
TWEE 
INDRUKWEKKENDE 
OUDE ZOMEREIKEN

over:
TWEE OUDE ZOMEREIKEN 
IN GORSSEL 

Latijns: Quercus robur

Leeftijd: ca. 250 jaar en 125 jaar

“Gorssel heeft heel wat markante bomen, 
maar een bijzondere boom die écht niet mag 
ontbreken in jullie rubriek is de zomereik 
aan de Molenweg 14!”, aldus de heer 
Hans Geerlink uit Gorssel. Hij meldde de 
boom aan namens het echtpaar Goorman, 
woonachtig op deze mooie plek. Maar de 
familie Geerlink gunnen ook hun ‘eigen’ 
oude zomereik de aandacht die hij verdient. 
Aan de rand van hun landschapstuin staat 
een eik die zijn majestueuze takken uitstrekt 
over een groot deel van de tuin. Mevrouw 
Mieke Geerlink: “Vanuit huis kijken we uit  
op zijn mooie kroon!”.

“Men vermoedt de eik aan de Molenweg al zo’n 
250 jaar oud is. En die schatting zou best eens 
kunnen kloppen. In het jaar 1784 is Gorssel en wijde 
omgeving getroffen door overstromingen van de 
IJssel. Dat leidde ertoe dat er nieuwe waterdijken 
zijn aangelegd, onder andere vanaf het gebied 
ten zuiden van waar de Dommerbeek in de IJssel 
stroomt. Delen van de Waterdijk rondom het gebied 
van het Openluchttheater zijn nog steeds intact en 
dat geldt dus ook voor achter de Molenweg: hier 
ligt de Waterdijk nog steeds op zijn oorspronkelijke 
plaats! Waarschijnlijk zijn de eiken vlot na aanleg 
van de dijk geplant. Dat betekent dat ze dus inder-
daad van rond 1784 zijn!”, aldus de heer Geerlink. 

De eik aan de Hoefslag zou zo’n 125 jaar oud zijn.
Volgens mevrouw Geerlink hadden eerdere 
bewoners van hun huis de eik ‘ingepakt’ met taxus, 
maar dat vonden zij niet bij de boom passen. “Nu 
staat hij weer vrij, zoals het hoort en kijken we onder 
zijn takken door naar de omliggende weides”. 

In de buurt van deze eik staat ook een kunstwerk 
van cortenstaal. Mieke vertelt: “In de herfst laat de 
namiddagzon het kunstwerk rossig opgloeien en 
dat vormt een prachtig geheel met de herfstkleuren 
van onze eik. Ja, wij noemen hem ‘onze eik’. De eik, 
die we iedere morgen weer als het ware mogen 
begroeten. Ons ‘ijkpunt’.”

Lees de hele bijdrage van Hans en 
Mieke Geerlink en het echtpaar Goorman op 
www.circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem

Niels Borgerink
Beheerder Groen Circulus-Berkel BuitenRuimte:
“Het zijn mooie gezonde eiken met een volle kroon 
en een karakteristieke korte stam. Ze zijn vroeger 
minder vaak gesnoeid en hebben ruimte gekregen, 
dat zie je aan brede vertakkingen. De eik aan 
de Hoefslag is in het verleden aan de tuinzijde 
opgesnoeid. Dat snoeien van takken is meestal 
geen probleem. Wel moeten grotere snoeiwonden 
worden voorkomen. Het is vooral belangrijk dat de 
kroon niet ‘dicht’ zit. Zo krijgen ook takken aan de 
binnenkant licht en voorkom je dood hout. 

De zomereik is belangrijk voor de biodiversiteit 
en herbergt veel diersoorten. In de ruwe schors 
overwinteren kleine ongewervelde dieren en de 
knoppen en bladeren worden gewaardeerd door 
insectenlarven. Op de bladeren en twijgen van de 
eik kunnen ‘gallen’ ontwikkelen met daarin het eitje 
van een insect.”

Francien van Gils
Beleidsmedewerker groene leefomgeving, 
gemeente Lochem:
“Deze twee bijzondere eiken staan aan de rand 
van één van de vele dorpsbosjes en weitjes die 
Gorssel rijk is. Ze dragen bij aan het groene,  dorpse 
en historische karakter van de kern. Eén van de 
eiken is zelfs opgenomen in het landelijk register 
van monumentale bomen, door zijn hoge leeftijd en 
bijzondere schoonheid. Verschillende bomen in de 
dorpskern van Gorssel zijn daarin opgenomen als 
monumentaal of potentieel monumentaal. De bomen 
vormen vaak onderdeel van waardevolle historische 
ensembles.“

www.circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem

Kent u ook een BuitenGewone boom?
De gemeente Lochem beheert zo’n 67.000  
bomen. Gemeentelijke bomen die bijdragen 
aan een gezond leefklimaat en onze 
leefomgeving karakter geven. 

Tussen al die bomen is er misschien één 
die extra speciaal voor u is. Een ‘gewone’ 
gemeenteboom kan voor u een BuitenGewone 
boom zijn. Omdat u een herinnering heeft, 
een verhaal of de boom misschien dagelijks 
passeert. 

Kent u zo’n BuitenGewone boom? We horen 
graag van u. Zodat we de boom en uw 
verhaal een mooie plek kunnen geven op 
deze pagina. Namens de gemeente en 
BuitenRuimte-collega’s vertellen we daarbij 
meer over het onderhoud, historie en de 
(belevings)waarde van bomen.

Hoe doet u mee?
Laat ons weten welke boom in de openbare 
ruimte voor u speciaal is en waar deze 
staat. Stuur daarbij een foto mee (min. 1MB, 
smartphonefoto mag), zodat wij de boom 
herkennen. Stuur uw foto vóór 31 oktober naar 
onzebomen@lochem.nl.

U hoort van ons of uw boom en het verhaal 
een portret krijgen. Dit wordt geplaatst in deze 
rubriek naast gemeentenieuws, op de website 
van de gemeente en op www.circulus-berkel.nl/
buitengewonebomenlochem.

Waarom Buitengewone Boom?
Lochem is een groene gemeente. Daar zetten we 
ons iedere dag voor in. Waarom en hoe we dat doen 
vertellen we graag. Maar we horen ook graag wat 
groen met ú doet.

Uw en onze verhalen delen we komend jaar. We 
zorgen voor een mooi portret van uw BuitenGewone 
boom. Daarbij vertellen wij u meer over de 
geschiedenis, de kenmerken, de plek en onze zorg 
voor deze boom. Daarin is iedere boom uniek.

“Het mag dan wel herfst zijn, wij zetten twee zomereiken in het zonnetje. Hij lijkt zo gewoon 
maar is zo bijzonder, de zomereik. Zomereiken kunnen eeuwen oud worden. Denk maar  
eens aan de Dikke Boom van Verwolde en de Kroezeboom in Ruurlo. Met hun breed en  
laag uitwaaierende takken noemen we ze ook wel koning van het woud. Deze majestueuze 
boom is enorm belangrijk voor de biodiversiteit, maar speelt ook een grote rol in ons erfgoed.  
Veel mythes en sagen zijn opgebouwd rondom een zomereik. De families Goorman en  
Geerlink zijn gehecht aan hun zomereiken en hebben er hun eigen verhalen bij!”

Henk van Zeijts, wethouder natuur en landschap


