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De linde is in het Nederlandse landschap een goede bekende. Op vele landgoederen en
buitenplaatsen, in parken, op dorpspleinen enz. vindt men zeer oude, majestueuze, vaak
historische exemplaren, die door hun ouderdom een zekere vermaardheid hebben gekregen.
Vooral na het optreden van deiepeziekte heeft men- wellicht op wat al te grote schaal veel linden, vooral Hollandse linden ('Zwarte Linde' en 'Koningslinde' ij geplant. Men moet
zich echter afvragen, of die éénzijdige keuze van de linde, als vervanger van de Hollandse
iep, wel overal zo verstandig is geweest. De keuze immers van één type boom voor beplantingen van vaak uiteenlopende aarcL en verschillend doel is nimmer aan te bevelen. Dit
neemt niet weg, dat bij aanplant van de juiste soorten en cultivars de linde een zeer goede
boom is voor het Nederlandse klimaat. Enkele voordelen zijn: uitstekende windvastheid en
goede groeikracht.
~
HONINGDAUW en ROETDAUW. Een nadeel van vele linden is, dat 's zomers reeçJ.s betrekkelijk
vroeg veel blad bruin verkleurt en gedeeltelijk afvalt, zowel door droogte als door spint en
luis. Door de vaak ernstige aantasting door lindeluis - vooral in droge juli- en nazomerperioden - ontstaat het zogenaamde druipen van de linden, veroorzaakt door een suikerrijke
afscheiding van de luis. Dit geeft, behalve op het lindeloof ook een kleverige neerslag op
trottoirs en geparkeerde auto's. Wanneer zich op de met deze "honingdauw" besmette
bladeren ook nog de grauwzwarte "roetdauwzwam" vestigt, wordt het euvel des te onaangenamer, zowel voor het aanzien van de bomen als voor de bewoners en parkeerders.
Hoewel dit uiteraard zeer hinderlijk is, is de kwalijke substantie niet schadelijk voor de
autolak.
Het minste last van luis, honingdauw en roetdauw hebben:
Tilia cordata
Tilia euchlora
Tilia tomentosa

- Kleinbladige Linde
- Krimlinde
- Zilverlinde

LINDEHONING . De doorgaans welriekende, gele tot geelgroene lindebloesem is bijzonder
attractief en geliefd. De lindeboom wordt daarom tot één van de beste "drachtplanten"
voor de bijenteelt gerekend.
Indien wij nagaan, wat de beste linden zijn voor algemeen gebruik in Nederland, kan men
tot de volgende indeling komen:
PARKBOMEN:
Tilia americana
Tilia euchlora
Tilia platyphyllos
Tilia petiolaris
Tilia tomentosa

-

Amerikaanse Linde
Krimlinde
Zomerlinde
Hangende Zilverlinde
Zilverlinde

BOMEN VOOR WEGBEPLANTING:
Tilia cordata 'Erecta'
- matig groeiend, voor alle (ook droge) gronden.
- Koningslinde, windvast, geschikt voor alle gronden.
Tilia europaea 'Pallida'
Tilia tomentosa 'Brabant' - grote boom, voor boulevards.
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STRAATBOMEN:

Tilia cordata 'Erecta'

- matig groeiende bomen, windvast, ook voor droge gronden; "druipen" weinig of niet.
Tilia euchlora
- voor grote straten; bomen dienen hoog te worden opgekroond, omdat de onderste takken naar beneden hangen; "druipen" weinig of niet.
Tilia tomentosa 'Brabant' - voor grote straten en boulevards; bomen "druipen" niet.
Tilia americana - "Amerikaanse linde" - Midden- en Oostelijk Noord-Amerika
De Amerikaanse linde wordt een zeer grote boom (25 -30 m) met brede kroon.
De soort is in habitus variabel; dit blijkt ook bij de uit zaad gekweekte bomen .
In Nederland (o.a. Oudenbosch en Zundert) wordt meestal één kloon gekweekt door
afleggers. Volgens verkregen inlichtingen van kwekerszijde zou deze kloon uit
Duitsland komen. Dezelfde kloon wordt aldaar aangeboden onder de cultivarnaam
'Nova'. Het lijkt het beste ook de in Nederland van afleggers gekweekte cultuurvariëteit deze naam te geven, om het onderscheid aan te geven tussen de van afleggers
gekweekte goede kloon en de uit zaad vermeerderde exemplaren .

