
“Een beuk uit een broodtrommeltje” 
 
Op de hoek van de Rijssensestraat en de 
Mensinkweg woont de familie Hemmink. In 
hun tuin staat een enorme Bruine beuk  
(Fagus sylvatica purpurea). De boom is de 
mooiste van de Bruine beuken die de 
Rijssensestraat elk jaar rond 14 mei natuurlijk 
opsieren. 
  
De Bruine beuk is een variëteit van de gewone 
beuk (met de groene bladeren). In de 17e 
eeuw wordt het bestaan van deze soort voor 
het eerst vermeld. Een Zwitserse arts vond 
toen 3 bruinbladige beuken in een groen 
beukenbos. Door enting op de stam van een 
gewone beuk werd de soort vermeerderd. De 
zaden van de Bruine beuken leverden echter 
naast bruine ook groene zaailingen op. 
 
Eerstgenoemde in diverse kleurvariëteiten 
bruin. (Aan de Beuken langs de Bergleiding-
weg is dit verschijnsel goed te zien.)  
Vanuit Zwitserland heeft de Bruine beuk zich 
over de wereld verspreid. In het “Doktersbos” 
stonden rond de eeuwwisseling een paar 
volwassen Bruine beuken. Op de terugweg van 
zijn werk naar huis zag timmerman Hendrik 
Hemmink daar 85 jaar geleden een kiem-
plantje van een Bruine beuk. Hij haalde het 
voorzichtig uit de grond en legde het in zijn 
broodtrommeltje. Thuisgekomen plantte hij 
het in de tuin voor zijn huis. 
 
Na een aarzelend begin nam de boom, na een 
tiental jaren, snel in dikte toe en moest men 
met de boom rekening gaan houden. De 
bladeren van de boom vormden zo’n dicht 
scherm dat het zonlicht vrijwel geen kans 
kreeg daar doorheen te dringen. Andere 
planten en struiken in de buurt van de boom 
kregen het zwaar te verduren. Ook in huis 
werd het steeds donkerder. De boom mocht 
echter blijven staan, ook toen zijn zoon en 
later zijn kleinzoon in dat huis kwamen 
wonen. 
Toen in 1976 het huis en de schuren plaats 
moesten maken voor nieuwbouw kreeg de 
boom zelfs wat meer ruimte, waar hij gretig 
gebruik van maakte. De boom heeft een 
hoogte bereikt van 21.50 meter en een 
omtrek van 3.25 meter. Hij drukt 
ontegenzeggelijk een stempel op de tuin. De 
tienduizenden blaadjes verdampen op een 
mooie zomerdag meer dan 100 liter water. 
Water dat door de wortels uit de grond wordt 
opgezogen. Je zou verwachten dat zo’n  
 
 
 

boom, met krachtige dikke wortels, dat vocht 
heel diep weghaalt. Dat is niet het geval. De 
hoofdmoot van het wortelstelsel wordt 
gevormd door een enorme hoeveelheid dunne 
fijne worteltjes, niet diep onder het aard-
oppervlak. Ze reiken doorgaans zo’n 20 à 40 
cm, verder dan de kroon groot is en nemen 
daarmee veel water van de andere planten 
weg. 
 
Het wortelstelsel was duidelijk zichtbaar toen 
tijdens de nieuwbouw, vrij dicht bij de boom, 
een gat gegraven moest worden voor de 
kelder. Men stuitte toen op slechts een paar 
wortels met een diameter van enkele 
centimeters en op een grote hoeveelheid 
fijne wortels. De boom heeft overigens van 
die werkzaamheden niet (zichtbaar) te lijden 
gehad. De boom is nog kerngezond. 
 
De beuken in onze streken kunnen zo’n 150 
jaar oud worden. Rond die leeftijd wordt het 
kernhout bruin en gaat verrotten. Hoewel de 
boom er van buiten nog prima uit kan zien is 
het bij storm dan wel oppassen geblazen voor 
takbreuk of erger. Hij levert overigens dan 
wel prima brandhout op voor de houtkachel. 
Beukenhout brandt lang, geeft weinig rook en 
mist allerlei looistoffen die de kachels en 
pijpen kunnen aantasten. Daar moeten we 
echter nog maar niet aan denken. De heer 
Hemmink zou de boom nog niet graag willen 
missen. “Hij heeft eigenlijk alleen maar 
voordelen”, vertelt hij. Op warme dagen zit 
hij graag onder de natuurlijke parasol. De 
overhangende takken hebben voor fietsers en 
wandelaars al vaak gediend als schuilplaats 
tegen de regen. Van de bladeren maakt hij 
goede compost. De zaailingen (altijd wel een 
paar meer eens inde 4 à 8 jaar veel) worden 
gebruikt om zijn uitgedunde stukje bos aan de 
es weer in te planten. En de wortels bezorgen 
hem in de zomer een droge kelder.  
 
Al met al heel wat voor een beuk uit een 
broodtrommeltje.  
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