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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 lente-
vierende activiteiten (zie site & FB 
voor data) of zelf de lentesneeuw 
te vangen.
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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.”

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.

Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-
DamDamDamDamDam

IEPENVARIËTEIT 
Hier staan vijf verschillende soorten 

iepen, de oudste en volgens kenners de 

mooiste zijn de Hollandse iepen!

HOOGSTE IEP

In de Oudemanhuispoort staat de hoogste 

iep van de stad. Deze Hollandse iep uit 

1895 meet ruim 35 meter! 

of Material of Material of Material 
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.
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OUDSTE IEP
Tegenover Nieuwe Heren gracht 5 staat de 
oudste iep van Amsterdam:  een veldiep 
(Ulmus minor) uit 1891.

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.

EAU D’AMSTERDAM
Ter support van Springsnow ontwikkelde 
kunstenaarsduo Saskia Hoogendoorn & 
Lieuwe Martijn Wijnands (Tijdmakers) met 
perfume designer Tanja Deurloo en IFF 
Eau d’Amsterdam, Scent of the Elm Trees. 
Hiermee is voor ’t eerst ruikbaar wat we al 
eeuwen vooral onbewust waarnemen: de 
geur van het blad & hout van de iepen. 
Voor verkoopadressen of online 
bestellen: www.eaudamsterdam.com

In Amsterdam staan al iepen sinds de 
17e eeuw, ze zijn in alle stadsdelen te 
vinden • 55 soorten, samen 75.000 
iepen • In ’t centrum is 60% van alle 
bomen iep en die aan de grachten zijn 
Werelderfgoed • Iepen zijn te herken-
nen aan hun asymmetrisch blad 

• Sinds 2012 is er het Iepenarboretum 
(links van EYE) als eerbetoon aan 
de iep • Alle iepen worden in kaart 
gebracht op plantjaar soort & stam-
diameter op maps.amsterdam.nl/iepen

Iepenarboretum

PontPont

IEPENARBORETUM
Een eigen park als eerbetoon aan dé 

boom van Amsterdam: naast ’t EYE
staan 32 van de 55 in Amsterdam
voorkomende soorten iepen.

gebracht op plantjaar soort & stam-
diameter op maps.amsterdam.nl/iepen
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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

#SPRINGSNOWATMYFEET
Kunstenares Gertie Jaquet startte een 
mooie traditie met het fotograferen van 
haar voeten & prachtige schoenen in de 
lentesneeuw. Doe mee en post je foto’s 
met #Springsnowatmyfeet!

BotanicusBotanicusBotanicusBotanicus

• Sinds 2012 is er het Iepenarboretum 
(links van EYE) als eerbetoon aan 
de iep • Alle iepen worden in kaart 
gebracht op plantjaar soort & stam-gebracht op plantjaar soort & stam-
diameter op maps.amsterdam.nl/iepen

LEUKSTE IEPENSTRAATDe Czaar Peterstraat is in 2016 benoemd tot leukste winkelstraat van NL! Er staan prachtige monumentaal-iepen met verfi jnde iepenzaadjes.

diameter op maps.amsterdam.nl/iepen

UITZONDERLIJKE IEPEN

IEPENROUTE
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Facebook: SpringsnowinAmsterdam

IEPENARBORETUM

Springsnow 

Iepenroute



IEP:
van knop 

tot 
sneeuw

december 
knop

Januari
iets kleur in 

de knop Januari/februari
knop donker 

roodpaars

Januari/februari
uitkomende knoppen

februari/maart
vol uitgekomen 

open bloesem

maart/april
ontluikende frisgroene 

iepenzaadjes

april
grote geelgroene 
iepenzaadjes met 

rood hartje

april/mei
transformatie naar

okergele iepenzaadjes

eind april tm 
begin juni

lentesneeuw

Elke lente strooien 75.000 iepen hun miljoenen zaadjes uit over de stad: de 
lentesneeuw van Amsterdam. Deze illustratie toont het ontstaan van dit magische 
natuurverschijnsel, dat op deze schaal uniek is in de wereld. Het fenomeen maakt 
Amsterdam nog dromiger en inspireerde al vele kunstenaars, zoals Amerikaanse 
schrijver John Green in zijn boek The Fault in Our Stars:

There were elm trees everywhere along the canals, and these seeds were blowing out of 
them. But they didn’t look like seeds. They looked for all the world like miniaturized rose 
petals drained of their color. These pale petals were gathering in the wind like flocking 
birds - thousands of them like a spring snow storm. The old man who’d given up his seat 
said, in English: “Amsterdam’s spring snow. The ‘iepen’ throw confetti to greet the spring”.

Illustratie: artistieke interpretatie van de iepenkaart  
van Amsterdam (maps.amsterdam.nl/iepen) door  

Monique Wijbrands. Gecreëerd ter viering van de vijfde 
editie van Springsnow van 21 april - 21 mei 2016.  

www.springsnow.nl 


