
All items of artwork to bleed should do so by 3mm
ie. to the edge of the purple border.

All items that are not to bleed, including text should be kept within 
the white area.

Covers will be glued here.
Please leave this area white.

NB. Please set up
cover artwork on seperate file.

Covers will be glued here.
Please leave this area white.

NB. Please set up
cover artwork on seperate file.

V

A

Beproef je lentegeluk
in Holland Casino 

Op vertoon van deze routekaart krijg je tijdens Springsnow 
gratis toegang. Entreevoorwaarden: minimumleeftijd 

18 jaar, geldige legitimatie. Dresscode: stijlvol en verzorgd.
Max Euweplein 62 Amsterdam

hollandcasino.nl
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Springsnow 
Iepenroute

Iepenarboretum
Een eigen park als eerbetoon aan dé 

boom van Amsterdam: naast ’t EYE

staan alle 32 in Amsterdam 
voorkomende soorten iepen.

Stad van bomen

Amsterdam behoort tot de groenste s
teden 

ter wereld. Het is dankzij de bomen dat we 

schonere luc
ht inademen, de seizoenen

 

beleven en vo
eling houden met de natuur.

Hoogste iep
In de Oudemanhuispoort staat de hoogste 

iep van de stad. Deze Hollandse iep uit 

1895 meet ruim 35 meter! 

Oudste iep
Tegenover Nieuwe Heren gracht 5 staat de 

oudste iep van Amsterdam:  een veldiep 

(Ulmus minor) uit 1891.

Kleinste iep & scheefste iepenIn De Hortus kun je de kleinste iep (de Chinese iep) en – vanuit De Palmenkas –  de scheefste iepen van de stad zien.

Uitzonderlijke iepen
Op de Reguliersgracht staan ‘duiveltjesiepen’ 
(Ulmus ‘Cornuta’), herkenbaar aan twee 
toegespitste ‘oortjes’ aan ’t uiteinde van ’t 
blad. Dit type komt alleen in Amsterdam voor.

Markantste iepVoor het Tolhuis staat de beroemde en imposante Tolhuisiep (Ulmus hollandica ‘Belgica’) uit 1905. 

Iepenrafelrand
Vanaf de brug naar Nemo zie je de 

groene iepenrafelrand van het terras van 

Hannekes Boom.

Iepenvariëteit 
Hier staan vijf verschillende soorten 

iepen, de oudste en volgens kenners de 

mooiste zijn de Hollandse iepen!

Springsnow  
in Amsterdam
De iep is al eeuwenlang dé boom 
van Amsterdam. Nergens ter 
wereld staan er zoveel bij elkaar. 
Meer dan 75.000 iepen brengen 
’t groen op de grachten, de natuur 
in de stad én elk jaar het feest 
van die dwarrelende, wervelende 
iepenzaadjes: de lentesneeuw.

Met Springsnow viert Amsterdam 
van 21 april – 21 mei de magie 
van de lentesneeuw. Iedereen 
kan meedoen: door zelf de  
lente sneeuw te vangen, een  
lente bericht mee te geven  
aan de Digital Poetree of het 
volgen van de Iepenroute.

IEPENROUTE
De iepenroute loopt van het Iepenarboretum in  
Amsterdam-Noord via de oostelijke kant van het  
centrum naar de Hortus Botanicus. Onderweg staan 
de meest prachtige en bijzondere iepen van  
Amsterdam, dus: grote kans op lentesneeuw!

Vier de lente in Amsterdam en vang die lentesneeuw! 
Voor Springsnow nieuws volg ons op:
Twitter: @Springsnowtweet
Facebook: SpringsnowinAmsterdam
www.springsnow.nl & info@springsnow.nl

Digital Poetree

Kunstenaar Robert Overweg creëerde 

een Augmented 

Reality Experience: 

de Digital 

Poetree. Tijdens 

Springsnow 

kun je hiermee 

naar iedereen een 

lentebericht sturen. 

De virtuele boom vol iepen-

zaadjes is te aanschouwen 

met je smartphone. 

Iep in grachtentuin
In de stadspaleistuin van Museum Geelvinck staat een majesteuze iep. Bezoek ook de Springsnow Expo in het museum!

