Wat doet de Werkgroep
Collectiebeheer zoal?
door: Yvonne van Andel

Over een van de werkzaamheden volgt nu een klein verslag.

We kregen de opdracht om alle boomkwekers
te bezoeken die gereageerd hadden op de vraag
van het Arboretum om een offerte te maken
voor 30 Zilverlindes met een omtrek van 25 tot
30 centimeter, Tilia tomentosa ‘Brabant’.
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Het is de bedoeling dat deze bomen straks worden aangeplant in
de laan waar de Paardenkastanjes
in januari jl. zijn gerooid.
Uiteindelijk hadden 4 kwekers
gereageerd en een offerte toegestuurd. Vooraf waren we nog
eens extra geïnstrueerd waar we
op moesten letten, zowel door het
bestuurslid Kees Dekkers als door
onze docent dendrologie Cees
van der Linden. Goed voorbereid
gingen de dames uit het groepje
collectiebeheer op stap. Bij alle
boomkwekers was de ontvangst
prettig. Een van de boomkwekers
liet wel weten dat de tijden erg
veranderd zijn, vrouwen op het
bedrijf om eventuele bomen in te
kopen was in zijn ogen nog iets
bijzonders, voorheen toch wel een
echte mannenzaak. Bij drie van
deze bedrijven was lopen naar de
bomen te tijdrovend en werden
we gereden in fantastische voertuigen. Door 4 wielen aangedreven
crosten we door de kwekerijen.
Onderweg zagen we veel, heel veel
bomen aan ons voorbij trekken.
Bij erg fraaie exemplaren werd
extra gestopt en we konden ook al
onze vragen kwijt. In feite kregen
we dus vier keer een rondleiding
van een vakman. En dat is een
geweldig leuke ervaring voor
‘arboretumvrouwen’ hongerig naar
kennis.
Wat we nu onder andere weten
over de jonge Linde in het formaat dat wij graag willen hebben,
is dat een boom met een kluit
ongeveer 350 kilo weegt. Dat een
Linde in het formaat dat wij wensen ongeveer 10 jaar oud is. Dat
daarvoor een plantgat nodig is

van 2 meter lang, 2 meter breed en 1 meter diep. We weten
welk grondmengsel in het plantgat moet komen en hoe er
precies geplant dient te worden en welke nazorg er dan nodig is. En heel erg belangrijk is dat we de bomen voorlopig
moeten inpakken met jute om de bast te beschermen tegen
verbranding.
Bent u als lezer inmiddels nieuwsgierig naar onze keuze?….
Eind van het jaar kunt u ze komen bewonderen.
En wat doet de Werkgroep Educatie daar dan weer mee?
Voor de lezers van de Aesculus van alles opzoeken over de

Linde:

Tilia of Linde

In de naamlijst voor houtige gewassen staan 16 verschillende soorten en 3 soorten die in cultuur zijn ontstaan door
het kruisen van twee soorten.

De Linde komt van nature voor op alle drie
de continenten van het
Noordelijk Halfrond.
De meest bekende Linde-soorten worden in heel Europa
al zeer lang aangeplant als straat- en laanboom. Alle Linden
zijn bomen die in de herfst het blad laten vallen. Het blad
is overwegend hartvormig met een lange bladsteel, de rand
van het blad is meestal gezaagd. Alle Linden bloeien in
de lente na de bladontwikkeling. Als regel zijn het trosjes
geelwitte bloempjes aan een gemeenschappelijke vrij lange
steel. Een tongvormig, bleekgroen schutblad (bractee) is
gedeeltelijk met de bloemsteel vergroeid. De vrucht is een
klein, ongeveer rond, nootachtig vruchtje. Als regel ontwikkelen zich evenveel vruchtjes als er bloempjes in de tros
waren.
Linden kunnen oud worden (enige honderden jaren) en
herstellen zich na het snoeien snel. Door het grote herstelvermogen zijn de op bijzondere wijze gesnoeide bomen,
als bijvoorbeeld de leiboom, in zwang geraakt.
Al zeer lang geleden werd uit de bastvezels van de Linde
touw gevlochten en beenwindsels en schoeisel gemaakt.

De herkomst van de Nederlandse naam Linde, kan afgeleid
zijn van het Noord-Germaanse woord ‘linda’ dat bindsel,
wikkelen of winden betekent. Dat houdt dan weer verband
met het gebruik van de bastvezels.
In het mythologische volksgeloof geloofde de Germaanse
plattelandsbevolking dat een aan de godin Freyja gewijde
Linde hen beschutte tegen bliksem en onweer. Door de
eeuwen heen zijn vanaf de Germaanse periode en daarna,
ontdaan van het mythologische bijgeloof, bij boerderijen en
hofsteden Linden aangeplant. Ook de Roomse keizer Karel
de Grote beval het aanplanten van Linden. Op grote schaal
werden de bomen in dorpen op de brink, op marktpleinen
en bij kerken aangeplant.

