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DenDroVAriA
Cees VAn Der LinDen

Mijn favoriete plant?  
Hoe kan het anders:  
Tilia cordata
Tilia en dan wel in het bijzonder Tilia cordata Mill.

[Mill. staat voor Philip Miller, 1691-1771, een bekende Schotse botanicus. Hij is de 

auteur van The Gardener’s Dictionary en was beheerder van de beroemde Physic Gar-

den (Apothecaries‘ Garden) in Chelsea (London)].

De Winter- of kleinbladige 
Linde
Boom(1); kroon rond; blade-
ren 3-6 cm, rond, kort toe-
gespitst, rand gezaagd met 
stompe tanden, onderzijde 
blauwgroen, op de oksel-
baarden na, kaal (kenmerk 
1), steel 1-3cm, bloemen 5-8 
bijéén (kenmerk 2), zonder 
staminternodiën (kenmerk 
3), in nederland in het wild 
voorkomend. Dit is een meng-
seltekst van Dr. Boom 12e en 
13e druk. Wat Dr. Boom als 
zeer duidelijk en 4e kenmerk 
vergeet te vermelden is dat 
de bloeiwijze, met het karak-
teristieke vaantje, meestal 
schuin tot recht opgaand 
staat. Vreemd. Tilia cordata 
is een kordate linde! Bloem 
en zaad kordaat rechtop hou-
dend. Dit in tegenstelling tot 

de bloeiwijzen van de andere 
linden, welke afhangen.
‘Zander’ geeft aan dat T. cor-
data een ‘nutzpflanze’ is. 
Waarschijnlijk vanwege de 
honing. Daarnaast heeft de 
boom ook geneeskrachtige 
eigenschappen. Waarschijn-
lijk vanwege de lindebloe-
semthee? Deze thee schijnt 
een zuiverende werking te 
hebben….
‘Fontaine’ geeft aan dat Tilia 
cordata een zeer groot ver-
spreidingsgebied heeft: scan-
dinavië, rusland tot in de oe-
ral, Groot Brittannië, ierland, 
tot in noord spanje, noord 
oost italië, de Balkanlanden 
tot aan de Zwarte Zee, maar 
beslist niet in Klein Azië.
Tilia cordata is een onderdeel 
van het europese loofbos, 
samen met eik, esdoorn, es 

en iep.
Het zijn zoals ’Dr. Boom’ al 
vermeldde, bomen van de 1e 
grootte, 25 tot 30 m mag hij 
worden, al komen dergelijke 
hoogten niet voor in neder-
land (?).
in België staat de grootste 
en dikste T. cordata in Arc-Ai-
nière te Frasnez-lez-Anvaing. 
een stamomvang van 905 cm 
en een hoogte van18 m. (Bo-
menboek van België).
in Duitsland, nabij het kloos-
ter van Wessobrunn in Zui-
delijk Beieren, staat een T. 
cordata met een stamomvang 
van 1335 cm en een hoogte 
van 25 m. (Monumentale bo-
men in Europa).
ik weet een zeer grote boom 
te staan in Geldrop bij de 
noordelijke ingang van de 
Heggestraat, maar of die er 
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Tilia cordata ‘Böhlje’ in de sorti-

mentstuin te Boskoop

Foto: Marco Hoffman

nog staat….?
De bloei van T. cordata is vrij 
laat, na die van T. platyphyl-
los en T. ×europaea. Dus de 
laatste week van juni, eerste 
twee weken van juli. Dit kan 
natuurlijk per jaar verschil-
len. De jonge vrucht is met 
een grijzig vilt bedekt, bij 
rijpheid vrijwel kaal en niet 
geribd.
Dit zijn wel erg droge gege-
vens van Tilia cordata.
Mijn favoriete boom is uit-
eindelijke de cultivar ‘Böhlje’. 
ontstaan op de kwekerij Lor-
berg in Duitsland, gestart in 
Berlijn in 1843. De ontstaans-
datum van ‘Böhlje’ zelf is on-

bekend. De plant had eerst de 
cultivarnaam ‘erecta’, maar 
deze Latijnse naam werd na 
1959 gegeven en dat was niet 
meer toegestaan. De naam 
‘Böhlje‘ werd door santamour 
& Jacot McArdle in 1985 ge-
geven om dit probleem op te 
lossen (zie artikel van Piet 
de Jong in Dendroflora, nr 
29, 1992).

Waarom mijn favoriet?
De boom is uiterst betrouw-
baar, stelt weinig bodemei-
sen, maar natuurlijk niet te 
nat, is goed in de verharding, 
een goede stadsboom, rede-
lijk tot goed hittebestendig, 

zeer vorstbestendig. redelijk 
langzame en compacte groei, 
goed windbestendig. Kortom 
een ideale boom!
Geurend tijdens de bloei. Dat 
doen overigens alle lindes. 
Maar dan die groei in het 
voorjaar, direct na het ont-
luiken van de eerste blade-
ren: een waterval van licht 
lindegroen. De nog slappe 
twijgen hangen als een wa-
terval van de boom af, zoals 
de beuk ook kan doen. Die 
waterval verbaast mij ieder 
jaar weer. Het ontroert mij 
soms zelfs: de lente is dan 
echt begonnen! reikhalzend 
houd ik vanaf die tijd, tijdens 
het uitlaten van de hondjes 
in het stadsdeelpark ’schol-
lebos’ in Capelle de bomen in 
de gaten. Wanneer zie je de 
eerste bloemknoppen? Dan 
het feest van het strekken 
van de twijgen – de bloei – de 
geur – de bijen en de hom-
mels. sta eens stil onder zo’n 
boom en luister ...
Later kleuren de bladeren 
donkerder.
in de herfst een heerlijk geel 
blad; het is ook een echte 
herfstboom. Zelfs in de winter 
is de boom fraai door zijn 
textuur. Terwijl ik dit schrijf 
denk ik aan het schilderach-
tige winterbeeld van Alnus 
glutinosa ‘Laciniata’! Had ik 
die boom niet beter kunnen 
beschrijven? nee, het blijft: 
‘Böhlje’.


