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Leifruit voor beginners

Leifruit wordt steeds populairder. Dit is vooral te danken aan de auteur van dit 

boek, Jan Freriks. Voor zijn promotie van leifruit is hij in 2013 benoemd tot Rid-

der in de Orde van Oranje-Nassau. 

Het opleiden en snoeien van vormbomen is een kunst op zich. De tuinliefheb-

ber die graag eens een leifruitboompje in zijn tuin wil uitproberen, heeft vaak 

niet de tijd om zich intensief in de specialistische opkweek en onderhoud van 

soms ingewikkelde leivormen bezig te houden. Dit boek is speciaal voor hen 

geschreven. Een beginnersboek waarin alleen de eenvoudige leivormen voor 

de meest ‘gebruiksvriendelijke’ appel- en perenrassen worden behandeld. 

De opkweek van de leivormen wordt stapje voor stapje in duidelijke tekenin-

gen uitgelegd. Daarnaast is een oplossing gevonden voor één van de grote 

struikelblokken in de leifruitteelt: de snoei. Als gekozen wordt voor de in dit 

boek genoemde rassen en leivormen, dan kan worden volstaan met drie sim-

pele snoei-ingrepen per jaar. 

De auteur van deze uitgave is Jan Freriks (Wijhe, 1929). Hij  behoort tot de laat-

ste generatie leerlingen die op de fruitteeltvakschool les heeft gekregen in de 

teelt van leifruit. Zijn liefde voor en kennis van het leifruitvak zijn hem bijge-

bracht door broeder Petrus, tuinbroeder van de abdij Sion te Diepenveen en 

de heer Otten, tuinbaas op het landgoed de Gelder te Wijhe. Daarnaast gaf hij 

jarenlang deeltijdles in de fruit- en bijenteelt. Inmiddels gepensioneerd, geeft 

Jan Freriks zijn kennis door in de vorm van lezingen, boeken en cursussen, met 

als doel het behoud van de leifruitcultuur. Met dit boek geeft hij een brede 

groep particulieren, ongeacht de grootte van hun tuin, een eerste eenvoudige 

introductie in het leifruit.

Jan Freriks

LEIFRU
IT

V
O

O
R B

EG
IN

N
ERS     

 
 

 Jan
 Freriks

140306_omslag_leifruit_nieuw_formaat.indd   1140306 omslag leifruit nieuw formaat indd 1 28-3-2014   11:38:2928-3-2014 11:38:29