DIGITAL POETREE
Tijdens Springsnow kun je met de Digital Poetree naar 
iedereen een lentebericht sturen! Deze virtuele boom 
vol iepenzaadjes is op de Leidsekade te aanschouwen 
met je smartphone. Klik op een zaadje, hang er een 
lentewens aan en verstuur ’t naar iemand! De zaadjes 
waaien over de stad op basis van werkelijke windsnel-
heid en –richting. De ontvanger en verzender krijgen 
bericht als het zaadje ergens is geland en kunnen het 
bericht bekijken in Google Maps en Streetview. Kijk 
voor meer info op www.springsnow.nl.  

Digital Poetree: Leidsekade, op de steiger nabij ingang 
van Holland Casino.

Springsnow 
Candy

www.springsnow.nl
21 april - 21 mei 2013

Springsnow is het prachtige jaarlijkse natuurverschijnsel dat de lente markeert in Amsterdam: de 
iepen strooien met confetti om de lente te verwelkomen. Kijk en zie de iepenzaadjes wervelen! 

Amsterdam viert de magie
van de lentesneeuw, gecreëerd door 

de 75.000 iepen in de stad. Doe mee:
volg de iepenroute, stuur een lentebericht en

Catch the Springsnow!

400 jaar 
lentesneeuw
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LENTESNEEUW 
IN LITERATUUR

De Amerikaanse schrijver John 
Green raakte tijdens zijn Writer 
in Residence verblijf in Amster-
dam  zo onder de indruk van de 
lentesneeuw dat hij dit fenomeen 
verwerkte in wereldwijde best-
seller The Fault in our Stars (Een 
weeffout in onze sterren). Het 
boek wordt dit jaar verfilmd.

“Overal langs de grachten stonden iepen 

waar zaadjes uit waaiden. Het leken wel 

miniatuur rozenblaadjes waarvan de kleur 

was vervaagd. De bleke bloemblaadjes 

verzamelden zich in de wind als een zwerm 

vogels – duizenden, als een sneeuwstorm 

in de lente. (…) Amsterdamse lentesneeuw. 

(…) De iepen strooien confetti om de lente 

te verwelkomen.”

SPRINGSNOW TOUR DOOR  
DE HORTUS BOTANICUS

Op zondag 12 mei kunnen mensen de iepenroute 
lopen onder begeleiding van een gids van de Hortus 
Botanicus. Toegang: gratis. Aanmelden vooraf: 
info@dehortus.nl De Hortus verzorgt ook wandelin-
gen/fietstochten met gids op aanvraag.

Zo. 12 mei 13:00 – 16:00 uur 
Start: bij ingang Hortus. Aanmelden vooraf gewenst.
Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2a 
www.dehortus.nl

DE IEP:  
DÉ BOOM VAN AMSTERDAM

In Amsterdam staan al iepen sinds de 17e eeuw. Ze zijn 
in alle stadsdelen te vinden: 32 soorten, samen goed 
voor 75.000 exemplaren! Op maps.amsterdam.nl/iepen 
staan ze in kaart gebracht. 
De stad viert in 2013 het 400 jarig bestaan van de 
grachten, maar er is dus ook al 400 jaar lentesneeuw! 
De iep is een ideale stadsboom: hij groeit snel, kan goed 
tegen een stootje en geeft met z’n statige vorm echt 
karakter aan de grachtenpanden. Van de 9.000 bomen 
in het centrum is 60% iep! 

Top 5 
bomen in Amsterdam-Centrum

Langs de grachten mogen zelfs uitsluitend iepen geplant 
worden. Dat komt omdat de iep onlosmakelijk verbonden 
is met het historisch stadsbeeld en sinds 2010 behoort 
tot Unesco Werelderfgoed. 

SPRINGSNOW ART

De iepen en de lentesneeuw in Amsterdam in-
spireerden verschillende kunstenaars tot het maken 
van bijzondere werken. Tijdens Springsnow te zien bij 
galerie ARTACASA en lunchroom Klaver 4 waar een 
speciale Springsnow Picknick-Knapzak verkrijgbaar is. 

