 

gemeente 

Vijfheerenlanden, 

symbolisch een 

snoeischaar aan twee 

bestuursleden van de 

Stichting Heerlijkheid 

Vijfheerenlanden, Ad de Jong en Ton Stek, ter gelegenheid van de toekenning van een subsidie uit de 

pot Bewonersinitiatieven. Wim Scherpenzeel, de hoevepachter van de Kruithof, was er getuige van :) 

 

Schitterend decor 

Rondom de Wiel van Bassa, een uniek natuurgebied in de buurt van Schoonrewoerd, staan zo’n 600 

hoogstambomen. Niet het meest rendabel als het gaat om onderhoud en opbrengst,  maar voor veel 

https://www.vijfheerenlanden.nl/Bestuur/Overzichtspagina_Bestuur/College_van_B_W/Samenstelling_College_van_B_W/Wethouder_Christa_Hendriksen
https://www.vijfheerenlanden.nl/Bestuur/Overzichtspagina_Bestuur/College_van_B_W/Samenstelling_College_van_B_W/Wethouder_Christa_Hendriksen
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inwoners en toeristen een schitterend decor als  wandelgebied. Wim Scherpenzeel, hoevepachter 

van De Kruithof, onderhield tot 2021 het gehele gebied, maar ook Wim wordt wat ouder en is niet 

meer op alle onderdelen in staat om deze ruim 4 hectare te onderhouden. Lees meer >  

 

Winterwerk rondom de Wiel van Bassa 

De winter is de tijd om de hoogstambomen te snoeien en de wilgen te 

knotten. Dat laatste is voor het grootste deel al gedaan. Vanaf 1 maart 

2022 zal het Zuid-Hollands Landschap starten met de jaarlijkse snoeibeurt 

van de hoogstambomen. Ook hiervoor kunnen vrijwilligers zich melden 

en zo alvast een handje helpen en ervaring op doen met het specifieke 

snoeien van de hoogstambomen. 

Een vak apart 

Op termijn zal dit werk ook vanuit de Stichting Heerlijkheid 

Vijfheerenlanden opgepakt worden. Daarvoor zijn nog meer vrijwilligers 

nodig en het kan zijn dat die de kneepjes van het snoeien nog wat onder 

de knie moeten krijgen. Het snoeien van hoogstambomen is een vak apart. Lees meer > 

Vijfheerenlanden Appel & Perenbier van hoge komaf 

Jan Ottevanger, wijkambassadeur van de gemeente Vijfheerenlanden, 

kreeg samen met Christa Hendriksen, wethouder voor onder andere 

kernenbeleid, cultuur en erfgoed voor de dorpen Schoonrewoerd, Hei- en 

Boeicop en Lexmond op 15 februari op Hoeve de Kruithof het eerste flesje 

Heerlijkheid Vijfheerenlanden bier overhandigd. Een dubbel gebrouwen 

bier van hoge komaf. Het bier is gebrouwen door Brouwerij Hommeles uit 

Houten met als basis de Appel & Perenstroop van het hoogstamfruit dat 

groeide rondom de Wiel van Bassa. 

Dubbel en van hoge komaf 

Dubbel wil zeggen dat het een bier is, waarbij meer mout wordt 

toegevoegd. Dit zorgt voor meer suikers en dat heeft weer een hoger 

alcoholpercentage tot gevolg. De smaak is zoet en weinig bitter. Lees meer > 

Bankrekeningnummer Triodosbank 

Het openen van een bankrekeningnummer was voor de penningmeester geen eenvoudige klus. Maar 

begin februari was het zover. Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden heeft bij de Triodosbank een 

eigen rekeningnummer: NL60TRIO0320382974. Veel beschermers van de stichting maakten hun 

bijdragen van € 15,= of € 35,= al over voor 2022. Heeft u het nog niet gedaan, het kan nu op 

genoemd rekeningnummer. En ben je nog geen beschermer, maar wil je wel laten merken dat je de 

Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden een warm hart toedraagt, meld je aan bij Mario Swaanen, 

Noorderwoerd 54, 4145 NV, Schoonrewoerd, mario@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl 

 

Volg de Heerlijkheid Vijfheerenlanden nu ook op Facebook, 

dat is simpel door te klikken op onderstaande link en     

Heerlijkheid Vijfheerenlanden op Facebook 

https://www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/heerlijkheid-vijfheerenlanden-realiseert-droom-van-schoonrewoerd/
https://www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/winterwerk-rondom-de-wiel-van-bassa/
https://brouwerijhommeles.nl/over-ons/
https://brouwerijhommeles.nl/over-ons/
https://www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/vijfheerenlanden-appel-perenbier-van-hoge-komaf/
mailto:mario@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl
mailto:mario@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl
https://www.facebook.com/search/top?q=heerlijkheid%20vijfheerenlanden