*

Tilia americana 'Nova'
GROEIWIJZE: zeer grote boom (20- 25 m) met brede, losse, ongeveer eironde
kroon; de stam groeit in de jeugd goed recht door.
TAKKEN: groen; twijgen kaal, glanzend aan de zonzijde, donkerbryin, aan de
onderzijde groen.
BLADEREN: groot (10- 20 cm), donkergroen, breed-eivormig met scheef-hartvormige basis, grof gezaagd; bladstelen glad (!) het blad blijft lang aan de
boom zonder te verbranden.
BLOEMEN: laatbloeiend met hangende trossen in tweede helft van juli.
Deze geselecteerde Amerikaanse linde is een goede, grote parkboom; door zijn grootte niet aanbevelenswaardig voor straatbep lanting. Hij heeft veellast van luis
(honingdauw en roetdauw). Bij late, strenge vorst kunnen de stammen - ook van
oude bomen - over grote lengten diepe vorstscheuren krijgen.
In Nederland wordt hij uitsluitend door afleggen vermeerderd.
Tilia americana 'Fastigiata' (Sla vin I 93 1)
Een smal-kegelvormige vorm met opgaande takken en zeer grote bladeren, geselecteerd door B. Slavin in Rochester, N .Y. U.S.A. Wordt in Noord-Amerika weinig
gekweekt; is in Nederland niet ingevoerd .

Ti!ia cordata 'Erecta'

Tilia cordata - "Kleinbladige linde" - Europa
Deze zeer windvaste, matig grote boom (20- 25 m, meest kleiner) met kleine bladeren
groeit in de jeugd langzaam. Het is één van de beste soorten uit het linde-sortiment,
omdat hij op alle gronden - ook droge gronden- goed gedijt en goed bestand is tegen
luchtvervuiling. Kàn in Nederland zeer oud worden.
De uit zaad gekweekte bomen variëren zeer sterk in groei en ook in bladgrootte.
Bovendien is van dergelijke exemplaren meestal slechts met moeite een goede boom
met rechte stam te kweken. De "zaailing" Tilia cordata is zeer goed te gebruiken als
onderstam voor andere linden, inclusief hieronder genoemde selectie.
In Nederland wordt sinds vele jaren een zeer goede selectie gekweekt door afleggen,
die opvalt door de zeer mooie, zuiver kegelvormige kroon. Dit is de kloon, die men
in vele steden als straatboom heeft geplant. H ij werd hier niet onder een aparte naam
gekweekt, men sprak meest van de "echte" Tilia cordata van afleggers.
Ofschoon niet alle Tilia cordata - moerplanten gelijk zijn, komt het hieronder beschreven type het meeste voor.
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Tilia cordata 'Erecta' (Lorberg, Duitlsland) - foto blz. 70
syn. Tilia cordata 'Select'
Tilia cordata 'Type Böhlj e'
GROEIWIJZE: matig grote boom (18- 20 m) met zuiver kegelvormige kroon,
in de jeugd langzaam groeiend.
TAKKE N : onderste takken van de boom bijna horizontaal tot iets opgaand ;
twijgen bruin (goed kenmerk!)
BLADEREN: voor een linde klein: 3-6 cm, aan jonge scheuten 5- 8 cm, bijna
rond, bladvoet hartvormig, kort toegespitst, fijn gezaagd, scherp, bovenzijde
donkergroen, onderzijde iets blauwachtig, met roestkleurige okselbaarden. D e
bladeren lopen vrij laat uit en blijven tamelijk lang aan de boom, n.l. tot
november (als de boom op niet al te droge grond staat). Herfstkleur geelachtig, zeer mooi.
BLOEMEN: begin juli, welriekend. De bomen "druipen" weinig of niet I
Deze zeer windvaste boom is een uitstekende straatboom, die droge gronden zeer
goed verdraagt. Is goed resistent tegen luchtverontreiniging. Is bovendien uitzonderlijk winterhard, waardoor hij veel gevraagd wordt door exporteurs op noordelijke
landen.
Ofschoon deze kloon voornamelijk door afleggers wordt gekweekt, is vermeerdering
door zomerstek zeer goed mogelijk . Indien men wil enten, dan zijn zaailingen van
Tilia cordata de aangewezen onderstammen; nooit "Hollandse linde" als onderstam
gebruiken!
In Amerika, waar Tilia cordata zeer aanbevolen wordt als straatboom vanwege de
gematigde groei en zeer grote winterhardheid zijn de laatste jaren verschillende
selecties in omloop gebracht. De meeste hiervan hebben grotere bladeren dan die van
de ons bekende kloon; het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat enkele hiervan geen zuivere
Tilia cordata-vormen zijn maar bastaarden. Er is nog te weinig van bekend om deze
vormen (met sterren )te kunnen waarderen.
Tilia cordata 'Greenspire' (Princeton Nurseries, U.S.A. 1961)
Een boom met bijna opgaande vertakking, een eivormige kroon vormend; de bladeren
zijn tamelijk groot. Groeit fors. In Nederland waarschijnlijk niet ingevoerd.
Tilia cordata 'Rancho' (Scan lon, U.S. A. 1961)
De takken van deze vorm, geselecteerd door Edw. H. Scanion in U.S.A. gaan schuin
omhoog, zodat de kroon vrij smal-kegelvormig is. Het blad is vrij groot voor dat van
een Tilia cordata en ook dikker. Herfstkleur geel. In Nederland onlangs in de handel
gebracht door de firma Alphons v.d. Bom in Oudenbosch; is slechts als jonge boom
in Nederland bekend.
Is waard geprobeerd te worden naast de in Nederland vele jaren gekweekte vorm
'Erecta' .
Naam in Nederland beschermd door Merkenrecht.
Tilia cordata 'Glenleven' (Sheridan Nurseries, Canada 1962)
Een voor Tilia cordata zeer grootbladige selectie (misschien behorende tot Tilia
europaea), die in de jeugd veel sterker groeit dan de gewone soort.
Is in Nederland onlangs geïmporteerd; dient nader gekeurd te worden.

