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over:

DE GROTE, RODE BEUK IN LAREN

Latijn: Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’ Hoogte: ca. 25 meter

Leeftijd: ca. 150 jaar  Stamomvang: ca. 4,4 m

De oude kaarten bekijken én meer informatie van Niels en Francien? 
Kijk op circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem

Niels Borgerink
Beheerder Groen
Circulus-Berkel BuitenRuimte:
“De rode beuk is één van de meest 
gebruikelijke boomsoorten in ons land. 
Bij het snoeien van oudere beuken houden 
we rekening met de bast: veel zon kan 
verbranding geven. Ter bescherming 
kunnen we de stam na het snoeien met 
jute omwikkelen. Op een kaart uit 1886 is 
het erf van Molendijk 3 voor het eerst te 
zien; de beuk is waarschijnlijk aangeplant 
als ‘zonnescherm’ op het zuiden. Gelukkig 
is de boom behouden! Je beschermt zo’n 
mooie oude beuk door aanleggen van een 
raster ter grootte van de kroonprojectie; 
de plaats waar de meeste wortels groeien. 
Een beuk is namelijk heel gevoelig voor 
verstoringen zoals zwaar verkeer of 
graafwerkzaamheden.”

Francien van Gils
Beleidsmedewerker groene 
leefomgeving, gemeente 
Lochem:
“Rode beuken markeren 
vanouds de overgang tussen 
het landschap en het boerenerf. 
In de Achterhoek zie je ze 
dan ook regelmatig. Door hun 
prachtige rode kleur en volle 
kroon vallen ze op. Beuken zijn 
gevoelig voor de ondergrond 
waarop ze staan. Dat maakt 
dat ze met een leeftijd van 
150 tot 200 jaar het maximum 
wel bereiken. Het exemplaar 
in Laren staat blijkbaar op een 
plek die hem bevalt. Hij houdt 
het er al zo’n 150 jaar uit en ziet 
er prima uit.”

Oude bomen markeren het Achterhoekse landschap

“De rode beuk in Laren. Bijna was hij er niet meer geweest. Hoe vaak 
overkomt het bomen niet dat ze niet oud worden: ze staan op een 
onhandige plek, worden ziek, gedijen niet op de ondergrond of de 
eigenaar wil wel eens wat anders. Des te meer moeten we de oude 
bomen die er nog zijn koesteren. Ze markeren het Achterhoekse 
landschap. Mocht je eens verdwalen, grote kans dat je de weg 
terugvindt doordat je zo’n markante oude beuk van verre herkent.”

Henk van Zeijts, wethouder natuur en landschap

“Te bedenken dat ‘ie er bijna niet meer was!”

De rode beuk dankt zijn naam aan de prachtige, donkerpaarse bladkleur. 
Dit geeft de rode beuk een chique en statige uitstraling. 

Solitaire bomen; het zijn vaak blikvangers die heel mooi ‘alleen’ en op zichzelf 
in de omgeving staan. Aan de Molendijk in Laren staat zo’n boom in al haar 
individuele schoonheid te stralen: een grote rode beuk. Karakteristiek en 
groots doemt hij op tussen weiden en de omliggende woonboerderijen.

Ook al staat de boom eigenlijk op de grond van de buren, de heer Boer is 
maar wat blij dat hij nog kan genieten van de markante beuk. ‘Van horen 
zeggen’ weet hij dat de boom er bijna niet meer zou zijn geweest: “Vroeger 
stond vlak onder of bij de beuk een woonboerderij met grote kippenschuur. 
Het verhaal gaat dat de vrouw des huizes de beuk maar knap lastig vond, 
zo met al die schaduw en de bladeren in de herfst. Zelfs zó lastig, dat ze 
de boom liefst wilde laten omhakken! Dat geloof je niet. Gelukkig is dat niet 
gebeurd. Wát een gemis zou dat zijn geweest voor de omgeving. De beuk 
vormt een karakteristiek punt in de omgeving en wij genieten er dagelijks van!”, 
aldus de heer Boer. 

De heer Boer schat de eik op zo’n 150 jaar oud. Wanneer de boom op zijn 
mooist is volgens hem? “Dat is voor mij echt tijdens het ondergaan van de 
zon, gezien vanuit het Westen. Te bedenken dat ‘ie er bijna niet meer was!” 
Met recht een plaatje! 


