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

SPRiNG IS IN THE AIRExpositie in Outsider Art Kelder met prachtige lentewerken van kunstenaars uit heel de wereld.

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 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

TAKE AWAY POETRY
Kom tijdens Springsnow je eigen lente-gedicht ophalen in Huis de Pinto!

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.

IEPENARBORETUM
Een eigen park als eerbetoon aan dé 

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

Springsnow 
Iepenroute

www.springsnow.nl
21 april - 21 mei 2014

Amsterdam viert de magie
van de lentesneeuw, gecreëerd door

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

Spring is in the air!

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

WITH TÚLIO PINTO AS ARTIST IN RESIDENCE

springsnow 2014-A5flyer.indd   1 14-04-14   10:57

Huis de Pinto



LENTESNEEUW IN 
SOUNDTRACKCITY

De magie van de lentesneeuw is één van de 
geheimen van de grachten en als zodanig te 
ontdekken tijdens de Soundtrackcity geluids
wandeling ‘Geheimen van de  
Amsterdamse Grachten’. Door Het Parool 
gewaardeerd met vier sterren! Loop mee 
tijdens de speciale Springsnow editie op 21 
april of één van de andere dagen!

Ma. 21 april,  14.00 uur
Zo. 27 april / 11 mei 14.00 uur
Start: bij Stadsarchief (Vijzelstraat 32) 
Aanmelden: info@soundtrackcity.nl
www.soundtrackcity.nl

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 zaad
jes 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… 

LENTESNEEUWWANDELING 
IN SLOTERPARK

Op zondag 11 mei kunnen mensen onder 
begeleiding van Amsterdams bomen-
consulent Hans Kaljee een wandeling langs 
de Bea Schwarziepen in Sloterpark maken. 

Zo. 11 mei 12.15 – 15.00 uur
Start: Starttent De Groene van Amsterdam 
(Sloterpark, President Allendelaan).
www.vriendenvandesloterplas.nl

DE IEP: DÉ 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 exem-
plaren! Op maps.amsterdam.nl/iepen staan 
ze in kaart gebracht. 
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 AmsterdamCentrum

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

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 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.

SPRINGSNOW CANDY

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

Papabubble: 
Staalstraat 16
www.papabubble.nl

SPRINGSNOW EXPO  
SPRING IS IN THE AIR 

Beeldend kunstenaar Maartje Jaquet heeft in 
de Outsider Art Kelder de SPRiNG is in the Air 
expositie samengesteld met prachtige lente-
werken van kunstenaars uit heel de wereld. 

Ma. 21 april – za. 10 mei 2014  
ma – vr 11.0017.00 uur, 
za 12.0016.00 uur.
Outsider Art Kelder. 
Nieuwe Herengracht 18 sous
www.amsterdamoutsiderart.nl

SPRINGSNOW ART

De iepen en de lentesneeuw in Amsterdam 
inspireerden al verschillende kunstenaars 
die verbonden zijn aan Galerie Artacasa. 
Dit jaar zijn er o.a. werken te zien van 
Tamar Rubinstein en Elisabeth Jonkers 
in de etalage van Galerie Artacasa zelf, 
alsook bij lunchroom Klaver 4.

ARTACASA: Kerkstraat 411HS  
Klaver 4: Utrechtsestraat 69  
www.artacasa.nl
www.lunchcafeklaver4.nl

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.

TAKE AWAY POETRY

In Huis de Pinto kun je van 22 april - 20 mei  
een lentegedicht ophalen! Op zaterdag 10 
mei vieren we vanaf 14.00 uur de magie 
van de lentesneeuw met een installatie van 
Braziliaanse kunstenaar Túlio Pinto.

di. 22 april – di. 20 mei
Poetry Dagelijks 13.00 – 16.30 uur
Installatie Pinto: 
Za. 10 mei 14.00 – 16.00 uur
Huis de Pinto
Sint Anthoniebreestraat 68
www.huisdepinto.nl

TÚLIO PINTO ARTIST IN RESIDENCE

Op uitnodiging van Stichting Springsnow  
en ism Artigo Rio en Arttown Brasil is  
Braziliaanse kunstenaar Túlio Pinto deze  
lente Artist in Residence in Amsterdam.  
Pinto maakt sculpturen en installaties die 
uitgaan van de subtiliteit van de mogelijke 
balans. Hij gaat op eigen artistieke wijze met 
ons de magie van de lentesneeuw vieren 
tijdens Pop-Up Events.

GROENE GRACHTEN ERFGOED

Presentatie Groene Grachten & Lentesneeuw 
Amsterdams Bomenconsulent Hans Kaljee 
geeft een korte presentatie over het 
groen op de grachten en toont samen met 
Stichting Springsnow de schoonheid van de 
lentesneeuw.

Zo. 11. Mei. 15.00 uur 
Werelderfgoed Podium, De Bazel  
(Vijzelstraat 32). 
www.werelderfgoed.nl/podium

Springsnow is een initiatief van Stichting Springsnow in Amsterdam.
Fotografie voorzijde: Stad van bomen : Brenda Spuij, IepenvariÎteit: Bart van Dijk, Uitzonderlijke iepen: Sandra Boersma, uitnodiging SPRiNG is in the AiR: Maartje Jaquet.  Fotografie achterzijde: Throwing seeds: Guiseppe de Bruin, 
Iepenblad: Gertie Jaquet, Lentesymbool: Jolien Glaudemans, kunstwerken: Ines Seidel en Elisabeth Jonker. Overige fotoís Stichting Springsnow in Amsterdam. Ontwerp www.moniquewijbrands.nl

SPRINGSNOW ETALAGES

Het sneeuwt in de etalages van 
De Wijde Blik en Foto op 8!

De Wijde Blik 
Eerste Egelantiersdwarsstraat 64
Foto op 8, Tweede Boomdwarsstraat 8


