
Het mysterie van 

de groene 
beuk 

Bomen planten een herinnering

“Groep 5/6 van de Prins Willem Alexander school plantte op 
boomfeestdag (13 maart 2019) een linde, bij de fietscrossbaan 
in Laren. Ik vertelde de kinderen dat ze later – als ze groot zijn – 
het hier nog over zullen hebben: ‘die boom hebben we met de 
klas geplant!’ Dat dat ook echt zo werkt, laat het onderstaande 
verhaal zien. De in 1945 geplante groene beuk is de vijfde in 
onze reeks Buitengewone Bomen.”

Henk van Zeijts, wethouder natuur en landschap 

Een bevrijdingsboom van horen zeggen  

Aan de Dorpsstraat in Laren bevindt zich een statige beuk. Een boom 
met een verhaal. Een verhaal dat naar verluidt nooit is opgeschreven, 
maar dat in de buurt van mond tot mond wordt doorverteld zoals de 
inzender Henk Lubberdink beaamt. “Ik stond wat te staren naar de 
groene beuk, het zonlicht zorgde voor een prachtige gloed door de 
frisgroene bladeren”, vertelt de Larenaar. Hij heeft vanuit zijn woning 
direct zicht op de boom. “Het was een mooi moment, waarop een 
oudere dame uit Laren mij met herinneringsvolle blik aanschoot: 
‘Prachtige boom he?’. Ze vertelde zich het planten van de boom goed 
te herinneren, inmiddels bijna 75 jaar geleden. Dat zou de Larense 
schooljeugd in 1945 hebben gedaan ter ere van de bevrijding van 
Laren. Een echte bevrijdingsboom dus”, aldus Henk Lubberdink. 
“Het verhaal was voor mij niet nieuw; ik had het eerder voorbij horen 
komen.”

Enkele inwoners – bekend met de Larense geschiedenis – kunnen het 
verhaal niet bevestigen, maar beamen dat het ‘heel goed zou kunnen’. Er 
zijn een aantal bomen in Laren geplant als symbool voor bevrijding. De 
vraag is nu: is de beuk aan de Dorpsstraat daar één van? Of gewoon een 
prachtige boom in al haar glorie? Wie helpt dit mysterie op te lossen?

www.circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem

over:

DE BEUK IN LAREN

Latijn: Fagus Sylvatica

Leeftijd: 74 jaar  

Hoogte: 21 -24 meter

Stamomvang: > 150 cm

Lees en kijk verder op circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem

Herman Oudenampsen 
Werkvoorbereider
Circulus-Berkel BuitenRuimte:
“Deze groene beuk in de Dorpsstraat 
is met zijn bolvormige kroon met 
recht een blikvanger. Zeker in 
het vroege voorjaar, wanneer de 
boom net is uitgelopen met jonge, 
groene bladeren. Dan is de boom 
wat mij betreft op z’n mooist. In de 
zomer bloeit hij met een mooi, fris 
groen blad. In de herfst kleuren de 
bladeren geel of oranje die de hele 
winter aan de takken blijven. We 
snoeien regelmatig om de boom 
gezond en in vorm te houden door 
onder meer het weghalen van oude 
en dode takken. De stam van de 
boom is glad, met een bast die grijs 
tot grijsgroen van kleur is. Een boom 
in een goede verzorgde staat!”

Annemieke Breukelaar
Beleidsmedewerker Groen 
gemeente Lochem:
“Een beuk kan in principe 200 tot 
400 jaar oud worden. Dat zal bij deze 
beuk helaas niet het geval zijn, omdat 
hij rondom in de verharding staat en 
de wortels daardoor niet veel ruimte 
krijgen. Bedenk maar eens dat de 
wortels net zover reiken als de takken 
uit de broomkroon! Opvallend is ook 
dat die wortels ondiep in de grond 
zitten. Daardoor zie je vaak dat de 
bestrating rondom zo’n boom opwipt. 
Een beuk houdt ook niet zo van zon 
op z’n bast. Hij beschermt zijn stam 
daarom met een dicht bladerdek. 
Zo ontstaat de zeer gracieuze 
kroonvorm die de beuk tot een zeer 
indrukwekkende boom maakt.”