o Tilia dasystyla - Z.O. Europa (Kaukasus)
Een boom met brede kroon uit de Kaukasus. Komt in de kwekerijen niet voor, sporadisch in enkele parken. Wat onder deze naam gekweekt wordt is bijna st eeds de
hybride T. euchlora.
De echte T. dasystyla is een lager blijvende boom met kleine kroon, veel breder dan
de hybride Tilia euchlora. De bladeren zijn zeer dun en groot (8- 14 cm).
Deze soort heeft weinig sierwaarde.

**

Tilia x euchlora - "Krimlinde" - - foto blz. 73
(Tilia cordata X dasystyla)
.
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De Krimlinde is een prachtige parkboom en een goede s traatb oom, vooral door
de lang aanblij vende, glanzend-groene bladeren. Omdat de onderste takken st erk
hangen, dient men er bij straatbeplanting rekening mee t e houden, dat oudere
bomen op den duur tot 6- 7 m et er "opgekroond" dienen t e worden met het oog op de
doorrijhoogte van het verkeer.
Door het st evige blad lijdt T. euchlora weinig van bruinverbranding in de zomer, zelfs
niet wanneer hij in straten is geplant.
Heeft weinig last van luis, dus de bomen "druipen" weinig of niet. Kan echter wel
worden aangetast door de slakvormige bastaardrups, vooral aan de zonzijde.

Tilia x euchlora 'Redmond' (Plumfield Nurs., U.S.A. 1920)
Een Amerikaanse selectie met m eer dichte, kegelvormige groeiwijze. Als deze selectie
werkelijk minder hangende t akken zou hebben, kan deze cultivar een verbetering zijn
van ons sortiment. In Nederland niet bekend.
Tilia x europaea
(Tilia cordata x platyphyllos)
syn. Tilia intermedia
Tilia vulgaris
De hybride van de kleinbladige T ilia cordata en de Zomerlinde Tilia platyphyllos
wordt sinds eeuwen in het buitenland "Hollandse Linde" genoemd. Hier kent men
voornamelijk twee klonen, die onder de lokale namen " Zwarte Linde" en " Koningslinde" het meest bekend zijn . Laatstgenoemde is dezelfde als de in Duitsland bekende "Kaiserlinde" - aldus genoemd naar lanen in de Kaiserallee in Berlijn - in
kwekerskringen ook bekend onder de cultivarnaam 'Pallida' .
De naam Tilia europaea dekt alle h ybriden tussen de twee in aanhef genoemde soorten .
Wat men kweekt onder de oude synoniemen Tilia intermedia en Tilia vulgaris is de
kloon, die wij kennen als "Zwarte Linde" ("zwart" door het donkere jonge hout).
De selectie "Koningslinde" wordt meest onder deze of onder de naam ' Pallida'
aangeboden.
Om de verwarring, vooral veroorzaakt door het feit, dat vóór de tweede wereldoorlog
beide klonen gemengd in Opheusden door afleggers werden gekweekt, te corrigeren,
is toen door de N .A.K.B. de weinig gelukkige oplossing gevonden om één type
"Zwarte Linde" te noemen en het andere "Koningslinde" - later met toevoeging
van de cultivarnaam 'Pallida' .
Het zou nog meer verwarring geven de 'Zwarte Linde' nu van een andere cultivarnaam t e voorzien. Vandaar dat in dit rapport de d oor de N .A.K.B. vastgestelde
namen 'Zwarte Linde' en 'Pallida' (voor de "Koningslinde") gehandhaafd zijn.

