
Haagbeuken van alure op 

De Cloese 

Bewust kijken en ontdekken  

Hoe vaak maak je niet een mooie wandeling, maar neem je 
toch niet de tijd om goed te kijken. Je zit nog in je hoofd na een 
drukke werkdag, bent in gedachten verzonken. Het verhaal van 
Johanna Logtenberg laat zien dat je mooie dingen ontdekt als je 
bewust kijkt. Lees over unieke bomen met twee soorten blad en 
de uitleg van Herman Oudenampsen en Annemieke Breukelaar.

Henk van Zeijts, wethouder natuur en landschap 

‘Laten we zuinig zijn op deze bomen!’ 

Kasteelpark De Cloese wordt ook wel ‘het mooiste plekje van 
Lochem’ genoemd. Het is een unieke plek aan De Berkel waar 
natuur samenkomt met statuur. De plek straalt rust uit, met het vele 
groen, de vogels en zelfs wild. Het park krijgt een nieuwe toekomst: 
op het kasteelterrein komen vijftien woningen die opgaan in het 
landschappelijke karakter.   

Op een steenworp afstand van het landgoed woont Johanna 
Logtenberg. Ze wandelt dagelijks met haar hond in het park en geniet 
van al het natuurschoon. Onlangs ontdekte ze drie bijzondere bomen 
bij de oprit van de voormalige parkeerplaats. “De bomen vielen me 
gelijk op! Als je tijd neemt om goed te kijken, zie je dat de boom twee 
soorten blad heeft: het haagbeukenblad en een diep ingesneden 
eikenblad. Echt mooi!”. Johanna hoopt dat de bomen blijven staan: 
“Het park is aan verandering onderhevig. De bomen vallen buiten 
de bouwkavels, maar wie weet krijgt dit stukje ooit een andere 
bestemming.” De bomen staan op het terrein van bouwonderneming 
Van Wijnen. Johanna hoopt dat men weet dat het om bijzondere bomen 
gaat. “Ik heb me laten vertellen dat het om een unieke collectie bomen 
gaat, geplant rond 1860. Er zijn niet veel bomen met twee soorten 
bladeren. Laten we er zuinig op zijn!”.

www.circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem

over:

DE HAAGBEUKEN OP DE CLOESE

Latijn: Carpinus betulus Quercifolia   Hoogte: 10 tot 12 meter 

Leeftijd: ca. 150 jaar

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

Herman Oudenampsen 
Werkvoorbereider
Circulus-Berkel BuitenRuimte:
“De bomen hebben verschillende bladeren, 
ook wel bladdimorfie. Een bijzondere 
vondst.” Deze Carpinus betulus Quercifolia 
komen mogelijk uit een zeldzame collectie 
van bomenkweker/landschapsarchitect 
Dirk Wattez. Mogelijk, want van het Wattez-
familiearchief is weinig teruggevonden. De 
tuinen rondom het kasteel zijn rond 1863 
aangelegd, kenners denken dat Wattez 
de ontwerper was. “De bomen hebben 
vochtdoorlatende grond nodig. Ze worden 
het liefst minstens tweemaal per jaar 
gesnoeid, eind mei en begin augustus zijn 
daarvoor prima perioden.”

Annemieke Breukelaar
Beleidsmedewerker Groen 
gemeente Lochem:
“Een eikbladige haagbeuk, 
de Hollandse naam legt 
heel goed uit wat we zien. 
Deze middelgrote boom 
heeft een getand blad, maar 
aan de jonge twijgen komt 
regelmatig gewoon carpinus-
blad voor: niet getand 
beukenblad. Je ziet ze 
meestal in het beschaduwde 
hart van de boom. Deze 
haagbeuk is vaak laag 
vertakt en heeft een eironde 
tot ronde kroon. De boom 
wordt maximaal 15 meter.”


