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Wat zijn stinzenplanten? 

De naam is ontleent aan 'stins', de naam die vanaf 1400 in Friesland werd gegeven aan een stenen 

verdedigbaar huis, vaak niet meer dan een toren. Het woord stinzenplant is waarschijnlijk voor het 

eerst gebruikt in 1932 door de heemkundige Jacob Botke die hierbij geïnspireerd werd door de naam 

stinzeblomkes, die de bevolking van Veenwouden gaf aan Haarlems klokkenspel, dat daar rondom de 

Schierstins groeide. Na 1950 raakte de term ingeburgerd en werden stinzenplanten ook buiten 

Friesland gevonden.  

Stinzenplanten zijn verwilderde cultuurplanten die bij oude buitenplaatsen en dergelijke 

oorspronkelijk zijn aangeplant en sindsdien standhouden.  Sommige stinzenplanten hebben zich 

spontaan, op eigen kracht gevestigd.  De meeste soorten zijn aangeplant en al dan niet 'verwilderd'. 

Deze planten zijn op eigen kracht gaan groeien buiten de plaats waar ze ooit zijn aangeplant of 

gezaaid.  Als zo'n plant zich kan standhouden zonder bewuste hulp van mensen, dan noemen we 

hem 'ingeburgerd'.  

 

• voorjaarsbloeiers, met vaak opvallende kleuren 

• overwinteren als bol, knol of wortelstok 

• alle categorieën meegerekend gaat het om ruim 100 soorten  

 

 

Drie categorieën stinzenplanten  

De groep van stinzenplanten is nogal divers. Het is daarom handig om een indeling te maken. In 

volgorde van meest authentieke soorten naar meer twijfelachtig:  

  

(1) Nederlandse stinzenplanten (van oorsprong vaak mediterraan, tot stinzenmilieu beperkt, 

ingeburgerd of oorspronkelijk inheems, bijvoorbeeld sneeuwklokje, bostulp, holwortel)  

(2) regionale stinzenplanten (van oorsprong Midden-Europees, waarbij Nederland aan de rand van 

het verspreidingsgebied ligt, meestal Zuid-Limburg, bijvoorbeeld nieskruid, voorjaarshelmbloem en 

herfsttijloos)  

(3) exotische stinzenpanten, of neo-stinzenplanten (van oorsprong mediterraan of vaak verder en 

niet ingeburgerd, bijvoorbeeld helleborus, keizerskroon, rododendron)   

 

 

Historie en verspreiding  

• verhoogde woonplaatsen, terpen, wierden (puin, toemaak uit stad) 

• kloostertuinen, kerkhoven, pastorieën, versterkte huizen (stinzen en borgen), buitenplaatsen 

• regio's met stinzenmilieu: binnenduinrand, Utrechtse Vechtstreek-Kromme Rijngebied, 

verhoogde woonplaatsen in Friesland en Groningen 

 

 

 

 



Groeiplek 

• kalkhoudend (evt schelpenpaden), voedselrijk, sterke stikstofmineralisatie  

• goed doorlatend door bladcompost, puin of toemaak (= dek van stadsvuil tot in vorige eeuw)  

• sommige soorten verkiezen puinrijk/grindrijk substraat (bv crocus tomentosus) 

• bodemschimmels -> suiker -> mieren  

• mieren (verspreiding zaden, luchtig houden bodem) mierenbroodje / honing als beloning   

• bomen -> suikers -> energiekringloop -> microryza  (en daarom is schaduw niet erg, want 

plant komt ook zonder fotosynthese aan energie) 

• onder licht bos: bomen met niet te dichte kroon en goed verteerbaar strooisel 

• nat in winter geen probleem (zomerklokje en lenteklokje staan in winter heel nat) 

• droog in zomer (plant dan in rustfase) 

• niet verstoord (vooral in zomer niet) 

• bladdek/compost, mits snel verteerbaar (evt versnellen door kalk of in voorjaar te veel aan 

blad weghalen) 

 

Stinzenplanten en bodemschimmels 

Net als vrijwel alle meerjarige planten hebben stinzenplanten behoefte aan stabiele bodems, omdat 

bij voortdurende storing zich geen schimmelflora kan ontwikkelen en deze is  voorwaarde omdat 

planten daarmee in symbiose leven.  Verstoorde bodems zijn daarentegen weer ideaal voor één- en 

tweejarigen.   

 

Stinzenplanten op De Pioniers? 

Gezien de kleiige bodem, de 'toemaak' met stadsvuil is De Pioniers geschikt als stinzenmilieu. Neem 

daarbij de lichte kroon van essen, de aanvoer van goed composteerblad blad en je hebt de ideale 

groeiplaats voor stinzenplanten.  Omdat er zo veel soorten zijn is het aardig om ons te beperken tot 

de Nederlandse stinzenplanten en om aan te sluiten op de historie van de buitens langs Kromme Rijn 

en vooral de Vecht (want daar lijkt het milieu nog het meest op: kleigrond met overgang naar veen).  

 

De volgende soorten komen dan het meest in aanmerking: 

 

- donkere ooievaarsbek   Vechtgebied  

- holwortel    Vechtgebied   

- dichtersnarcis    subtiel qua bloem en geur  

- sneeuwklokje (veel soorten) droge standplaats  

- lenteklokje    natte standplaats 

- zomerklokje   natte standplaats 

- breedbladig klokje  zaait zich soms massaal uit, te veel verwijderen  

- smal longkruid   bescheiden variant van breed lingkruid 

- Italiaanse aronskelk  kan gaan domineren op De Pioniers  

- maarts viooltje   lokaal inheems 

- vingerhelmbloem   

- daslook    lokaal inheems , natte standplaats  

- knikkend vogelmelk   

- boerenkrokus 

- wilde hyacint     



- bosanemoon    lokaal inheems  

- lelietje-der-dalen   woekert sterk, dus niet doen  

- winterakoniet   wordt op De Pioniers nogal dominant  

- breed longkruid  goed intomen   

- vingerhoedskruid   beperkt houden (te veel aan zaailingen verwijderen) 

- lievevrouwenbedstro  lokaal inheems  

- slanke sleutelbloem  natte standplaats  

 

Meer weten ? 

 

- Martenastate, Franeker (volgens kenners de mooiste stinzentuin van Nederland) 

- Stinzenplanten (Piet Bakker en Evert Boeve, 1985) 

- www.stinzenflorafryslan.nl  

- Stinzenplanten- en moerastuin Wim Baas, Kerkdijk 132, Westbroek     

- Oase, voorjaar 2012 en zomer 2013 (artikelen over stinzenflora) 

 


