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 HUIS TE MANPAD - HEEMSTEDE 
HELENE BLAAK 

Stinzenplanten – bijzondere 
voorjaarsplanten onder een Friese naam 
donderdag 22 april 2021 

    
 

 
 
Megchelen, 20 maart 2021  
 

Digitale studiemiddag over deze bijzondere botanische plantenverzamelingen 
van tuinen en parken van monumentale huizen, kastelen en historische 
buitenplaatsen 
     
 
Geachte heer, mevrouw,  
  
In een samenwerking van het Gilde van Tuinbazen, de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) 
en financiële ondersteuning door het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert stichting 
Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) een digitale studiemiddag 
over Stinzenplanten, waarvoor wij u met genoegen uitnodigen. De bijeenkomst vindt plaats 
op donderdag 22 april 2021 van 13:15 uur – 16:15 uur en zal via een livestream vanaf 
het dan net gereedgekomen koetshuis op Huis Landfort in Megchelen te volgen zijn. 
 
Achtergrond  
Bonte krokus, holwortel, bostulpen, knikkende vogelmelk, Haarlems klokkenspel… Ze zijn 
een feest voor het oog en een aankondiging van de lente. Deze voorjaarsbollen voor de 
verwildering zorgen voor kleurrijke velden in tuinen en parken. Het zijn de juweeltjes van 
het voorjaar deze bollen voor de verwildering. Vanaf de 16de eeuw is men al begonnen 
deze verwilderingsbollen aan te planten op kastelen, historische buitenplaatsen en 
landgoederen en bij huizen van notabelen. Maar ze zijn ondertussen ook te vinden in 
pastorietuinen, stadswallen, begraafplaatsen en de oudere stadsparken. De benaming 
stinzenplant voert terug naar de benaming die heemkundige Jacob Botke (1877-1939) in 
1932 introduceerde. Het woord is afkomstig van de bevolking van Veenwouden (FR) die de 
voorjaarsbloemen rondom de Schierstins stinzeblomkes noemde. Stins is het Friese woord 
voor een middeleeuwse woontoren. Deze bijzondere begroeiingen bleken echter op 
meerdere plekken in Nederland voor te komen. Men heeft vervolgens de naam 
stinzenplant van Botke overgenomen voor de plantengroep.  
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De belangstelling voor stinzenplanten neemt toe, zowel bij eigenaren en beheerders van 
kastelen, buitenplaatsen en landgoederen als bij het grotere publiek. Deze opbloeiende 
interesse is mooi, maar vraagt tegelijkertijd om bewustzijn over het historische karakter van 
en zorgvuldige omgang met deze bijzondere stinzencollecties. Op deze digitale 
studiemiddag geven uiteenlopende sprekers op basis van hun expertise en ervaring hun 
visie op wat stinzenplanten zijn en wat ze bijzonder maakt. Verder vertellen ze hoe 
bestaande en nieuwe stinzencollecties te onderhouden zijn en kennisoverdracht te 
bewerkstelligen is naar bijvoorbeeld vrijwilligers en de gewone tuinier.   
 
 
Voor wie?  
Deze studiedag is bedoeld voor eigenaren/beheerders van historische tuinen en parken, 
voor tuinbazen, voor vrijwilligers die direct betrokken zijn bij de instandhouding van deze 
tuinen en parken en uiteraard voor de liefhebbers van stinzenplanten. Deelname is gratis 
na aanmelding. U kunt zich hier aanmelden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u 
uiterlijk 24 uur voor aanvang van dit programma een link voor deelname toe. 
 
Wij zien er naar uit u op donderdag 22 april 2021 vanaf 13:15 uur in digitaal verband te 
ontvangen.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
Jennemie Stoelhorst (directeur sKBL) mede namens 
Hennes Claassen (voorzitter Gilde van Tuinbazen) 
Kees Lever (voorzitter NTs) 
Henk Dijkstra (adviseur erfgoed/monumentenzorg Cultuurfonds) 
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Programma 

 
13:15 uur Digitale inloop 
 
13:30 uur Aanvang programma, kort welkomstwoord door gastheer René Dessing 

en enige inleidende woorden door Renske Ek, conservator tuinen Paleis 
het Loo (onder voorbehoud) 

 
13:40 uur De inspirerende begroeiing van stinzenplanten  

 door Heilien Tonckens - groenadvies 
 
14:05 uur Koesteren van historische stinzenplantencollectie buitenplaats 

Vreedenhorst (UT) 
door eigenaar Kees Beelaerts van Blokland 

 
14:30 uur Wederom tot leven brengen van stinzenplantencollectie Dokterstún in 

Stiens (FR) 
 door de eigenaren Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-
Zandee 

 
14:55 uur Ruimte voor vragen in de chat 
 
15:00 uur Pauze 
 
15:15 uur Nieuwe aanplant van stinzenplanten op Huis Landfort in Megchelen 

(GLD) 
 door Rene Dessing en Paul-Robert van der Zouw, resp. directeur en 
tuinbaas Huis Landfort 

 
15:40 uur Belang van kennisoverdracht over stinzenplanten   

 door Gerard van Buiten, hortulanus Botanische Tuinen Utrecht Science 
Park  

 
16:05 uur Aandachtspunten rondom het zorgvuldig beheer van stinzenplanten 

  
16:15 uur Einde digitale bijeenkomst 
 


