
Parel van Gelderland 
Prijs uitgereikt door stichting ‘Ons dorp kan schoner’ 

Met een flitsende presentatie tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de Breehoek gaf burgemeester Ben 

Visser de aftrap voor de promotiecampagne ‘Heerlijk Scherpenzeel’. Ook de rest van de wereld 

moet het weten: Scherpenzeel is ‘the place to be’! Van die buitenwereld kreeg ons dorp in 1983 

het predicaat ‘Parel van Gelderland’.   

 

Bevestiging van het bord aan de Barneveldsestraat 

De aanhouder wint. Dat geldt in 1983 zeker voor de VVV in Scherpenzeel. Voor het vijfde 

achtereenvolgende jaar doet de vereniging mee aan de Gelderse dorpencompetitie van de stichting 

‘Ons dorp kan schoner’. In de Rijnzaal van het Provinciehuis in Arnhem viert de stichting in november 

1983 op de dag van de prijsuitreiking haar tienjarig bestaan. Het doel van de organisatie is het 

instandhouden en bevorderen van de leefbaarheid van de woonomgeving in de Provincie 

Gelderland. De dorpencompetitie stimuleert en activeert inwoners van de Gelderse dorpen om 

gezamenlijk activiteiten te ontplooien.  

Scherpenzeel Pareldorp 

Gedeputeerde Fokkens van de provincie Gelderland maakt die middag bekend welke dorpen dit jaar 

in de prijzen zijn gevallen. Aan de competitie doen achtenzeventig Gelderse gemeentes mee. Andere 

jaren was van tevoren bekend wie de ‘parel’ kreeg uitgereikt, maar dit jaar had de stichting dit tot 

het laatste moment geheim weten te houden. U raadt het al: de prestigieuze prijs valt in 1983 ten 

deel aan Scherpenzeel. Het VVV is bij de uitreiking vertegenwoordigd door de heren Kroodsma, De 

Graaf en Zomer en mevrouw Wijlhuizen, terwijl ook burgemeester Heij aanwezig is. Naast felicitaties 

en een legpenning met het vignet van de organiserende stichting krijgt het VVV een vijftal borden 

met de tekst ‘Parel van Gelderland 1983’ mee naar Scherpenzeel.  



Juryrapport 

De voorzitter van de jury, mevrouw Elzen, leest het juryrapport voor. Dat vermeldt dat het comité in 

Scherpenzeel ondanks het feit dat het dorp flink uit de kluiten is gewassen, kans heeft gezien de 

bewoners te activeren in het kader van ‘Ons dorp kan schoner’. Tuinwedstrijden, excursies in het 

buitengebied en de activiteit ‘Met de fiets de boer op’ vielen erg in de smaak. Ook de foto- en 

kleurwedstrijd was een succes. Maar dat is nog lang niet alles. Er is een fietstocht langs de 

fortificaties van de Grebbelinie gemaakt. En ook een route langs beken en vijvers kon de waardering 

van de jury wegdragen. Een mooie wandelroute rond de kerktoren in het centrum bleek een schot in 

de roos. De jury prijst de tomeloze inzet van het zeer actieve comité dat in samenwerking met de 

bevolking veel tot stand heeft gebracht. De feestelijke opening van het tot gemeentehuis verbouwde 

en gerestaureerde Huize Scherpenzeel is het toefje op de Scherpenzeelse taart van 1983. 

De jury waardeert de ontwikkeling van activiteiten die al in voorgaande jaren zijn gestart. De 

voorzitter noemt het onderhouden van bermen en sloten, ‘kom eens buurten’, erfscheidingen en 

poortjes, monumenten en water. Er is een begin gemaakt met de groenvoorziening in de 

Dorpsstraat, die de komende jaren nog veel aandacht zal vragen. Al met al een waslijst van 

activiteiten die door de VVV in Scherpenzeel zijn geïnitieerd. De stichting ‘Ons dorp kan schoner’ is 

onder de indruk van het enthousiaste bestuur met zoveel vakmensen van diverse disciplines. Vooral 

de meerjarenplanning zorgt ervoor dat continuïteit is gewaarborgd en Scherpenzeel het predicaat 

Parel van Gelderland tot in lengte van jaren met trots kan uitdragen. Het is een aanbeveling voor alle 

andere comités die vaak met een kortetermijnplanning werken.  

Borden 

Op woensdagmiddag 9 november 1983 wordt het eerste bord ‘Parel van Gelderland 1983’ onder het 

kombord op de Barneveldsestraat bevestigd. De overige vier borden komen bij de andere 

invalswegen van Scherpenzeel te hangen. De voorzitter van het VVV, de heer Douwe Kroodsma, 

merkt op dat adel wel degelijk verplicht en dat ook in de komende tijd hard gewerkt moet worden 

aan de verfraaiing van Scherpenzeel. Op de onderscheiding mag niet alleen de VVV maar de hele 

Scherpenzeelse bevolking trots zijn.  

Gedicht 

Ter gelegenheid van het verkrijgen van het predicaat schrijft de heer Thieleman een gedicht:  

Ons dorp kan schoner was de kreet, de leus der VVV, en velen werkten aan die wens met overgave 

mee. En weet u wat de jury zei, het is een pracht in de vallei, dat dorp van u en mij. Ons eigen lieve 

Scherpenzeel, wel is het niet frappant! Viel een zeer grote eer ten deel ‘Parel van Gelderland’. Wie 

was daar nou op voorbereid. Het is toch leuk in deze tijd. ’t Is iets dat écht verblijdt. Ruim op dus wat 

de vuilnisman soms wel eens liggen laat. Houd schoon als het maar even kan, uw  stoep, uw goot, de 

straat. Dan wordt eens in ons Nederland de Parel van heel Gelderland De Schoonste Diamant. 

De promotiecampagne ‘Heerlijk Scherpenzeel’ verdient dezelfde uitstraling als destijds ‘De Parel van 

Gelderland’. Net als toen zijn ook nu de inwoners van Scherpenzeel de belangrijkste ambassadeurs 

van ons dorp. 
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