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Winterslaap tussen de hoogstambomen,  

maar de Heerlijkheid Vijfheerenlanden is springlevend. 

Het duurde lang dit keer voordat de hoogstambomen rondom de Wiel van Bassa al hun bladeren 

loslieten om in de winterslaap te gaan. Doordat het tot ver in november warm bleef, bleven de 

sapstromen in de bomen actief en doordat vorst uitbleef, lieten ook de bladeren niet snel los. Maar 

na de vorstweek in december was het toch echt zo ver. De hoogstambomen staan er nu kaal bij en 

bereiden zich in stilte voor op een nieuw seizoen, met knoppen, bloesem, frisse bladeren, uiteindelijk 

weer fruit. Nu staan ze in winterslaap in de regen, de wind en zo af en toe een paar nachten vorst.  

Geen winterstop voor de vrijwilligers 

De Heerlijkheid Vijfheerenlanden zelf is zeker niet in 

winterslaap gegaan. Veel dorpsbewoners zeggen als je ze 

tegenkomt: lekker, de fruitoogst is klaar, dan hebben de 

vrijwilligers rust. Maar verre van dat. Toen het fruit eind 

oktober in de koelcellen stond, begon de volgende fase, 

want zoals één van de doelstellingen van de Heerlijkheid 

Vijfheerenlanden zegt: ‘de jaarlijkse oogst moet een 

zinvolle bestemming krijgen’. Dat betekent opnieuw werk 

aan de winkel. Niet meer tussen de bomen, maar op 

andere plekken. 

Overstorten 

Het fruit van de hoogstambomen wordt nog geplukt in ouderwetse 

houten veilingkisten. Maar als je de appels en de peren wil laten 

verwerken tot (h)eerlijke streekproducten, moet het fruit, voordat het 

op transport gaat naar de versapper of de verstroper, overgestort 

worden in grote houten of plastic kratten. Dat zijn dezelfde kratten die 

we in de oogsttijd elke dag als treintjes door het dorp zien rijden. 

Maar omdat we met die treintjes niet in de hoogstamboomgaarden 

kunnen rijden, zit er voor de Heerlijkheid Vijfheerenlanden nog een 

extra stap tussen: het overstorten. 

>> Lees meer over de grande finale van het fruitstorten op 20 januari 2023 
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‘Bar lekker’ 

De zoete Ermgaard, de Notaris of de 

Jasappel, je proeft ze allemaal terug in het 

nieuwe appelsap van de Heerlijkheid 

Vijfheerenlanden. Sap, gemaakt van een 

rijke mix van hoogstamappels. Op 19 

november, tijdens één van de 

stortzaterdagen, proefde Wim 

Scherpenzeel, hoevepachter van hoeve De 

Kruithof en beheerder van de 

hoogstamboomgaarden, van de eerste fles appelsap, geperst van de oogst van 2022. Zijn spontane 

reactie: ‘bar lekker’ en ‘je proeft de oude rassen er direct in terug’. 

>> Lees meer over de twee nieuwe (h)eerlijke streekproducten van de Heerlijkheid 

Appel & Perenstroop oogst 2022 

De volgende stap was om de productie van de inmiddels alom bekende 

Heerlijkheid Vijfheerenlanden Appel & Perenstroop op te starten. Het is 

zo bijzonder om te merken dat dit (h)eerlijke streekproduct echt in de 

smaak valt. Kort voor Kerst was de stroop uitverkocht. Dat betekent dat 

de gehele productie van 2021, die toch uit meer dan 10.000 potjes Appel 

& Perenstroop bestond, zijn weg heeft gevonden naar de consumenten. 

