Ste d Lummens OLV-Beu to Europes Boo va he jaar
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De verkiezing van de Europese Boom van het jaar is dit jaar aan z’n negende editie toe, en er staat nog geen Belgische boom op de
erel st. Dat vinden w b Veldverkenners absoluut niet kunnen. Daarom: laat alles vallen en stem vlug op de Onze Lieve-Vrouwebeuk
uit Lummen als jouw favoriet. Stemmen kan nog tot 28 februari.
Lees meer over: natuur
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De rode beuk uit Lummen werd vorige zomer door een vakjury verkozen tot Limburgse Boom van het jaar 2018, en nam het daarna op tegen bomen
uit andere provincies in de wedstr d ‘Baillet Latour Boom van het Jaar 2018’. Als winnaar van die wedstr d werd de OLV-Beuk de Belgische
inzending voor de ‘Tree of the Year - Europe’.
De monumentale OLV-Beuk van Lummen staat op een hoge terp in een beschermd parkbos achter de Kapel van OLV van de Beukenboom te
Lummen. Het verhaal achter de boom gaat terug tot begin 17de eeuw, toen op die plaats een oude beuk stond met in een holte een Mariabeeldje
dat vereerd werd. Toen het beeldje in 1641 op mysterieuze w ze verdween, werd er een kapel gebouwd en de boom gekapt. Gelovigen namen
stukjes van de boom mee als relikwie en uit het hout werden Mariabeeldjes gesneden. De precieze leeft d van deze beuk is niet bekend, al wordt h
op een kleine 80 jaar geschat. Onder de boom, met een stamomtrek van net geen 4,5 meter, werden in de tweede helft van de 20ste eeuw
openluchtmissen opgedragen en toneelvoorstellingen gegeven. De originele bankstutten die hierb dienstdeden, z n nog zichtbaar.
Met de verkiezing van de Tree of the Year gaat de Environmental Partnership Association (EPA, een groepering zes stichtingen uit Bulgar e, Tsjechië,
Hongar e, Polen, Roemenië en Slovak e) op zoek naar de boom met het interessantste verhaal. Aan de wedstr d doen 15 Europese landen mee.
Help je ons landje mee aan een Europese titel? Als je de imposante versch ning van de beuk bek kt, verdienen we die wel, niet? Stemmen maar!
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