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Welke iepen hebben de X-factor?
Vijf favoriete iep-inzendingen winnen Iepenboek

Iepen zijn niet voor niets één van de 

populairste boomsoorten in Nederland. 

Ze komen voor in allerlei vormen. Er zijn 

graag geplante iepen, zoals de inheemse 

Ulmus laevis, die populair is bij autochto-

ne plantliefhebbers. Maar sommige iepen 

hebben qua verschijning wat je noemt 

'de X-factor': gigantische mastodonten 

of bijzondere vormen. De jury had er een 

hele kluif aan om de inzendingen door te 

nemen en heeft vijf winnaars gekozen. 

Zij ontvangen het Iepenboek. 
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Martin Tijdgat, gemeente Wijdemeren: ‘Ik draag deze prach-

tige Umus x hollandica ‘Belgica’ voor. Deze driestammige en ruim 

20 meter hoge iep staat in het park bij de Euromast in Rotterdam.’

Dave Bentvelsen, boombeheerder gemeente 

Delft: ‘De Ulmus hollandica ‘Belgica’- exemplaren 

langs de Haagweg hebben de X-factor. De oudste 

iepen binnen Delft zijn van ongeveer 1860-1870. Ik 

denk dat de bomen van de Haagweg ietsje jonger 

zijn, ergens van begin 1900-1920. Waarom de 

bomen er ooit geplant zijn, weet ik niet. De toen-

malige beheerder had wel gevoel voor ‘de juiste 

boom op de juiste plaats’. De soortkeuze zal toen 

beperkter geweest zijn dan nu en dit was de meest 

voor de hand liggende soort.’
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Wim Brinkerink, boomliefhebber uit 

Rotterdam: ‘In mijn niet-aflatende speurtocht 

naar mooie bomen kwam ik in 2013 onder meer 

een Ulmus minor van respectabele leeftijd tegen. 

Komt niet zo heel veel voor. In het park van 

Rotterdam staan vele Hollandica’s, maar deze 

minor is mooi, oud, getekend en bijzonder. Deze 

boom is uit 1880 en heeft een omtrek van 3,62 

centimeter op 1.20 meter.’

Marjan Houpt, Bomenstichting Achterhoek: ‘In het buurtschap Heure bij Borculo 

staat een machtig mooie Ulmus laevis uit plantjaar 1830-1840, met een omtrek van 

zes meter en een hoogte van 34 meter. Het zou het dikste exemplaar in Nederland 

zijn dat geregistreerd staat. De boom aan de rechterkant is de iep.’

Hovenier Piet van der Eijk: 

‘Deze 55-jarige Hollandse iep is in de zestiger jaren 

van de vorige eeuw aangeplant op het entreeplein 

van sociëteit Alcuin in Delft. De iep is naar schatting 

zestig jaar oud. Hij is kerngezond en steeds goed 

onderhouden door boomverzorgers. In 2008 organi-

seerde de Bomenstichting de verkiezing van de boom 

met de X-factor in verschillende plaatsen. Deze iep 

heeft toen helaas niet gewonnen. De boom geeft de 

oude monumentale gebouwen in zijn omgeving door 

zijn uitstraling meer glans. De plek is goed gekozen, 

want de boom kan daar oud worden Amsterdam is 

iepenstad bij uitstek, maar de mooiste staat toch in 

Delft. Jammer voor de Amsterdammers.’   

  

Special Bomenmonitor

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

http://www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-4445

BOMENMONITOR


