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Monumentale boom
Wie Plein 27 in Houten bezoekt, kan genieten 
van een mooie groene omgeving. Langs de  
huizen lopen een aantal laantjes met groen, 
en het plein wordt gekenmerkt door een stuk 
of tien verspreid staande bomen. Een daarvan 
springt meteen in het oog: de bonte iep. De 
kans is groot dat er in heel Houten niemand is 
die Plein 27 zonder de monumentale boom zal 
herkennen. De iep wordt omringd door haag-
beuken, een linde en esdoorns.

Ulmus minor argenteomarginata van ruim 25 m hoog op kerkterrein

De oude naam van Ulmus minor argenteomarginata is Ulmus campestris ‘Variegata’. Deze bonte iep 

staat op het terrein van de kerk in Houten (Utrecht) en staat op de lijst van bomen met bijzondere 

waarde. De boom is aangeplant in 1916 en is volgens boomambassadeur Henry Blitterswijk,  

directievoerder groen bij de gemeente Houten, belangrijk voor het dorp. Hij nomineerde deze 

boom voor de titel ‘Inspiratieboom’, die in oktober tijdens de Boom-innovatiedag wordt toegekend. 

In de komende nummers van Boomzorg worden de kandidaat-inspiratiebomen belicht.
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Bonte iep zorgt met kleurrijke 
bladeren voor prachtig en 
lommerrijk aangezicht
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Gezichtsbepalend
‘We hebben in de hele gemeente maar één 
iep als deze’, vertelt Blitterswijk. ‘Het is ook 
de enige bonte iep die ouder is dan honderd 
jaar. Daarvan zijn er sowieso maar heel weinig, 
zowel hier als in omliggende gemeenten. De 
boom is in 1916 door het toenmalige kerk-
bestuur aangeplant. Hij is gezichtsbepalend 
voor het dorp. Voor zijn leeftijd ziet de iep er 
nog heel goed uit, zeker omdat iepen over 
het algemeen niet gigantisch oud worden. De 
boom staat op de lijst van bomen met bijzon-
dere waarde in Houten; hij is daar ergens begin 
jaren tachtig op geplaatst. Meer dan terecht, 
overigens.’

Bladkleur
De bonte iep is ruim 25 meter hoog; mensen 
kunnen eronderdoor lopen en zo de kerk 
binnengaan. Ook de haagbeuken, linde en 

esdoorns dragen bij aan het mooie zicht, maar 
de bonte iep is volgens Blitterswijk het meest 
karakteristiek. ‘Als je aan komt lopen, springt 
de iep er meteen tussenuit’, zegt hij. ‘Het zorgt 
voor een prachtig mooi lommerrijk plaatje. De 
voornaamste reden dat ik hem heb ingediend, 
is de beeldbepalendheid van de iep door de 
mooie bladkleur. Het is de enige bonte, dus de 
bladkleur valt op. De bladeren verschillen in 
kleur; het zijn prachtige groene bladeren met 
lichtcrème accenten. Dat zorgt voor een mooi 
gevarieerd geheel.’

Statig
Ondanks dat mooie plaatje was de boom vol-
gens Blitterswijk misschien nog wel mooier 
geweest als hij solitair had gestaan. ‘De boom 
heeft nu al een vrij statig aanzicht, maar dat 
was bijvoorbeeld op een grasveld nog veel 

beter tot uitdrukking gekomen. Die mooie 
kleuren van de iep gaan nu een beetje verloren, 
als je van een afstand kijkt. Daarnaast was de 
boom dan misschien nog wat groter en breder 
geworden. Een ander voordeel van deze boom 
is dat hij weinig onderhoud nodig heeft. Dat 
ligt voornamelijk aan de locatie. Hij staat op het 
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iep er meteen 
tussenuit’
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terrein van de kerk aan het plein, dus er gaat 
geen zwaar verkeer zoals vrachtwagens onder 
de kroonprojectie door. Het terrein is verder 
onaangeroerd gebleven; er is nooit gegraven. 
Daardoor is de iep helemaal gezond en gaat hij 
langer mee. Iepen zoals deze zijn heel besten-
dig en kunnen veel hebben. Ze kunnen tegen 
droogte, tegen stedelijke omstandigheden. Je 
kunt ze ook op verschillende locaties planten. 
Ideaal, dus.’

Sfeerloos
‘Ik kan me het kerkplein eigenlijk niet meer 
voorstellen zonder de bonte iep’, zo gaat de 
boombeheerder verder. ‘Over het algemeen 
geldt: bomen maken het plein! Zonder bomen 
is alles zo kaal, kil en sfeerloos. Dit plein zou een 
heel andere dimensie krijgen zonder bomen. 
Een kroeg ziet er ook veel gezelliger uit als er in 
de omgeving mooie bomen staan. We krijgen 
ook positieve reacties op de iep. Mensen mer-
ken de schoonheid op en worden daar blij van. 
Daarom betrekken we de bewoners nu ook bij 
de bomenaanplant in de gemeente. Bij recon-
structies kunnen ze uit een aantal boomsoorten 
kiezen.’

