De lindeboom in Zwiep

‘Voor brand
bewaard’

“Boom en bank zijn een geschenk aan
de inwoners van Zwiep.”
“Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Bomen helpen ons
te herinneren en te herdenken. De Zwiepse bevolking redde in
1944 de havezate De Heest en kreeg een lindeboom als dank.
Dit is de derde boom die we in het zonnetje zetten in de reeks
BuitenGewone bomen.”
Henk van Zeijts, wethouder natuur en landschap

‘Door kordaat optreden werd De Heest gespaard’
Ineke Poesse: “Op de kruising Zwiepseweg/Wengersteeg staat
een linde met een verhaal. De boom werd in 1952 aan de Zwiepse
bevolking geschonken door de familie De Mol van Otterloo. Door
kordaat optreden van de bevolking werd voorkomen dat havezate
De Heest afbrandde bij een bombardement in 1944.” Mevrouw Poesse
stuurde ons het verslag van wijlen bakker Gait (Gerrit) Postel. Ook hij
kwam in actie: “Zurück, zurück, sie kommen wieder” riepen Duitsers
in paniek toen ik de oprijlaan van De Heest op fietste. Een bom die
voor het radiostation van Duitsers bij het koetshuis bedoeld was, had
het rechterdeel van het kasteel geraakt. Er ontstond een smeulbrand
tussen het plafond. De zoon van de directeur van de melkfabriek kwam
op de fiets aangesneld. Wij klommen naar boven. Het riet boven het
plafond bleef smeulen. Dit hebben wij ertussen uit getrokken. Beneden
bleek iedereen bezig het meubilair uit De Heest te halen. Bang voor
een tweede bombardement. Volgens het krantenverslag speelde ook
de brandspuit in de Zwiepse molen een rol bij het voorkomen van het
afbranden.”
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DE LINDEBOOM IN ZWIEP
Latijns: Tilia europaea
Leeftijd: 75 jaar
Adri Wilgenhof

Meewerkend voorman
Circulus-Berkel BuitenRuimte:
“Het is een gezonde linde die
floreert! Hij heeft ook alle ruimte
om te groeien en gezond te blijven.
Zo’n gezonde boom binnen de kern
snoeien we eenmaal in de drie tot
vijf jaar, afhankelijk van de condities
en het soort. Een linde maakt veel
wortelopslag; knoppen waaruit loten
ontspringen worden snel actief. We
knippen dat een- tot tweemaal per
jaar terug om te voorkomen dat loten
door en over de bank groeien.”

Hoogte: 20 meter
Stamomvang: 2,2 m
Annemieke Breukelaar

Beleidsmedewerker Groen
gemeente Lochem:
“Deze Hollandse linde heeft de
potentie om uit te groeien tot
monumentale boom. De boom bloeit
in juni en wordt door hommels en
bijen bestoven, van grote waarde
voor bijen en honingproductie.
De linde werd ooit gezien als
beschermer van huizen, kerken
en bronnen. Vaak stond ze in het
dorps- of stadscentrum, soms
gesnoeid in etages. Bij de meest
gunstige groeiomstandigheden
kan deze soort tot 40 meter hoog
worden en honderden jaren oud…”

Lees en kijk verder op circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem

www.circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem

