E. van Eis, gemeente Amsterdam

Eerste takken Amsterdams
iepenbos vallen in de smaak

Op 4 juli werden de olifanten in Artis getrakteerd op een verse lichting iepentakken,
afkomstig uit een iepenbos in het Westelijk

Iedere beheerder weet dat de iep groeit als kool.
Dat maakt de boom uitermate geschikt voor een
voederbos, want hij kan met regelmaat opnieuw
gesnoeid worden. Het toeval wil dat dé boom van
Amsterdam ook nog eens goed in de smaak valt
bij olifanten.

Havengebied in Amsterdam. In 2016 werden
daar zo’n 2000 iepen geplant, met het doel de
dieren in de gemeente te kunnen voeren.
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Het iepenbos komt uit de koker van hoofdstedelijk
bomenconsulent Hans Kaljee en wordt
gefinancierd door de gemeente Amsterdam.
Bij het project zijn diverse partijen betrokken.
Boomkwekerij Noordplant uit Glimmen: ‘De eisen
waren dat de iepen resistent zijn en op eigen
wortel staan’, vertelt Ronnie Nijboer. De kwekerij
leverde drie cultivars: Ulmus ‘Sapporo Autumn
Gold’, ‘Homestead’ en ‘Cathedral’. Dat het drie

soorten zijn geworden, was geen bewuste keuze,
maar eerder een samenloop van omstandigheden.
Nijboer: ‘We hebben gekeken wat er beschikbaar
was, met als resultaat drie soorten. De olifanten
maken niet veel onderscheid.’
Pius Floris Amsterdam verbeterde de groeiplaatsen
van de bomen en organiseerde en coördineerde
het project. Henk Werner van Pius Floris blijft als
adviseur zijdelings bij het project betrokken wat
betreft het onderhoud en mogelijke maatregelen
voor groeiverbetering. Het onderhoud wordt verzorgd door Stichting Het Eiland, die samenwerkt
met de gemeentelijke dienst ‘Amsterdam Werkt!’.
In het voederbos wordt vooral gewerkt door twee
groepen: de ‘Werkbrigade’ (waarbij werklozen aan
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de slag gaan in de buitenruimte) en School2Work
(leerplichtige jongeren met een leerachterstand).
Frans Rodenburg slaat met de stichting als het
ware een bruggetje tussen de gemeentelijke dienst
en het Westelijk Havengebied (grond die niet in
het bezit is van de gemeente), waar hij geschikte
werklocaties zoekt.

De 2000 iepen zijn geplant op een braakliggende
kavel. Het onderhoud wordt wekelijks uitgevoerd,
vertelt Rodenburg. ‘Dat houdt in onkruid
verwijderen, maar ook snoeien. Dat laatste gebeurt
vooral in het hoogseizoen. Zoals we het nu
inschatten, kunnen we in die periode twee keer
snoeien. Later, als de bomen voller zijn en een

beter wortelgestel hebben, zal dat mogelijk drie
keer worden.’ De actie op 4 juli werd ondersteund
door leerlingen van het Wellantcollege, die de
takken snoeiden.
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