Het is dan ook goed mogelijk dat de Wetenschappelijke plantennaam voor
deze boom afkomstig is
van het Griekse woord
‘tilos’, dat vezel betekent.

Sinds de tijd van Karel
de Grote was de Linde in
het dorp een belangrijk
verzamelpunt.
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Nu kan de soort Tilia tomentosa gezaaid worden en op deze
jonge gezaaide boompjes wordt dan een stukje van de
moederboom geoculeerd.

Men trof elkaar daar voor festiviteiten en bijeenkomsten;
soms zelfs een allerlaatst treffen, als de Linde ook de Galg
was.
Nog een paar eigenschappen van de Linde zijn ook nu
nog algemeen bekend. De lindehoning is een van de fijnste
honingsoorten. De zweet opwekkende eigenschap van
lindebloesemthee bij koorts en de verzachtende werking bij
verkoudheid zijn nog altijd algemeen bekend.

Oculeren is een heel oude
veredelingsvorm (een
vorm van enten), waarbij
een knop of oog (oculus)
van de ‘moederboom’
op de onderstam van het
gezaaide boompje wordt
overgebracht.

De Linde in ons land kent een lange geschiedenis, ooit was
er zelfs een linde-oerbos. Tilia cordata, de Winterlinde en Tilia platyphyllos, de Zomerlinde zijn inheemse soorten en zijn
nu zeldzaam in onze bossen en houtwallen. De gekweekte
kruising, Tilia x europaea, de Hollandse linde, wordt al vanaf
de late middeleeuwen speciaal voor lanen van buitenplaatsen gekweekt in Vlaanderen en Nederland en is altijd al
in aanzienlijke aantallen geëxporteerd naar andere landen
in Noord-Europa. De Hollandse linde heeft een enorme
groeikracht en kan wel een hoogte van 45 meter bereiken
en wordt daarmee een van de hoogste van de Europese
bomen. De bladeren van deze bekende Linden staan op
het menu van de bladluizen. De bladeren raken daardoor
bedekt met honingdouw, waarop dan weer schimmel gaat
groeien. Daar worden de bladeren zwart van en de kleverige honingdauw druipt op alles dat onder de boom staat
of gaat.

In de zomer, wanneer de sapstroom in volle gang is, wordt
een T-vormige insnijding gemaakt in het stammetje van het
gezaaide boompje (2 of 3 jaar oud). Een slapende bladknop, die van een twijg van de moederboom afgesneden is,
wordt ingebracht in de T-vormige insnijding en omwonden
met raffia of een elastiekje. Na ongeveer 1 maand zijn de
twee samengegroeid. In het vroege voorjaar van het jaar
daarna wordt alles boven deze nieuwingeplante knop afgesnoeid en gaat de ingeplante knop uitlopen en zal uiteindelijk de kroon vormen van de boom. De op deze manier
ontstane bomen zijn allemaal gelijkvormig, ze hebben
allemaal dezelfde vorm als de ‘moederboom’. Dat betekent
dat de silhouetten van de bomen gelijk zijn.
Voor het aanplanten van een rij bomen in een laan of een
straat is het de gewoonte om allemaal gelijkvormige bomen
aan te planten. In onze nieuw aan te planten laan staan dus
straks allemaal duplicaten of klonen van de ‘moederboom’
Tilia tomentosa ‘Brabant’, die nog altijd te bewonderen is in
de tuin van St. Bernaertsstraat nr. 34, het woonhuis van
dhr. P.L.M. van der Bom.
Het was in het jaar 1936 dat deze boom voor het eerst in
de handel kwam vanuit het bedrijf Alphons v.d. Bom, waar
de boom werd geselecteerd.

Tilia tomentosa

Tomentosa komt van het
Latijn tomentum, dat als
botanische term de betekenis heeft: viltig of viltig
behaard.
Het woord verwijst naar de onderzijde van het blad dat
wit ziet door de viltige beharing. Het is deze beharing die
ervoor zorgt dat de boom onaantrekkelijk is voor luizen en
deze soort Linde ‘druipt’ niet.
De Zilverlinde komt oorspronkelijk voor in Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië. In de Balkanlanden is het een van
de bomen in het woud. Het wordt een grote boom van 20
tot 30 meter hoogte.
Tilia tomentosa ‘Brabant’
Omdat de soort Tilia tomentosa een erg variabele vorm van
kroon heeft zijn er bomen geselecteerd met een mooie
vorm, die vervolgens worden vermeerderd .
Dat betekent dat er ergens een boom is met een heel
mooie vorm, dat is dan de ‘moederboom’.
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