
Snoeien in Augustus

Over de beredeneerde 
snoei van de leiperen 
van Villa Augustus 
2 cursussen 
1 maart – 25 augustus 2016

Beginnerscursus: 5x op dinsdag
Vervolgcursus: 5x op donderdag

De bijzondere tuin van Villa Augustus herbergt 
naast heerlijke ingrediënten voor het restaurant 
ook een grote schat aan ambachtelijke kennis 
over tuinieren. Om een deel van deze kostbare 
kennis over te dragen aan mensen met groene 
vingers, start Villa Augustus voor de 7e maal een 
  cursus over de beredeneerde snoei van leiperen. 

     Onder leiding van Jan Freriks, de Nederlandse 
    expert in deze vorm van hovenierskunst, maken 
deelnemers in vijf dagen kennis met alle facetten 
van deze bijzondere en bijna  verdwenen vorm 
van hovenierskunst.  Doordat in de tuin van 
Villa Augustus zowel jonge  leiperen als bomen in 
volwassen vorm  aanwezig zijn, maakt de cursist in 
zes maanden tijd kennis met alle groeistadia van 
de leipeer en de bijbehorende snoeitechnieken.
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Jan Freriks

Beginnerscursus

Les 1: dinsdag 1 maart – Theoriedag
a Kennis van de bodem en de bemesting
b Kennis van de boom
c Regels van het gedrag en de groei
d Het enten van perenbomen

Les 2: dinsdag 15 maart – Wintersnoei
a  De kenmerken en de opbouw van  

de verschillende leivormen deel 1
b Praktijk van de wintersnoei

Les 3: dinsdag 17 mei – Scheutdunning
a  De kenmerken en de opbouw van  

de verschillende leivormen deel 2
b De scheutdunning

Les 4: dinsdag 28 juni – 1e nijping
a Rasbeschrijvingen
b De 1e nijping

Les 5: dinsdag 23 augustus – 2e nijping
a Samenvatting voorgaande lesstof
b Het plukken en bewaren van peren
c Het oculeren van bloemknoppen
d De 2e nijping

Tijden: 10.00 – 16.00 uur 
(lunch van 12.30 – 13.30 uur) 

Kosten: € 325,- p.p. (incl. lunch)
Adres: Oranjelaan 7, 3311 dh Dordrecht 
Meer info en aanmelden: (078) 639 31 11  
Let op: maximaal 8 cursisten!

Vervolgcursus

Les 1: donderdag 3 maart – Wintersnoei
a Wintersnoei leibomen
b Rassenkennis en kennis van de organen
c Opkweken van vruchtzetels
d Groeiregels en snoeiwetten

Les 2: donderdag 17 maart – Wintersnoei
a Wintersnoei hoogstamfruit en bessen
b Bemesting
c Grondsoorten, rassenkeuze en snoeiwijze

Les 3: donderdag 19 mei – Scheutdunning
a Diverse leivormen en siervormen
b Uitleg van de 7 organen van de perenboom
c De scheutdunning

Les 4: donderdag 30 juni – 1e nijping
a  Het opkweken van diverse leivormen  

en siervormen
b  Hulpmiddelen om de vruchtbaarheid  

te bevorderen
c  Hulpmiddelen om de plaatselijke groeikracht  

te sturen
d De 1e nijping

Les 5: donderdag 25 augustus – 2e nijping
a Samenvatting voorgaande lesstof
b Het plukken en bewaren van peren
c Het oculeren van bloemknoppen
d De 2e nijping

Tijden: 10.00 – 16.00 uur 
(lunch van 12.30 – 13.30 uur) 

Kosten: € 325,- p.p. (incl. lunch)
Adres: Oranjelaan 7, 3311 dh Dordrecht 
Meer info en aanmelden: (078) 639 31 11  
Let op: maximaal 8 cursisten!


