
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.

De iepenkaart

Op maps.amsterdam.nl/iepen staan alle iepen in kaart gebracht. Je kunt hier zelfs zien 
wanneer de iep geplant is, wat de stamdiameter is en welk type iep het is!

eaU D’amsterDam

Kunstenaarsduo saskia Hoogendoorn en Lieuwe martijn 
Wijnands (tijdmakers) brengt sinds 2012  

met lenteviering Springsnow jaarlijks een ode aan  
de iepen van Amsterdam en raakte gefascineerd naar  

de geur van dé boom van Amsterdam. 
 

Samen met perfume designer tanja Deurloo (annindriya) 
en iFF ontwikkelden zij eau d’amsterdam: het eerste 

groene parfum van de stad, World Heritage in a bottle. 
Hiermee wordt voor ’t eerst ruikbaar wat we al eeuwen 
vooral onbewust waarnemen: de geur van het blad en 
hout van de iepen. Bij de expo in de amstelkerk krijg je 
een glimp te zien én ruiken van het onderzoek en het 

uiteindelijke resultaat. Dit unieke parfum is gemaakt ter 
support van Springsnow en inmiddels op verschillende 

locaties én online verkrijgbaar!

www.eaudamsterdam.com

www.springsnow.nl
21 april - 21 mei 2015

amsterdam viert de magie 
van de lentesneeuw, gecreëerd 

door de 75.000 iepen in de stad. 
Doe mee: volg de iepenroute 
& onze art & pop-up events!

DisCoVer tHe natUraL sCent oF  
tHe eLm trees &Visit oUr spring art expo  

at tHe amsteLkerk & HUis De pinto!

kiJkpLank

Ontwerper mats Horbach wil mensen met verbeelding naar hun 
omgeving laten kijken. De Kijkplank is een iepenhoutenplank met twee 
kijkgaten die suggereren dat je iets bijzonders gaat zien… deze  
suggestie verandert niet de omgeving, maar wel hoe je er naar kijkt!

www.ateliermats.nl

staDspLank

tom marcelis & Harm spoelstra van 
gewoon Hout maken snij- brood- en  
tapasplanken van iepen (& andere 
bomen) uit Amsterdam. Op de plank 
staan naam & 
herkomst van de 
boom gegraveerd. 
Bij onze expo tonen 
de makers het 
proces van boom  
tot plank. 

www.stadsplank.nl

10x10artist

10x10artist laat kunstenaars werken 
maken van 10x10 cm. Daar kun je je eigen 
kunstwerk mee maken door een composi-
tie van werken in één lijst te plaatsen! Ter 
viering van Springsnow 2015 maakten 
vele kunstenaars nieuwe werken met de 
lente(sneeuw) als bron van inspiratie. 
Gaat dat zien in de amstelkerk!

www.10x10artist.com

spring art expo amsteLkerk

Een Lente-expositie waar alle zintuigen bediend worden: 
Hoor de ode aan de iep van Fay Lovsky & reinier 

sijpkens, ruik eau d’amsterdam, Scent of the Canal Trees, 
ontdek het verhaal achter de stadsplank en raak betoverd 

door de kunstwerken van 10x10artists!

di. 21 april – do. 14 mei 2015 
ma – vr 09:00 – 17.00 uur

amstelkerk
amstelveld 10

www.amstelkerk.nl

iep, De boom Van amsterDam
In Amsterdam staan al iepen sinds de 17e eeuw. Ze zijn in alle stadsdelen te vinden:  

50 soorten, samen goed voor 75.000 exemplaren!  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

oDe aan De iep
In zijn muziekboot De Notendop toont reinier sijpkens ons al 25 jaar de stad Amsterdam als 
zijn theater en trakteert hij ons op wals, tango, prachtige serenades en zoveel meer! Op de 
in maart 2015 gelanceerde cd Ahoy (ook op i-tunes) staan zijn mooiste muzikale duetten, 
waaronder de ode aan de iep met Fay Lovsky. Hij werkt nu aan een Tour de Iep waarin hij bij 
verschillende iepen muziekstukken speelt die gecomponeerd werden in het plantjaar van 
betreffende iep. www.muziekboot.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 herkennen aan hun opvallend 
asymmetrisch blad. De boom zelf heeft 
een kenmerkend V-vormig vertakkingpa-
troon 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.

