bij

1

PLANT EN BIJ

.........."..........."..."","....".."..."."......

Frans Janssen

De Amalialinde
Het is een goede traditie in ons land om bij de geboorte van een kroonprinses een herinneringsboomte
planten. Al meer dan honderd jaar heeft men gekozen
voor een linde. Die keuze is zeer terecht. Linden geplant in een voedzame bodem met voldoende vocht
kunnen een grote hoogte bereiken, 25 tot 30 meter is
geen uitzondering. Ook kunnen zij eeuwen oud worden en vormen daardoor een rijke drachtbron voor
onze bijen. Linden leveren lichtgeel stuifmeel en
een bijzonder smakelijke
honing met de kenmerkende muntachtige 'afdronk'. Voor de jaarlijkse
Boomplantdag was dit
jaar gekozen voor een
ÄmaÏialinde. De Bomenstichting, die sinds vele
jaren met succes de aanplant en het onderhoud
Deze Wilhelmina linde is meer Van bomen promootl had
den honderdjaar oud, puntgaaf begin van dit jaar alle
en nog lang niet uitgegrooidl
gemeenten en oranjeverenigingen
aangeschreven met de opwekking een linde te
planten. De Bomenstichting bood hierbij ook een
boom aan compleet met een degelijk gesmeed hek en
herinneringsplaquette met tekst naar keuze. Zo'n 80%
van de Nederlandse gemeenten hebben van dit
aanbod gebruik gemaakt door een of meer linden te
planten. De prijs bedroeg en bedraagt, want ze zijn
nog steeds leverbaar, £ 1.900.. Dit is voor oranjeverenigingen, dorpsraden en woonwijkcommissieseen
heel bedrag. Staatsbosbeheer -en hier kunnen de
imkers een belangrijke stimulans vormen- biedt een
gratis exemplaar aan! Daar is dan geen hek bij of plaquette, maar het is wel een echte 'koningslinde'. Dit is
een cultivar van de populaire Hollandse linde met de
kenmerkende opslag aan de voet Oorspronkelijk kende ons land slechts twee lindesoorten: de winterlinde
(Tilia cordata) en de zomerlinde (171ia platyphyllos). Uit
de kruising van deze twee soorteri is de Hollandse
linde (Tilia wlgaris) ontstaan.
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Het planten van linden: een
drachtverbetering voor eeuwen
Linden zijn altijd bijzondere bomen geweest. De linde
was de beschermster van vrede en liefde. Onder de
maandblad voor imkers juni 2004
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brede bladerkroon werd recht gesproken, geminnekoosd, getreurd en gefeest. Bij de Germanen was de
linde de beschermboom van huis en hof. Ook Karel d e
Grote waardeerde de linde zeer en verordoneerde
zelfs dat elke stad of dorp een plein met linden moest
hebben. In de literatuur wordt de boom vaak genoemd. Heinrich Heine zei 'kijk naar het blad van de
linde en zie dat het de vorm heeft van een hart'. Daarom zitten verliefde mensen ook het liefst onder d e
linden. Menig café draagt de naam 'De Lindeboot$',
waaruit blijkt dat een glas wijn extra goed smaakte
onder de vaak kunstig gesnoeide linde. Reden genoeg om ook in onze tijd het planten van linderrte
bevorderen. De Nederlandse boomkwekerij is in staat
deze boom in grote aantallen te kweken. De
'Groeninstanties' in ons land zouden veel krachtiger
de aanplant van linden moeten bevorderen. Er zijri
door slecht beheer en onderhoud veel linden verloren f
gegaan, Het is k g tijd dm schade te herstellen!
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Amalialinde: het hek heeft de vwm van een kroon. De tekst
op de plaquette lukft. 'Prinses Amalia 6 december 2003.
&plant tijdens de Nationale BoomJisertdag op 6 april 2004.
Foto's: Frans Janssen.
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