De iep
(wetenschappelijke naam: Ulmus)

De iep is een stoere boom. Hij groeit
goed in de stad. Hij heeft geen last
van zoute zeewind. Hij kan alleen niet
tegen de iepziekte.
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Stad en zee
De iep is vaak in de stad te vinden. En in delen van Nederland
die dicht bij zee liggen. Behalve daar, staan iepen vaak langs
wegen en dijken. En bij boerderijen.
Scheef blad
Het blad van de iep is een beetje scheef. De ene helft is langer
dan de andere. Daaraan kun je de iep makkelijk herkennen.
Iepensneeuw
Als de lente begint, zit de iep vol rode bloemetjes. Die zijn
zo klein dat je ze niet goed kunt zien. Eind april hangen er
lichtgroene vruchtjes in de boom. Dat zijn hele dunne rondjes
met een pitje erin. Als de vruchtjes rijp zijn, dwarrelen ze naar
beneden. Zoals sneeuw. Ze noemen dat iepensneeuw.
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Holle boom
Iepen kunnen 400 – 600 jaar oud worden. Bij Bloemendaal
stond eeuwenlang een holle iep. Mensen dachten vroeger
dat kinderen uit die boom kwamen. En dus niet uit de buik
van de moeder.
Iepziekte
Veel iepen zijn gekapt omdat ze ziek waren. Ze hadden de
iepenziekte. Een kevertje maakte de bomen ziek. Dit diertje
heet de iepenspintkever. Gelukkig worden er nu iepen
gekweekt die niet ziek worden van dit kevertje.

schors

Internet
Op Bomenbieb vind je duidelijke foto’s van de ruwe iep.
Tv-programma Het Klokhuis heeft een filmpje gemaakt over
de iepenziekte. Je vindt het op Schooltv.
Amsterdam is een echte iepenstad. Op Schoolpleiniepen
vind je allerlei filmpjes en plaatjes over deze boom.
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Tekeningen: Jasper de Ruiter (Tringa Paintings)

Meer weten over de iep?
- Een andere naam voor de iep is de olm.
- Een iep kan 30 meter hoog worden. Dat is ongeveer zo
hoog als een gebouw met 9 verdiepingen.
- Boeren voerden vroeger bladeren van de iep aan hun koeien.
Dan werd de boter lekkerder die ze van de koeienmelk
maakten.

