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Over Sifra Timmermans

Links hiervan de eerste van de 
tekeningen die Sifra Timmermans 
voor Oase gaat maken. Sifra heeft 
in 2014 de opleiding Land scape 
Design op Hogeschool HAS afge-
rond. Tijdens haar afstuderen 
is ze begonnen met haar bedrijf 
Tuinrecept. Als tuinontwerper 
en tuinvrouw richt ze zich op 
natuurlijke en eetbare tuinen en 
is aangesloten bij Wilde Weelde. 
Ze is gespecialiseerd in samen 
ontwerpen en samen tuinieren. 
Ook maakt ze graag tekeningen 
van eetbare planten, natuurlijke 
principes en leuke tuinideeën. 
De komende tijd zal ze in Oase 
praktische tuin ideeën uitteke-
nen, waarmee je je eigen tuin nog 
natuurrijker kunt maken. 
Heb je een van de ideeën uitge-
voerd in je tuin of heb je leuke 
aanvullende ideeën? Laat het 
weten!
info@tuinrecept.nl
 www.tuinrecept.nl 
www.facebook.nl/tuinrecept

Om te lezen
Stinzenplanten in Fryslân

In de vorige Oase werd dit boek 
al kort aangekondigd. Het is de 
gewijzigde en uitgebreide herdruk 
van het in 2008 verschenen Stin-
zenflora in Fryslân. Inmiddels is 
er meer aandacht gekomen voor 
stinzenplanten en is er ook meer 
over bekend geworden. Bestaande 
teksten zijn daarom aangevuld en 
er is een nieuw hoofdstuk over de 
historie van stinzenplanten toege-
voegd, geillustreerd met een groot 
aantal afbeeldingen uit historische 
boeken. Nieuw is ook een bijdrage 
over de toekomst van stinzenplan-
ten. Doordat ze zo in de belang-
stelling staan en er grotere vraag 
is naar plantgoed spelen kwekers 
daarop in. Daarbij wordt niet het 
historische plantgoed als uitgangs-
punt genomen maar worden ook 
nieuwe variëteiten gekweekt. Risico 
daarvan is dat variëteiten, bijvoor-
beeld met andere kleuren of bloeitij-
den, op historische locaties worden 
aangeplant en kruisen met de oude 
vegetatie of zich invasief gedra-
gen. Een waarschuwing om juist 
met de huidige belangstelling, toch 
met zorg en respect met dit groene 
erfgoed om te gaan, is op z’n plaats. 
Belangrijke hoofdstukken zijn die 
over het stinzenbiotoop, de rol van 
bodemschimmels en het onderhoud 
en beheer. Dat is belangrijke kennis 
om met deze begroeiing om te gaan. 
Hoe natuurlijk de stinzenbegroei-
ing ook oogt, het is het product van 
generaties lang tuinieren. Tuinba-
zen hielden zich bezig met winnen 

van zaden, het periodiek oprooien 
en weer uitplanten van de bollen 
en zorgden voor bemesting. Het 
beheer, juist ook in de periode dat 
de stinzenplanten niet zichtbaar 
zijn, moet zorgvuldig gebeuren om 
bijvoorbeeld bodemverdichting 
door zware machines te voorkomen. 
Willen stinzenplantenvegetaties 
ook voor de toekomstige generaties 
behouden blijven is continuïteit in 
het beheer en de kennis daarvan 
onmisbaar. Daarom is dit boek een 
fijne aanvulling op de al beschikba-
re informatie.
(Machteld Klees)
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