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Ongeveer veertig leden van de verschillende Lionsclubs zijn in touw om de grond gereed te 
maken en de eerste bomen te planten. (Foto: pr) 
HOOFDDORP - De eerste serie fruitbomen voor het Smulbos zaterdag 1 dec 2012 door 
de Lionsclubs uit Haarlemmermeer en omgeving in de grond gezet. Het bos bij de 
Plesmanhoek aan de IJweg komt vol te staan met natuurlijke lekkernijen, zodat het 
aantrekkelijk wordt om te bezoeken voor zowel de bloesem als het fruit. 
In navolging van de wereldwijde Lionsactie om meer zorg te dragen voor een betere 
leefomgeving, hebben, op initiatief van Lionsclub Haarlemmermeer XXY, vijf Lionsclubs in 
en om Haarlemmermeer de handen in één geslagen om ook hun steentje bij te dragen. 
 
Onderhoud 
 
De organiserende clubs zijn LC Lisse, De Oude Duinen, LC Haarlemmermeer, LC 
Haarlemmermeer-Ringvaart, LC Schiphol en LC Haarlemmermeer XXY. De komende zeven 
jaren gaan de leden fruitbomen en struiken planten en zorgen voor het onderhoud.  
 
Harry Winnubst van Lionsclub Haarlemmermeer XXY en trekker van het project, nodigde de 
vertegenwoordigers van de deelnemende clubs zaterdag uit om de eerste boom te planten. In 
de stromende regen waren ongeveer veertig leden in touw om de grond gereed te maken en de 
fruitbomen te planten. De benodigde honderden liters boom- en potgrond, gesponsord door 
Gebr. Baars uit Hoofddorp, werd hiervoor volop gebruikt. 
 
Het bos komt te liggen in een gebied van ongeveer 35 hectare, heeft kleurrijke akkers en is 
ingericht met de bedoeling om historische agrarische gewassen te verbouwen. In de 
Plesmanhoek vinden geregeld activiteiten plaats, van wandelen tussen de gewassen en het 
meemaken van zaai- en oogstfeesten tot fruit en bloemen plukken en schaapjes tellen in de 
schapenweide. Een hangbrug verbindt het gebied met de Geniedijk en vormt voor de 
avonturiers een mooie uitdaging. Een fietsbrug maakt het park voor fietsers toegankelijk. 
	 	



AANKOOP	BOMEN:	
Tijdens	een	bezoek	aan	de	fair	Beemster400	hebben	de	Lions	in	gesprek	met	leden	van	de	
POMologische	vereniging	Noord	Holland	nadere	afspraken	kunnen	maken.	De	POM	gaat	ons	
ondersteunen.	Bijzonder	is	dat	voor	het	400-jarig	bestaan	van	de	Beemster	enkele	oude	
Noord-Hollandse	fruitrassen	opnieuw	gekweekt	zijn.		
Voor	ons	Smulbos	hebben	we	9	van	deze	halfstambomen	kunnen	aankopen.	
Het	gaat	om	de	volgende	bijzondere	soorten:	
Halfstam	appel:		
Lekker	Beetje	
Cox	Pomona	
Kaiser	Alexander	
Charles	Ross	
Beemster	Vroeg	
Framboosappel	
	
Halfstam	peer:		
Kamperveen	
Pierre	Corneille	
Sappig	Groentje	
	

De	POM	heeft	goede	contacten	met	de	kweker	G.	Snel	uit	Naarden.	Hij	levert	de	volgende	
hoogstambomen:	

Hoogstam	appel:		
Jacques	Lebel	
Laxton	Superbe	
Groninger	Kroon	
Notaris	
Groninger	Kroon	
Notaris	
Rode	Boskoop	
Schellinkhouter	
Kaiser	Alexander	
Rode	Boskoop	
Schellinkhouter		
Winterramboer	
	


