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Ginkgo 

In de herfst moet de nieuwsbrief natuurlijk beginnen met een foto van 
‘onze’ mooie Ginkgo. Hij is nu bijna op zijn aller-allermooist, maar kom 
over een week of twee zélf maar eens een kijkje nemen, want dan staat 
hij in een goudgeel tapijt. Die boom is toch echt onze grote trots. 

 

We kunnen weer de grond in! 

Gelukkig heeft het de laatste weken weer 
een beetje geregend en is de grond weer 

goed te bewerken. De vrijwilligers hebben het nu druk met bladeren 
opruimen, snoeien en diverse perken eens flink onderhanden nemen. 
De herfst is daar uitstekend geschikt voor. 

Zo hebben we de ‘Japanse hoek’ helemaal opnieuw ingericht. In de 
loop der jaren waren de planten door elkaar gaan groeien en gaan 
woekeren. De zeer oude Styrax japonicus is écht aan zijn laatste 
levensjaren bezig, maar we stellen het rooien toch nog uit, de vorm is 
zo mooi. Een nieuwe Styrax staat klaar om in het perk geplant te 
worden. Het bloedgras (Imperata cylindrica) is gedeeld, ‘gevlooid’ (van 
alle onkruid ontdaan) en opnieuw aangeplant. 

Hout in de aanbieding 

In september zijn er 6 grote bomen gerooid. Ze waren ziek en oud. We 
hebben een groot deel van het hout gebruikt om er een mooie houtwal van 
te bouwen, maar er is nog wat hout over. Mochten er vrienden zijn die 
enkele of alle 11 stammen die op de foto staan, kunnen gebruiken, meld je 
dan (jochumhof@gmail.com). We 
zullen dan een afspraak maken 
wanneer het hout opgehaald wordt.     
…wie het eerst komt.… 

De gebouwde houtwal, ook wel houtril genoemd, zal in de 
loop van de jaren vergaan en zal jaarlijks aangevuld moeten 
worden met snoeiafval. De wal dient als vlucht- en rustplaats 
voor insecten en amfibieën zoals salamanders, padden en 
hagedissen. Ook zoogdieren zoals muizen en egels zullen er 
een plekje vinden. 

Bijenseizoen 2018 

Het was een prima jaar voor de bijen, ondanks de hitte en de droogte. Met name in het voorjaar 
waren er veel bloeiende planten. Ze hebben zich uitstekend kunnen ontwikkelen, hetgeen ook blijkt 
uit de hoeveelheid honing:  68 kg dit jaar, 15 kg vorig jaar. Op dit moment hebben we 6 volken. 
Samen met kunstenaar Pii Daenen is een succesvol bijenproject opgestart, waarbij een volk 
intensief is geobserveerd in de voorjaarsontwikkeling. Pii is nog bezig met de uitwerking, maar 
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heeft toch al de tijd genomen om over dit project een inleiding en expositie te houden tijdens een 
bijeenkomst van de bijenvereniging in Horst. 

Kas 

De kas staat weer helemaal vol! Vorige week zijn alle kuipplanten naar hun winterverblijf gebracht. 
De kleine banaantjes en sinaasappels zijn ook in de kas nog de hele winter te bewonderen. 

 

Maak eens een herfstwandeling door de tuin! 

Aan de rand van de heemtuin staat een hele rij 
prachtige inheemse rozen, de bottels zijn nu op zijn 
mooist. 

De bladeren van de Hydrangea quercifolia 
(Eikenbladhortensia) worden donkerrood, van een 
aantal andere Hortensias kleuren de uitgebloeide 
bloemen rood, roze of groen. 

De Prairie ziet er in de herfst altijd indrukwekkend uit. Soorten als 
Eupatorium, Vernonia en Ratibida zijn meer dan 2 meter hoog en 
bloeien, net als de diverse grassoorten. Maar ook lagere soorten 
zoals Liatris, Helenium en Echinacea zijn weliswaar zo goed als 
uitgebloeid, maar hun zaaddozen zijn een lust voor het oog. Zeker als 
er een nachtvorst overheen is gegaan. 

De Japanse mispel bloeit uitbundig, dankzij de hete zomer. Normaliter zijn er maar een paar kleine 
bloemtrosjes in december. Misschien worden de bloemen nog bestoven en krijgen we vruchten. 
Deze week vlogen er nog bijen en vlinders. 
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