Het Fruitgilde Smilde
herstelt oude Appelhof
Voorbeeld van samenwerking van een gemeente met vrijwilligers die historische fruitbomen en -struiken willen terugbrengen in de woonomgeving
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De herberg deed ook dienst als café,
restaurant, verversingsplaats voor
de paarden van de postkoets van
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Aan het einde van de achttiende
eeuw stond aan de Drentse Hoofdvaart in Smilde de prachtige herberg
“de Oude Veenhoop”, een groots
gebouw dat diende als overnachtingplaats voor de rentmeesters
van de vermogende Amsterdamse
aandeelhouders van de uitgebreide
Smildeger venen. Deze rentmeesters
ondernamen een enkele keer per
jaar de lange reis naar het noorden
om de werkzaamheden in de venen
te controleren.

Assen naar Meppel en Friesland en
ook lange tijd als vergaderplaats van
de gemeenteraad. Deze vergaderingen werden in de kamer naast de
gelagkamer gehouden en bij onenigheid konden de aanwezige gasten de
gesprekken verstaan. Hier werden
ook de aangiftes van geboorte en
overlijden gedaan en na een lange
voettocht werd dan ook maar een
borreltje genomen.
Erachter lagen een appelhof en een
moestuinencomplex en later tennisbanen, voor die tijd heel bijzonder.
Een echt middelpunt van het dorp
dus. Nadien is een ander gebouw gekocht en ingericht als gemeentehuis.
De functie van herberg, café en restaurant bleef echter intact tot 1972,
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Historie van de herberg
“de Oude Veenhoop”
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in dat jaar werd het gebouw afgebroken.
Op de plek van het gebouw werden
drie bungalows gebouwd, maar de
appelhof en de moestuin werden
aan hun lot overgelaten en veranderden langzaam maar zeker in een
verwaarloosd stuk niemandsland,
met enkele fruitbomen, een appel
en een peer, die jarenlang in de verdrukking hebben gestaan. Het lijkt
onwaarschijnlijk, maar de gemeente
Midden-Drenthe wist niets meer af
van de functie van het met brandnetels overwoekerde terrein.
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In Pomospost zomer 2016, p. 3 werd over de eerste twee projecten van het Fruitgilde Smilde bericht. Toen werden in het voorjaar de eerste vijftien fruitbomen
geplant: appels, peren en een walnoot. De enthousiaste vrijwilligers begonnen
eind 2017 aan hun derde project, het herstel van de boomgaard van de herberg
‘de Oude Veenhoop’. De ondersteuning en hulp van de gemeente bestond uit het
opschonen, het ophogen van de oorspronkelijke, te natte veengrond en het met
gras inzaaien van het terrein. De Rabobank gaf een financiële bijdrage waarmee
fruitbomen en snoeigereedschap aangeschaft konden worden.

De nieuwe Appelhof
Het Fruitgilde Smilde heeft tot doel
de historische Appelhof in ere te
herstellen en met enthousiaste vrijwilligers de nog aanwezige appelen perenboom te snoeien, historische rassen van fruitbomen bij te
planten en er een buurtboomgaard
van te maken.
Er zijn zestien appelbomen - waarvan zes leibomen -, zeven perenbomen en 1 walnoot besteld bij kwekerij De Baggelhof. De lei-appels
krijgen een plek voor de schutting
van de buren en de andere vruchtbomen worden langs de kadastergrenzen geplant. Daar waar een
erfafscheiding nodig is, komen beukenhagen. In het centrale deel van
de boomgaard wordt een pluktuin
met kleinfruit, zoals bessensoorten,
aangelegd. Daar worden ook twee
banken geplaatst en een walnoot
krijgt een mooie plek in de zichtlijn
van de ingang naar achteren toe.

Het planten begint
Op 27 november jl. is het merendeel
van de 24 fruitbomen geplant. Eigenaar Lubbert Dijk van De Baggelhof,
die de bomen en de dode materialen
zoals de biologische potgrond en de
boompalen heeft gebracht, zegt tevreden tijdens het koffiedrinken dat
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de oude Kleipeer in het dorp verzameld en uitgedeeld om het gebruik
van dit historische stoofperenras te
stimuleren.

