
Nieuwsbrief Botanische Tuin Jochumhof
September 2017
______________________________________________________________________________

Het frisse groen maakt plaats voor rood, geel oranje, bruin en…wat fletser groen. 
De herfst komt eraan.  
Dat betekent voor de vrijwilligers: nu nog verplanten en splitsen, alvast wat bollen 
de grond in, zorgen dat de plaatsen waar planten die afsterven staan goed 
gemerkt zijn, maar ook dat het bladvrij houden van de paden weer flink wat tijd in 
beslag neemt.  
De blad-composthoop groeit nu flink, zodat we in 2018 weer voorraad hebben.  
De kuipplanten houden we zo lang mogelijk buiten, want daar doen ze het toch het 
best. 

De Dahlia’s, Echinacea’ s en de herfstanemonen zijn nu prachtig. En wat dacht je 
van de Lathyrus in de heemtuin? Ook de prairie is in de nazomer op zijn mooist. 

en…we kunnen in de tuin ook genieten van de vruchten: 

(dwerg-)kweepeer             Granaatappel                 Sinaasappel                   Mispel                       wilde citroen 
Chaenomeles cv         Punica granatum                   Citrus X sinensis                Mespilus germanica                   Poncirus trifoliata 

      (in de kas) 

De beelden vaarwel 
De reacties van bezoekers op de beelden die John Bors dit seizoen 
tentoonstelde in de tuin, waren overweldigend. Jammer dat hij ze op 15 
september weer heeft ingepakt en meegenomen naar zijn atelier in Milsbeek. 
Volgend jaar bieden we weer expositiemogelijkheid aan een andere kunstenaar. 
  

Dubois en onze Tiglien-tuin 
Het bestuur van de Jochumhof heeft contact gelegd met een aantal werkgroepen en organisaties die zich 
bezighouden met Professor Eugène Dubois. Samen willen zij het erfgoed van Dubois in met name Tegelen, 
Haelen en Eysden (zijn geboorteplaats) behouden.  

Naast belangwekkend onderzoek op Java, is Dubois bij 
ons vooral bekend vanwege zijn studie naar de 
vondsten in de kleigroeves van Tegelen. 
De arbeiders in de kleigroeves van Tegelen bewaarden 
begin 20e eeuw elk fossiel dat ze tegenkwamen voor 
professor Dubois. Deze telde er een klein bedrag voor 
neer. En met hun hulp reconstrueerde Dubois een twee 
miljoen jaar oud stukje Nederland.  Dat deed hij op 
landgoed De Bedelaer in Haelen, wij in onze Tiglientuin.  

In 1904 publiceert Dubois de eerste ecosysteem-
reconstructie van Tegelen, die volgens hem bestond uit 
een gemengd landschap van dicht woud en meer open 
rivierlandschap met paarden, bevers, twee soorten 
herten, neushoorns en nijlpaarden. De aanwezigheid 

Lathyrus in de heemtuin

Reconstructie van het prehistorisch landschap bij Tegelen door Ben Collet uit 
1978. Illustratie: Naturalis



van exotische zoogdieren en plant-fossielen van rubberbomen, vleugelnoten en cipressen wezen in de 
richting een warmte-minnende flora en fauna. Dit is later bevestigd door analyse van pollen en vondsten van 
fossiele resten van onder meer watermollen of desmans, hyena’s, tapirs, moerasschildpadden, zuidelijke 
olifanten, makaken, slaap- en spitsmuizen en zelfs van een vliegende eekhoorn. 
 

Het Peelhutje kan er weer tegen 
De pilaren van het Peelhutje aan de Maas waren een beetje aan 
het rotten. De firma Van der velden heeft mooie eikenhouten 
onderkanten gemaakt en deze goed verankerd zodat we weer 
jaren veilig kunnen schuilen voor de regen. Of genieten van de 
schaduw als het erg warm is. Of gewoon kijken naar de boten op 
de Maas. 

Vrijwilliger worden? 
Ken je iemand die graag in de tuin werkt? Ken je iemand die gewoon heel handig is? Of oersterk? 
Hoewel we met ruim 30 vrijwilligers de tuin onderhouden, kunnen we best wat versterking gebruiken. Er zijn 
allrounders, er zijn specialisten, er zijn klusjesmannen en er zijn ‘beren’ voor het zware werk.  
En er is altijd plezier! 
We werken elke dinsdag en vrijdag. Sommige vrijwilligers werken maar één dagdeel, sommigen één dag en 
anderen twee volle dagen per week. Belangstellenden kunnen gewoon eens komen kijken en/of een mailtje 
sturen naar info@jochumhof.nl 

Deze groene gast van de tuin had wel zin in een gratis lift.  
Hij (zij) bleef wel een uur lang zitten op de trui van een bezoeker terwijl die rustig 
rondkuierde. 
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