De robinia
(wetenschappelijke naam: Robinia)

De robinia is een mooie boom voor in het
park. Het hout van de robinia is stevig.
Daarom kun je het goed gebruiken voor
bijvoorbeeld speeltoestellen.

blad

Amerikaanse boom
Eigenlijk is de robinia een Amerikaanse boom. Een
Fransman nam hem mee naar Europa. Dat was meer
dan 400 jaar geleden. De naam van deze Fransman?
Jean Robin. De boom heeft zijn naam gekregen: Robin-ia.
Grote familie
De robinia heeft een heel grote familie. Dit is de familie
van de vlinderbloemen. Ook snijbonen en pinda’s horen tot
deze familie. Kijk maar eens naar de vrucht van een robinia.
Die lijkt een beetje op een snijboon.
Jaarringen
Als je een boom om zaagt, zie je zijn jaarringen. Bij een
robinia zijn de buitenste jaarringen licht van kleur. En de
binnenste jaarringen zijn donker van kleur.
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Hout voor buiten
Het hout van de robinia is stevig. En het blijft buiten lang
mooi. Daarom maken ze bijvoorbeeld speeltoestellen van
robinia. Maar er worden ook banken en palen van gemaakt.
Trossen bloemen
De robinia heeft witte trossen bloemen. Als trossen druiven.
Staat de boom in bloei? Dan komen er veel insecten op af.
Vaak halen bijen hun eten een tijdje alleen maar bij de robinia.
Dan kun je acacia-honing maken.
Meer weten over de robinia?
- Aan het steeltje van de robinia zitten een heleboel kleine
blaadjes. Soms zijn het er 9, soms wel 19.
- De robinia is een goede boom voor in de stad. Hij kan
tegen lucht die niet heel schoon is.
- Zaadjes van de robinia groeien niet vanzelf uit tot een
nieuw boompje. Het is te koud in Nederland en dan kun
de zaadjes moeilijk kiemen.
- De dikste en oudste robinia van Nederland staat in
Doorwerth.
- De bloemetjes van de robinia kun je eten.
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De robinia
Internet
Op Wikipedia vind je meer informatie over de robinia.
Bijvoorbeeld waarom ze zo belangrijk zijn voor de bijen en
dus voor de mensen. Op Bomenbieb vind je duidelijke foto’s.
De dikste en oudste robinia van Nederland staat in Doorwerth.
De bloemetjes van de robinia kun je eten. Onderaan
deze webpagina staat een recept.