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. 

 iep 5.271 

 plataan 894
 Linde 694 

 esdoorn 377 

 acacia 243

eaU D’amsterDam is 
VerkriJgbaar biJ

•  Amsterdam 
museum  

•  Annindriya  
perfume Lounge 

•  Matter .of  
material,  

•  Tassenmuseum 
•  Het Grachtenhuis 
•  Summum Woman 
•  Prinselijk  
gebonden 

•  Hortus Botanicus 
•  Stedelijk Museum  
•  Handmade 
Heaven  

•  Shocking Blue 
•  Double Tree Hotel
•  Manor Hotel 
•  Mercure Hotel 
amsterdam City

•  &Klevering
•  Local Goods Store



www.springsnow.nl
21 april - 21 mei 2015

Amsterdam viert de magie 
van de lentesneeuw, gecreëerd 

door de 75.000 iepen in de stad. 
Doe mee: volg de iepenroute 
& onze art & pop-up events!

Springsnow is the magical natural phenomenon that symbolises the true start of Amsterdam’s spring:
the elm trees throw confetti to greet the spring! Take a look, follow the elm route and Catch the Springsnow!

For info & inspiration:  @Springsnowtweet /  SpringsnowinAmsterdam

DISCOVER THE NATURAL SCENT OF THE ELM TREES &
VISIT OUR SPRING ART EXPO AT THE AMSTELKERK & HUIS DE PINTO!
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oUDste iep
Tegenover Nieuwe Heren gracht 5 staat de 
oudste iep van Amsterdam:  een veldiep 
(Ulmus minor) uit 1891.

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 de iepenroute 
te volgen, deelname aan  
de lentevierende activiteiten  
of door zelf de lentesneeuw  
te vangen.

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

iep in graCHtentUin
In de stadspaleistuin van Museum Geelvinck 

is op 21 maart 2014 een jonge Christine 

Buisman-iep geplant.

Hoogste iep

In de Oudemanhuispoort staat de hoogste 

iep van de stad. Deze Hollandse iep uit 

1895 meet ruim 35 meter! 

springsnoW 
CanDy

staD Van bomen
Amsterdam behoort tot de groenste steden 
ter wereld. Het is dankzij de bomen dat we 
schonere lucht inademen, de seizoenen 
beleven en voeling houden met de natuur.

WUbbo-boom

Eind november 2014 

is een iep gep
lant op 

het Haarlemmerplein 

als eerbetoon
 aan de 

overleden ast
ronaut 

& duurzaamheidsin-

spirator Wubbo 

Ockels. Eromheen 

staat een ban
kje 

met daarop de t
ekst: 

“We zijn allemaal 

astronaut van
 het 

Ruimteschip Aarde.”

prinselijk gebonden

Huis de pinto

Springsnow is een initiatief van Stichting Springsnow in Amsterdam. Fotografie voorzijde: Stad van bomen: Brenda Spuij, Wubbo-iep: Gertie Jaquet, 
Iepenvariëteit: Bart van Dijk, Uitzonderlijke iepen: Sandra Boersma, 10x10 werk: Iris Duvekot, Expositie Huis de Pinto: Arja Hop, Expositie Manor Hotel: 
Gerda Maas. Hand vol iepenzaadjes: Alexi Francis. Throwing seeds: Giuseppe de Bruin, Ruikend meisje: Jasja van Leeuwen, Ieperdepiep: Fonny van 
Raaijen, Springsnow 2015: Richard van Mensvoort, Iepenzaadje II - Bert Denneman. Fotografie achterzijde: Iepenzaadje: Anita Philipsen, 10x10werken: 
Judith Koning & Erik Timmermans. Overige foto’s: Stichting Springsnow in Amsterdam. Vormgeving en illustraties: Monique Wijbrands

resiDU Van iep
In Huis de Pinto toont Arja Hop haar  onderzoek naar plantaardige kleurstoffen uit de natuur in Amsterdam. #mustsee

iepenarboretUm
Een eigen park als eerbetoon aan dé 

boom van Amsterdam: naast ’t EYE
staan 32 van de 50 in Amsterdam
voorkomende soorten iepen.

sloterpark
15 min

 

annindriya
5 min

 

m
anor Hotel

Handm
ade Heaven

8 m
in 

moes

iepenzaaDJe Van brons

Te midden van de mooiste bloemen en 
vazen van Amsterdam, in de etalage van 
prinselijk gebonden staat een prachtig 
groots bronzen beeld van een iepenzaadje 
gemaakt door kunstenaar bert Denneman.

di. 21 april – do. 21 mei 2015 
di – vr 09:00 – 18.00 uur
Herenstraat 13, 
www.prinselijkgebonden.nl

