
 
 
 

Fruitmuur Heerenvliet 
 
 

 
 
 
Deze 32 meter lange muur is rond 1850 gebouwd als beschutting voor het kweken van zacht 
fruit. In de zestiende eeuw werd er op buitenplaatsen door de gegoede burgerij met exotische 
fruitsoorten geëxperimenteerd. De fruitmuren beschermden het kwetsbare fruit tegen de koude 
noorderwind. Later toen de tuinbouw zich in het Westland ontwikkelde werden in onze streek 
veel van dit soort muren gebouwd. Ze werden vooral gebruikt voor het kweken van perziken, 
peren, pruimen, abrikozen en druiven.  
 

Fruitmuur Heerenvliet is gezien zijn hoogte niet als 
druivenmuur gebouwd maar voor abrikozen en/of 
leiperen. We spreken dan ook wel van 
abrikozenmuur. De muren werden aan de 
achterzijde voorzien van steunberen (tot bovenaan 
doorgemetselde verstevigingen - zie foto), de 
voorzijde was geheel vlak. De beide gebogen 
einden, vleugels genaamd, zorgden voor extra 
steun en voorkwamen bovendien draaiwinden. 
Fruitbomen werden zo gesnoeid (geleid) dat de 
vlakke zijde van de muur optimaal benut werd. In 
de luwte van de muur kon het zachte fruit zich, in 
een soort microklimaat, optimaal ontwikkelen. Door 
‘s avonds rietmatten te plaatsen werd een te grote 
afkoeling in de nacht voorkomen. Later werden 
deze matten vervangen door (schiet)ramen.  

 
Via de poort in deze muur werden de producten van de aan de overzijde van de Vliet gelegen 
tuinen naar de vaart aan de Herenstaat vervoerd. Op een lorrie rolden de kisten met fruit over 
een smalspoor. Een stukje van dit spoor mocht blijven liggen. Rond 1900 heeft men aan 
weerszijden van de poort twee muurkassen van het type kniekas gebouwd. In het Westland 
begon men op grote schaal tafeldruiven in kassen te kweken. Tuinder Dirk de Vette en later zijn 
zoons Antoon en Adriaan kweekten hier hun druiven. De kas rechts van de poort is in 1975 
gesloopt waarna de muur gebruikt werd als buitenmuur voor de timmerwerkplaats van 
aannemer Guus de Maat. 
 
De muur is 1,5 steens dik en heeft een hoogte van 3,5 
meter. De bakstenen zijn in kruisverband gemetseld en 
hebben een kalkvoeg. Aan de bovenzijde is de muur bedekt 
met oud-Hollandse dakpannen om het uitwassen van de 
voegen door regenwater te voorkomen. 
 
Inmiddels zijn er weer een aantal bomen langs dit 
gemeentelijk monument geleidt, zodat de muur weer iets 
terugkrijgt van zijn oude glorie (zie foto rechts).  
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