
 

 

Het verhaal van “De” rode beuk in Delft 
 
In het najaar van1963 ging ik als17 jarige leerling-hovenier naar mijn eerste bomenklus: De rode 
beuk bij Bank Mees&Hope op het  Oude Delft 165 te Delft. 
 

 
 
Ik leerde dat het wel een 200 jaar oude boom zou zijn (dat bleek 100 jaar gelogen) en dat ik hem 
met respect moest behandelen. Mijn oude baas (toen rond 60 jaar) gaf aanwijzingen vanaf de 
grond: Dood hout verwijderen; schurende takken wegnemen; bebouwing (het pand) vrijhouden en 
niet onnodig takken wegnemen. Dat werd me ingeprent. Zelf was ik erg onder de indruk van de 
dikke stam en het gemak waarmee je in zo een beuk naar boven klom en hoe sterk te takken waren 
en het geweldige uitzicht over mijn stad Delft. De liefde voor bomen was geboren. Ik zou nog veel 
bijleren en meer dan 40 jaar een “bomenman” van het hoveniersbedrijf zijn. 
Als contactpersoon van de bomenstichting mag ik in 2014 boomnr. 1686351 De rode beuk (mijn 
eerste boom) inspecteren  en de cirkel lijkt rond. 
 

In grote lijnen het leven van deze beuk: 
Dokter Hermanus van Blommensteijn woonde op het Oude Delft 163 en had veel patienten en toen 
zijn oude buurvrouw overleed kocht hij in 1854 het pand OD 165 naast zich erbij om daar de 
praktijk te vestigen. 
Zo ontstond er achter deze panden een geweldige tuin, die ook doorliep tot aan de toenmalige 
stadswal. Hij liet in ieder geval een rode beuk planten achter OD 165. Verder blijft het gissen hoe 
de tuin eruit gezien zal hebben.  
Maar deze beuk heeft het tot nu toe gered in een stadse omgeving waar altijd reuring is. 
Toen Dokter Blommensteijn overleed (1880) kwam het pand OD 165 in handen van Leeuwensteijn 
een handelaar in ijzerwaren en een bekende middenstander in Delft. Hij verkocht het pand later 
door aan de weduwe Mijnlieff die in de loop der jaren wel luidruchtige achterburen kreeg, een 
studenten societeit. De studenten wilden uitbreiden en wilden wel een stuk tuin kopen van vrouw 
Mijnlieff. In 1906 verliet de weduwe het pand en verkocht een groot stuk tuin aan de studenten. Ze 
behield een achteruitgang op de Phoenixstraat, een poort van bijna 50 meter lang. 
De rode beuk van OD 165 stond ineens in een tuin van 25 x 15m.  maar mocht blijven........... 
In 1911 werd Dhr R.Mees eigenaar van OD 165 en vestigde daar het kantoor van zijn bank in. 
In 1950 werd de bank “Mees & Hope” en ging uitbreiden aan de achterkant van het pand. 
Ook toen mocht de Beuk blijven. Zijn leefplek werd bijna vierkant 20 x 15 meter letterlijk tussen 4 
muren. De hovenier ruimde het blad op, maar was zich bewust dat dit niet natuurlijk was en toen er 
bomenmest in de handel kwam was de beuk een van de eersten die daar van “proefde” 



 

 
In 1985 ging de bank weg en kocht wederom de buurman het pand “Het Hoogheemraadschap 
Delfland” werd eigenaar en ging in zijn eigen tuin vlak naast de beuk een parkeergarage bouwen. 
Boomverzorging was intussen een specialiteit in het groene vak geworden en Copijn kreeg de 
opdracht om goed voor de beuk te zorgen tijden de bouw en het graafwerk van de parkeergarage. 
Een van de vier muren rondom de beuk werd gesloopt en de beuk kreeg zicht op een daktuin van 
de parkeergarage  en zonder te verhuizen werd zijn nieuwe adres Phoenixstraat 32 i.p.v.OD 165. 
Hij heeft een prachtige onderbeplanting van Pachisandra en helaas ook een tonderzwam maar ik 
hoop het eind van deze “mobo” (monumentale boom) niet mee te maken, hij moet me overleven 
 
 

          
 
 
 
Piet van der Eijk( 03-07-1946 ) 
Hovenier en contactpersoon van de bomenstichting 
Bron o.a. www.achterdegevelsvandelftt.nl  
 
Fagus silvatica “Purpurea” 
Register Monumentale bomen boomnr. 1686351 Phoenixstraat 32 Delft Zuid Holland 
Eigenaar: Hoogheemraadschap van Delfland 
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