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Trudi Woerdeman 

Het was op een zonnige dag in het vroege 
voorjaar van 1981, dat ik de buitenplaats 
Huis te Manpad in Kennemerland bezocht, die 
toen al bekend stond om zijn stinzenplanten. 
Duizenden sneeuwklokjes bloeiden onder de 
oude bomen, afgewisseld met velden winter-
aconieten. Een betoverend bostapijt in wit en 
geel! Daar raakte ik voor het eerst betoverd 
door de stralende pracht van honderden 
bloeiende stinzenplanten.

Stinzenplanten op buitenplaatsen 
Ik vroeg de tuinbaas honderduit 

over het beheer van die rijkdom. Er 

stonden in totaal zo’n 20 soorten, 

die elkaar afwisselden in bloei vanaf 

februari, tot diep in mei. Dankzij de 

zorg van de tuinbaas en z’n voor-

gangers bleef deze voorjaarspracht 

al eeuwenlang, jaar in, jaar uit, in 

stand. 

Stinzenplanten zijn vooral bekend 

van oude buitenplaatsen en kas-

telen. Zij vormen een bijzondere 

groep verwilderende sierplanten, 

vooral vroegbloeiende bolgewasjes. 

Het is een historische groep van 

planten, die een of twee eeuwen ge-

leden daar werden geplant en goed 

verzorgd. Ze zijn op eigen kracht 

verwilderd en door de jaren heen 

massaal ingeburgerd. 

De naam ‘stinzenplanten’ dook 

voor het eerst op in Friesland in 

1932 (‘stins’ is ‘stenen huis’ in het 

Fries). Friese heemkundigen en 

botanici bedoelden daar een groep 

van meest in het voorjaar bloei-

ende planten mee, die alleen maar 

voorkwamen op historische plek-

ken, op ‘stinzen’ en ‘states’, in oude 

stadsparken en op kerkhoven. Later 

bleek, dat stinzenplanten in heel 

Nederland op buitenplaatsen voor-

komen.  Zij groeien graag op die 

plekken, waar ooit getuinierd werd. 

Het grootste deel van deze groep 

hoort tot de vroegbloeiende bol-, 

knol- en wortelstokgewasjes, die 

hun bloem en blad al een jaar tevo-

ren in hun bol hebben aangemaakt 

en zo ‘startklaar’ staan voor de 

lente. Ze bloeien stralend in de zon 

onder de nog bladerloze bomen. Het 

is een vreugdevolle beleving, om 

deze bloeiende tapijten van bolge-

wasjes met hun lange voorgeschie-

denis ieder voorjaar weer te beleven. 

Tot de stinzenplanten worden on-

dermeer gerekend: diverse soorten 

sneeuwklokjes, soorten sterhyacin-

ten, sneeuwroem, winteraconiet, 

wilde krokus, lenteklokje, wilde 

hyacint, wilde narcis, kievitsbloem, 

soorten vogelmelk, dubbele knol-

steenbreek, lelietje van dalen, 

salomonszegel, soorten aronskelk. 

We kennen ze allemaal wel uit onze 

eigen tuinen. 

Stinzenplanten in de tuinhistorie
Al sinds de middeleeuwen staan 

stinzenplanten als sierplant in onze 

tuinen. Op middeleeuwse schil-

derijen zien we bijvoorbeeld het 

lenteklokje en het lelietje van dalen 

afgebeeld. In een kruidenboek 

uit de 16de eeuw wordt de wilde 

narcis beschreven. De bloem wordt 

geprezen om zijn schoonheid en er 

wordt bij vermeld, dat deze bloem 

zowel in het wild als in tuinen 
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voorkomt. In een tuinhandboek uit 

de 17de eeuw wordt van het lelietje 

van dalen gezegd, dat ze in het wild 

groeien, maar dat zij in tuinen nog 

veel mooier bloeien dan in het wild, 

dankzij de goede verzorging van de 

tuinman. 