*
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Tilia x europaea 'Zwarte Linde' - foto blz. 80
GROEIWIJZE: flinke boom (20-30 m) met bijna horizontaal afstaande, zee r
donk e r ge kleurde zijtakken, een los-ronde kroon vormend.
BLADEREN: dofgroen, scherp gezaagd, herfstkleur geelachtig.
BLOEMEN: lichtgeel, welriekend ; juni- juli.
D e 'Zwarte Linde' wordt een t amelijk grote boom met brede kroon, bijna te groot voor
straatboom. Daar deze linde zeer goed gesnoeid kan worden, is deze cultivar de
aangewezen boom voor het m aken van leibomen .
Voor straatbep l anting in steden is deze boom minder geschikt omdat hij zeer
vatbaar is voor spint en luis, waardooi de bladeren in de zom er reeds bruin worden en
vooral omdat zij door de afscheidingen van de luizen spoedig "druipen". Voor het
huidige stadsverkeer is de 'Zwarte Linde' onaanvaardbaar. De 'Zwarte Linde' is
echter een goede boom voor aanplant langs "open " wegen. L aat zich als oudere
boom goed verplanten.

75

**

Tilia X europaea 'Palll'da' - "K onmgsl
.
. d "
syn . Tilia vulgaris 'Pallida'
m e -

Een door het pr achtige blad opvallende kleine boom of grotere sturik, geschikt voor
parken en kleine tuinen . Te kweken door afleggers. of stek, of enten op T ilia cordata.

fot o blz. 75
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Tilia petiolarls -

"Hangende Zilverlinde"
forse boom, h oog opgaand tot 20 à 25 m , met smallere, lossere
kroon dan bij T ilia tomentosa ; kroon tot !0- 12 m doorsnede.
TAKKEN : losser en meer afst aand dan bij Tilia tomentosa met afhangende zij -

GROEIWIJ ZE:

takken en doorgaans meer h angende twijgen.
7-10 cm lang, t amelijk dik, eirond met scheef-hartvormige voet,
donkergroen, onderzijde witviltig. Bladst elen m eestal langer dan de bladschijf, 6- 10 cm lang; door de slappe bladstelen is het loof reeds b ij lichte
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la m ongolica - Mongolië, Noord-China
GROEIWIJZE: zeer gr acieus lan zaam
.
TAKKEN: afst aand en overhang~nd d groebiend boompje of grote struik.
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De inis Nederland
gekweekt T ilia petiolaris behoort waarschijnlijk tot één k loon.
Wordt geënt op Ti lia platyphyllos.
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Tilia platyphyllos -

"Zomerlinde" of " Grootbladige linde" -Europa

syn. Tilia grandifolia
Een grote boom (30 m ) met d ichte b ijna r onde kroon, als oudere b oom kenbaar aan
de vele worteluitlopers aan de voet van de stam en de ruwe, gesplet en schors. Groeit
op bijna alle gronden, mits niet te schraal en graag kalkgrijk.
De twijgen zijn meestal roodbruin , de bladeren (6-12 cm) zijn bijna rond; bovenzijde
donkergroen; meestal kaal, de onderzijde zacht behaard. D e boom loopt het vroegst
uit van alle linden. Bloeit in juni ; geeft weinig zaad; " druipt" niet .
De "Zomerlinde" is alleen geschikt voor park b oom, wordt te groot voor straa t beplan ti ng ; daarvoor is ook de vele wortelopslag een bezwaar. Werd voorheen veel
gebruikt op brinken van dorpen en bij hofsteden. I s daarvoor een waardevolle boom,
die meer gebruikt zou kunnen wor den in het cultuurlandschap en op erven, in boomgroepen of als solitair.
Er is in de loop der jaren zoveel van gezaaid, dat er in de k weker ijen allerlei groeivormen door elkaar worden gekweekt. D e uit zaad gekweekte planten worden als
onderstam voor enten van andere linden, o.a. T ilia tomentosa en T ilia petiolaris,
gebruikt .
Enkele klonen hiervan wor den vegetatief vermeerderd, n.l.:

