
“De zomereik: sfeermaker van ons 
landschap”

“Quercus Robur, aangenaam. Een robuuste naam voor de 
zomereik, met zijn breed uitwaaierende, grillige kroon en 
warrig blad. Sarike de Zoeten kijkt vanuit haar huis uit op dit 
mooie exemplaar. Maar deze boom kijkt ook terug. Denk ik. 
De zomereik is onmisbaar in het Achterhoekse landschap van 
essen, houtwallen, lanen en kronkelende zandpaden.”

Henk van Zeijts, wethouder natuur en landschap

“Elke dag geniet ik van het uitzicht” 

Sarike de Zoeten: “Aan de Nikkelsbergweg staat een grote oude eik. 
Hij staat daar solitair te shinen.” Sarike kijkt uit op deze boom en vertelt 
hoe zij jaren geleden - bij de zoektocht naar een woning - niet meteen 
onder de indruk was van hun huidige huis. Wel werd ze gegrepen door 
het uitzicht.” Je beseft dat je geen mooi huis nodig hebt om van een 
prachtig uitzicht te genieten! Inmiddels wonen we hier twaalf jaar en we 
hebben een heerlijk huis. Elke dag geniet ik van mijn uitzicht. Dat begint 
als ik opsta tot de zon ondergaat. Ik weet niet hoeveel foto’s ik heb 
gemaakt, maar het zijn er echt heel veel en in alle seizoenen. De eik is 
enorm, hij heeft een lage stam en een enorme kroon.”

www.circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem

over:

DE ZOMEREIK IN GORSSEL

Latijns: Quercus robur

Leeftijd: circa 185 jaar

Hoogte: 23 meter

Stamomvang: 5,3 meter

Hans Enderink 
Meewerkend voorman 
Circulus-Berkel BuitenRuimte:
“Wat mij betreft de mooiste eik van 
Gorssel. Het verhaal gaat dat aan het 
eind van de Franse tijd hier veel bomen 
zijn gekapt. Het diende als brandhout 
voor oprukkende Kozakken. Na die tijd 
is er veel aangeplant, wellicht ook deze 
eik. Het is een gezonde boom, dat zien 
we aan de volle kroon. De standplaats 
- deels op een landerij – is dan ook 
ideaal. De stam wordt vrijgelaten, zo is 
er voldoende vocht en voeding voor 
het wortelgestel. Zo’n vijf jaar terug is 
deze eik gesnoeid. Als de plaats het 
toelaat snoeien we niet vaker dan strikt 
noodzakelijk. Minder verwondingen 
houdt een boom gezonder.”  

Annemieke Breukelaar
Beleidsmedewerker Groen 
gemeente Lochem:
“De zomereik is een zeer sterke 
boom met een diepe penwortel die 
groeit tot het grondwater. Het  is de 
reden dat je met onweer niet onder 
een eik moet schuilen: “Eiken moj 
wijken, beuken moj zeuken.” Als alle 
omstandigheden meezitten kan een 
eik - op de meest gunstige plek en 
grond - wel 30 tot 35 meter hoog 
en zo’n 300 jaar oud worden! Op 
de zandgronden in Oost-Nederland 
is de eik de meest voorkomende 
boomsoort. In het buitengebied van 
de gemeente Lochem bestaat 
60 tot 70 procent van de bomen 
langs wegen uit eiken.”

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