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Heerlijk, heerlijk! 
Het zonnetje begint al flink te schijnen, we kunnen al weer genieten 
van de uitbundig bloeiende bollen en alles zit alweer dik in de knop.

Winterwerk
Ook in de winter hebben de vrijwilligers van de Jochumhof volop 
gewerkt in de tuin. Snoeien, wieden en als het weer het toeliet is 
een begin gemaakt met verplanten, het delen van te groot 
geworden pollen etc. 
En als het echt vroor of erg nat was, werd er gewerkt in de kas. 

De kas 
Hier staan planten die onze koude en natte winters buiten niet overleven.Op een paar 
uitzonderingen na geen echt tropische gewassen, maar soorten die afkomstig zijn uit diverse 
streken van de wereld met een subtropisch klimaat. 

Om de stookkosten laag te houden, gaat de verwarming pas aan 
als de temperatuur onder de 6 graden komt. 

Een gedeelte van de kas is gereserveerd voor cactussen en 
andere succulenten uit de droge gebieden van Noord-  Midden- 
en Zuid-Amerika en voor droogte-resistente planten uit Afrika. 

Het tweede gedeelte was vroeger, vóór de overstromingen van 
de jaren negentig, een echte tropische kas met o.a. veel 
orchideeën. Tegenwoordig is deze beplant met soorten die 
weliswaar nauwelijks vorst verdragen, maar die geen bezwaar 
hebben tegen vrij lage temperaturen in de winter. 
Voorwaarde is wel dat ze dan droog staan want teveel nattigheid 
richt bij deze planten meer schade aan dan kou.  

Een paar bomen en planten die al in de tropische kas stonden, zoals de Ficus en de Nestvaren 
hebben alles overleefd en gedijen nog steeds goed, ook al zijn ze eigenlijk afkomstig uit streken 

met een echt warm klimaat. 

De laatste jaren was dit gedeelte van de kas langzamerhand 
veranderd in een echte jungle, mooi om te zien, maar toch…. 

Toen afgelopen najaar bleek dat alle planten vol zaten met 
wolluis, dat een aantal hoognodig gesnoeid en verplant moest 
worden en dat bovendien de afzonderlijke planten voor de 
bezoeker niet meer herkenbaar waren, is besloten tot een 
rigoureuze aanpak. 

Om te beginnen werden alle bomen en heesters zover mogelijk 
teruggesnoeid. 
Vervolgens werden de aanwezige planten geïnventariseerd en 
gegroepeerd naar land van oorsprong.Bij het planten werd, 
waar nodig, meteen de bodem verbeterd en er werd rekening 

gehouden met de eisen van de planten m.b.t. licht- en waterbehoefte. 

Zo zijn er 6 deelgebieden ontstaan: Australië / Zuid-Afrika - Middellandse Zeegebied - Nieuw-
Zeeland / Japan - Midden- en Zuid-Amerika - bij de grote Ficussen een stuk met voornamelijk 
varens en tegen de achterwand aantal planten die wat meer vocht nodig hebben. 



Op dit moment ziet alles er nogal kaal en dor uit, maar zo gauw de 
temperatuur gaat stijgen wordt alles hopelijk weer fleurig en groen. 
Bij de cactussen staan de grote Crassula’s (zie foto), die in de zomer als 
kuipplant buiten staan, in bloei. 
En de Paradijsvogelbloem, de Cymbidiums en de Rode Poederkwast 
zitten vol knoppen die zich, zodra de temperatuur stijgt, zullen openen. 
  
De kruidentuin 
De belangstelling voor de kruidentuin wordt steeds groter en daarom 
willen we er eens wat extra aandacht aan besteden: 
Oorspronkelijk was de kruidentuin gesitueerd op de plaats waar nu de 
“wilde-rozenlaan” van de heemtuin is. Waar nu de kruidentuin ligt, was 
het tennisbaan van de paters. Toen de Patersplak bij de botanische tuin 
werd gevoegd, zo eind 1995, is met de aanleg van de huidige kruidentuin 
gestart. In onze archieven hebben wij nog een oorspronkelijke plantenlijst. 
In mei 1997 was de opening van de nieuwe ingang en het maasterras, ook was er toen een 
expositie "kruiden, mooi, lekker en gezond". 
  
Leanne en Truus hebben een bepalende rol gespeeld in het project kruidentuin. 
Al vanaf 1995 werken zij week in week uit in de tuin, met speciale aandacht voor de rozen, de 
hortensia’ s en de kruiden. 

Een bijzondere plant in de kruidentuin is de Abutilon  theophrasti, of chinese jute, fluweelblad. 
Hoogte ca. 1,5 – 2 mtr. 
Deze abutilon is eetbaar, in tegenstelling tot veel andere abutilons die alleen sierwaarde hebben. 
Het is een nuttige oude cultuurplant, die al 2000 v. Chr. in China gebruikt werd. 
Na de gele bloei ontstaan heel sierlijke vruchten, die als decoratie kunnen dienen. 
Bloemen en blad zijn eetbaar. Zaden worden rauw (onrijp) en/of afgekookt gegeten. 
Gedroogd worden ze tot poeder vermalen en gebruikt in soepen  en brood. 

Kom ook naar de open dag op zondag 21 mei!
Veel kraampjes, verkoop van planten, muziek, kinderactiviteiten en rondleidingen.

Een nieuw bestuur!
In januari is het bestuur vernieuwd. Theo Verheijen heeft na 5 jaar voorzitterschap zijn hamer 
overgedragen.  Henk Luijten Voorzitter

Bart Faassen  Botanisch deskundige
Paul Ewals Penningmeester
Janny Grootentraast Operationeel bestuurder
Ted van Meijel Public Relations

De stuurgroep, die belast is met de dagelijkse gang van zaken, wordt gevormd door:
Janny Grootentraast Voorzitter
Margriet Konings Botanisch deskundige
Peter Hovens Begeleider speciale doelgroepen
Ton Jacobs Technisch deskundige



De vrijwilligers

Traditiegetrouw wordt voor alle vrijwilligers een kerstviering gehouden in 
het koetshuis.Het mooie koetshuis is het basishonk voor de vrijwilligers. 
Het is ‘kantine’ en de technische dienst heeft er zijn werkplaats. Helaas 
klonk het er erg hol door weerkaatsing van geluid tegen de kale vloeren 
en muren. 
Dankzij sponsoring van de firma Keiren uit Reuver is dat nu verleden tijd. 
Deze firma heeft mooie gordijnen en vloerbedekking gratis geleverd. 
Tijdens onze jaarlijkse kerstviering heeft iedereen het verschil kunnen 
ervaren. De vrijwilligers konden elkaar weer verstaan! Dank! 

In mei gaan alle vrijwilligers een dag op ‘studiereis’ naar het arboretum in Kalmthout (B) 
In Arboretum Kalmthout staan planten uit de hele wereld. De plantencollecties zijn vooral 
toegespitst op bomen, struiken en sierlijke tuinplanten. Naast de botanische soorten groeien er erg 
veel variëteiten en cultivars. Alle planten zijn ingeschreven in een register en hebben een 
wetenschappelijk en educatief doel. 
We zullen er ongetwijfeld weer een heleboel van leren! 

Nog een paar “ winterkiekjes” 30 december 2016


