Nieuwsbrief Zomer 2013
Bijen, de nieuwe bijenvolken kunt u in de Bijenstand via de spiegel gadeslaan. De werkzaamheden worden
verricht door een imker in opleiding. In de tuin vóór de bijenstand ligt een z.g. bijenweide die veel nectar en
stuifmeel voor de bijen zoals o.a. koekoeksbloemen en duivelse kervel met witte bloemschermen.
Onkruidbestrijding in de hele tuin wordt vanwege de bijen zonder gif, dus handmatig gedaan op een
milieuvriendelijke wijze!
Kruiden Tuin, naast bekende kruiden vindt u ook minder bekenden, zoals Hyssop, Hyssopus officinalis,
lipbloemig of met lancetvormige bladeren en hemelsblauwe bloemen.
Paterspark, reusachtige bomen van ruim 70-80 jaar oud, waaronder de echte Tulpenboom (Liriodendron
tulipifera) die bloeit in juni met bijna “echte” tulpen, ook de bladvorm lijkt op een tulp. Niet te verwarren met
de Magnolia die in het Nederlands Beverboom heet!
Rozentuin, een grote verscheidenheid aan rozen, waaronder de Bergroos, Rosa glauca, een botanische
struikroos met grijsblauw blad en roze geurende bloemen, met in het najaar bijzonder mooie rozenbottels, en
de nieuwe zomerborder met een exotisch tintje. Ook zijn in deze tuin bijzondere bomen te bewonderen zoals
de zakdoekjes-boom en de doodsbeenderen-boom, een heel bijzondere boom die in Nederland zeldzaam is!
Hortensia Tuin, veel verschillende soorten Hortensia’s, pioenen en als baken in de tuin, de zwarte esdoorn, de
Acer “Faassen’s Black”.
Kas, cactussen en succulenten , de grootste collectie van Noord-Limburg, spectaculaire groeiwijzen en nu
getooid met prachtige bloemen in bijzondere kleuren die de aandacht trekken, ook bij kinderen. Mediterrane
planten, zoals de Strelitzia, de paradijsvogelbloem spreekt tot ieders verbeelding. Ga even door de knieën voor
de Origanum “Kent beauty“, een plantje met rozegroene hopbellen.
Heem tuin, aangelegd in de jaren 70, de smalgemaaide paadjes nodigen u uit om op zoek te gaan naar
planten die “zomaar” in de natuur en veelal op de “rode lijst” voorkomen. Het aantal ligt rond de 600, dat wil
niet zeggen dat u deze nu allemaal aan zult treffen. Door op bepaalde plaatsen begrazing te simuleren krijgen
planten die minder weelderig groeien de kans zich uit te zaaien en te ontwikkelen. Geniet van het uitzicht op
de Maas op de voor u klaarstaande stoeltjes. Ook vindt u hier een heus insectenhotel.
PrairieTuin, grassen en Noord-Amerikaanse, veelal robuuste planten, Echinacea, Baptisia, Gaura,
Veronicastrum, Filipendula, Helenium, Eupatorium en Rudbeckia, ook Aster, Aruncus, Salvia en Verbena
zorgen voor de echte prairie-sfeer. Deze planten trekken veel vlinders en bijen aan. Nieuw: een
insectenhotel. De grijsvilten boom is de Pyrus salicifolia ‘Pendula’, wilgbladige sierpeer.
In Pater Jochum’s Alpentuin, is altijd genoeg te zien, dwergheesters en -coniferen, sedums,
steenbreeksoorten, ijsbloemen en klokjesplanten, grint en stenen zorgen voor een goede drainage.
Heesterborder en Bamboetuin, de Acer griseum, de papieresdoorn heeft een prachtige rode afschilferende
stam, die een mooie herfstkleur heeft vooral in de winter extra opvalt.
Geurtuin, aromatische planten die, onafhankelijk van de bloeitijd, het hele jaar geuren door hun bloemen en
bladeren en takjes.
Door de gehele tuin is een expositie van ceramisch beelden van Jan Lucker en metaalsculpturen, uitgevoerd in
cortenstaal al of niet in combinatie met glasfusing, van Huub Rossel, te zien tot 15 september 2013.
Voor vragen over de tuin en beplanting kunt u terecht bij de vrijwilligers die op dinsdag en vrijdag werkzaam
zijn in de tuin of via e-mail, info@jochumhof.nl
Tevens zijn er doorlopend overtollige planten, stekken, cactussen en vetplanten te koop!
Bestuur en vrijwilligers van de Stichting Botanische Tuin “De Jochumhof” heten u welkom en wensen u een
aangenaam verblijf!