Aan het eind van de 16de eeuw 

komen de meeste stinzenplanten al 

in onze tuincultuur voor. Het zijn 

meestal de mooie bol- en knolge-

wassen, die in het wild groeien in 

Noord-, Midden- en Zuid-Europa 

rond de Middellandse Zee tot in 

Klein-Azië. In die tijd werden deze 

bolgewasjes nog heel anders toe-

gepast. Ze werden keurig op rijen 

gezet in geometrisch gevormde 

bloemparken. Ze mochten niet ver-

wilderen. Pas in de landschapspar-

ken, die vanaf het eind van de 18de 

eeuw en vooral in de 19de eeuw in 

Nederland werden aangelegd, begon 

men bolgewasjes op een heel andere 

manier toe te passen. Dat hing 

samen met een veranderde smaak 

op het gebied van de tuinkunst. 

Parken werden voortaan aangelegd 

als één landschappelijk geheel, als 

een schilderachtige en natuurlijk 

aandoende compositie van boom-

groepen, glooiende weilanden, 

langgerekte waterpartijen, golvende 

bosranden en slingerende wan-

delpaden. Dat gebeurde voor het 

eerst in Engeland rond 1750. Later 

gebeurde dat in heel Europa. 

In de natuurlijker sfeer van deze 

landschapsparken werden ook 

stinzenplanten aangeplant, die 

vervolgens de kans kregen om er 

te verwilderen. Dat verwilderen 

ging des te gemakkelijker, omdat 

het gebruikelijk was om de bodem 

gedegen te verbeteren, voordat men 

ging planten. 

Hoogtepunt van het grootschalig 

tuinieren met wat wij tot de stin-

zenplanten rekenen, vindt plaats 

in Engeland vanaf 1870. William 

Robinson was de eerste, invloedrij-

ke tuinschrijver, die schreef over de 

schoonheid van de wilde tuin (“The 

Wild Garden”). Zelf had hij op zijn 

landgoed ‘Gravety Manor’ weilan-

den vol geplant met wilde narcis-

sen en in zijn parkbos stonden vele 

lentebloemen. Hij plantte er hon-

derden bollen zoals sneeuwklokjes, 

wilde krokussen, blauwe anemo-

nen, kievietsbloemen, bostulpen, 

dichtersnarcissen, wilde hyacinten, 

zomerklokjes, lelietjes van dalen en 

nog veel meer. 

Hij beveelt een nieuwe manier van 

planten aan: “To do it rightly we 

must group and mass as Nature 

does (..) the true way is to make 

pretty colonies of plants, one or two 

kinds prevailing in a spot”. In feite 

is dit pas de manier waarop men op 

landgoederen echt grootschalig ging 

tuinieren met vele soorten verwil-

derende bol-, knol- en wortelstok-

gewassen. Hiermee zet Engeland de 

definitieve toon voor het massaal 

aanplanten en laten verwilderen in 

landschapsparken van wat wij hier 

op onze buitenplaatsen ‘stinzen-

planten’ noemen. 

Dit werd een internationale tuin-

trend, ook op onze Nederlandse 

buitenplaatsen. Toen moet het aan-

zien van de landschapsparken, waar 

nu stinzenplanten massaal aanwezig 

zijn, tot stand gekomen zijn. 

Wilde narcissen, William Robinson.
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Eigen ervaringen, een geslaagd experiment 
Ik raakte helemaal in de ban van 

die bloeiende tapijten stinzenplan-

ten op onze buitenplaatsen, en ik 

nam me heilig voor om er zelf mee 

aan de slag te gaan zodra de kans 

zich voordeed. Die kans kreeg ik 20 

jaar geleden op de Warande. Daar 

mochten we onze intrek nemen in 

de opgeheven, verbouwde kleu-

terschool van Laag Keppel in de 

Gelderse Achterhoek. Het gebouw 

stond midden in de beboste, oude 

rivierduinen van het landgoed van 

kasteel Keppel. Het was voor mij 

een uitdagende vraag of het zou 

lukken om in het eigen stuk bos 

van de Warande stinzenplanten 

met deze speciale ‘buitenplaats’ 

