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Op het landgoed Hackfort bij Vorden 
hebben altijd stinzenplanten 

gestaan. Uit verhalen is bekend dat er 
grote vlakken bosanemonen en lelietjes-
van-dalen waren. Door verruiging van 
het park kregen bramen de overhand 
en zijn veel van die stinzenplanten 
verdwenen. Maar niet helemaal, zo bleek 
hier en daar in het voorjaar in hoekjes 
van het park. Dat bewees dat deze soorten 
ooit wel aangeplant waren. Zou dit weer 
te herstellen zijn, was de vraag van 
Natuurmonumenten, sinds 1981 nadat 
de laatste baron Van Westerholt tot Hack-
fort gestorven was de eigenaar van Land-
goed Hackfort en bijbehorend Kasteel. 

Overkoepelend plan  Hackfort is een 
groot landgoed en het parkbos dat met 
stinzenplanten beplant moest worden 
is zo'n drie hectare. Bij dit soort grote 
projecten is het belangrijk te beginnen 
met een plan. Vaak wordt op buiten-
plaatsen de fout gemaakt dat er wel 
bollen geplant worden, maar dat een 
achterliggend plan ontbreekt – uit 
tijdgebrek of omdat er plotseling nog 
wat geld over blijkt te zijn. Dan worden 
verkeerde combinaties of niet-passende 
soorten aangeplant, zoals Daslook 
bijvoorbeeld, een prachtige maar enorm 
woekerende plant. Daslook is een ideale 
plant voor achterin het park, maar 

niet langs de oprijlaan waar binnen 
korte tijd kleinere stinzenplanten 
als Vingerhelmbloem en Vroege 
sterhyacint bedolven zullen raken. 
Een overkoepelend plan is dus de 
start voor een geslaagde stinzen-
aanplant. Een plan dat een begin 
heeft en een einddoel, dat passende 
soorten bevat, waar ook volgende 
generaties van kunnen genieten.
Belangrijk zijn een historisch onder-
zoek en een inventarisatie. Wat 
groeide er vroeger, wat staat er al 
en wat komt in de omgeving voor? 
Daarvoor is minimaal één voor-
jaar nodig om te inventariseren. 

In 2008 presenteerde tuin- en landschapsarchitecte Trudi Woerdeman haar boek Tuinieren met 
Stinzenplanten op Kasteel Hackfort. Stinzenplanten vormen een belangrijk onderdeel van haar 
specialisatie, het herstel van oude tuinen en parken. Bij die presentatie ontstond het idee op Hackfort 
weer stinzenplanten te planten. Het was het begin van een prachtig, acht jaar durend project, waarin 
totaal zo'n 500.000 bollen zijn geplant. Trudi Woerdeman maakte het plan.

JAn WiLLem overmArS en trudi WoerdemAn

Boven: Bosanemoon, Anemone nemorosa en Sneeuwroem, Chionodoxa forbesii langs de oprijlaan 

Links: Kievitsbloem, Fritillaria meleagris, met het kasteel Hackfort op de achtergrond
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Ook langs de beekoever staan nieuwe 
soorten: Kievietsbloem (Fritillaria 
meleagris) en Zomerklokje (Leucojum 
aestivum). Daar staan ook nieuwe 
vaste (stinzen)planten: Dotter (Caltha 
 palustris), Slanke sleutelbloem (Primula 
elatior), Vrouwtjesvaren (Athyrium 
filix-femina) en Gele lis (Iris  pseudacorus). 
In het parkbos zijn Italiaanse arons-
kelk (Arum italicum), Mannetjes-
varen (Dryopteris filix-mas), Eikvaren 
( Polypodium vulgare) en Salomonszegel 
(Polygonatum multiflorum) geplant. 

