Maandag t/m woensdag:
wisselende openingsdagen.
Donderdag t/m zondag:
van 11.00 - 17.00 uur.
A
B
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J
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Maasterras
Heemtuin
Peelhutje, natuurborder
Kruidentuin
Bijenstand
Paterspark met Toglientuin
Achtertuin
Rozenhof, hydrangeo/ en helleborustuin
Oude voortuin
Maashoek met Alpentuin
Rotstuin
Geurtuinbakken, Gingkoplein
Mediterrane/ en succultenkas
Kassa, winkel en theehuis
Ingang maashoek
Oude koetshuis
Tuinvoorraad en opslag
Fietsenstalling
Fiets knooppunt 5
Ingang Museumplein

Voor meer informatie:
bel naar (+31)077-3210012.
Voor gezelschappen zijn wij geopend
van 11.00 – 17.00 uur.
Op aanvraag zijn er rondleidingen mogelijk.
Daarnaast zijn wij voor gezelschappen en
vergaderingen op afspraak het gehele jaar geopend.
Voor meer informatie kunt u mailen naar:
info@jochumhof.nl

De entree voor de tuin bedraagt 3 euro. Kinderen tot
12 jaar hebben – onder begeleiding – vrije toegang.
Vrienden met een vriendenpas hebben het gehele
jaar vrije toegang. De kosten voor deze vriendenpas
bedragen 10 euro.
Hiermee steunt u het behoud en onderhoud van
onze botanische tuin.
(onder voorbehoud van prijswijzigingen)

jochumhof

Maashoek 2-B • 5935 BJ Steyl
Tel. 077 - 321 00 12
info@jochumhof.nl
www.jochumhof.nl

Verborgen achter oude muren, midden in het
mooiste kloosterdorp van Nederland, ligt de
Jochumhof; een enclave van natuur, historie en rust
met een prachtig uitzicht over de Maas

De botanische tuin in Steyl kent een lange
geschiedenis. De oudste delen van de tuin dateren
al van 1799.
In 1933 richtte Pater Peter Jochum de botanische
tuin opnieuw in om het biologieonderwijs aan het
klooster te ondersteunen. Vanuit alle werelddelen
brachten missionarissen plantenzaden mee naar Steyl
ten behoeve van de tuin van pater Jochum.
In 1971 werd het werk van pater Jochum
overgenomen door een Stichting en werd de tuin
naar hem vernoemd.
Tot op de dag van vandaag zorgt de Stichting
Botanische tuin Jochumhof, met een grote groep
vrijwilligers uit de omgeving, voor de verschillende
deeltuinen.

Voor een gastvrije ontvangst op een zéér bijzondere
plek bent u bij de Jochumhof aan het juiste adres.
Geniet van een heerlijk kopje koffie en een lekker
stukje echte Limburgse vlaai in ons Grand Café, op
ons zonnige terras aan de oever van de Maas of
op ons Tuinterras met in het midden de befaamde
Japanse Ginko boom.

In de Jochumhof zijn verschillende soorten
tuinen te bezichtigen: de rotstuin, de geurtuin, de
mediterrane tuin, de heemtuin, de kruidentuin en
de Tigliëntuin. Ook zijn er veel monumentale bomen
te bewonderen.

Het Grand Café is te vinden in het hart van onze
botanische tuin. Dit voormalige boerderijtje is omgetoverd tot een warm en gezellig horeca-etablissement. De nostalgische inrichting zorgt voor een eigen
identiteit en zal iedereen een huiselijk gevoel geven.
Het Grand Café beschikt over 70 zitplaatsen en biedt
ruimte aan 100 tot 125 personen.
Onze bijzondere Maaszaal is een grote ruimte met
een spectaculair uitzicht over de Maas, Baarlo, de
stuw en het veer. De Maaszaal heeft een eigen karakter en is zeer geschikt voor familieaangelegenheden,
reünies of personeelsfeestjes. Ook voor vergaderingen is dit een zeer inspirerende plek.
Buiten onze reguliere openingstijden zijn wij voor
feesten en partijen ook ‘s avonds geopend.