effecten aan de gang te krijgen. Met 

dit aanlokkelijke lentebeeld voor 

ogen heb ik in de bostuin jarenlang 

geëxperimenteerd, met succes. Ieder 

voorjaar bloeien de stinzenplanten 

weer massaler in mijn bostuin. Het 

is een vreugde voor oog en hart om 

deze bloeiende tapijten van kleine 

bolgewasjes met hun lange, mysteri-

euze voorgeschiedenis hier jaarlijks 

te beleven. 

Aanleg en onderhoud 
Puttend uit de ervaringen van de 

tuinbazen van oude buitens, en 

uit de tuinhandboeken van o.a. 

Robinson, is de stinzentuin op de 

Warande aangelegd. Uitgangspunt 

was loofbos op arme zandgrond: 

eiken, beuken, acacia’s, berken en 

grove den. Ook het halfbeschaduwd 

grasveld, de ‘boswei’, bleek zeer 

geschikt te zijn voor stinzenplan-

ten. Allereerst werd het bestaande 

bos licht en transparant gemaakt 

door dunning en snoei, beslist 

noodzaak voor stinzenplanten. 

Vervolgens werd de bodem – na 

het opschonen – grondig verbeterd 

met bladaarde, veen en compost. 

Dit werd licht ingespit. Hierover 

werd kalk gestrooid, en in een later 

stadium organische mengmestkor-

rels (zuinig!). Vooral Vinassekali 

is belangrijk. In de boswei werd 

dit humusmengsel licht verspreid. 

Overigens kan op leemhoudende 

zandgronden, lichte kleigronden en 

veengronden de bodemverbetering 

aanzienlijk soberder zijn. Daarna 

werden in september en oktober 

honderden stinzenbollen en -knol-

len verspreid geplant op de juiste, 

karakteristieke plekken. Om de 

paar jaar scheuren en vermeerderen 

van de bolletjes en wortelstokjes is 

dé manier om uiteindelijk uit te ko-

men bij dat prachtige, massale effect 

van een stinzentapijt op een steeds 

groter wordend oppervlak. 

Het constant gehouden, jaarlijks 

onderhoud in de stinzentuin is 

belangrijk. In ons geval op zure 

zandgrond bestaat dat uit bladhar-

ken in de winter en het blad met 

kalkkorrels in lagen op hopen zet-

ten. Tegelijkertijd wordt de tot blad-

aarde verteerde bladhoop van het 

jaar daarvóór weer dun uitgespreid, 

samen met kalk. Eventueel nog wat 

aangevuld met compost. Strooi later 

nog wat organische meststoffen dun 

eroverheen. In droge tijden moeten 

de stinzenplekken beregend wor-

den. Ongewenste kruiden worden 

gewied. 

Als stinzenplanten in grasland 

staan, kan het gras pas begin juni 

gemaaid worden. Ook op het gras 

is een jaarlijkse humusgift met kalk 

nodig. 

Ontwerpen met soorten en bloeifasen 
Er zijn zo’n drie verschillende 

bloeifasen, van januari tot in mei. 

Van maand tot maand verschuiven 

de kleuren van het stinzenbloemen-

tapijt als een toverbal. Ze kleuren 

de lente tot een intens feestelijke 

beleving. Een zeer belangrijk aspect 

van ontwerpen met stinzenplanten 

is het afstemmen op deze bloeifases. 

Er zijn drie mogelijkheden. Één 

soort en één kleur massaal, in kleu-

rencombinaties, of hier en daar in 

kleinere groepen. Met stinzenbloe-

men van één soort in effen kleur 

kunt u dat prachtige, massale effect 

bereiken, dat zo karakteristiek 

is van stinzenplanten op buiten-

Aan het werk op de Warande. 

(foto Geert Overmars)
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De derde bloeifase
in april en mei:

Eén soort, één kleur massaal:
Allium ursinum, daslook, wit kantwerk in 

het bos.

