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TE VELDE

In deze rubriek gaan we in het Meetjesland zoek naar een monumentale, oude boom.
We laten een natuurfotograaf van onze Meetjeslandse Natuurfotowerkgroep aan het woord

die meewerkte aan onze fototentoonstelling over monumentale bomen
(www.npmeetjesland.be/monumentalebomen).

De beuk erin?
De dikste staat in Lembeke

Monumentale 
boom

Of het spreekwoord ‘de beuk erin’ iets te 
maken heeft met de gelijknamige booms-
oort is twijfelachtig. Beuken behoren tot 
de familie van de napjesdragers, waartoe 
ook de zomereik behoort. Het hout van 
beide boomsoorten wordt gerekend tot de 
hardhoutsoorten. Toch is het hout van de 
beuk niet geschikt voor buitenschrijnwerk. 
Voor alle toepassingen binnenshuis is beuk 
niet weg te denken. Vooral trappen en 
stoelen worden bij voorkeur gemaakt van 
beukenhout.

Op vlak van leeftijd moet de beuk evenwel 
de duimen leggen voor de eik. Beuken wor-
den in vergelijking met eiken niet stokoud. 
Eens ze als eeuweling door het leven gaan, 
begint het kernhout te verkleuren en in te 
rotten. Beuken van meer dan tweehonderd 
jaar oud zijn dan ook uitzonderlijk. Op die 
manier ruimt de beuk op termijn als scha-
duwboomsoort plaats voor de zomereik die 
een lichtboomsoort is.

Jonge beuken kunnen als schaduwtole-
rante soort opgroeien onder een scherm 
van zomereiken, maar jonge eiken sterven 
onder het dicht bladerdek van beuken 

door lichtgebrek. Het is des te verwonder-
lijker dat de dikste bomen in België vooral 
beuken zijn.

Van de 41 beuken in België die een 
stamomtrek halen van meer dan 6 meter 
(gemeten op anderhalve meter boven 
het maaiveld) staat er slechts één in het 
Meetjesland. Een beuk met een omtrek 
van 5,59 meter op het domein Mariahove 
in Aalter mag zich net niet kronen tot de 
dikste boom, al dien ik eraan toe te voegen 
dat hij anderhalve meter hoger gemeten 
maar liefst 6,59 meter haalt. Een joekel van 
een beuk dus.
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Weet jij ook een prachtige, oude boom staan?  Bezorg ons de informatie 
op monumentalebomen@

npmeetjesland.be en 
misschien staat hij hier 

de volgende keer geportretteerd…

Ook de monumentale beuk die in het Beu-
kenhof in Eeklo staat is – weliswaar volledig 
terecht – als erfgoed geklasseerd. Toch is hij 
met zijn 5,68 meter omtrek niet de dikste 
van Oost-Vlaanderen. Nee, de eer van de 
dikste beuk van het Meetjesland valt te 
beurt aan een beuk in het kasteelpark van 
Graaf d’Alcantara in Lembeke (Kaprijke) en 
heeft een omtrek van 6,44 meter. Wat deze 
prachtige beuk nog bijzonder maakt, is het 
feit dat hij als solitaire boom geen rijzige 
stam heeft zoals vele beuken hebben, 
maar eerder gedrongen is van stam en laag 
vertakt. 

De tand des tijds heeft hem al meerdere 
malen op de proef gesteld. Zo zijn door 
storm en onder druk van het gewicht van 
de kruin al een aantal zware zijtakken 
afgebroken. Als veteraanboom is hij dus op 
retour, maar in de laagste versnelling kan 
hij nog een tijdje mee. Dan sterft hij een 
stille dood tot kevers en andere insecten 
hem weer tot leven brengen.

Filip Van den Bossche