ARTACASA: Kerkstraat 411-HS  
Klaver 4: Utrechtsestraat 69  
www.artacasa.nl / www.lunchcafe-klaver4.nl

SPRINGSNOW EXPO IN  
MUSEUM GEELVINCK 

Beeldend kunstenaar Maartje Jaquet heeft voor in 
Museum Geelvinck een expositie samengesteld, die de 
schoonheid van de lentesneeuw in Amsterdam toont. 
De tuin is een verborgen juweeltje, waar je graag gaat 
zitten om van het weelderig groen met die grootse iep 
te genieten. 
De mooiste grachtentuin van Amsterdam is voor 
Springsnow gratis toegankelijk, het museum ook voor 
bezitters van Museumkaart, Stadspas en Iamsterdam 
card. Bezoekers met deze routekaart krijgen 25% korting 
op de entreeprijs. 

Zo. 21 april – ma. 20 mei 11.00 – 17.00 uur (di. gesloten)
Museum Geelvinck Hinlopen Huis:   
Keizersgracht 633 / www.geelvinck.nl 

HOE EEN IEP TE HERKENNEN?
Iepen zijn er in talloze varianten: er zijn groene en gele 
iepen, iepen met grote en kleine bladeren, iepen met 
gladde en ruwe stammen. In Amsterdam staan 32 
soorten. Hoe verschillend ze ook zijn:  ze zijn altijd te her-
kennen aan hun opvallend asymmetrisch blad. De boom 
zelf heeft een kenmerkend V-vormig vertakkingpatroon 
en een prachtige lichtdoorlatende kroon. Wie wil weten 
hoe oud een iep is, meet de diameter van de boom: elke 
cm telt voor één jaar. Een iep van 70 cm diameter is dus 
ongeveer 70 jaar oud.

LENTESYMBOOL

De lente wordt wereldwijd gevierd als seizoen van 
nieuwe groei. Symbool van de lente in Amsterdam is het 
iepenzaadje. Catch one yourself als symbool voor je 
eigen ideeën en dromen die je wilt laten groeien.

IEPENBLAD IN DE WOESTIJN

Kunstenaar Ap Verheggen gaat onder een gigantisch  
iepenblad ijs maken in de woestijn: het blad wordt bedekt 
met zonnecellen en eronder hangen koelingselementen, 
die de waterdamp als ijs neer laten slaan. Verheggen wil 
met deze Sunglacier laten zien dat zelfs het schijnbaar 
onmogelijke mogelijk is.

Springsnow  
in Amsterdam
Met Springsnow viert Amsterdam 
de magie van de lentesneeuw.  
Die lentesneeuw markeert op 
bijzondere wijze het gevoel dat 
de lente nu echt begonnen is. Het 
natuurverschijnsel vindt immers 
alleen plaats op die dagen in april/
mei dat de zon schijnt, ’t warm is en 
er een lentebriesje waait. 

Het is een fenomeen dat blij  
maakt: de wind te zien en horen 
spelen met de miljarden zaadjes die 
worden losgelaten door de iepen! 
Die zaadjes zweven, dwarrelen en 
wervelen door de lucht. Je kunt 
ze horen rollen en ratelen over de 
straten. Ze lijken zich in hoekjes 
te verzamelen, om dan uiteen te 
stuiven en zich in de rondte dansend 
weer neer te vleien. 
De lentesneeuw maakt  
Amsterdam nog dromeriger… 

 Iep 5.271 

 Plataan 894
 Linde 694 

 Esdoorn 377 

 Acacia 243

SPRINGSNOW CANDY

De  artistieke snoepjesmakers van Papabubble maken 
tijdens Springsnow ware lentesneeuw-snoepjes: 
Springsnow Candy! In sommige snoepjes zit zelfs een 
echt iepenzaadje! In de Staalstraat kun je elke zondag-
middag zien (en proeven!!!) hoe deze special treats 
gemaakt worden. De Feesttantes zijn hierbij aanwezig als 
levende bomen: zij vieren en vertellen het verhaal van de 
lentesneeuw in Amsterdam. 

Zo. 21 april / 28 april  
5 mei / 12 mei / 19 mei  
14:00 – 16:00 uur 
Papabubble: 
Staalstraat 16
www.papabubble.nl

Springsnow is een initiatief van Stichting Springsnow in Amsterdam en mede mogelijk gemaakt dankzij: 

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

CITY GUIDE TO CULTURE
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