
 
Prins Willem Alexander plant Koningslinde  

 
Aankondiging: 
Prins van Oranje plant eerste koningslinde in Den 
Haag, 17 april 2013,  
RVD, nr. 106: Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins 
van Oranje plant dinsdagochtend 23 april ter 
gelegenheid van de aanstaande troonswisseling 
een koningslinde in het wijkpark Transvaal in Den 
Haag. 
De boom in de gemeente Den Haag, een  
Tilia x europaea 'Pallida', is de eerste officiële 
koningslinde die in Nederland wordt geplant. 
Daarna worden ook in andere gemeenten 
koningslinden neergezet. De Stichting Nationale 
Boomfeestdag en de Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen hebben het initiatief genomen 
voor dit 'Koningsbomen'-project. 
De Prins plant de boom samen met een aantal 
kinderen uit groep 6 van de Comeniusschool. Dit 
gebeurt in aanwezigheid van onder anderen de burgemeester van Den Haag, de 
heer J.J. van Aartsen, de directeur van het Landelijk Bureau Stichting Nationale 
Boomfeestdag, de heer P. Derksen, en de voorzitter van de Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen, de heer M. Zonnevylle. 
 
Aankomst van de Koningslinde: 

 
Maandag 22 april werd er al hard gewerkt door 
de mensen van de dienst Stadsbeheer van de 
gemeente Den Haag. De kuil waar de boom in  
 
 
 
 
 
 
 

 
moest komen was al veel eerder 
gemaakt, hij moest alleen breder 
worden, de boom is er met veel liefde 
ingezet en de heren hebben alles netjes 
klaargemaakt voor de volgende dag. 



Het planten van de eerste Koningslinde:  
Dinsdag 23 april, natuurlijk stond 
er al veel pers, netjes achter een 
touw. Verder een handje vol 
mensen die een mailtje hadden 
gekregen en een passerende 
schoolklas, op klompen, die 
onderweg was naar de 
Stadsboerderij om daar mee te 
helpen schoonmaken, kwamen 
weer terug omdat onze Prins van 
Oranje zou komen. 
Precies 10.00 uur kwam Prins 
Willem Alexander aan en na wat 
handjes schudde ging hij, samen 
met wat kinderen uit groep 8 van 

de Commeniusschool aan de slag om de eerste Koningklijke Lindeboom in 
Nederland te plaatsen. 
Natuurlijk een hele eer voor ons dat het 
Wijkpark Transvaal daarvoor is 
uitgekozen. 
 
Een Koninklijk sierhek voor de 
Troonswisseling: 
Als afsluiting van het planten van de 
boom werd een heel mooi sierhek 
neergezet, echt een Koninklijk sierhek. Dit 
hek is ontworpen door kunstenares 
Margot Berkman die daar al een hele tijd 
geleden opdracht voor heeft gekregen. 
Als u meer wilt weten over dit sierhek kijk 
dan vooral op de website van Margot Berkman, www.margotberkman.nl  
 

 
De foto’s zeggen ook 
genoeg over deze 
Koninklijke verrassing! 
Transvaal dankt u hartelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joke van den Boomen, 
Beheercommissie Wijkpark Transvaal 
Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
http://www.haagsehopjes.nl/index.html en http://www.wijkpark.nl/ 


