
Meerstammige beuk in Eefde: 

‘De boom is 
bijzonder, maar 

vooral ook 
bijzonder mooi’

Meerstammige beuk op 
landgoed de Voorst in Eefde 

“Als u een vast wandelrondje hebt, kan het niet anders 
of u heeft ook een favoriete markante boom. Zo eentje om 
even bij stil te staan. Voor Dolf GrootBleumink is dat een 
meerstammige beuk – een mooie speling van de natuur. 
Deze boom is de tweede in de reeks BuitenGewone bomen 
die we de komende maanden in het zonnetje zetten.” 
Henk van Zeijts, wethouder natuur en landschap

‘Een vast baken op de dagelijkse wandelroute’ 

Dolf GrootBleumink: “In het bos langs de Almenseweg in Eefde staat 
deze beuk met vier dikke stammen. De boom is bijzonder, maar vooral 
ook bijzonder mooi. Iedere dag loop ik met mijn hond een rondje van 
precies 3 km en 620 meter. Ik kom dan langs deze dikke boom en word 
altijd blij als ik ‘m zie! Het klinkt misschien vreemd, maar soms praat 
ik even tegen de dikke beuk. Een hele speciale boom, zomaar enkele 
meters van de weg af en toch in het bos.”

www.circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem

over:
DE MEERSTAMMIGE BEUK OP LANDGOED DE VOORST

Latijns: Fagus sylvatica
Leeftijd: Schatting 60-80 jaar

Hoogte: 20 meter
Stamomvang: 3,5 meter

‘Beuken als de 
koninginnen 
van het bos’

Albert Hoogenkamp
Medewerker groenbeheer 
Circulus-Berkel BuitenRuimte:
“Het is een majestueus exemplaar 
dat boven het landschap uittorent! 
Met recht een boom waar je 
tegen praat, niet gek, dat deden 
zelfs de indianen. Beuken zijn de 
koninginnen van het bos in omvang 
en verschijning, onderkomens voor 
spechten, uilen en duiven. In de 
gebouwde omgeving voorkomen we 
dood hout zo veel mogelijk vanwege 
veiligheid. Maar in het bos is dood 
beukenhout een voedingsbodem 
voor onder meer (korst)mossen, 
zwammen, insecten en planten.”   

‘Een stille getuige van 
historische visie op 
landgoedbeheer’

Baarte de Rooy
Adviseur bewonersparticipatie 
en projectleider gemeente Lochem: 
“Historische landgoederen 
zoals landgoed Voorst hadden 
vaak een lange termijnvisie op 
beheer en onderhoud. En nóg, 
door verantwoord beheer van 
Geldersch Landschap & Kastelen. 
Deze beuk langs het wandelpad 
op het landgoed is daar een 
stille getuige van. Een boom met 
een kroonopppervlak van zo’n 
300 m2 en een indrukwekkend 
markant wortelstelsel. In beheer en 
onderhoud werken de gemeente en 
landgoederen de laatste jaren steeds 
intensiever samen.”

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


