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DE STATIGE RODE BEUK IN JOPPE

Latijns: Fagus sylvatica ‘Atropunicea’     Leeftijd: ca. 100 jaar 
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Teun Vleerbos  
Hoof bedrijfsbureau 
Circulus-Berkel BuitenRuimte:
“De rode beuk is veel als solitaire 
boom aangeplant. Soms is onderhoud, 
a� ankelijk van de plek, noodzakelijk 
vanwege veiligheid. Maar het liefst 
grijp je zo min mogelijk in. Deze beuk is 
vroeger fl ink opgesnoeid aan de kant 
van de bebouwing. Dat kan behoorlijke 
wonden achterlaten. Gelukkig gaat 
het om een sterke boom met goede 
groeikracht en onder gezonde 
condities zijn wonden na verloop 
van jaren dichtgegroeid. Deze boom 
heeft de ruimte en kan de komende 
decennia vrij uitgroeien, bij gezondheid 
is snoei dan echt niet aan de orde!”

Winant Halfweg
Beleidsmedewerker natuur en 
landschap, gemeente Lochem:
“De rode beuk is prachtig met in 
de lente mooie frisse purperrode 
blaadjes. In de loop van het jaar 
krijgen ze allerlei kleuren; van vlakker 
rood in de zomer tot groen/geel/
oranje in het najaar. De schors van de 
rode beuk is dun dus is het uitkijken 
dat de bast niet verbrandt bij felle 
zon. Zeker als ze pas gesnoeid is. 
Soms zie je dat de stam omwikkeld 
is met jute om verbranding te 
voorkomen. De rode beuk kan een 
fl inke boom worden, tot soms wel 
46 meter hoog.”

 Een rode beuk in Joppe: 

Blikvanger naast de 
monumentale kerk 

“Beuk zag Eijk. In 2018 vierde de RK-Kerk Joppe haar 150-jarig 
bestaan met op 9 september een sfeervolle processie ter afsluiting. 
De Harmonie voorop, door de lommerrijke lanen naar Huize ‘t Joppe. 
In een grote tent was er de Hoogmis met kardinaal Eijk als hoofd-
celebrant. Een bijzondere gebeurtenis voor de gemeenschap. Beuk 
heeft de processie zien vertrekken vanaf de kerk. Zag Eijk beuk ook?”
Henk van Zeijts, wethouder natuur en landschap

“Deze speciale en prachtige rode beuk staat in Joppe, in de tuin van de pastorie 

direct naast de kerk”, schreef Hein Klunder, koster van de RK-Kerk. “Vooral de 

stam is speciaal. Deze lijkt heel veel op een olifantenpoot met zijn tenen.”

Hein Klunder stuurde twee foto’s van deze sprekende boom. 
“Als deze statige beuk echt zou spreken zou ze vertellen dat ze een 
trotse dame van zo’n 100 jaar oud is. En dat ze bij goede gezondheid, 
weersomstandigheden en ruimte nog best 100 jaar meekan”, aldus 
Buitenruimte-collega Teun van Circulus-Berkel. “Rode beuken waren vanaf de 
18e eeuw een populair statussymbool in West-Europa. Veel eigenaren plantten 
een of meerder van deze bomen op hun landgoed.”   

Een statige dame met olifantspoot? 
Teun: “Vroeger werden rode beuken geënt op de onderstam van een groene 
beuk. Door enten ontstaan dezelfde eigenschappen als de moederboom. De 
ene boom heeft bijvoorbeeld het rode blad, de andere boom is gemakkelijker 
te vermeerderen, zoals de groene beuk.” Soms groeit de ene stam sneller dan 
de andere en ontstaan er meer bijzondere vormen. Op zo’n onderste stam 
staat bovendien steeds meer druk. 

Een ‘poot met tenen’ doet geen a� reuk aan de bijzondere status, integendeel. 
“Zo’n geënte rode beuk komt steeds minder voor. Tel daar de leeftijd bij op dan 
heeft deze beuk een belangrijke cultuurhistorische waarde.”


