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Plant ook een koningslinde 
ter gelegenheid van de troonswisseling

Het is in Nederland al vele decennia gebruikelijk om het koningshuis te eren 
door het planten van koningslinden. Plant u ook een koningslinde in uw 

gemeente, op uw bedrijfsterrein of in uw tuin? 

Tilia x europaea  ‘Koningslinde’

Over de koningslinde
Tilia (x) europaea ‘Koningslinde’ heeft 
een krachtige groeiwijze. De boom 
is goed tegen wind bestand en zeer 
geschikt om als solitair te planten. 
De koningslinde heeft een breed 
piramidale kroon en wordt in Nederland 
circa 20 m. hoog.  De bladeren zijn helder 
groen en de geurige, crèmekleurige 
bloemen verschijnen in juni-juli. 

Tientallen gemeenten en bedrijven hebben 
reeds gebruik gemaakt van onze aanbieding.
Vanwege het relatief koude weer lopen de bomen 
wat later uit dit jaar en kunnen wij onze actie verlengen tot 1 april. 
U kunt uw koningslinde(n) (8 m. hoog, 4 m. breed) zelf uitzoeken op onze kwekerijen 
in Baarn. Wees er snel bij want wij hebben nog slechts vijftig exemplaren voorradig.

Deze 33 jaar oude boom ter waarde van € 650,- bieden wij 
aan voor de eenmalige “inhuldigingsprijs” van € 333,-*

Plantadvies
De uiterlijke plantdatum van deze 
koningslinden is eind maart.
Toch planten op 30 april? 
Informeer naar de mogelijkheden.

Wij nodigen u graag uit om onze kwekerijen te 
bezoeken, en uw bomen zelf uit te zoeken.
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* Deze actie is geldig voor bestellingen tot 1 april 2013. De prijs is per stuk en exclusief btw en transportkosten. Bel voor een offerte.

Boomkunst Online Koningslinde special

Wegens succes verlengd tot 1 april 2013

Bestel nu!
Nog 50 exemplaren voorradig
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