Na de winter verder met
inrichten

De plek waar de leibomen geplant worden.
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De dag erna hebben groep 8b van
de Margrietschool en groep 7 van
de Schutkamp in Smilde geholpen
met het planten. Eerst kregen de
kinderen het verhaal van de historie van de Appelhof te horen. Daarna gingen ze de bomen planten en
vastbinden, de gaten dichtgooien
en de boomspiegels afwerken. Na
afloop kregen ze een appel en een
zak met stoofperen mee naar huis.
Het Fruitgilde heeft de peertjes van
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Het uitzetten van de bomen.
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Tekst en foto’s: Marianne van Lienden
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het “dikke boompjes” zijn. Nadat de
koffie opgedronken is, beginnen de
tien vrijwilligers met het uitzetten
van de bomen. Van tevoren zijn de
plantgaten gegraven. Je ogen worden getrokken naar de enige verticale lijnen op het terrein, de twee
oude fruitbomen. Aan de oude appelboom hangen nog enkele appeltjes, aan de peer niets. Beide bomen
zijn al gesnoeid, maar voor alle zekerheid ook vakkundig geënt.
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Hiermee is de Appelhof “winterklaar”, dat wil zeggen dat alles wat
het Fruitgilde voor de winter wilde
doen, is gelukt. In het voorjaar gaan
de vrijwilligers verder met het zetten van de fruitstruiken en nog een
stukje bestraten bij de ingang. Natuurlijk zoeken zij verder naar sponsoren om nog een klein theehuis of
schuurtje te realiseren. Er is nog genoeg werk aan de winkel.
De officiële opening van de Appelhof staat gepland in april, wanneer de eerste fruitbomen in bloei
staan.

Met dank aan Hannie Idema voor
haar bijdrage over de historie van
de herberg “de Oude Veenhoop”, de
zwart-wit foto, de plattegrond en de
rassenlijst.

Lijst van de oude fruitrassen in de
Appelhof “de Oude Veenhoop” in Smilde
Appels

Leiappels

Peren

1 Glorie van Holland
2 Rode Ingrid Marie
3 Willem III
4 Veendammer Glorie
5 Groninger Kroon
6 Zoete Kroon
7 Zoete Peppel
8 Notarisappel
9 Drentse Bellefleur
10 Bramley’s Seedling
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Zwijndrechtse Wijnpeer
Beurre de Merode
Rode Williams
Winterrietpeer
Pondspeer
Zoete Brederode
Winterjan
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Rode Dijkmanszoet (2x)
Notarisappel (2x)
Groninger Kroon
Elstar

Walnoot
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Beukenhaag
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38 m.
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Appel dia. 7 meter

34 M.
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SCHUUR
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Peer dia. 7 meter
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Lei appel

INGANG
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KADASTER GRENS

AANTAL

SOORT
1 ZWIJNDRECHTSE WIJNPEER
1 BEURRE DE MERODE
1 RODE WILLIAMS
1 WINTERRIETPEER
In december
jl. kreeg de Groenbri1 ZOETE BREDERODE
gade 1Nagele
gunstig bericht van de
PONDSPEER
1 WINTERJAN
projectleider
cultuurtechniek van
1 HISTORISCH Noordoostpolder.
RAS aanwezig
de gemeente
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Goed nieuws over de Winterjannen in Nagele
De verplaatsing van de drie peren-
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SOORT
GLORIE VAN HOLLAND
RODE INGRID MARIE
WILLEM III
VEENDAMMER GLORIE
GRONINGER KROON
ZOETE KROON
ZOETE PEPPEL
NOTARISAPPEL
DRENTSCHE BELLEFLEUR
BRAMLEY'S SEEDING LING
HISTORISCH RAS aanwezig
SOORT

bomen aan de Noorderlaan in Nagele gaat door. De planning is om
het verplanten dit voorjaar nog uit
te voeren. De gemeente kan zich
wel vinden in de voorgestelde lo-

catie, de Karwijhof, een hofje met
32 doorzon arbeiderswoningen, dat
is gebouwd in 1956 en wordt omzoomd door groen.
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