Uitvoering  Voor het gehele stinzen-
project op Hackfort werd er, toen het 
ontwerp in 2009 afgerond was, een 
kosten raming gemaakt en werd de 
aanleg van het project opgedeeld in tien 
fasen: elk najaar één fase. Dat is prettig 
voor de opdrachtgever (spreiding van 
kosten), voor de uitvoerder (spreiding van 
tijd) en ook voor het onderhoud, want 
een nieuwe stinzenaanplant vergt de 
eerste drie jaar het meeste onderhoud. 
Allereerst moesten in het parkbos de 
bramen verwijderd worden. Hoveniers-
bedrijf De Tuinen van Geerdink stelde 
machines ter beschikking. Met een 
speciale aan de kraan gemonteerde 
'hark' werden de bramen uit de rulle 
bosbodem getrokken. Vervolgens 
werden er bladaarde, kalk en vinasse-
kali aan de bodem toegevoegd. 
In het eerste uitvoeringsjaar is de 
bodem nog gefreesd. Foutje, want ook 
al geeft dit een losse en vruchtbare 
bodem voor de aanplant van stinzen-
planten, de grond wordt dusdanig 
verstoord dat er ook veel onkruid 
gaat groeien. Frezen in het parkbos 
hebben we daarna niet meer gedaan. 
Voor de aanplant van stinzenplanten 
in bestaande weiden en gazons is het 
het best de grasmat door te frezen en 
daarna te mengen met (op zandgrond) 
bladaarde, kalk en vinassekali. In deze 
losse verbeterde bodem worden de 
bollen geplant en wordt opnieuw gras 
ingezaaid. Onkruid wordt met het maai-
beheer van de grasmat onder controle 
gehouden. Op en rond het voorplein was 

het doorfrezen van de bestaande grasmat 
echter niet gewenst vanwege de vele 
bollen die er al stonden en de wortels 
van eiken en beuken in de bodem. We 
hebben de bollen dus in het bestaande 
gras geplant. Wel is er vooraf belucht 
(met een vertidrain) en is bladaarde, 
vinassekali en kalk over de grasmat 
uitgestrooid met een strooiwagen.

Uitzetten van de planten  Planten 
volgens ontwerp en goed verdeeld over 
het oppervlakte is natuurlijk cruciaal. 
Als je zomaar aan een kant van het te 
beplanten oppervlak begint is er een 
goede kans dat de bak met planten 
halverwege leeg is. Eerst worden de 
planten verdeeld over potjes. Een 

voorbeeld: je hebt 10.000 kievits bloemen-
bollen voor 500 m2. Er zijn 250 potjes 
nodig met in elk potje 40 kievitsbloemen; 
één potje kievitsbloemen is voor twee 
vierkante meter, De 250 potjes worden 
over het gehele te beplanten opper-
vlak verspreid en dan wordt bolletje 
voor bolletje met de hand geplant.
Wanneer meerdere soorten tegelijk 
geplant worden, een vroegere en een 
later bloeiende dan de kievitsbloem, 
dan worden deze soorten apart uitgezet 
(weer met het ‘potjessysteem’). 
In het park is Lelietje-van-dalen 
( Convallaria majalis) massaal aangeplant. 
Deze stinzenplant slaat wat langzaam 
aan, maar binnen vijf jaar zullen ze de 
bodem volledig bedekken. Ook andere 

Links: Kievitsbloem, Fritillaria meleagris bij de 

watermolen van Hackfort

Rechts: Bollen worden uitgezet volgens het 

‘potjessysteem’ en geplant met vrijwilligers

Onder: Trudi Woerdeman en Jan willem Overmars
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Stinzenpark ontwerpen  Een stinzen-
ontwerp moet historisch en eco -
logisch verantwoord zijn. Er zijn een 
paar belangrijke uitgangspunten.
•	 Inventarisatie van bestaande 
stinzenplanten.
Op Hackfort was in 2009 alleen het voor-
plein rijk aan stinzenplanten. De meest 
opvallende was Bonte krokus (Crocus 
vernus), verder Sneeuwklokje (Galanthus 
nivalis), Lenteklokje (Leucojum vernum), 

Bosanemoon (Anemone nemorosa), Vinger-
helmbloem (Corydalis solida), Holwortel 
(Corydalis cava), Kleine sneeuwroem 
(Chionodoxa sardensis) en Lelietje-van-dalen 
(Convallaria majalis). Behalve de krokus 
werd dit sortiment het uitgangspunt 
voor het ontwerp van de stinzenbeplan-
ting in de overige delen van het park. 
•	 Gebruik van eigen genetisch materiaal. 
Eigen sneeuwklokjes zijn aangeplant 
langs het beek begeleidend pad. Voor de 
rest van het park hadden we te weinig 

sneeuwklokjes, die zijn van elders 
gehaald. Eigen lenteklokjes worden 
ieder jaar, met succes, uitgeplant langs 
de beek. Eigen bosanemonen worden 
op diverse plaatsen opgegraven en 
overal uitgeplant waar ze vroeger 
ook massaal stonden. Hetzelfde geldt 
voor de eigen lelietjes-van-dalen. Na 
enkele jaren beginnen ze nu velden te 
vormen op de plaatsen waar ze vroeger, 
volgens de overlevering, ook stonden. 