WorksHop 
LentegeUren rUiken

Meer ontdekken over hoe je neus 
werkt en welke natuurlijke geuren nu 
typisch lente zijn? Laat je verrassen 
tijdens de Lentegeuren-workshop bij 
annindriya perfume Lounge

kosten: 10 euro, aanmelden bij 
info@annindriya.com
Wo. 6 mei 2015
19.00 – 20.30 uur
Cornelis krusemanstraat 25, 
www.perfumelounge.nl 
www.annindriya.com

Lopen & Varen in 
LentesneeUW

Wandel mee met Hans kaljee: langs de 
bea schwarz-iepen bij de Sloterplas.
Aansluitend een 101-bootjestocht naar  
’t Rembrandtpark (start vaartocht WSC 
De Duikelaar om 12.00 uur).

zo. 17 mei 2015 Verzamelen bij Hotel 
buiten om 10.30 uur.
th.J. Lammerslaan 1
www.nicenieuwwest.nl
www.hotelbuiten.nl

springsnoW op VLoer 
& menU

Zin om te dansen te midden van iepen-
zaadjes? Of heb je ze liever op ’t menu?
Bij moes (Onder ‘t Appel Arts Centre) kan 
’t allebei! Check de site voor meer info 
over ieperdepieper!

moes eet- en Drinklokaal
prins hendrikkade 142 sous,
www.totmoes.nl

expositie in manor

De ritselende, opwaaiende dwarrelingen 
van iepenzaadjes die nieuwe nevels  
vormen in de straat… de magie van  
zwermen vogels die vervormen in de 
lucht... zij geven vorm aan het prachtige 
werk van gerda maas.

di. 21 april – di 30 juni
ma – zo 07.00 tot 24.00 uur
the manor Hotel,  Linnaeusstraat 89

springsnoW CanDy

De artistieke snoepjesmakers van papabubble in de Staalstraat maken 
ware lentesneeuwsnoepjes. In sommigen zit zelfs een echt iepen-
zaadje. Er zijn ook prachtige iepenbladeren van snoep verkrijgbaar!

papabubble: staalstraat 16  www.papabubble.nl

iepenroUte met giDs

Wie echt alles wil ontdekken over 
de iepen van onze stad, die loopt de 
iepenroute onder begeleiding van Hans 
kaljee: de bomenburgemeester van 
Amsterdam.
Deelname: gratis. Graag vooraf  
aanmelden: info@springsnow.nl

zo. 3 mei 2015 10.30 – 12.30  
verzamelen in ‘t iepenarboretum  
(park links van eye)

resiDU in HUis De pinto

Welke kleurstof zit er in de iep?  
arja Hop toont in Huis de pinto haar 
kunstzinnige onderzoek naar het 
verzamelen, inventariseren, analyseren, 
vervaardigen en documenteren van 
plantaardige kleurstoffen die zij onttrok 
van 220 bomen en planten in Amster-
dam. Met prachtig beeldverslag van de 
plant & zijn omgeving.

do. 14 mei  –  za. 13 juni 2015
opening: do. 21 mei 16.00 – 19.00 uur 
ma–vrij: 10.30 – 17.30 za: 12:00 – 16.30
Huis de pinto, sint anthoniebreestraat 69
www.huisdepinto.nl

springsnoW etaLages

geniet van de artistieke etalages die 
een ode brengen aan de iep en de 
lentesneeuw! 

matter .of material, kerkstraat 163 
Handmade Heaven, middenweg 31 
De Wijde blik,  
eerste egelantiersdwarsstraat 64

art @artaCasa

Licht en zonnig en allemaal iepenzaadjes! 
Dit schilderij (olieverf op doek) van 
richard van mensvoort is te bewonderen 
bij artaCasa 

artaCasa: kerkstraat 411-Hs
www.artacasa.nl

art @ kLaVer 4

Bij Lunchroom klaver 4 zijn speciaal voor 
Springsnow 2015 gemaakte werken van 
Fonny van raaijen en sanne kuiper.

klaver 4: Utrechtsestraat 69  
www.lunchcafe-klaver4.nl

ma–vrij: 10.30 – 17.30 za: 12:00 – 16.30
Huis de pinto, sint anthoniebreestraat 69
www.huisdepinto.nl

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 ie-
pen! Die zaadjes zweven, dwarre-
len 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… 

expositie manor HoteL 
21 apriL - 30 JUni

ma – zo 07.00 tot 24.00 uur
the manor Hotel , Linnaeusstraat 89

expositie HUis De pinto
14 mei - 10 JUni

expositie amsteLkerk 
21 apriL – 14 mei

ma – vr 09:00 – 17.00 uur
amstelkerk, amstelveld 10
www.amstelkerk.nl

Springsnow 
iepenroute


