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We zetten de bloemetjes buiten!

Beste lezer,

Frisia Bergum en JUB Holland planten maar liefst 650.000 stinzenflora bloembollen in het Spoarpark. Deze Stinzenflora komen 
van oudsher ook voor in het gebied. In deze nieuwsbrief een bijdrage van Heilien Tonckens. Zij adviseerde het projectteam over 
het toepassen van deze flora in het park. Veel leesplezier!

De Samenwerking BV Elsloo

Stinzenplanten en Feanwâlden

Het zijn de inwoners van Feanwâlden die de naam 
Stinsplanten gebruikten voor het bloeiende Haarlems 
klokkenspel bij de Schierstins. De Feanwâldsters kenden de 
naam niet van de bijzondere bloementjes. Daarom gaven ze 
het een naam die voor iedereen hier logisch was; ze bloeiden 
immers bij de Schierstins.   

De heer Jacob Botke (heemkundige) schreef in 1932 over 
zijn bezoek aan de Schierstins en nam hierbij de naam 
Stinzeblomkes over van de inwoners. Vervolgens kreeg de 
hele groep bollen die op dit soort historische plekken werden 
gevonden deze naam. De naam werd steeds vaker gebruikt. 
Vandaag de dag in het hele land. Lokaal zijn er wel verschillen 
wat wel en niet bij de groep planten hoort.  

Een logisch gevolg is dan ook dat de ontwerpers van het 
opnieuw in te richten gebied rondom het station zich lieten 
inspireren door de stinzenplanten. Helemaal terug in de tijd 
is het niet. De aanplant ziet er tegenwoordig anders uit. De 
historische soorten zijn niet altijd helemaal meer zuiver te 
verkrijgen. 

Toch is er geprobeerd een link met het verleden te leggen. Je 
laten verrassen door de kracht van de massa (veel van het 
zelfde), maar op verschillende plekken andere bollen. En ook 
in de tijd steeds weer andere soorten. In het verleden toen de 
bollen niet op grote schaal werden gekweekt was er de factor 
tijd die bepaalde hoe de bollen zich zouden handhaven op de 
plek en zich wisten te vermeerderen.  Vandaag de dag willen 
niet meer tientallen jaren wachten totdat de bollen zich royaal 
hebbenuitgezaaid. Dus reken maar dat u dit voorjaar een 
bloeiend geheel zal zien in het opnieuw ingerichte gebied. 

Dit hele plan heeft ook de werkgroep Natuerlik Ferskaat 
geprikkeld om ook verder in het dorp te kijken wat er mogelijk 
is. Dat zal op een bescheidener schaal zijn. Maar hoe dan ook 
zal er genoeg zijn om naar uit te kijken dit voorjaar. 

     Heilien Tonckens - groenadvies

AED geplaatst op station Feanwâlden

ProRail en NS zijn gestart met het plaatsen van 715 AED’s 
op stations in het hele land. Vorige week werd er een AED 
geplaatst op het station in Feanwâlden. De AED is aangemeld 
bij HarstslagNU. Als er een reanimatie nodig in, krijgen burger-
hulpverleners uit de buurt via dit oproepsysteem een melding. 
Zij starten met reanimeren totdat de professionele hulpver-
lening er is  Snelle hulp is namelijk van levensbelang. Kun jij 
reanimeren of wil je het leren? Overweeg dan om je ook aan 
te melden als burgerhulpverlener. Kijk op hartslagnu.nl



Wanneer komen de bloembollen tot bloei?

In dit onderstaande overzicht zie je waneer welke bloemen tot bloei komen. Op de volgende pagina laten we zien waar deze 
bollen worden geplant. 



Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? 
Neem gerust contact op met projectleider Boele Dijkstra, via e-mail: B.Dijkstra@noardeast-fryslan.nl. 

www.dantumadiel.frl/kansen-kernen
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Bonte krokus en Wilde Hyacint
Crocus Flover Record

Hyacinthoides non-scripta

Sneeuwklokje en lenteklokje 
Galanthus nivalis Flore Pleno 
Leucojum Vernum

Narcis 
Narcissus Jonquila

Knikkende vogelmelk,  
bostulp, sneeuwroem
Ornithogalum nutans
Tulipa sylvestris
Chionodoxa luciliae

Narcis
Narcissus poeticus

Daslook
Allium ursinum

Bosanemoon
Anemone nemorosa

Holwortel
Corydalis cava (2021)

Voorjaarshelm-
bloem

Corydalis solida  
Beth Evans

Winterakoniet
Eranthis hyemalis

Op verschillende plekken diverse soorten planten

Foto’s: catalogus JUB Holland

Narcis
Narcissus Trompet
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