
Activiteit Smulbos 

 

Kruis·be·stui·ving 

 

Volgens de Van Dale: "(de; v)  

1(biologie) bestuiving van de stampers met stuifmeel van een andere plant van dezelfde soort, 

2(figuurlijk) wederzijdse positieve beïnvloeding, m.n. het elkaar inspireren van personen uit diverse 

disciplines."  

Lionsjaar 1 juli 2014– 30 juni 2015 

1. Aanleiding 
Een project waarmee 5 clubs in de 2e helft van 2012 akkoord zijn gegaan om voor een periode van 3 
jaar geld beschikbaar te stellen. Daarnaast zijn deze clubs een overeenkomst aangegaan voor het 
onderhoud voor een periode van ten minste 7 jaar. (van 1 nov 2012 t/m 31 okt 2018) 

(De 5 clubs zijn: LC Lisse/De Oude Duinen, LC Haarlemmermeer Host, LC Haarlemmermeer/Ringvaart, 
LC Schiphol en LC Haarlemmermeer/XXY)  

2. Activiteiten 
De werkzaamheden van het afgelopen jaar zijn te benoemen verdelen in de volgende clusters: 

2.1.  Onderhoud 
Zoals vastgelegd doen we voor ten minste 7 jaar het onderhoud, Dit betekent het schoonhouden van 
de boomspiegel en het snoeien van de bomen/struiken. 

 
Tijdens het bomen over bomen ( op 9 september) is onder andere besproken dat er een verdeling 
moest komen onder de clubs betreffende de organisatie van de onderhoudsdagen. 
1x per maand, startend in mei 2015. 
Per club/maand wordt erop toegezien dat er voldoende handjes aanwezig zijn voor de schoffel en 
spit activiteiten op de afgesproken dag. 
 
Iedere club krijgt een maand toegewezen waarin zij het voortouw dienen te nemen om een dag uit te 
kiezen waarop zij het onderhoud willen gaan plannen in samenwerking met de andere clubs. 
Waar dient men in de uitnodiging rekening mee te houden: 
@bij ieder onderhoud inzet van elke deelnemende club 
@uitnodiging tot deelname aan de diverse clubs 
@minimaal 8 maximaal 10 personen per sessie. 
@gereedschap meenemen. 
@doordeweekse avond is ook prima, weekend dagen geen must. 
@uit ervaring blijkt dat 2.5 uur met 8 personen een mooie combi is. 
@een kleine versnapering tussen de bedrijven door wordt altijd gewaardeerd. 
 
Clubs en maanden 

LC Haarlemmermeer XXY➡️mei 2015 

LC Haarlemmermeer Host➡️juni 2015 

LC Schiphol➡️juli 2015 

LC Haarlemmermeer Ringvaart➡️augustus 2015 

LC Lisse De Oude Duinen➡️september 2015 



 
We hebben 4 keer de handjes uit de mouwen gestoken om te schoffelen: 
15 september, 8 november, 15 februari en 7 mei. 
Merkbaar is dat de klus telkens meer wordt maar dat is logisch het aantal bomen is verdubbeld en 
rondom de 175 bessenstruiken moet ook het e.e.a. gebeuren. Helaas moet geschreven worden dat 
niet alle clubs vertegenwoordigd waren. 
 

2.2. Aanplant 
Op 8nov 2014 hebben we, aanvullend op vorig jaar, 75 bessenstruiken geplant.  
Met de mooie namen Jonkheer van Tets en Titana  (rode en zwarte aalbes) 
Met een totaal van 175 bessenstruiken gaat het Smulbos nóg meer zijn naam eer aandoen. Deze 
planten zijn wederom geschonken door StukArt Tuinen uit Hoofddorp. 
 

 

 

    



     

 

    

 

En dan de activiteiten rondom de bomen. 

Aankoop hoogstam: 

 

 
 

 
Dit jaar geen bezoek gebracht bij onze 
hoogstam-leverancier G. Snel te Naarden.  
We hebben dit keer zelf een keuze gemaakt. Op 
advies van Diederik van LC Haarlemmermeer-
Host hebben meer gekeken naar moderne 
rassen. En de keuze viel op de ziekte resistente 
rassen Ecolette en Topaz. Daarnaast ontbrak de 
meest bekende appel, van dit moment, de 
Elstar. Met een heel bijzondere hoogstam de 
Saffraanpeer is het perceel afgesloten met 2 
Ecolette, 2 Topaz en 1 Elstar. 
 

 

  



Aankoop halfstam: 

 
Bij de POM staan 8 halfstambomen voor ons gereserveerd 
en 1 bijzondere hoogstam.  
 

 
De bijzondere hoogstam (Saffraanpeer) wordt in ontvangst 
genomen. Deze boom is opnieuw in Nederland geënt en tot 
nu toe zijn er nog maar 4 bomen geschikt voor verkoop door 
de POM.  
 