In de grote beekweide stond een slecht 
bloeiende groep historische narcissen 
‘Mrs. Langtry’. Deze sierlijke narcis 
dateert van rond 1860 en is vernoemd 
naar een Engelse actrice, geliefde van 
de latere koning Edward VII. We hebben 
de narcis opgegraven, verder gekweekt 
en hebben er grote velden in de beek-
weide mee beplant. Hij bloeit begin 
april volop en is zeer beeldbepalend. 
•	 Historisch bronnenonderzoek. 
Kennis van de historie van het park 

is ook een belangrijk uitgangspunt 
voor het ontwerp. Voor Hackfort deed 
Willem Overmars dat. Het kasteel 
ligt in een prachtig landschapspark, 
aangelegd tussen 1813 en 1825. Daar 
horen stinzenplanten van oudsher 
thuis. Het park gaat vloeiend over in de 
omringende, landelijke omgeving met 
weilanden, bouwland en boerderijen. 
De slingerende beek is het verbindende 
element. De paden nodigen uit voor 
een wandeling vol afwisseling. Juist 
langs deze paden en in de glooiende 
beekweiden zijn in de afgelopen jaren 
veel stinzenplanten bijgeplant. 
•	 Toevoeging van ‘nieuwe’ nog niet 
op Hackfort voorkomende soorten.
Blauwbloeiende stinzenplanten zijn 
extra toegevoegd: Vroege sterhyacint 
(Scilla bifolia), Oosterse sterhyacint (Scilla 
siberica) en Sneeuwroem (Chionodoxa 
luciliae) bij de watermolen en de al aan-
wezige Kleine sneeuwroem (Chionodoxa 
sardensis) is op meer plaatsen geplant.
Nieuw is ook de aanvulling van in eind 
april en mei bloeiende soorten die op 
Hackfort ontbraken. Voor late bloei 
zorgen blauwe Boshyacint (Hyacinthoides 
non scripta) in de bosbermen en Spaanse 
hyacint (H. hispanica) langs de oprij-
laan. Het laatst bloeit Dichtersnarcis 
(Narcissus poeticus) in de beekweide.

Als na drie tot vijf jaar de vlakken met 
stinzenplanten volgroeid zijn krijgt onkruid 
weinig kans meer en is het onderhoud nihil
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wordt het gemulched, dat betekent 
klein gemaakt met een grasmaaier. 
Het is dan fijn genoeg om gewoon 
te blijven liggen; de stinzenplanten 
zullen er in het voorjaar goed door-
heen komen. Daarbij is deze mulch de 
nodige aanvulling op de humuslaag. 
Na het mulchen worden er organische 
vinassakali en korrelkalk gestrooid.

Ontwikkeling  De beplanting is nu drie 
tot zes jaar verder. De opzet, de bestaande 
stinzenbeplanting te versterken en 
uit te breiden en daarmee het park 
een hogere historische en ecologische 
waarde te geven, is geslaagd. Het parkbos 
is daarbij nieuw leven ingeblazen 
met een mooie, aanvullende stinzen-
beplanting, die nauw samenhangt met 
de tegelijkertijd herstelde wandelpaden 
en zichten naar het kasteel, de water-
molen, beekweiden en stromende 
beek. De stinzenplanten hebben zich 