Convallaria majalis, lelietje van dalen, wit, 

geef ze de ruimte. 

Hyacinthoides non-scripta, wilde hyacint, 

blauw.

Ornithogalum nutans, knikkend vogelmelk, 

wit in het gras. 

Kleurencombinaties:
Ornithogalum nutans, knikkend vogelmelk, 

en Hyacinthoides non-scripta, wilde hya-

cint, blauw en wit in gras. 

In groepen: 
Hyacinthoides hispanica, Spaanse hyacint, 

blauw. 

Leucojum aestivum, zomerklokje, wit.

Primula vulgaris, stengelloze sleutelbloem. 

De eerste bloeifase 
in januari en februari: 

Één soort, één kleur massaal: 
Crocus vernus, bonte krokus; Crocus tom-

masinianus, boerenkrokus. Lila. 

Eranthis hyemalis, winteraconiet. Geel.

Galanthus elwesii, groot sneeuwklokje; 

Galanthus nivalis, gewoon sneeuwklokje; 

Galanthus woronowii, glanzend sneeuw-

klokje. Witte velden en een vroege lente in 

de tuin.

Kleurencombinaties:
Galanthus elwesii en Scilla miczenkoana, 

vroege sterhyacint. Wit en porseleinblauw. 

Galanthus woronowii en Crocus vernus. Zui-

ver wit tussen lila crocussen. 

Galanthus nivalis en Eranthis hyemalis. Een 

klassieke combinatie van wit en geel. 

De tweede bloeifase
in maart en april: 

Eén soort, één kleur massaal: 
Anemone nemorosa, bosanemoon, wit; 

Anemone ranunculoides, gele anemoon.

Chionodoxa sardensis, sneeuwroem, blauw 

met wit hart. 

Corydalis solida, vingerhelmbloem, rose; 

Corydalis cava, holwortel, donkerrose en 

wit.

Scilla siberica, oosterse sterhyacint. Diep 

donkerblauw. 

Kleurencombinaties: 
Anemone nemorosa en Scilla siberica, don-

kerblauw met witte wolken.

Corydalis solida en Chionodoxa siehei,  

sneeuwroem. Rose wolken tussen blauw-

wit. 

Fritillaria meleagris, kievitsbloem, paars, 

en Anemone ranunculoides, paars tussen 

een geel tapijt. 

plaatsen. U kunt ook werken met 

uitgekiende kleurencombinaties. 

Gebruik dan niet meer dan twee 

soorten en twee kleuren. De derde 

mogelijkheid geldt vooral voor de 

later bloeiende stinzenplanten eind 

april en mei. Als zij hier en daar 

in kleine groepjes worden geplant, 

komen ze beter tot hun recht. 

Zelf tuinieren met stinzenplanten 
U hoeft geen landgoed te bezit-

ten voor een eigen stinzentuin. Dit 

artikel is een uitnodiging om zelf 

te gaan tuinieren met stinzenplan-

ten onder de bomen en struiken in 

eigen tuin. Dat kan op de kleinere 

schaal van de particuliere tuinbe-

zitter, maar ook op grotere schaal 

onder oude bomen van parken en 

plantsoenen. 

In mijn boek over Tuinieren met 

stinzenplanten leest u meer hierover 

( zie de boekbespreking achterin dit 

Oasenummer). Daar vindt u nog 

uitgebreider lijsten van de mooiste 

en meest bruikbare stinzenplanten 

voor eigen tuin. Het is gemakkelij-

ker dan u denkt. Haal stinzenplan-

ten uit de vergetelheid en plant ze 

weer aan. Hiermee bewaart u ook 

dit charmante, culturele erfgoed. 

Trudi Woerdeman is tuinarchitecte 

én tuinhistorica met als specialisatie 

de geschiedenis van de tuinkunst. Zie 

www.dewarande, ook voor de Open 

Dagen.

http://www.dewarande

