KIJK OP DE BOOM

vruchten en de soms spectaculaire
bladverkleuring in de herfst en ten
slotte het bijzondere silhouet van de
takken in de winter.

Leifruit langs een muur of als
fruithaag

Standplaats

De beste standplaats voor leifruit is
een zonnige. Een muur op het zuiden, zuidoosten of zuidwesten is een

po

Leiperen komen als afzonderlijke
bomen voor, bijvoorbeeld voor een

st

groeiomstandigheden. Omdat de
takken vrij ruim uit elkaar geleid
worden, kunnen zonlicht én warmte
goed bij het fruit komen.
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Normale fruitbomen worden groot.
Ze groeien te sterk voor het vormen
van een leiboom. De meeste appelen sommige perenrassen die geënt
zijn op een sterke onderstam, zijn als
leiboom minder geschikt. Als de
boom te sterk groeit, moet je veel terugsnoeien en dit regelmatig terugsnoeien naar de gewenste leivorm
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Behalve langs een muur of schutting,
is leifruit ook goed toe te passen als
vrijstaande fruithaag, bijvoorbeeld
als erfafscheiding. Het bijzondere
aan een fruithaag is dat deze elk seizoen weer een ander beeld geeft.
Bloesem in het voorjaar, het mooie
blad en de steeds groter wordende
vruchten in de zomer, de rijpe
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Door de manier waarop fruitbomen
tot leifruit gekweekt worden, ontstaat een ideale vorm voor de beste

boerderij, maar leifruit wordt het
meest toegepast voor een blinde
muur of in haagvorm. Een saaie
muur wordt een aantrekkelijke blikvanger van de tuin door er leibomen
voor te plaatsen. Bovendien geeft de
muur warmte af aan de fruitbomen,
waardoor deze beter zullen groeien
en bloeien.
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In de natuur komen leibomen niet
voor. Het is een vorm die door de
mens wordt aangebracht. Leibomen
worden als jonge ‘normale’ boom zodanig geleid dat een leivorm ontstaat. De takken van het boompje
worden langs een houten frame,
langs een hekwerk van draden of tegen een metalen rooster geleid. Deze
bepalen uiteindelijke de hoogte en
breedte van de boom. Op den duur is
het een vrij platte boom, in de vorm
van een scherm, die goed langs een
muur of erfafscheiding aangeplant
kan worden.

prima plek. Houd er bij de aanplant
rekening mee dat de plant minstens
30 cm van de muur af in de grond gezet moet worden. Zorg dat er 10 cm
ruimte blijft tussen de gesteltakken
en de muur. Deze ruimte is nodig
voor de noodzakelijke luchtcirculatie door de bladeren en langs de takken. Dit is belangrijk voor een gezonde leiboom.
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Leiboom als tuinafscheiding.
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Framboos in haagvorm.
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Wie fruit wil eten uit eigen tuin,
kan ook in de siertuin daar wel
plekken voor vinden. Zeker als de
tuin niet al te groot is maar wel
voldoende zonnige plekken kent.
Als de keuze op leifruit valt, krijg je
een ruime oogst op een relatief
klein oppervlak. En, leifruit heeft
ook een heel decoratieve functie.
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Leifruit in de siertuin
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rijpen, zoals bijzondere handperen.
Deze profiteren het meest van de
warme standplaats van een leiboom.

Ook kleinfruit

Niet alleen bomen laten zich tot
leifruit vormen. Ook bessen zijn zeer
geschikt om er fruithaagjes mee te
maken. De beroepskweker maakt
hagen van rode bessen en frambozen
door ze langs hagen te leiden. Ook de
particulier kan dat met een paar bessenstruiken doen. Interessant is om
zeldzame bessen die niet in de handel zijn, zoals de Japanse Wijnbes, in
haagvorm langs draden te leiden.
Ook aardbeien, zoals de bosaardbei
als de gewone aardbei, kunnen prima op zonnige plekken tussen de
sierplanten worden uitgeplant. Een
andere mogelijkheid is, rode bes of
kruisbes op stam in een border te
plaatsen.

De meeste pergola’s zijn begroeid
met rozen, clematis of een blauwe
regen. Maar er is ook fruit dat goed
langs een pergola geleid kan worden.
Denk maar eens aan een druif. Als
deze vakkundig geleid wordt, dan
kun je binnen de kortste keren onder
de prachtigste druiventrossen in uw
eigen terras zitten. Ook een kiwi
doet het in ons klimaat opvallend
goed en kan in een warme zomer ontelbaar veel vruchten produceren.
Zowel de druif als de kiwi zijn niet
zelfklimmend en moeten met hulp
naar boven worden geleid. Gebruik
hiervoor onopvallend en natuurlijk
touw en bind de ranken niet te strak
vast. De takken worden nog dikker
en het touw mag de takken niet
dicht gaan snoeren.
Jan Veel
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Leifruit (pruimen) in
particuliere tuin.

Eten van de pergola
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Voor leifruit kunnen vrijwel alle piten steenvruchtsoorten gebruikt
worden. De meest gangbare soorten
zijn appels, peren, perziken en pruimen. Maar nectarines, abrikozen en
amandelen zijn ook bijzondere fruitbomen die als leiboom gekweekt
kunnen worden. Kersen zijn af te raden, omdat er meestal te veel vogels
in onze siertuinen komen, die ze opeten voordat ze goed en wel rijp zijn.
Ook is het iets minder zinvol om
moesappels, stoofperen en keukenpruimen als leivormen op te kweken.
Kies voor de fijnere fruitsoorten die
in een boomgaard normaal niet goed
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Welke bomen zijn geschikt
voor leifruit?

Ananas Reinette in bloei, hier op onderstam M106, geplant 2007.
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resulteert in de vorming van steeds
nieuwe scheuten zonder vruchtknoppen. Leifruit moet daarom
vaak op een zwakke onderstam worden opgekweekt. Dat geeft minder
scheutvorming
en
voldoende
vruchtknoppen.
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Een doorkijkje
naar de buren.
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