ongelooflijk goed ontwikkeld en vormen 
 betoverende bloeiende tapijten. Het is 
niet voor niets dat het parkbos van Hack-
fort het Stinzenpaleis genoemd wordt. 
Hackfort is een heel geschikt park 
voor openstelling voor publiek. Er 
is een ruime parkeerplaats, er zijn 
wandelroutes en er is zelfs een horeca-
gelegenheid in het oude koetshuis. 
Om bezoekers van te voren te laten 
weten welke stinzenplanten precies 
bloeien, werkt Natuurmonumenten 
samen met de stinzenfloramonitor van 
 Stinze-Stiens. In de periode van januari 
tot en met mei wordt elke week bekeken 
welke soorten bloeien en daar maakt 
 Stinze-Stiens een wekelijkse update van. 
De gastheren en -vrouwen van Hackfort 
geven ter plaatse informatie over de 
stinzenplanten. Landgoed Hackfort is 
het hele jaar door vrij toegankelijk.  n

met dank aan tuinbaas maarten Vos en irma Vollenga, 

hoofdvrijwilliger bij Hackfort. www.natuurmonumenten.nl/

natuurgebied/hackfort

Zie voor Trudi Woerdeman's ontwerptekening van de 

stinzenbeplanting www.onzeeigentuin.nl 

*met stinzenplanten wordt een groep 

verwilderde sierplanten bedoeld die in een 

regio alleen voorkomen op oude 

landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen, 

voormalige stadswallen en dergelijke, en die 

hun natuurlijke verspreidingsgebied elders, 

veelal veel zuidelijker hebben.

Jan willem Overmars is samen met Toto Lee 
eigenaar van Sterkebollen.nl en tuin De Warande 
in Laag Keppel, www.dewarande.nl; zij voeren de 
stinzen- en bostuinontwerpen van tuin- en 
landschapsarchitecte en tuinhistorica Trudi 
Woerdeman uit

Links: Bonte krokus, Crocus vernus tussen het 

voorplein en de watermolen

Rechts: Narcissus ‘Mrs. Langtry’, een historische narcis 

die ooit door bewoners van het kasteel is geplant

Onder: Langs het pad door het parkbos bij de beek 

bloeien in het voorjaar o.a. Salomonszegel en 

Grote muur
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stinzenplanten zijn geplant, tussen de 
lelietjes-van-dalen en bestaande klimop 
en natuurlijk in het gras zoals langs 
de oprijlaan. Deze soorten vermeer-
deren zich vegetatief onder de grond 
en/of via zaad. Het aantal ingeplante 
bollen per vierkante meter (gemiddeld 
25) geeft het eerste jaar nog geen vol 
effect, dat heeft even tijd nodig. Maar 
na een jaar of drie is het resultaat van 
de verwildering al wel zichtbaar.

Onderhoud  Het stinzenpark wordt 
samen met een sterk vrijwilligersteam 
onder leiding van De Warande onder-
houden. Er wordt vooral veel gewied. 
Het eerste jaar na het planten is er 
het meeste onderhoud. De bodem is 
verstoord en de stinzenplanten zijn 
nog niet bodem bedekkend. Met name 
brandnetels, springzaad en bramen 
komen massaal op. Het is belangrijk 
deze weg te halen voordat ze zich 

eventueel uitgezaaid hebben. 
De eerste wiedronde is in april; daarna 
gebeurt het om de vier weken tot de 
langste dag, rond 21 juni. Van eind 
juni tot en met oktober wordt er 
om de zes weken gewied. Dit is best 
bewerkelijk, maar als na drie tot vijf 
jaar de vlakken met stinzenplanten 
volgroeid zijn krijgt onkruid weinig 
kans meer en is het onderhoud nihil.
Als het blad gevallen is in het najaar 

(advertenties)
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Oosteinderweg 489,1432 BJ Aalsmeer 
Tel 0297-342546, www.belle-epoque.nl 

Snoeicursus/workshop                      18 maart

Markt Onder de Linden, Noordwijk   10-11 juni

Aalsmeers Flower Festival                17-18 juni

Vernieuwde webshop met meer dan 1400 verschillende rozen
Ook beschikbaar als app via     

Oosteinderweg - 489 1432 BJ Aalsmeer - www.belle-epoque.nl
P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N

