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Leden van de Lions plantten precies een jaar geleden de eerste boom in het Smulbos langs de 

IJweg bij Vijfhuizen. Foto's Hein flach 

 

Smulbos uitgebreid met honderd bessenstruiken 
VIJFHUIZEN - Leden van vijf Lions Clubs in Haarlemmermeer en omstreken hebben 

de smaak goed te pakken. 

Ongeveer een jaar geleden plantten zij op een perceel langs de IJweg een tiental fruitbomen met de 
bedoeling er een Smulbos van te maken, waar bezoekers vrij vruchten kunnen plukken. Zaterdag 
wordt het Smulbos uitgebreid met maar liefst honderd bessenstruiken. Om half tien steken de Lions - 
om een mooie Tante Betje te gebruiken - de handen uit de mouwen en na een kop koffie de spade in 
grond. 

Het Smulbos maakt deel uit van recreatiegebied Plesmanhoek, gelegen noordelijk van het 
Haarlemmermeerse bos en de Geniedijk tussen de IJweg en de Drie Merenweg. Recreatieschap 
Spaarnwoude is de eigenaar, maar de Lions hebben het bos voor een jaar of zeven geadopteerd en 
onderhouden de bomen. 

Het Smulbos is L-vormig, de 'L' van Lions. Vorig jaar plantten zij negen halfstam- en twaalf 
hoogstamfruitbomen, die op advies van de POMologische Vereniging Noord-Holland bij een erkende 
boomkweker werden aangekocht. De bomen produceren appels en peren uit grootmoeders tijd, 
oude rassen luisterend naar namen als Schellinkhouter, Kaiser Alexander en Groninger Kroon. Bomen 
die passen in de filosofie van het Smulbos, een bos waarin de recreant natuurlijke lekkernijen als 
fruitbomen en fruitstruiken tegen zal komen. 

Zaterdag zullen dus honderd bessenstruiken het Smulbos gaan vervolmaken. Bessen van allerlei 
soorten en kleuren, verklapt woordvoerder Ton Ruighaver, die spreekt namens de Lionsclubs 
Haarlemmermeer Oost, Haarlemmermeer Ringvaart, XXY, Schiphol, en Lisse/De Oude Duinen. Bij 
elkaar hebben deze clubs ongeveer 125 leden. 
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Lions planten honderd bessenstruiken in Smulbos 
 

 
 

 

HOOFDDORP – Het is een druilerige zaterdagmorgen, maar het weerhoudt een grote groep 

leden van vijf Lionsclubs in Haarlemmermeer niet om letterlijk de handen uit de mouwen te 

steken en honderd bessenstruiken te planten in het vorig jaar aangeplante Lions Smulbos. 

 

In Haarlemmermeer zijn zeven Lionsclubs actief. Van vijf ervan: Lisse/De Oude Duinen, 

Haarlemmermeer Host, Haarlemmermeer Ringvaart, Schiphol en Haarlemmermeer/XXY, 

hebben leden hun laarzen aangetrokken en vertrouwen ze honderd bessenstruiken toe aan de 

grond van recreatiegebied Plesmanhoek dat grenst aan de Geniedijk tussen de IJweg en de 

Driemerenweg. Met rode en zwarte aalbes, kruisbes en rode bosbes gaat het Smulbos nóg 

meer zijn naam eer aandoen. De planten zijn geschonken door Stukart Tuinen uit Hoofddorp. 

De benodigde vruchtbare bomengrond waarin de plantenwortels zich uitstekend moeten gaan 

thuis voelen werd beschikbaar gesteld door het bedrijf Gebroeders Baars uit Lijnden. In het 

Smulbos mogen de bezoekers vrij vruchten plukken, net zoals zij deze zomer vrij bloemen 

hebben kunnen plukken in de bloemenweide.  

 

Vorig najaar plantten de Lions 21 fruitbomen in het recreatiegebied. Niet zomaar fruitbomen. 

Het zijn stuk voor stuk oude rassen, afkomstig uit heel Noord-Holland. Hoogstam en 

halfstam. Rassen met vergeten namen als Notarisappel, Beemster Vroeg, Pierre Corneille en 

Sappig Groentje. Op 30 november is het opnieuw plantfeest. Dan gaan er 30 appels- en 

perenbomen de grond in. 
 

 

 

 

 



 

 

Zwart Wit Geel Zwart Rood Wit Geel Zwart Wit

Hoogstam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hoog stam 30 31 32 33 34 35

13 halfstam halfstam
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29 36 51

15 28 37 50

16 27 in 2013 Vlas 38 49

Bloemen weide 17 26 39 48

18 25 40 47

19 24 41 46

20 23 42 45

21 22 43 44

1 Zwart 5x 5 Bes Ribes nigrum Black Reward

2 Wit 5x 5 Bes Ribes rubrum Jonkheer van Tets

3 Rood 5x 5 Bes Ribes uva-crispa Rosko

4 Geel 5x 5 Bes Vaccinium vitis-idaea Perle d’Amour
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