Op 11 januari 2023 was het zover dat de eerste pallet met Appel & 

Perenstroop oogst 2022 in Schoonrewoerd bij de Dagwinkel werd af 

geleverd. Benieuwd of de echte kenner het verschil proeft met de smaak 

van 2021. Want dat is het mooie van al deze streekproducten: doordat 

de samenstelling van de fruitsoorten wisselt, kan ook de smaak 

verschillen. Maar de kwaliteit is natuurlijk net als in 2021: puur en eerlijk. En doordat een aantal van 

jullie in één dag tijd 1.500 potjes Appel & Perenstroop hebben voorzien van een wikkel en een sticker 

op het deksel zijn ze nu weer volop verkrijgbaar op meer dan 25 adressen in Schoonrewoerd en 

daarbuiten, net als de andere streekproducten. 

Nog meer uitbreiding van het assortiment 

In totaal is er tijdens de oogst van 2022 ruim 43 ton fruit 

geplukt. Dat betekent dat we in februari nog een nieuw 

streekproduct gaan introduceren. We gaan met een 

combinatie van appels en peren Heerlijkheid 

Vijfheerenlanden Appel & Perensap persen. Ook dit sap 

wordt geproduceerd in twee verschillende flessen: 750 en 

250 ml. En we laten ook 1.000 liter sap in 3 liter pakken 

verpakken. Als alles volgens plan verloopt, zijn deze nieuwe 

producten vanaf begin februari verkrijgbaar. Zo is het assortiment samen met het Appel & Perenbier 

binnen twee jaar uitgegroeid tot een aantal van acht (h)eerlijke streekproducten onder het label van 

de Heerlijkheid Vijfheerenlanden. 
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Uitreiking Kern met Pit Award 2022 

Zaterdag 21 januari 2023 is de dag waarop Kern met Pit de 

bekendmaking deed van het winnende project 2022. De bijeenkomst 

vond plaats in Theater De Kamers in Amersfoort. De Heerlijkheid 

Vijfheerenlanden was genomineerd met het geslaagde Oogstfeest 

dat zij samen met de Dorpsvereniging Schoonrewoerd en de 

Schaikse Weelde organiseerde als afsluiting van de oogst 2022. Het 

project Oogstfeest voldeed aan alle voorwaarden en mocht 

meedingen naar de Kern met Pit Award 2022 voor de provincie 

Utrecht. De online stemming hiervoor was op 15 januari afgesloten. 

Het lot van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden en alle projecten lag in handen van de jury. 

>> Lees meer over de uitreiking van de Kern met Pit Award 2022 

Een bedrijf 
Nog geen twee jaar geleden was er nog helemaal niets en nu hebben we 

met elkaar in Schoonrewoerd een bedrijfje dat de Heerlijkheid 

Vijfheerenlanden heet. Een bedrijf waar op basis van vrijwilligheid wordt 

samengewerkt, waar iedereen wel iets kan doen omdat de diversiteit van 

de werkzaamheden groot is en een bedrijf dat, met de streekproducten die 

in onze eigen achtertuin groeien, past in de huidige tijd, waar lokaal voedsel 

steeds meer aandacht krijgt. Producten die staan voor een pure en eerlijke 

smaak en waaraan jullie zelf meewerken. 

En verder… 

In deze nieuwsbrief bruist het van de activiteiten en we kijken ook al weer naar de komende 

maanden. Zo is de inschrijving voor de Schoonrewoerdse Markt de deur al uit. We zijn gevraagd om 

deel te nemen aan de Duurzaamheidsmarkt van de Dorpsvereniging en zullen nieuwe energie 

stoppen in het aan de man brengen van al die mooie streekproducten. We hebben nog steeds de 

wens om een eigen verkoopplek te realiseren. We hopen van harte dat dit in 2023 gaat lukken. Er 

lopen gesprekken met de Ambachterij in Schoonrewoerd om in het prachtige assortiment van de 

bakker ook iets met streekproducten te gaan doen. We groeien gelukkig nog steeds in aantal 

vrijwilligers, want zonder u kunnen we dit allemaal niet doen. Het zal u niet verbazen dat we graag 

met elkaar verder gaan in dit derde jaar van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden. 

Meer nieuws en actuele informatie is altijd te vinden op www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl. 
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