Japanse en meditatieve tuinen zijn 
een specialisme van Pieter de Koning Tuinen,
Dr. Welfferweg 11 B
3615 AK Westbroek (Utr.), 0346 - 28 21 40
Nu ook: Ambachtstraat 56, Hillegom

www.japansetuinen.nl

Krijn Spaan
Kwekerij / Hoveniers

Kromme Rade 5, Kortenhoef, 035 - 656 21 71

Exclusieve 
vaste en
éénjarige 
planten

Voor de echte tuinliefhebber
Bezoek onze site 

www.
krijnspaan

.nl

Exclusieve
vaste en
éénjarige
planten
en heesters

�ursery the�illows
speciale vaste plantenkwekerij

Vlaamseweg 8 (hoek Westelijke Randweg), Haarlem
tel. 023-5248665 / email: hans.stolvoort@planet.nl
geopend: vr 09.00-18.00 uur, za 09.00-17.00 uur

De Kleine Plantage
Handerweg 1,  Eenrum
info@dekleineplantage.nl
www.dekleineplantage.nl
open 
wo-za van 9.00-17.00

Wij worden lyrisch van planten en tuinen. Wij verliezen 
ons in de schoonheid van het land. Wij houden van het 
dromerige waas van grassen, van mooi en sprekend 
blad, van de explosie in de zon en de ingetogenheid in 
de schaduw. We kweken de planten waar we van hou-
den. We hebben een mooi bedrijf en we genieten ervan 
als anderen zich laven aan onze passie. 
U bent van harte welkom.

t  o m a l  i  n e 
wallisweg 32 b rotterdam tel: 010-2457095 www.tomaline.nl info@tomaline.nl  

fietsenberging met een groen dak
van inlands hardhout en 
met een opbergdeur
uitgevoerd en geplaatst 
naar uw wensen in een 
hoogwaardige afwerking

Uniek ambachtelijk vervaardigde 
 natuurstenen objecten voor in de tuin  
of bij huis.

We kunnen op deze objecten handmatig 
een door u gekozen tekst aanbrengen.

Zijlvestweg 44 / 9962 TB Schouwerzijl (GN)
T (0595) 49 22 42 F (0595) 49 22 16
info@deschreef.nl www.deschreef.nl

Een sieraad voor uw tuin, een thuis voor uw dieren

* naar eigen ontwerp * indien gewenst: montage 
* zelf op te bouwen, complete wanden

PREFAB TUINHUIZEN EN DIERENVERBLIJVEN

Timmerbedrijf B.G. Hijink: Gelkinkweg 4, 7095 CB De Heurne (Dinxperlo) 0315-651060
Vraag onze gratis folder aan of kom kijken, graag na telefonische afspraak (ma t/m za)

Voor meer informatie kijk op: www.bghijink.nl

Foto: Campanula ‘La Belle’
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Dorpsstraat 192 Winkel • 0224 - 541276 • www.liefhebbersplanten.nl

VASTE PLANTEN,  HEEMPLANTEN, ROZEN
KLIMPLANTEN, TUIN EN THEETUIN

KWEKERIJ  DE  BEEMD

Oudendijk 25, Warffum. Tel: 0595-424589
www.kwekerijdebeemd.nl

  Open:1 april tot 1 oktober, woensdag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

Buitenhuizerweg 19
7961 LX Ruinerwold
Tel. 0522 - 481827

Biologisch-dynamische kwekerij
van een breed assortiment keuken- en geneeskruiden

Kwekerij en assortimentstuin geopend:
mei, juni en juli op vrijdag en zaterdag

van 10.00 tot 17.00 uur.
Feestelijke Open dag zondag 17 juni.

rondleidingen na telefonische afspraak.

30 jaar

14 + 15 juli   Midzomerplantenmarkt - Salviadagen

Open: di t/m za van 10-5 uur en 
1e en 3e zondag vd maand van 11-5 uur

T (0598) 635 000  I  www.tuingoedfoltz.nl

Tuingoed  Fo l t z special i te i tenkwekeri j
vaste planten grassen exoten kruiden gereedschap
brocante Nederlandse Planten Collecties Echinacea en Salvia

Hereweg 346
9651 AT Meeden (Gr)

120318_OET_nr_2_2012.indd   2 23-04-12   12:24

De Tuinwinkel voor 
het betere buitenwerk.
Groot in potten uit Impruneta.
Open op vrijdag en zaterdag.

De Tuinwinkel 
De Hoef Westzijde 50 

1426 AT De Hoef 

Tel 0297- 59 38 10

www.detuinwinkel.nl