Kwaliteit
De gemeente Houten heeft al op meerdere 
plekken verschillende soorten iepen aange-
plant. ‘We gaan nog meer soorten aankopen; 
die willen we in het najaar planten, verspreid 
over een aantal locaties’, zegt Blitterswijk. ‘Er zijn 
heel veel bomen die ik mooi vind, maar de iep 
op deze locatie is een speciale blikvanger. Deze 
iepen vallen net wat meer op dan de rest. Er 
zijn een paar vuistregels bij het aanplanten van 

bomen. Dat doen we het liefst gemengd, ook 
met de iepensoorten. Zo doen we dat al jaren. 
Diversiteit bij het aanplanten is het allerbelang-
rijkste. Een breed assortiment bomen draagt bij 
aan de biodiversiteit en voorkomt ziekten en 
plagen. Dat zorgt voor mooi, duurzaam boom-
beheer. Kwantiteit is altijd ondergeschikt aan 
kwaliteit, zolang er maar variatie in zit. En goed 
overleg met de aannemers die de bomen plan-
ten is heel belangrijk. Bij aanplant zorgen we 
dat de groeiplaats duurzaam is ingericht voor 
de beoogde omlooptijd van de boom.’

‘We gaan nog 
meer soorten 
aankopen’

Zoek je een vaste baan en een nieuwe uitdaging als Boomverzorger bij een bedrijf dat 
regionaal werkt en veel waarde hecht aan gedrevenheid, betrouwbaarheid en vakmanschap? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

ALLROUND 
BOOMVERZORGER 
(ETW)
Buiten de kennis en ervaring die je zelf meebrengt 
helpen wij je graag verder met je persoonlijke ont
wikkeling, opleiding en ervaring. Wij denken graag 
met je mee, zoals jij dat ook met ons doet. Ons  
motto is zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

Wat vragen we van onze nieuwe collega?
▶  Je bent flexibel en kunt op alle voorkomende  

werkzaamheden worden ingezet
▶  Je weet van aanpakken en je bent klantgericht 

ingesteld
▶  Je bent meestal goed gemutst, een echte  

teamspeler maar kunt ook goed zelfstandig  
werken en leiding geven

▶  Je bent in het bezit van de benodigde rijbewijzen  
en certificaten om je werk goed uit te voeren

▶  Je hebt een opleiding European Tree Worker  
(climbing e/o platform) afgerond

▶  Je hebt minimaal enige jaren ervaring als  
boomverzorger/groenvoorziener

Leerling-boomverzorger (ETW)
Wil je graag boomverzorger worden en heb je nog niet de juiste  
diploma’s, ook dan kan je bij ons terecht. Als leerlingboom
verzorger ben je vier dagen per week aan het werk in ons bedrijf en 
ga je één dag per week naar school. Tijdens dit BBLtraject staat 
jouw ontwikkeling centraal.

Als leerlingboomverzorger word je onderdeel van een team  
dat volledig zelfstandig de werkzaamheden organiseert.  
Je ondersteunt de boomverzorgers in het uitvoeren van alle  
voorkomende boomverzorgingswerkzaamheden zoals het  
snoeien, het (ver)planten en het rooien van bomen. Je leert van  
je collegaboom verzorgers, studeert voor het diploma boom
verzorger én het ETWcertificaat.

ABL Boomverzorging & Transport
Wij zijn een dynamisch bedrijf waarin mensen centraal staan en 
iedere dag een nieuwe uitdaging is. We hechten veel waarde aan 
vakmanschap en kennis van zaken. Tot de klanten van ABL behoren 
Gemeentelijke en Provinciale Overheden, Instellingen,  
Verenigingen, Stichtingen, Landgoederen, Recreatie bedrijven en 
Particulieren. Wij zijn een goed gemechaniseerd bedrijf, dat veel 
werkzaamheden veilig, snel en in eigen beheer uitvoert. Ons team 
bestaat uit 18 vaste medewerkers en onze standplaats is Ede. 

ABL Boomverzorging is ISO 9001, VCA** en Groenkeur  
gecertificeerd voor Boomverzorging en Groenvoor ziening. Tevens 
zijn wij in het bezit van het CO2 bewust certificaat niveau 3.Is je interesse gewekt dan kun je ons bereiken 

via info@ablboomverzorging.nl of op 0318-614227. 

Meer informatie vind je op www.ablboomverzorging.nl. 

Wij zien je reactie graag tegemoet!

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/32514/bonte-iep-
zorgt-met-kleurrijke-bladeren-voor-prachtig-en-
lommerrijk-aangezicht
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