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Haarlems klokkenspel

Janine Otto

Stinsenflora
Wat is eigenlijk Stinsenflora?  Stinsenflora is een flora die voor-
kwam bij de Friese stinsen maar ook bij de Groninger borgen en
steenhuizen. Het is een flora die men vooral vindt in de oude 
tuinen van buitenplaatsen, kastelen, boerderijen en kruiden-
tuinen van kloosters.

Er gaan verhalen dat de planten
zouden zijn meegenomen door de
kruisvaarders uit gebieden rond de
Middellandse zee en Klein-Azië en
later zijn verwilderd in Nederland.
Ook vallen inheemse soorten on-
der de stinsenplanten waardoor
een groep planten die niet gemak-
kelijk te definiëren is en vaak per
streek verschilt.  Het zijn planten
die in het voorjaar bloeien en zich
bevinden onder bomen groepen,
onder struikgewas of langs vijver
partijen. In het voorjaar geven de-
ze planten de tuin dan ook een
vrolij k aanzien.
Door de opkomst van de romanti-
sche tuinen na 1800 werden de
meeste stinsenplanten als sierge-
was gebruikt als onderbegroeiing
in bossen en grasvelden.
Toch komen de stinsenplanten
niet overal voor en is hun soort en
aantal afhankelijk van de streek en
het milieu waarin ze willen groeien
en zich vermeerderen. Naast
Fries-land en Groningen v indt men
de stinsenplanten ook  in delen
van Limburg, de Vechtstreek en

het duinengebied. 
Het specifieke milieu dat zich in
parken en tuinen heeft ontwikkeld
kenmerkt zich door een vruchtbare
en doorlatende bodem, ontstaan
door het blad van loofbomen en
de hand van de mens die de
standplaatsen beschermde en be-
werkte.
Stinsenplanten hebben bollen,
knollen of  wortelstokken  en de

planten ontwikkelen in het voorjaar
in zeer korte tijd blad, bloemen en
zaad. Deze enorme groeikracht
halen ze uit hun grote voorraad
reservevoedsel dat is opgesloten
in hun bollen, knollen en wortel-
stokken. Deze planten worden dan
ook   wel  geofyten  genoemd.   Ze
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Winterakoniet

Gevlekte Aronskelk
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Leliet je-der-dalen

Ook midzomer staan tal van planten
in bloei in het Van Beijmabos, Schat-
zenburg.

Schatzenburg
Ook op Schatzenburg is een aan-
tal stinsenplanten geïnventari-
seerd. Wim Poerink stuurde de
volgende lijst. Enkele planten zijn
bij dit artikel afgebeeld.
- winterakoniet
- lenteklokje   
- wilde hyachint          
- wilde narcis
- sterhyachint      
- droogbloeier   
- stinkend nieskruid 
- bosgeelster
- bieslook          
- holwortel      
- lelietje-der-dalen
- lievevrouwenbedstro
- blauwe druifje        
- maarts v iool tje    
- breed longkruid 
- gevlekte aronskelk
- voorjaarshelmbloem          
- daslook           
- oosterse sterhyachint
- italiaanse aronskelk      
- donkere ooievaarsbek 

verdwijnen  weer  in de maand
mei en juni ondergronds om het
volgend voorjaar in al le pracht
weer te voorschijn te komen.
Voorbeelden hiervan zijn de boe-
renkrokus sneeuwroem blauwe
druif, oosterse sterhyachint,bostulp
en aronskelk  

De groep stinsenplanten die met
hun knoppen  net boven of net
onder de grond overwinteren wor-
den de hemikryptophyten ge-
noemd en deze planten houden de
hele zomer hun blad. Dit zi jn on-
der andere het maarts viooltje,
lievevrouwebedstro en het breed
longkruid.
Dat  we  op  de familiedag al dit
schoons niet meer volledig kunnen
aanschouwen ligt dus aan het feit
dat de meeste planten zich reeds
hebben terug getrokken.

Bron:  Oude Hortus André van Schie,
Tuin van ‘De Boschplaatse’



Huberiana 2005,2


