
Jaarplan 2022 

In het jaar 2022 zal de focus liggen op het behouden van aandacht voor ’t Olde Ras en groot 

onderhoud in de boomgaard. Hoe het gaat lopen met bezoek, groepen ontvangen en 

cursussen is bij aanvang van dit jaar geheel onzeker. 

Tot en met maart gaat de boomverkoop op afspraak door. In februari gaan we de enten voor 

dit jaar maken. 

De vorig jaar vernieuwde website zal verder worden ontwikkeld. Met name zal er een 

assortimentslijst gaan worden toegevoegd. 

Het verwerven van grond tbv jonge aanplant staat dit jaar hoog op de prioriteitslijst. 

Het maaidek achter de trekker moet worden gemaakt, er is een lager kapot. Bosmaaiers 

moeten een onderhoudsbeurt en schoppen en scheppen geslepen. Het dak van het 

museumpand gaat worden nagekeken, er is hier en daar lekkage geconstateerd. 

In de boomgaard zijn we tot en met maart druk met opnieuw aanplanten van rassen waarvan 

de huidige moederbomen slecht worden. Elk jaar vermeerderen deze aantallen, gezien de 

leeftijd van de boomgaard. Veel aandacht zal ook uitgaan naar werven en opleiden van 

nieuwe vrijwilligers, welke kunnen helpen met de grond rond de bomen vrij te houden van 

grassen en snoeiwerkzaamheden in de boomgaard. 

het pomphok wordt opnieuw opgebouwd in metselwerk. Nu is het nog een houten ruimte en 

daarmee te onderhevig aan mollen etc. Ook de toegangspoort gaat worden vervangen, de 

balken van de huidige poort zijn rot. 

Vanaf het fruitseizoen concentreren we ons op plukken en maaien, het vervangen van palen 

en plaatsen van duurzame boomlabels. Ook doen we weer een rondje 

vervangen/restaureren van nestkasten.  

De kersenlaan gaat verder worden gerestaureerd, veel dood hout. 

In de tussenliggende maanden ligt de focus op het secuur plukken van de appels en peren 

voor de Fruitshow van November. 

Ook hopen we weer zover te zijn dat we dit jaar mensen / groepen mogen ontvangen. 

Scholen ontvangen en educatieve routes uitzetten in de boomgaard. 

In November start ook weer een nieuw plantseizoen. 

 

 


