
Unieke bomengroep aan het  

Twentekanaal
bij Almen

”De Sassafras. Het klinkt als een naam uit een sprookjesboek, 
maar hij bestaat echt! Hij staat verrassend als bomengroep aan het 
Twentekanaal. De boom komt niet van hier, maar voelt zich bij ons 
enorm thuis. Al hardlopend bewondert Marcel Diephuis de grootsheid 
en het mysterie van de Sassafras.”

Henk van Zeijts, wethouder natuur en landschap

“Elke boom heeft een bewonderaar” 

Op een historisch landgoed aan het Twentekanaal bevindt zich bij Almen een 
groepje opvallende bomen met een dichte ronde kroon. Het is de Sassafras – 
een exotische boom die in ons land maar weinig voorkomt. De circa 100 jaar 
oude Sassafrasgroep pronkt glorierijk aan het water.

Wekelijks loopt bomenliefhebber Marcel Diephuis tijdens zijn hardlooprondje 
door “de poort van Sassafras”, zoals hij het noemt: “Want de groep aan beide 
kanten van het pad vormt een prachtige doorgang in het natuurgebied. Het 
is een unieke exoot; een bomengroep die absoluut opvalt in de omgeving. 
Waarschijnlijk heeft een landgoedeigenaar veel moeite gedaan om de boom 
hier vanuit Amerika naartoe te krijgen zo’n 100 jaar geleden. Zo zie je: achter 
elke boom schuilt wel een verhaal, elke boom heeft wel een bewonderaar”, 
aldus Marcel Diephuis die zich al jarenlang sterk maakt voor het bomenbeleid 
in Lochem en omgeving. “Bomen hebben altijd verbinding met mensen – en 
mensen met bomen. Daarom pleit ik al lange tijd met andere boomliefhebbers 
voor een structureel bomenbeheer. Gelukkig met succes! Bomen moeten 
onderhouden worden. Of het nu om laanbomen of om bomen in een 
natuurgebied gaat. We leven in een prachtige groene omgeving; dat moet ook 
in de toekomst zo blijven!”

www.circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem

over:

DE SASSAFRAS

Latijn: Sassafras albidum  Hoogte: 17 meter 

Leeftijd: waarschijnlijk 90 tot 100 jaar 

Stamomtrek: 1,75 meter (gemeten op 130 cm boven maaiveld)

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

Robert van Iersel 
Hoofd Civiel en Groen 
Circulus-Berkel BuitenRuimte:
“De Sassafras ziet er soms wat 
‘struikachtig’ uit, maar niets is minder 
waar! Het is een bijzondere boom 
uit een geslacht met maar vier 
soorten. Op voedselrijke vochtige 
grond en - zoals in Almen langs de 
bosrand - groeien de bomen het beste. 
Vooral in het voorjaar is de aanblik 
van de bomengroep verrassend, 
de bloemen lijken op afstand net 
kleine bloemkolen! De zandweg als 
‘poort’ door de bomengroep maakt 
het landschap compleet. De weg 
maakt deel uit van zo’n 140 kilometer 
zandweg in onze gemeente met een 
landschappelijke functie. Deze houden 
we zo goed mogelijk in conditie. Groot 
effectief onderhoud is door Hollandse 
weersomstandigheden maar drie tot vier 
maanden per jaar mogelijk: periodes 
zonder wateroverlast, opdooi of droogte. 
In de overige periodes doen we ons 
best om met de gemeente deze wegen 
veilig en toegankelijk te houden.”

Annemieke Breukelaar
Beleidsmedewerker Groen 
gemeente Lochem:
“Een Sassafras wordt normaal 
gesproken zo’n 15 meter hoog. 
In Almen staan dus enorme 
exemplaren! Het blad van de 
Sassafras is opvallend groot en heeft 
verschillende vormen: zowel gladde 
als drielobbige bladeren komen aan 
de boom voor. In de herfst kleurt 
deze boom prachtig geel tot oranje. 
In april zie en ruik je geurende 
groengele bloemen in trosvormige 
bundels, daarna vormen ze eivormige 
donkerblauwe steenvruchten 
op rode steeltjes. Daarmee is de 
Sassafras een zeer gewaardeerde 
‘waardboom’ voor vlinders én een 
voedselboom voor vogels. De boom 
komt van oorsprong uit het oostelijke 
en zuidoostelijke deel van Noord-
Amerika. De Indianen gebruikten 
sassafras om ziekten en verkeerde 
geesten af te wenden. In de 17e eeuw 
werd sassafras veel gebruikt in de 
volksgeneeskunde tegen een groot 
aantal ziekten.”


