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Zoals we al eerder berichtten zijn we in deze tijd elke dag geopend tussen 11 en 17.00 uur. 
Het is ruim genoeg om veilig te wandelen, paadjes genoeg. Afstand houden geen probleem! 
In het theehuis is koffie in bekertjes te verkrijgen (en vlaai) en die kunt u dan in de tuin of aan 
de Maas nuttigen, want het terras is uiteraard gesloten. Zoals u weet, staan er her en der in de 
tuin wat stoeltjes en bankjes, waarop u even kunt zitten. 

Hoewel het tamelijk droog is, zie je de planten in de tuin bijna groeien. Het is een flinke klus 
voor de vrijwilligers om alles bij te houden. Afgelopen week hebben we de bananenbomen 
(Musa) weer buiten naast de kas in de volle grond gezet en komende week zullen we de 
overige kuipplanten buiten zetten. 

Winterrogge in de heemtuin 
Op het Peelveldje in de heemtuin staan elk jaar gewassen die in de vroegere Peel, op ‘arme’ 
grond dus, verbouwd werden. Einde zomer 2019 is winterrogge ingezaaid. Deze tweejarige 
rogge is winterhard en wordt tegenwoordig in tuinen vaak gebruikt als groenbemester. Nu 
staat de winterrogge te pronken met zijn mooie groengrijze kleur, maar in de zomer zal hij 
zeker een keer plat gaan liggen (wind of gewicht aren). Dat was vroeger voor de boeren heel 
erg, want als rogge plat gaat liggen, maken de dan bijna rijpe roggekorrels contact met de 
aarde en kunnen ze uit gaan schieten. De rogge brengt dan voor de boer niets meer op. 

     Winterrogge eind maart      Winterrogge in februari 

Roze Lelietjes van Dalen 

Je ziet ze nu op veel plaatsen bloeien: de Lelietjes van Dalen met hun 
prachtige witte bloempjes. Dat er ook een roze variant is, is niet zo 
bekend. In onze tuin bloeien ze volop. 
Het zijn van oorsprong bosplanten en in de tuin hebben we ze mooi 
laten verwilderen, zonder dat ze de tuin ‘ over hebben genomen’. 
Ze ruiken overigens heerlijk. 



Gunnera in bloei 

Onze Gunnera manicata, bloeit dit jaar. De kolf zit nog een beetje 
verscholen achter het blad, maar in korte tijd zal deze beter zichtbaar 
zijn. Gunnera, ook wel bekend als reuzenrabarber of Mammoetblad, 
staat in de tuin naast de vijver bij de bamboetuin. De plant wordt enorm 
groot en heeft al gauw een diameter van zo’ n twee meter. In de winter 
moeten we hem altijd goed afdekken, want hij is niet winterhard. 

Metselbijen 

De Jochumhof heeft een mooie bijenstal met een paar volken. Maar…er vliegt natuurlijk nog 
veel meer rond. In deze tijd zien we bijvoorbeeld veel wespen, die overal hout aan het 
schrapen zijn om hun nest te kunnen bouwen (ze steken nog niet). 

Ook zien we overijverige metselbijen. Als bouwmateriaal gebruiken ze leem dat met speeksel 
en water week wordt gemaakt en naar het nest wordt gedragen. Daar wordt het dan als een 
soort cement verwerkt. 
Vrouwtjes van deze soort bouwen hun nesten in langwerpige holle ruimten zoals bij ons in het 
grote insectenhotel (heemtuin). In deze ruimten beginnen ze achteraan met een kleine ruimte 
die ze vullen met stuifmeel en nectar waarin vervolgens het eitje wordt gelegd. 
Daarna metselen ze deze ruimte dicht waarna het volgende eitje wordt gelegd op dezelfde 
manier. Zo metselen en bouwen ze door tot de hele ruimte is gevuld. 
De eitjes die zijn gelegd komen na enkele dagen uit en na enkele verpoppingen (voor de 
winter) komen de nieuwe metselbijen uit.  

Deze metselbijen blijven 
echter in hun nest tot na de 
winter. 

De metselbij is eenvoudig te lokken door in de tuin een oude boomstronk te plaatsen met 
geboorde gaten van 0,5 tot 0,8 cm. Ze staan bekend om hun enorm vredelievend gedrag, en 
zijn dus geen enkel probleem voor de mens. 
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