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Snertwandeling in
de Beemster
Oudendijk ✱ Op zondagmiddag 4
januari 2015 start bij eetcafé Les
Deux Ponts in Oudendijk om 14 uur
een Nieuwjaars- en snertwandeling.
Een gids laat de mooiste plekjes van
de oude veenpolder Mijzen en werelderfgoed Beemster zien. Na afloop staat in het eetcafé een kop erwtensoep met roggebrood en katenspek klaar. Voor meer informatie
www.lesdeuxponts.nl.

Buitengewoon

Buitengewoon

Buitenagenda
DINSDAG 30 DECEMBER
Oudejaarswandeling
MIDDENBEEMSTER, Agrarisch
Museum, Middenweg 185, vertrek
9.15 uur. Oudejaarswandeling met
Daniëlla Ernsting. In verband met
verwacht vuurwerk is de woensdagwandeling dit keer op dinsdag.
Aanmelden: 0299-477047. Deelname is gratis
ZONDAG 4 JANUARI
Snert-winterwandeling
OUDENDIJK, Café Les Deux
Ponts, Slimdijk 2, 14 uur. Winterwandeling met een natuurgids
naar polders Beemster en Mijzen,
onderweg aandacht voor de overwinterende vogels. Lengte 6,5
kilometer. Na afloop is er erwtensoep. Kosten wandeling € 3,50,
kinderen € 2; met soep € 8,50/€ 7.
Reserveren tel. 0229-541275.
Wintervogels
WORMER, Bezoekerscentrum de
Poelboerderij, Veerdijk 106, 14 uur.
Vaarexcursie in het Wormer- en
Jisperveld, met aandacht voor de
wintervogels. Onderweg ook een
bezoek aan de beheerboerderij van
Natuurmonumenten waar het vee
op stal staat. Kosten € 12, kinderen
3. Opgave 075-6219100 of bezoekerscentrum@poelboerderij.nl.
WOENSDAG 7 JANUARI
Twiske
MIDDENBEEMSTER, Agrarisch
Museum, Middenweg 185, vertrek
9.15 uur. Molenroute wandeling in
recreatiegebied Het Twiske. Aanmelden voor dinsdag 19 uur bij
Daniëlla Ernsting op 0299-477047.
Deelname is gratis.
ZONDAG 11 JANUARI
Eilandspolder
DRIEHUIZEN, Werkschuur de
Molenaar, Oudelandsdijk 1a, 11 uur.
Vaarexcursie van Landschap
Noord-Holland in de Eilandspolder. In dit gebied zijn momenteel
veel smienten te zien. Aanmelden
via www.gaatumee.nl. Kosten € 12,
kinderen € 8.
WOENSDAG 14 JANUARI
Noorddijk
MIDDENBEEMSTER, Agrarisch
Museum, Middenweg 185, vertrek
9.15 uur. Noorddijkwandeling in de
Beemster met Daniëlla Ernsting.
Aanmelden voor dinsdag 19 uur op
0299-477047. Deelname is gratis.
DINSDAG 20 JANUARI
Witte Poort
MIDDENBEEMSTER, Agrarisch
Museum, Middenweg 185, vertrek
9.15 uur. Beemsterwandeling met
Daniëlla Ernsting naar boerderij
De Witte Poort. Hier een koffiepauze en gelegenheid om de brocantewinkel te bekijken. Aanmelden
voor maandag 19 uur op 0299477047. Deelname is gratis.
WOENSDAG 21 JANUARI
Noorddijk
MIDDENBEEMSTER, Agrarisch
Museum, Middenweg 185, vertrek
9.15 uur. Sporenwandeling Zeevang
met Daniëlla Ernsting. Aanmelden
voor dinsdag 19 uur op 0299477047. Deelname is gratis.

Klaas Hopman plaatst de spaken in één van de wielen.

FOTO’S KOOS REITSMA

Een T-Ford Delivery van essenhout
Koos Reitsma

Douwe Dokter op de kluit van de 75 jaar oude kruidenierspeer uit Zuidoostbeemster.
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’Je moet zo’n boom ruim uitgraven en dat hebben we met de hand gedaan’

Beemster perenboom verhuist
Koos Reitsma
Noordbeemster ✱ ,,De boom is van
voor de oorlog’’, vertelt fruitbomenhandelaar Douwe Dokter in zijn
kantoor, een pipowagen te Noordbeemster. Het exacte jaar waarin de
boom geplant werd, is volgens hem
moeilijk te achterhalen, maar op basis van foto’s wel zo ongeveer. Van
voor de oorlog dus.
De kruidenierspeer met kluit – gewicht: zevenduizend kilo – verandert deze week van eigenaar. Vrijdag
brengt een kraanwagen het gevaarte
van Noordbeemster naar Westbeemster. ,,Deze peer komt uit een
hoogstamboomgaard en stond recentelijk nog in de voortuin van een
woning aan het Noorderpad in
Zuidoostbeemster’’, zegt hij. ,,Die
tuin werd opgehoogd en dan moeten de fruitbomen eruit, want an-

ders overleven ze niet. Het ging om
drie notarisappelbomen en een
kruidenierspeer.’’ Twee appelbomen zijn inmiddels weer teruggeplaatst – één was er slecht aan toe –
maar voor de peer was geen plek
meer. In plaats daarvan komt voor
het huis een parkeerplaats.
,,Een tuin ophogen is funest voor
bomen’’, zegt Dokter. ,,Al is het
maar een paar centimeter.’’ Dan
stikken ze. ,,Langzaam zie je de bomen afsterven, ze krijgen geen lucht
meer. Als een boom ’zomaar’ sterft,
vraag ik altijd: hebben jullie de tuin
opgehoogd? Als je iets ingrijpends
doet, eerst de bomen eruit halen.’’
De perenboom staat nu met een
kluit van zeven meter doorsnee op
zijn erf. En dat deert de boom niets.
Dokter: ,,Afgelopen voorjaar stondie volop in bloei en dit najaar zaten
er flink veel peren aan. Hij is heel vi-