 

 
Op 22 november hebben we bij de 
POM in de Beemster de negen 
bomen gehaald. Ringvaart, Lisse en 
XXY zijn lid van deze vereniging.  
 

 
 

 

  



 

Voorbereiding op de Bomenplantdag 

 

Op vrijdag 29 nov 2014 is het zware voorwerk gedaan. Samen met Wout Nederveen zijn de 28 
paalgaten van een 1 meter diep  geboord. 
 

      
 
  



30 nov bomen planten 
 

 
 

 
 

 

 
Vooral het planten de 
hoogstambomen is een zware klus. 
 
 

2.3. Martin Schröder plaatst de laatste boom 
 

      
 
Luchtvaartpionier Martin Schröder heeft de laatste  appelboom geplant in het Lions Smulbos in 
recreatiegebied Plesmanhoek. Niet zo maar een appelboom, want toen de Ecolette eenmaal stevig in 
de speciale boomgrond stond kreeg de oprichter van Martinair te horen dat de boom zijn naam zal 
dragen: de Martin Schröderboom. 
 
 



 

     
        

  

Zijn vrouw Tineke doopt deze boom tot 

Martin Schröderboom! 

 
In de koude oostenwind vond vervolgens nog een 
speciaal moment plaats: de doop van de boom. 
Deze eer was weggelegd voor Tineke Schröder die 
de boom besprenkelde met appelcider en de naar 
haar man genoemde boom een prachtige bloei 
toewenste. Ter afsluiting van de ceremonie sloeg 
Martin Schröder met vaste hand de steunpalen de 
grond in.  
 
De appelboom van het ras Ecolette is de laatste van 
het grote aantal fruitbomen en bessenstruiken dat 
de vijf Lionsclubs die in Haarlemmermeer actief zijn, 
de afgelopen jaren in het recreatiegebied hebben 
geplant.  



3 Communicatie  
Vooral het planten van de laatste boom heeft veel aandacht in de pers gehaald. Op de website van 
XXY is goed te volgen wat er allemaal gaande is. 

 

Een boekje is samengesteld waarin alles beschreven is zoals het ontstaan in de zone, het onderhoud, 
“met dank aan” en van elk ras is zichtbaar hoe het ontstaan is, wanneer de bloei is en hoe de vrucht 
eruitziet en wanneer die rijp is, enzovoort. 

Op 20 
februari 
wordt aan 
de 
beheerder 
Marco 
Riesener 
het eerste 
boekje 
overhandigd  
 

 
Met dank aan onze Joost Paijmans voor het drukwerk.  
 

4 Financiën  
Conform de afspraak hebben alle clubs hun bijdrage zijnde € 260 overgemaakt. 
Dit jaar zijn de uitgaven bijzonder meegevallen: 

 wederom werden de (75 stuks) bessenstruiken volledig gesponsord door Stukart  

 de koemestkorrels hebben we cadeau gekregen 

 het aantal bomen is lager dan voorgaande jaren 

 de hoogstammen waren goedkoper dan voorgaande jaren 

 en drie, van de bomen die dit jaar zijn aangeschaft, zijn geadopteerd.  

Aan de andere kant komen er nieuwe kostenposten aan waarmee nog geen rekening was gehouden 
en die hebben te maken reparatie boompalen, plaquette Martin Schröder-boom, etc..  Niet alleen de 
bomen zien er gezond uit, ook de financiën zien er gezond uit. 

  



 

5 Kruisbestuiving 
Bij de inleiding ben ik begonnen met de uitleg van Van Dale… 

 

Hierbij een opsomming van, niet limitatief,  

 Binnen onze zone ook “andere” contacten, leden komen bij elkaar “over de vloer”, 

 Binnen het district vormt onze zone als voorbeeld hoe het bij andere zones ook zou kunnen, 

 Binnen de POMologische vereniging, 3 clubs zijn al lid geworden, 

 Bij Hoogstamspecialist G.Snel, 

 Het past bij de doelstelling van de Plesmanhoek: recreatie en educatie op één terrein.  
Naast het telen van oude gewassen worden oude boomrassen geplant, 

 Contacten met de stichting Smart Beeing 

 Handmatig inzaaien bloemenweide met de st Smart Beeing 

 Snoeicursus en knotwilgen snoeien samen met Stichting fruittuinen Zuid-Kennemerland, 

 Vormsnoeicursus met gasten van clubleden 

 Bijenmuseum kunstfort Vijfhuizen en een bijdrage in drachtbeplanting, 

 Beheerder Spaarnwoude plaatst bijenkorven en gaat picknicktafels plaatsen, 

 Fruitbomenroute van de stichting M.E.E.R.groen, 

 Met je kleinkinderen naar het Smulbos en uitleggen dat en appel “van een boom” komt, enzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofddorp 28 juni 2015 Harry Winnubst 

 


