Jaarplan 2016
Regulier onderhoud
De hagen worden op hoogte gehouden door snoei na het uitvliegen van de
2e leg ongeveer eind juni.
Het hele perceel (excl. ovaal) wordt gemaaid met tractor en klepelmaaier.
Het streven in om alles 1 x per 4 weken te maaien, te beginnen half april
met de vakken o p q r s t,
De vakken a t/m e als laatste, i.v.m. de voorjaarsbloei van weidebloemen.
Bij het maaien in juni houden we rekening met jonge hazen en reeën.
Boomspiegel worden gemaaid met bosmaaier of zeis.
Onderhoud fruitbomen.
In de wintermaanden vindt de snoei van de appels en peren plaats.
Gedurende het hele jaar worden bomen gecontroleerd op (gebrek)ziekten
en plagen.
Zo nodig wordt ingegrepen met een gerichte biologische bestrijding of
handmatige verwijdering van aantasting of plaagdieren.
Het streven is dit jaar een vrucht dunning toe te passen bij de fruitbomen,
waarvan we het fruit als tafelfruit willen verkopen.
Bomen worden bemest met organische mest uit de regio.
Determinatie van de fruitrassen.
Ook het komend jaar zullen de “vrienden van het oude fruit” doorgaan met
het determineren van de in de Fruithof aanwezige rassen. Een wezenlijke
ondersteuning van een collectieboomgaard. Het is niet eenvoudig om oude
appelrassen, welke vroeger niet zo nauwkeurig werden omschreven en
vermeld van de juiste naam te voorzien. Dit vraagt jarenlange studie en
ervaring.

Productie
Het streven is om dit jaar, net als vorige jaar, meer fruit op de Fruithof te
verkopen.
Het oogsten van het handfruit moet door deskundige vrijwilligers met zorg
geplukt worden, zodat de verkoopbaarheid en de bewaarbaarheid
toeneemt.
Een aantal goed bewaarbare rassen wordt in de koeling tot in de winter
bewaard.
Het fruit dat niet geschikt is als tafelfruit wordt verkocht als fruit voor
verwerking of tot sap verwerkt.
Wekelijks wordt de Frieslandzuid tussen de 500 a 1000 kg appels en peren
tot sap verwerkt.
Het assortiment houtig klein fruit wordt beperkt tot de beter bewaarbare
soorten.
Het leveren van appelpulp aan een destillateur, waarmee in 2015 gestart is,
zal in 2016 worden voortgezet,
.
Opkweekhoek
In 2016 worden in het voorjaar een 40-tal appel, peren en pruimen rassen
geënt.
De nadruk ligt op het vermeerderen van nog niet in de collectie aanwezige
rassen en rassen die geschikt zijn voor de particuliere tuin
De opkweekhoek vraagt wekelijks zorg. Aanbinden, water geven,
bestrijding van ongedierte en
onkruid, zijn de meest voorkomende werkzaamheden.
Houtig klein fruit.
Net als in voorgaande jaren wordt er in de druivenkas, met zorg gewerkt
aan de druiventeelt, Ook dit jaar willen we de kwaliteit weer zeer goed
laten zijn. We willen de prijs van het product dichterbij de marktprijs
brengen.
Het aantal soorten houtig klein fruit zal ingeperkt worden tot soorten die
geschikt zijn voor de verkoop.
Zichtbaarheid en toegankelijkheid.
Om de verkoop van fruit op de Fruithof te stimuleren zijn er plannen om
naast de woensdag ook op zondagmiddag, gedurende het oogst seizoen,
het hek te openen.
Met de verruimde openingstijd kan de verkoop aan de toerist en de op

woensdag werkende mens, vergroot worden.
Voor de vrienden van de Fruithof is er dan naast de woensdag, ook de
zondagmiddag, beschikbaar om fruit te rapen.
Om bezoekers te kunnen laten genieten van de rust in de boomgaard
moeten picknickplaatsen worden ingericht waar passanten kunnen zitten
en eventueel het appelsap van de Fruithof kunnen gebruiken.
Waterbeheer
Ter ontwatering van vak n en o gedurende perioden met veel regenval
wordt een ondiepe drainage
aangebracht, voldoende om te voorkomen dat de bomen te lang met de
wortels in het water staan.
Omvang van de groep vrijwilligers.
Om de jaarplannen van 2016 te realiseren is er voldoende menskracht
aanwezig.
Het streven is het aantal vrijwilligers op het huidige niveau te handhaven.
Het inwerken van de nieuwe vrijwilligers “2015” zal in 2016 worden
voortgezet.
Bestuur
Het bestuur zal het komend jaar aandacht besteden aan de samenwerking
met Landleven, het zoeken naar passende afnemers van onze producten en
aandacht voor de communicatie met de omgeving. De doelen en
werkwijze van de stichting de Fruithof mogen best gezien worden.
Mogelijk komen er meer sympathisanten, donateurs, Vrienden van de
Fruithof, naast onze sponsoren zoals de Mij. van weldadigheid, de NPV en
het blad Landleven, het werk steunen.
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