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Hollandse linde - Tilia x Europae

Bloesem

zomer

Herfst

De Hollandse linde is een kruising tussen de wilde Zomer- en de Winter lindeboom en veel aangeplant
langs wegen, in stadsdelen of als Leilinde voor schaduw. De boom is te herkennen aan het hartvormige
blad en vanaf mei/juni aan de zoete-weeïge geur van de bloempjes. Insecten en vooral bijen zijn er gek op.
De boom heeft ook de eigenschap om zogenaamde “waterloten” onderaan de stam te ontwikkelen.
Linden hebben vaak last van bladluizen die zich voeden met het sap uit de
bladeren. Mieren melken de luizen en het overtollige sap valt als druppeltjes
naar beneden. Pech als je auto er onder geparkeerd staat. De druppeltjes
zijn kleverig en lastig te verwijderen en kunnen veel overlast veroorzaken.
Dat is meestal de reden dat de boom solitair geplant wordt in steden en
parken. De boom kan 30 tot 50m hoog worden en heeft een voorkeur voor
vochtige-, matig voedselrijke grond. Na bevruchting van de bloempjes
ontstaan kleine ronde doosvruchtjes op steeltjes met een soort propellor
blaadje. Vallen de rijpe vruchtjes dan tolt het rond in de wind en komt meters ver van de boom terecht. En
wij maar denken dat we de helikopter hebben uitgevonden. Lindebomen kunnen zeer oud worden. In
Sambeek staat waarschijnlijk de oudste van Nederland. Men zegt meer dan 500jr. In onze provincie staan
de meeste Lindebomen in het zuiden, zo ook staat er één in de tuin van het NMC naast het insecten hotel.
Lindebloesem heeft diverse médicinale werkingen bij
lichamelijke klachten, waarvan de bekendste is; De
bloeddrukverlagende werking van een kop thee van
gedroogde bloesem. In heet water 10min. laten
trekken. De smaak is licht zoetig. Siroop en honing is
ook te krijgen. Een meer dan 100 jarige bierbrouwerij uit Neer heeft z’n bier vernoemt naar de oude
Lindeboom die voor het pand staat.
Jaap Tak

