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Stinzenstruin 2018: met vernieuwde Stinzenflora-monitor,
een handzame toeristische folder en een app
Dit jaar is Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. De vroege voorjaarsbloeiers,
stinzenplanten, zijn bij uitstek groen cultuurhistorisch erfgoed. Geen seizoen is gelijk en daarom is
er de Stinzenflora-monitor waar je kunt zien wanneer wat waar bloeit. De Kalender in de
Stinzenflora-monitor geeft wekelijks actuele informatie over Stinzenflora in Nederland. Dit is een
goed hulpmiddel bij het plannen van een bezoek aan deze terreinen.
Dit jaar is de Stinzenflora-monitor vernieuwd. De lijst van planten is uitgebreid, de tabel is beter
leesbaar, en om ook de buitenlandse bezoekers aan LF2018 te kunnen bedienen is er nu tevens
een Engelstalige versie. De monitor is goed leesbaar op alle mobiele apparaten en is actief van 10
februari - 13 mei 2018 op de website https://www.stinzenflora-monitor.nl . Daar staat ook de
informatie over de vele voorjaarsactiviteiten die de deelnemers aan de Stinzenflora-monitor
organiseren.
Voor ieder die in het voorjaar erop uit wil is er nu ook een nieuwe handzame folder ‘Stinzenflora in
Friesland’ verkrijgbaar bij de toeristisch-recreatieve centra en de aangesloten organisaties. Hij
kwam tot stand i.s.m. Uytland/Bestemming Noardwest en de regio’s de Greidhoeke en Noardlike
Fryske Wâlden. De folder geeft informatie in het Nederlands en Engels en laat zien welke locaties
echte bloeiende hotspots van Friesland zijn.
De organisatie Nature2U heeft onafhankelijk een app (alleen voor Android) ontwikkeld met
informatie over stinzenflora. De app is samengesteld met stinzenplantenspecialist Heilien
Tonckens en foto’s van natuurfotograaf Wil Leurs, aangevuld met enkele foto’s van
waarneming.nl .
Op een tiental landgoederen en in tuinen van states, stinzen en stijlvolle eeuwenoude
monumentale panden in en buiten Friesland is de stinzenflora te bewonderen. Op sommige
locaties waren deze bijzondere planten er al een paar honderd jaar geleden. Al in februari bloeien

de Sneeuwklokjes net als de Winterakoniet. Longkruid, Holwortel en Bostulp zijn slechts een paar
andere voorbeelden van deze voorjaarsbloeiers.
De Stinzenflora-monitor heeft correspondenten op 9 locaties in Friesland en ook een daarbuiten. In
Gelderland is in de beschutte omgeving van het landgoed bij het kasteel Hackfort een waar
stinzenfloraparadijs. Daar kunt u zien hoe op een dergelijk oud terrein de stinzenflora hersteld
wordt. Deze locatie is ook opgenomen op de stinzenflora-routekaart op de website.
In de Stinzenflora-monitor wordt verder met regelmaat over de bloei van de stinzenplanten in
Europa bericht, of over bijzonderheden, het beheer en de lange geschiedenis van deze planten.
Dit alles wordt rijk geïllustreerd met mooie foto’s door de deelnemers en afbeeldingen uit oude
boeken.
De deelnemers aan de Stinzenflora-monitor organiseren vele activiteiten zoals een tocht met de
Friese paardentram (7 april), excursies en fotografie-cursussen, een voorjaarsfair, festival,
rondleidingen voor groepen en open tuindagen. Alle informatie is te vinden in de Kalender van de
monitor. https://www.stinzenflora-monitor.nl
En tot slot een tip: heerlijk tot rust komen door onderweg te overnachten in een van de vele Friese
B&B’s.
Locaties, contactgegevens, programma's deelnemers aan de Stinzenflora-monitor*:
Dekema State Jelsum. Museumweekend 14 en 15 april. Voorjaarsfair 28 april: met een
stinzenplantenzoekkaart maakt u tijdens deze evenementen zelf een rondgang. Voor prijzen,
openingstijden en activiteiten zie de website. www.dekemastate.nl
Hackfort Vorden (Gelderland). Vrij toegankelijk. Voor speciale activiteiten zie de website. https://
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/hackfort
Jongemastate Raerd. Vrij toegankelijk. www.itfryskegea.nl/jongemastate
Martenastate Koarnjum. Vrij toegankelijk. ( www.martenastate.nl ) Activiteiten in het kader van
Leeuwarden-Fryslân 2018: Grien Festival, start Paasmaandag 2 april, duurt t/m 15 april. En verder
wandelexcursies en cursussen Natuurfotografie Stinzenflora. Voor data, prijzen en aanmelding zie
de website http://www.martenastate.nl en van It Fryske Gea. http://www.itfryskegea.nl/eropuit
Martenatuin Franeker. Vrij toegankelijk van ‘s morgens 8.00 u tot 18.00 u.. www.martenatuin.nl
Pastorietuin Easterein. Openstelling een weekend rond half maart afhankelijk van bloei en het
weer. Zie voor exacte datum en prijzen de website. Groepen minimaal 8 pers. op afspraak. Entree
€ 4. www.facebook.com/pastorietuineasterein/
Philippusfenne Kollum. Openstelling maart en april na telefonische afspraak: 0511 451461 .
www.philippusfenne.nl
Schierstins Feanwâlden. Voor openingstijden, activiteiten en prijzen zie de website.
www.schierstins.nl
St. Vitus kerkhof Stiens. Vrij toegankelijk. http://tinyurl.com/sint-vitus
Stinze Stiens (Doktershûs). Op afspraak via stinze.stiens@icloud.com: groepen (vanaf 8
personen), ontvangst met koffie/thee en iets erbij in het Pakhûs SOLO voor een ‘praatsje’ over de
cultuurhistorische achtergrond van de ‘stinzenblomkes’ en informatie over de ‘Vlaskamptún’
gevolgd door een stinzenstruin door de tuin, vanaf € 6,50 pp. Open tuindagen zie de Kalender in
de Stinzenflora-monitor. https://www.stinzenflora-monitor.nl
Voor overige terreinen in Fryslân met stinzenflora zie www.stinzenflorafryslan.nl

*Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg altijd de websites van de deelnemers voor de meest recente informatie.
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