o Tilia platyphyllos 'Örebro' (Lundstrom, Zweden !935)
Bij deze vorm uit Zweden gaan de zijtakken bij jonge planten se h uin-opwaarts,
zodat bij invoering hier van gedacht werd d at de bomen een smalle kroon zouden
krijgen.
Na ongeveer I 0 jaar schiet de kop niet meer door ; de kroon vormt dan vele opgaande
"bossige" koptakken. D e bomen krijgen een b reedeivormige kroon, die uitzakt.
De 'Örebro' linde heeft weinig waarde; groeit bovendien niet st erk.
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s Tilia platyphyllos 'Laciniata' ( 1835)
GROEIWIJZE: aardige kleine boom (IS m?), met een zeer mooie gesloten, kegelvormige kroon.
BLADEREN: ongelijk ingesneden en wat gekronkeld, soms tot aan de middennerf
ingesneden.
BLOEMEN: de lichtgele bloemen vallen bijzonder op; bloeit vroeg. De rijke bloei
en vruchtzetting werken remmend op de groei.
Deze ma tig groeiende cultivar is een aardige parkboom; is echter niet geschikt
voor straatboom.

Tilia platyphyllos 'Fastigiata' ( 1864)
Deze vorm heeft meer opgaande takken dan 'Örebro', doch is geen zuil vorm. Blad
blijft lang aan de boom.
Wordt weinig gekweekt. Niet gekeurd.
Tilia platyphyllos 'Rubra' (Frankrijk 1755)
syn. Tilia platyphyllos' Corallina'
Voornamelijk afwijkend door de helder bruinrode twijgen. De takken gaan iets schuin
op. Heeft goed donkergroen blad. Deze meest door afleggers gekweekte cultivar
wordt voornamelijk voor export naar Engeland gekweekt, waar hij als "Red-twigged
Lime" bekend is .
Omdat de commissie geen authentieke bomen van deze kloon kon keuren is de waarde
hiervan niet aangegeven.
/
Tilià tomentosa- "Zilverlinde" -Z.O. Europa, Klein-Azië
syn. Tilia argentea
De "Zilverlinde" is een grote boom tot 20-30 m , die zeer goed op allerlei gronden
groeit. Er zijn in de loop der jaren vele vormen van gekweekt.
Thans wordt in Nederland bijna uitsluitend één kloon door enten (op Tilia platyphyllos)
gekweekt en dan nog slechts door enkele kwekers . Maar dit is dan ook een bijzonder goede kloon. De meeste bomen komen van de kwekerijen te Oudenbosch, waar
men o.a. van een boom vermeerdert, die in het dorp Hoeven (Brabant) staat.
Om zeker te zijn, dat men deze goede selectie verkrijgt, is deze kloon apart benaamd,
nl. Tilia tomentos a 'Brabant'.

***

-"'-

.

Ti!ia tomentosa 'Braba~t-'
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Tilia tomentosa 'Brabant' -- foto blz. 78
GROEIWIJZE: grote boom, tot 20 à 2Sm, met dichte breed kegelvormige
kroon (IS m doorsnede) en spitse top met aanvankelijk doorgaande stam,
zich later splitsend in verscheidene "koptakken", welke naast elkaar stijf
omhoog groeien . De stam is tamelijk glad en loodgrijs.
TAKKEN : verscheiden stammen bijna recht opgaand, jonge twijgen eerst viltig
behaard, later groen.
BLADEREN: dofgroen aan de bovenzijde, witviltig aan de onderzijde, hetgeen
vooral sterk en zeer decoratief aan de jongloten tot uiting komt; bladrand
scherp gezaagd, eivormig met hartvormige voet, met vrij korte (2- 3! cm)
bladsteel. Het blad verbrandt niet in de zon en valt niet vroeg af. Deze
linde heeft weinig last van luis, dus ook van honing- en roetdauw. Herfstkleur
mooi geel.
BLOEMEN: in zeer grote overhangende trossen (7- 10 cm), lichtgeel, sterk geurend,
einde juli, één van de laatst-bloeiende linden.
Dit is niet alleen een zeer mooie parkboom (als solitair en in ruim gestelde groepen),
maar ook een zeer goede grote straat- en laanboom voor een breed wegprofiel,
voor boulevards en voor pleinen.
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De regelmatige vorm van de kroon (in de ·eu d · f
·
·
onderkant van het blad de mooie herfst11 g mmdo lmeer rmtvormig)' de zilveren
1 d '
{ eur en e ate bladval ZIJn evenzo vele
lusp t
P
K
un e~, evena s e ongevoeligheid voor luis.
bij~na :~~;~~~n~:~~ragen en heeft weinig last van stof en rook in de stad. Groeit op
Wordt gekweekt door enten op Tilia platyphyllos.
o Tilia tomentosa 'Kool wijk' (Lombarts 1935)

