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Wat is er door de tijd heen met de iepen op 

oude foto gebeurd: zijn ze wellicht gekapt, door 

een tweede wereldoorlogbom getroffen, bij een 

brand omgekomen, of staan ze er nog? Hoe 

staan ze er nu bij? Wat hebben ze meegemaakt 

aan straatopbrekingen, wijkvernieuwing? En zijn 

ze getuige geweest van historische gebeurtenis-

sen?

Erik Bakker, die de bomen van Zwolle beheert in 

de functie van projectleider Groen en Integraal 

Beheer bij Grontmij: ‘In de Hortensialaan staan 

nog steeds iepen. Een deel van het bestand is 

waarschijnlijk nog van de generatie zoals op de 

oude foto. Dit zijn Ulmus hollandica ‘Dampieri’. 

Het plantjaar weten we niet zeker. Waarschijnlijk 

na 1945.

De bomen hebben dus niet echt historische 

momenten meegemaakt. De bomen staan in 

de wijk waar Herman Brood is opgegroeid. Wat 

mij opvalt tussen de foto’s van vroeger en nu, 

is de enorme toename van auto’s op de straat. 

Hoewel dit soort in Zwolle zich redelijk staande 

weet te houden tegen de iepziekte, bezwijken 

er ieder jaar toch enkele aan de gevolgen daar-

van. De iepen in de Hortensiastraat worden 

vervangen door de meer resistente soort ‘New 

Horizon’. Toch hopen we de oudere Dampieri’s 

zo lang mogelijk te kunnen behouden. In 2006 

heeft een reconstructie plaatsgevonden van de 

gehele Hortensiastraat. Tijdens die renovatie 

zijn op de plekken waar het mogelijk was de 

groeiplaatsen onderling aan elkaar verbonden 

door grondsleuven met bomenzand. Onlangs 

is de Hortensiastraat ook als onderdeel van de 

hoofdgroenstructuur opgenomen en toegevoegd 

aan de Groene Kaart waarbij de Dampieri’s zijn 

aangewezen als bijzondere bomen.’ 

Oude iepenlaan houdt zich redelijk staand tegen iepenziekte, maar dunt 
elk jaar wel verder uit

Kent u de Boomzorg-rubriek ‘Uit de 

oude doos’ van een paar jaar geleden 

nog? Daarin publiceerden wij ingezon-

den oude foto’s van straatbomen met 

informatie over hun plantjaar, speci-

fieke soort, een foto daarnaast van 

de straat anno nu. Want stadsbomen 

zijn veelal wijkers: boomverzorgers 

geven ze niet veel meer dan vijftig 

jaar te leven. De redactie stuitte op 

een bijzondere foto van een laan vol 

beeldbepalende Ulmus hollandica 

‘Dampieri’, waarvan het merendeel er 

nog staat. 
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