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Een gedenkwaardig moment kun je vast-

leggen op video of foto, maar samen een

boom planten, bijvoorbeeld een Linde of

een fruitboomis ook een manier. Niet voor

niets is dat vaak een boom met welrieken-

de bloesem, want ons geheugen en geur

zijn, zoals u misschien weet, onverbrekelijk

met elkaar verbonden. Minder traditioneel

kan natuurlijk ook: In het Wageningse ar-

boretum De Dreijen werd ik eens verrast

met een lunchconcert van de bijen. Hun

verzamelplaats was een rijkbloeiende,

Chineseboom, de Tetradiumdanielliien/of
Euodiahupehensis. Bij nader onderzoek

bleek mij, dat ook de Atalantaniet afkerig

was van debloesem. Er is wat onduidelijk-
heid over de benaming, dus noem ze alle

twee op uw speurtocht. Op jonge leeftijd al

vertoont de boom grote, witte tuilen in au-

gustus, als een van de weinige nectarhou-

dende struiken en bomen in die periode.

Geurig is hetblad, dat aan de Es doet den-

ken. In de nazomer volgen nog aromati-

scher, purperen, lang aanblijvende bessen

debloei op. Voor wat grotere tuinen en ze-

ker openbaar plantsoen is dezeboom, die

6-9 meter hoog wordt, geschikt. Dit nog

weinig bekende gewas kunt u bij enkele be-

kende, specialistische Boskoopse kwekers

aantreffen.

Japanse katjes
Wie met een kleinere tuin genoegenmoet

nemen, kan eens denken aan de binnen-

kort bloeiende Bandwilg (Salix sachalinen-

sis ‘Sekka’). Najaren vormt deze trage

groeier met behulp van uw snoeischaar

een karakteristiek boompje van zo’n vier

meter hoog. Omdat de bloei heel vroeg

valt, nog voor die van de fruitbomen, is dit

een interessante drachtplant. De soms

breed bandvormige takken staan dicht be-

zaaid met ruimvier centimeterlange man-

nelijke katjes. Behalve de hommels en bijen
kun je op mooie lentedagen ook alle over-

winterendevlindersoortenaantreffen.

Hoog tegen de lucht tekent zich dan bij-
voorbeeld dekartelrand van de druk peu-

rende Gehakkelde aureliaaf. Nog aardiger

is het, zeker voor kinderen ook, om op jong
stekmateriaal de vlinders ‘op de vingers’ te

kunnen kijken. De takken, die graag door

bloemisten inbloemwerk worden gebruikt,
wortelengemakkelijk in water en zijn vaak

het volgende jaar al bloeibaar.Het lange,

smalle blad is glimmend groen. De boom

maakt een inbochten draaiende stam en

een elegante, breed parasolvormige kroon,

wat tegen een rustige achtergrond ‘s win-

ters een ‘Japanse’ prent oplevert. Dit type

wilg is niet gebonden aan een vochtige bo-

dem. Voldoendehumus lijkt voor een nec-

targift van betekenis niet overbodig.

Bijenconcert
Hierbij nog wat tips voor wie een bijencon-

cert in eigen tuin wil organiseren. Voor de

kleine tuin: Nothofagus antarctica bloeit in

april met kleine, rossige stuifmeelkwastjes

(geen vlinderkost dus) tussen het uitlopen-

de, dubbeltjes-grote blad. Nazomerbloeier

Clerodendron trichotomumlokt vlinder,

bij en uw neus op een zonnige, zeer be-

schutte plek, maar is daar dan een wonder

van geurige schoonheid. Meer ruimte

vraagt Gleditsia triacanthos, diewel 20 me-

ter hoog wordtmet een transparante

kroon. Het varenachtige blad loopt laat uit

en valt vroeg. De bloei in juni-juli levert

nectar en stuifmeel. Wie ziet er (eventueel

kijker gebruiken) een vlinder bezig? Voor

meer bomen verwijs ik u graag naar de

Drachtplantengids voor de bijenteelt van

L.G.M. Hensels (uitgeverij Pudoc, 1989).

“Regeren is vooruitzien”, zei

ooit een ordelijke Fransman

en ik geef hem graag gelijk.
Met het planten van een boom

zetje een stempel op een plek,
stel je een daad, die generaties
later nog betekenis kan

hebben.

Kleine vos op Salix secca
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