~;:~~oe~J~~~/~fc~~~~:ovoo;,~r~:f~ 1~~;~~~~~ door Lombarts in een laan te Breda.

Lijkt geen verbetenng van het lindesortiment.

SUMMARY
T he T ilia, grown in D~ttch 11iMrseries have been e7Jalu ate:l by the Selection Committee of N .A .K.B .
(General Netherlands I nspeetion Service) . T he merit stars: *- good, **- very good, ***- excellent, s- for special P·Mrposes and o - can be eliminated have been u sed as usual.
I n several instemces the species name only is ~tsed in the D~ttch mtrseries for vegetatively grown
clones, selectei many years ago for good habit. T o di stinguish these superior trees cultivar names
had to be found or chosen. T his refers to T ilia americana 'Nova', T ilia cordata 'Erecta' and Tilia
tomentosa 'B rabant' . T he p lants described here ~mder these nam es have been grown hitherto
under Tilia americana, T ilia cor:iata and T ilia tomentosa.
T he committee recommends the following T ilia for use in the Dutch climate:
* T ilia am~ricana 'Nova' - very large tree (20-25 m) with braad, loose, almast ovoid crown;
the long-lasting leaves do natburn in sz.tmmer. Gooi tree for parks, toa large for streeftree. Cultivar name 'Nova', hitherto only published in German catalogues, i s u sed here
to distinguish the vegetatively grow:~ clone, fMmd in the Dutc!~ and German mtrseries.
*** T ilia cordata 'E recta' - m edium sized tree (r8-2o m) with conical crown; the leaves are
smalt, the twigs brown . H ighly recommended for almast all soils, even in dry situations
I t is very resistant to wind and smog. T he cultivar name 'Erecta' (L orberg, Germany)
is ~tsei !ure to distinguish the·small-leaved clone with conical crown, grown vegetatively.
** Tilia X euchlora - large park-tree and good tree for large streets. The lower branches
have a tendency to bend downwards; when u sed as a streeftree the stems should be pruned
to 6-7 m to avoid difficulties with traffic. T he glossy leaves do nat burn in summer.
T ilia x europaea - the Dutch lime is representei in the mtrser·ies mainly by two clones.
The one usually grown u nder the name T il ia euro paea or one of the ~ynonyms T ilia
intermedia or T ilia vulgaris is called here by its Dutch name 'Z warte Linde' (B lack
L ime); the other one cv. 'Pallida' is called 'K oningslinde' (K ings L ime) in H olland,
'Kaiserlinde' in Germany.
* Tilia x e~tropaea 'Zwarte L inde' - vigorou s tree (20-30 m) with nearly horizontal, very
dark coloured branches (hence the name). Nat recommended for streefplanting because
it is subceptible to aphid investigation . Is wind-resistant, hence u seful for roadside
plantings.
** T ilia x e~tropaea 'P allida' - more broadly-pyramidal crown; leaves yellowish-green
below; twigs reddish-brown. Very good tree for "open" roadside plantings, windresi stant.
* T ilia petiataris - large tree to 20-25 m high and IO-I2 min diameter. A good large tree for
parks. Only one good clone seems to be grown in H olland by grafting on T ilia platyphyllos .
* T ilia p latyphyllos - large p ark-tree, toa large for planting in streets.
T ilia tomentosa - large tree, growing in almast every soil withstanding moist conditions.
The species varies from seed. T he clone, m ostly grown in H olland, is named here for
the first time as cv. 'Brabant' .
*** T ilia tomentosa 'B rabant' (new name) - large tree to 20-25 m with dense, broadly-conical
crown, to IS m in diameter; at first branching with single leader, later becoming
braader with many ~tpright branches . F ine tree for parks and excellent tree for large
streets, bMtlevards and squares, where the req~tired space is available. Withstands seawinds and is resi stant to city air pollution. Grown vegetatively by grafting on T ilia
platyphyllos .

Tilia europaea 'Zwarte L inde'
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