De linde
(wetenschappelijke naam: Tilia)

De linde kan heel oud worden. Wel 1000
jaar! Ook is de boom bekend om zijn
bloemetjes. Ze ruiken lekker en je kunt
er thee van maken.
Sambeek
De oudste lindeboom in Nederland is de linde van Sambeek.
Sambeek is een dorp in Noord-Brabant. Deze boom is
misschien wel 500 jaar oud. En ook heel dik. Wil je een
kring maken om de boom? Dan heb je ongeveer 7
kinderen nodig van 8 jaar.

blad

bloemetje

Honing
In juni zit de linde vol bloemetjes. Dat heet lindebloesem.
De bloemetjes ruiken heel lekker. Hommels en bijen ruiken
dat ook. En ze komen allemaal op de bloemetjes af.
Hartvorm
De jonge blaadjes van de linde zijn prachtig groen. Ze
hebben de vorm van een hart. Ook de kroon van de boom
heeft soms die vorm. Maar dan een hart op z’n kop. De kroon
is het groene deel van de boom.
Versje
Een laan is een weg met bomen aan allebei de kanten.
Soms staan er linden langs een laan. Er is ook een oud
versje over een Lindelaan. Het gaat zo: ‘Leentje leerde
Lotje lopen langs de lange Lindelaan, maar toen Lotje
niet wou lopen liet Leentje Lotje staan’.
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Koningslinde
Willem-Alexander is sinds 2013 koning van Nederland. In
veel steden en dorpen is op de dag dat hij koning werd een
koningslinde geplant. Dat gebeurde ook toen zijn moeder
koningin werd. En dáárvoor zijn oma en zijn overgrootmoeder.
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Internet
Zelf thee maken van lindebloesem? In dit filmpje zie je hoe.
Wikikids heeft veel informatie over de linde. En op
Bomenbieb vind je duidelijke foto’s.
In dit filmpje zie je Jeremy uit Den Haag. Hij plantte een
koningslinde samen met onze koning!
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Tekeningen: Jasper de Ruiter (Tringa Paintings)

Meer weten over de linde?
- De oudste lindebomen in Duitsland zijn meer dan
1000 jaar oud!
- Van de bloemetjes van de linde kun je thee maken.
- De takken van de linde hebben een zig-zag vorm.

