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Barones ervaart 
bijzondere band 
met dikste eik 
van Nederland
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Met een omtrek van 7 meter en 70 centimeter 
is De Dikke Boom de dikste eik van Nederland 
en staat hij in de top vijf van onze oudste 
eiken. De precieze leeftijd van de zomereik is 
on bekend. Die wordt geschat op 400 tot 450 
jaar. Barones Sophia (1964) wandelt vrijwel 
dagelijks met haar hondje Takkie langs de 
boom, die op een steenworp afstand staat van 
haar huis op landgoed Verwolde. ‘De boom is 
familiebezit, maar ik zie het niet als mijn boom’, 
vertelt ze als we op een winterse dag door de 
sneeuw naar de eik wandelen. ‘Ik mag er een 
tijdje voor zorgen en dat vind ik heel fijn, want 
ik voel me heel erg betrokken bij de boom. In 
mijn familie is altijd met veel respect gesproken 
over deze oude eik.’

Verbonden
Haar liefde voor bomen ontlook pas op latere 
leeftijd. Sophia: ‘Nu ik ouder ben, ben ik me 
meer bewust van de schoonheid van bomen. 
Ik mis het gewoon als er geen bomen zijn. Ze 
zijn heel belangrijk voor me.’ Bijna fluisterend 
doet ze een bekentenis. ‘Met oud en nieuw ben 
ik hier in het donker naartoe gewandeld met 
mijn hondje en heb ik het nieuwe jaar ingeluid 
bij deze boom.’ Ook gaat ze af en toe een half 
uurtje met haar rug tegen de bast van de oude 
kanjer zitten. ‘Op zo’n moment voel ik me echt 
verbonden met deze boom.’

Zorgelijk
Er is een speciaal wandelpad langs de boom. 
Een hek rondom de dikke stam houdt  
bezoekers op gepaste afstand. Dat is nodig 
omdat het minder goed gaat met de boom.
Die aftakeling is zo ernstig dat de groei van de 
boom is gestopt, omdat – volgens experts – 
twee derde van de wortels is afgestorven.  
Dat is het gevolg van jarenlange bemesting 
van een maisakker pal naast de dikke boom. 
Verzurende meststoffen hebben de wortels van 
de eik kapotgemaakt, waardoor het lot van de 
boom bezegeld lijkt.

Sophia noemt de toestand van de boom  
zorgelijk en heel verdrietig. Maar zij wil de 
boer geen verwijten maken. ‘De akker krijgt 
een natuurbestemming. We hebben de kroon 
uit gedund, er is een compostmengsel aange-
bracht, mycorrhiza geïnjecteerd en de grond 
rond de eik is bekalkt. We hopen zo dat de eik 
zich weer herstelt.’ Daarnaast duimt ze dat de 
boom niet omwaait bij een storm. ‘Als het hard 
waait, houd ik altijd mijn hart vast. Ik hoop niet 
dat ik hoef mee te maken dat de boom omvalt.’

Minder mooi
Sophia vat het persoonlijk op als mensen nare 
opmerkingen maken over de vitaliteit van de 
dikke boom. ‘Als ik bezoekers hoor zeggen:  
hij ziet er minder goed uit, zeg ik altijd: wij  
gaan er ook minder mooi uitzien. Ik voel me 
dan een beetje aangevallen. Dat komt altijd 
enorm binnen.’

Terwijl Sophia liefdevol haar hand tegen de 
stam houdt, zegt ze: ‘Het is een heel bijzondere 
boom zoals die hier staat in alle seizoenen.  
Je vraagt je af: wat heeft hier allemaal plaats-
gevonden? Er is een heleboel gebeurd hier. 
Dat vind ik bijzonder. De Dikke Boom is een 
landelijke bekendheid. De vibes van deze boom 
reiken verder dan ik kan bevatten.’

Het volledige verhaal over de dikste eik van 
Sophia is te beluisteren in de podcast Eik & Ik 
van Wim Eikelboom.

Als jong meisje mocht ze af en toe in de holle boom spelen op het landgoed van haar adellijke 

familie. Dat vond ze toen al heel speciaal. En nog altijd ervaart Sophia van der Borch een bijzondere 

band met de dikste eik van Nederland.
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Eik & Ik
Sophia van der Borch is te horen 
in de podcast Eik & Ik, waarin Wim 
Eikelboom bijzondere verhalen 
verzamelt over de boom waaraan 
hij zijn achternaam heeft te danken. 
De podcast is te beluisteren via alle 
bekende podcastplatforms. 


