Lochemse fladderiep:

BIJZONDERE
‘SCHOOLPLEINBOOM’
VOL VERHALEN
over:

DE FLADDERIEP
Latijns: Ulmus laevis
Leeftijd: 120 jaar oud

“Bomen bepalen de identiteit van de buurt.
Wat mooi dat u dat ook zo ervaart! Massaal
gaf u aan onze oproep gehoor om het verhaal
over uw favoriete boom in te sturen. Met al
die inzendingen kunnen we elke maand een
BuitenGewone boom in het zonnetje zetten!”

Hoogte: 28 meter
Stamomvang: 4,35 meter

Annemieke Breukelaar
beleidsmedewerker Groen bij de gemeente Lochem:
“Jarenlang heeft de boom het schoolplein opgesierd.
Op dit moment wordt de iep ingepast in de
nieuwbouwplannen. Vooraf heeft een boomexpert de
conditie onderzocht en gekeken waar de belangrijke
wortels zitten. Zo kunnen we er alles aan doen om de
boom te behouden. Bijvoorbeeld door onder de iep
niet met zware machines te werken, daar niet te graven
en geen materiaal op te slaan onder de kroon.”

Wethouder Henk van Zeijts
Dilemma

‘Gezichtsbepalend en ieder seizoen even prachtig’

“Bomen zijn belangrijk voor een gezonde
leefomgeving; ze zorgen voor zuurstof en schaduw
en vormen het leefgebied voor vogels en andere
dieren. Door bomen ervaar je seizoenen en krijgt een
gebied een groene uitstraling. Toch leveren bomen in
een straat of wijk ook wel eens problemen op; wortels
veroorzaken rioolschade of drukken bestrating op.
Sommige mensen ervaren overlast van blad, bloeisel
of dieren die in bomen leven. We zoeken altijd naar
oplossingen die leefbaar zijn voor de boom én onze
inwoners.”

Voor Tineke en Frans van Dijk is de circa 120 jaar oude fladderiep aan het Groenewegje
de mooiste boom van Lochem. Het echtpaar woont aan de Frankenlaan, parallel aan het
Groenewegje. Frans: “Wij wonen hier al 55 jaar. De iep is voor ons gezichtsbepalend en in
ieder seizoen prachtig. Vanuit ons huis kijken we direct op de boom.”
Vertrouwde plek
De markante boom stond op het schoolplein van
de voormalige Meester G. Propschool en bood vele
generaties een vertrouwde plek om te spelen en op te
groeien. Tineke vertelt: “We hoorden de kinderen altijd
buitenspelen, vaak was dat onder de iep.” Toen duidelijk
werd dat het schoolgebouw gesloopt zou worden nam
Tineke contact op met de gemeente. “We wilden laten
weten hoeveel deze iep voor de buurt betekent. De
boom is een belangrijk deel van ons leven.” Gelukkig
vond het samengestelde buurtcomité direct gehoor.
“Er is een expert komen kijken, een boomchirurg. Hij
gaf aan dat de boom gezond was en omschreef welke
beschermende maatregelen er nodig waren tijdens de
sloop.” Frans vult aan: “De boom is flink gesnoeid om
ongelukken met afbrekende takken te voorkomen.”

Zondagse wandelingen
Inmiddels heeft het schoolgebouw plaatsgemaakt voor
een aankomend nieuwbouwproject. Het echtpaar is
blij met de aandacht voor de iep én het proces dat in
gang gezet werd voor de ontwikkeling van de nieuwe
woningen. Tineke: “We werden zelfs betrokken en
geïnformeerd over het hele proces van selectie van de
projectontwikkelaar tot de invulling van het lege terrein.
Er zijn mooie ruime woningen gepland. Het project
heet Iep Rijk, dat spreekt ons aan. Onder de iep komt
een speeltuintje. Zo blijft het een sfeervolle plek voor
buurtkinderen om onder te spelen. Mooi!”

Frans heeft een lange geschiedenis met de boom.
“Mijn moeder groeide in dit huis op. In de jaren
twintig was men bang dat de iep ten onder zou gaan
aan de iepenziekte. Mensen verlegden hun zondagse
wandeling om te kijken hoe de iep ervoor stond. Daar
vertelde mijn moeder later vaak over.” Frans logeerde
vaak bij zijn opa en oma. “Dus ik ‘ken’ de iep al zeker
80 jaar!”

Herinneringen onder de iep
De school is gebouwd in 1908 en huisvestte een ulo,
een Rijks-HBS (1954) en de meester G. Propschool
(1963), een basisschool. “Bijzonder hoeveel duizenden
leerlingen hier les hebben gekregen, buiten hebben
gespeeld, geknikkerd, gezongen, gedanst, gevoetbald
of gewoon onder de boom hebben gezeten...” Frans
heeft een paar jaar lesgegeven op de school. “Vanaf
1963 heb ik daar als onderwijzer enkele jaren gewerkt.
In 2014 was er een reünie met klas ’65-’66. Grappig dat
iedereen bij ontvangst naar de oude vertrouwde iep trok
en niet naar het feestelijk ingerichte lokaal. Daar haalden
we samen - staand en zittend - herinneringen op!”
Tineke en Frans zijn heel benieuwd naar de nieuwe
bewoners én naar de kinderen die ook straks weer
onder de boom spelen… “Met zo’n monumentale
boom ervaren een hele buurt, kinderen én
volwassenen, de seizoenen allemaal heel bewust.”

Robert van Iersel
hoofd civiel en groen bij Circulus-Berkel BuitenRuimte:
“De fladderiep komt niet zo vaak voor. De opvallende
bloemen aan lange stelen kunnen ‘fladderen’ in de
wind. Vandaar de naam ‘fladderiep’... Deze iep is
waarschijnlijk geplant in 1910. Niet veel later deed de
iepenziekte zijn intrede in Nederland. Vandaar de
zorgen om de boom destijds. Vandaag weten we dat
iepenspintkevers niet dol zijn op de fladderiep en
iepenziekte bij deze soort nauwelijks voorkomt. De
meeste exemplaren vind je in oude bosranden. Deze
boom staat in de gebouwde omgeving, maar is toch
uitgegroeid tot een enorme boom.”

Toekomst
“Afgelopen zomer kreeg de boom extra water. Vóór de
sloop heeft de gemeente beschermende maatregelen
genomen. Rondom zijn bouwhekken geplaatst en
de bouwweg loopt ver van de boom vandaan. Met
voorzieningen heeft deze reus een lange toekomst.”

www.circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem

