
Verborgen achter oude muren, midden in het mooiste 
kloosterdorp van Nederland, ligt de Jochumhof; een 
enclave van natuur, historie en rust met een prachtig 

uitzicht over de Maas

In de zomermaanden
 elke dag open van 10.00 tot 18.00 uur

In de winterperiode 
elke dag van 11.00 tot 17.00 uur

Het Grand café is voor gezelschappen te  
reserveren van 7.30 tot 22.00 uur

Voor meer informatie:
tel (+31) 077 3210012

Website horeca: www.jochumhof.nl 
Website tuin: www.jochumhof.com

De entree voor de tuin is 3 euro. Contant of digitaal.
Vrienden van de tuin en kinderen/jongeren  

tot 18 jaar hebben vrije toegang

Bezoekers met een vriendenpas hebben het gehele
jaar vrije toegang. De kosten voor deze vriendenpas

bedragen 12,50 euro voor een individuele pas  
en 20,- euro voor een gezinspas.

Hiermee steunt u het behoud en onderhoud van
onze botanische tuin.

(onder voorbehoud van prijswijzigingen)

jochumhof
Maashoek 2-B • 5935 BJ Steyl

Tel. 077 - 321 00 12
jochumhof@gmail.com
www.jochumhof.com



De botanische tuin in Steyl kent een lange 
geschiedenis. De oudste delen van de tuin dateren  

al van 1799.

In 1933 richtte Pater Peter Jochum de botanische tuin 
opnieuw in om het biologieonderwijs aan het klooster 

te ondersteunen. Vanuit alle werelddelen brachten 
missionarissen plantenzaden mee naar Steyl ten 

behoeve van de tuin van pater Jochum. 

In 1971 werd het werk van pater Jochum 
overgenomen door een Stichting en werd de tuin naar 

hem vernoemd. 

Tot op de dag van vandaag zorgt de Stichting 
Botanische tuin Jochumhof, met een grote groep 

vrijwilligers uit de omgeving, voor de verschillende 
deeltuinen.

In de Jochumhof zijn verschillende soorten tuinen te 
bezichtigen: de rotstuin, de geurtuin, de mediterrane 
tuin, de heemtuin, de kruidentuin en de Tigliëntuin. 

Ook zijn er veel monumentale bomen  
te bewonderen. En zeker moet de kas met o.a. 

prachtige cactussen niet overgeslagen worden!

Alle werkzaamheden in de tuin, van bestuurswerk tot 
en met de techniek en groenonderhoud wordt uit-

gevoerd door vrijwilligers. 

Door vriend te worden ondersteunt u het behoud en 
onderhoud van onze unieke tuin. Als vriend heeft u 
het hele jaar vrije toegang tot de tuin en ontvangt u 

regelmatig de nieuwsbrief.

Individuele vriendenpas € 12,50 per jaar
Gezinspas € 20,00 per jaar

Ga naar www.jochumhof.com en wordt vriend!  
De vriendenpas wordt dan bij u thuis bezorgd.

U kunt zich ook opgeven als vriend door het 
‘vriendenformulier’ in het Grand Café in te vullen.  

U krijgt de vriendenpas dan gelijk mee.

Voor groepen bieden wij rondleidingen aan door de tuin.  
U kunt een algemene rondleiding van één uur boeken, 

of een wandeling van twee uur waarin  
een botanisch deskundige wat dieper ingaat op de flora 

in de tuin. specifieke informatie vindt u  
op onze website.