Kruidenier
De eerste vermelding van
een kruidenierspeer is die
van vruchtboomkweker
G.A. van Rossum uit Naarden en dateert uit het
seizoen 1917-1918.

taal.’’ De enorme kluit is dan ook
verantwoordelijk voor het grote gewicht. ,,Juist daar komt het op aan’’,
zegt Dokter. ,,Je moet zo’n boom
ruim uitgraven. En dat hebben we
met de hand gedaan.’’
Ook toen is een kraanwagen ingehuurd, bij de firma Schot uit Alkmaar, om de boom op een vrachtwagen te tillen. ,,Het is mijn grootste
boom ooit. Hij heeft een stamom-

trek van 1,80 meter. We kwamen nog
vast te zitten onder het viaduct van
de N244 over de Purmerenderweg.
Auto’s werden over het fietspad geleid. Ik ben toen op de vrachtwagen
geklommen om de boom nog wat
terug te snoeien.’’
Vervolgens ging steeds iemand
vooruit om een volgend kruispunt
af te zetten voor de wagen met lading verder kon. ,,Elkaar passeren
met zo’n brede lading was onmogelijk.’’
Het is te danken aan Bram Engberts
van Engberts Hoveniers in de Wijdewormer dat de monumentale
boom in de Beemster blijft. Want hij
attendeerde de kopers – de familie
De Vries van de Wormerweg in
Westbeemster – op het fruitbomenbedrijf van Dokter. ,,Het is in zijn
opdracht dat we dit doen.’’
,,Ik heb er verschillende klanten

voor gehad’’, aldus dokter. ,,Maar allemaal achter Amsterdam en dat zag
ik niet zitten.’’ Nu komt de ongeveer
75 jaar oude fruitboom voor een
rijksmonument uit 1878 in Westbeemster te staan. ,,Daar stond ook
een oude peer, maar die bleek niet
meer te redden. Een bijkomende
moeilijkheid is overigens dat daar
een uilenfamilie in woont. Die uilenkast moeten we dus ook verhuizen.’’
Het transport van de boom richting
Westbeemster wordt vrijdag weer
een hele operatie. ,,De opgang naar
het erf is namelijk te nauw voor de
kraanwagen. Daarom zetten we de
boom eerst op het weiland van de
buren.’’ Een shovel brengt ’m vervolgens naar de voortuin. ,,Als je
goed op een fruitboom past, kunnen
ze 150 jaar worden’’, zegt Dokter.
,,Deze is dus pas op de helft.’’

Purmer ✱ Klaas Hopman toont zijn
visitekaartje en wijst één van de
plaatjes een A-Ford Special Delivery (1930) aan. ,,De opbouw van deze
bestelwagen bestaat voor tachtig
procent uit hout’’, zegt hij. ,,Ik heb
er tien jaar over gedaan om ’m zo
te krijgen. Het is de enige in Nederland.’’
Hopman werd geboren in de Wijdewormer en verhuisde op 10jarige leeftijd naar De Purmer,
waar zijn vader een boerderij had
gekocht. Het eerste restauratieproject diende zich aan toen hij 22
was. Hopman: ,,Ik zag bij iemand
in het land een as liggen, de koets
lag half te water.’’ Het bleek te

gaan om een incomplete A-Ford uit
1930. ,,Ik heb er een kenner bij
gehaald en die vond de staat van de
auto erg slecht. Hij zei: ’ik weet
wel een betere’. Die heb ik van mijn
vakantiegeld gekocht, de andere
gebruikte ik voor de onderdelen.’’
In de garage naast zijn woning
restaureerde hij vier oldtimers: een
Pickup uit 1928, de Delivery uit
1930, een Roadster uit 1928 en een
T-Ford Pickup uit 1914. ,,Bij de
T-Ford Pickup uit 1914 heb ik de
opbouw gemaakt van oud hout uit
een pakhuis in Amsterdam.’’ In de
zomermaanden gebruikt hij die
nog als ’kaaswagen’. ,,Ik breng er
toeristen mee naar de kaasmarkt in
Edam.’’
Op dit moment werkt hij aan de

koets van een T-Ford Delivery uit
1913. ,,Er zijn genoeg plaatjes van’’,
zegt hij. ,,Maar hoe kom je aan een
tekening? We zijn daarom met een
paar grote kartonnen platen en een
trappetje naar het Den Hartogh
Museum in Hillegom gegaan.
Want daar staat zo één. Mijn vrouw
hield het karton omhoog en ik
tekende met een timmermanspotlood de lijnen van de zijkant en de
achterkant erop.’’ Hopman is geen
onbekende voor het museum. ,,Ik
heb het houtwerk voor meerdere
auto’s die daar staan gedaan.’’
Het is essen dat hij gebruikt.
,,Want dat is kwalitatief goed hout
met een mooie vlam.’’ Hij lakt het
aan de binnenkant en schildert het
straks aan de buitenkant donker-

Van hout
Maakt u iets van hout? Of
kent u iemand die dat
doet? Laat het ons weten.
Stuur een mailtje naar
redactie.zaan@hdcmedia.nl of bel 075-6813536.

blauw.
Hopman is nog op zoek naar een
slot voor de achterdeurtjes, een
zogenaamd espagnolet slot, maar
ook andere onderdelen zijn welkom. Zijn mailadres is klamar@vesatel.nl, zijn telefoonnummer:
06-33865959.

