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Na het lezen van het artikel 'Bomen voor steden van de 
toekomst' van Joris Voeten in het zomernummer van 
Bomennieuws 2016, heeft de heer Hemmink in Nijverdal 
een ingrijpend besluit genomen. Niet langer stroomt het 
regenwater van zijn dak de riolering in, maar loopt het 
via speciale afvoergoten naar zijn voortuin. 

Daar wordt het regenwater opgevangen 
in speciaal gegraven kuilen, wadi's, 
waar het water in de bodem kan weg
zakken en 'gedraineerd' wordt door het 
wortelstelsel van een monumentale 
bruine beuk. Het plan is door een oud
collega van de Plantsoendienst ontwor
pen en gemaakt, daarna voorgelegd aan 
de afdeling Water en riolering van de 
gemeente; daar is het getoetst aan het 
Gemeentelijk Riolering Plan (GRP4). De 
uitvoering heeft Hemmink zelf gedaan. 
Het gaat hier om de in Nijverdal be
kende Rode beuk van H·emmink. Tim
merman Hendrik Hemmink, geboren 

in 1863, heeft de boom ooit als kiem
plantje meegebracht in zijn broodtrom
meltje. De boom is waarschijnlijk rond 
1889 geplant. Na een aarzelend begin is 
de boom, na een tiental jaren, snel in 
dikte toegenomen. De bladeren van de 
boom vormen zo'n dicht scherm dat het 
zonlicht vrijwel geen kans krijgt om er 
doorheen te dringen. Andere planten en 
struiken in de buurt van de boom heb
ben het zwaar te verduren. Ook in huis 
wordt het steeds donkerder. De boom 
mag echter blijven staan, ook nadat .de 
zoon en later de kleinzoon van de tim
merman in het huis zijn komen wonen. 

In 1976 moeten het huis en de schuren 
plaats maken voor nieuwbouw en krijgt 
de beuk zelfs wat meer ruimte. Hier 
maakt hij gretig gebruik van. De boom 
heeft inmiddels een hoogte bereikt van 
ruim 23 meter en een stamomtrek van 
3,5 meter. De duizenden blaadjes ver
dampen op een mooie zomerdag hon
derden liters water. Water dat door de 
wortels uit de grond wordt opgezogen. 
Beuken wortelen oppervlakkig en dus is 
het wortelpakket van een dergelijk gro
te boom zeer uitgebreid. Het wortelstel
sel reikt doorgaans zo'n 20 à 40 centi
meter verder dan de boomkroon en 
neemt daarmee veel water van de an
dere planten weg. Vandaar het initiatief 
van de heer Hemmink om het regenwa
ter naar de boom te leiden. Uiteraard 
rekening houdend met het feit dat je 
beuken ook niet moet verdrinken, want 
beuken kunnen niet goed tegen een te 
hoge waterstand. De wadi's zijn dan ook 
buiten de kroonprojectie gegraven. 

Voordat de regenpijpen zijn losgekop
peld, is met een tuinslang de werking 
van de toestroom van water naar de 
beuk uitgeprobeerd. Het blijkt dat het 
water snel wegtrekt in de bodem. Pas 
daarna zijn de wadi's gegraven totdat de 
eerste fijne wortels van de boom zicht
baar werden. Het nieuw aangelegde 
watertransport voldoet uitstekend. r1, 


