Wat stinzenplanten zijn staat hieronder beschreven. In het parkplan staat waar deze planten
komen te staan: Naast de kapschuur, eigenlijk ook op het stuk grond waar nu de zeecontainer
staat. Ook de slootkant kan begroeien met stinzenplanten. Bovenaan inplanten en wachten tot ze
vanzelf naar beneden kruipen. Ook een mooie plant voor de slootkant achter de kapschuur is de
daslook. Dit is ook een stinzenplant, maar een eetbare met en sterke geur. En groeit al in ons
park. Een kwestie van stekken en overplanten.
Het eilandje in de sloot achter de kapschuur is ook een prachtige plek voor dit soort planten die
in het vroege voorjaar bloeien en van de zon genieten. Er achter aan dan wat varens, voor de
zomer begroeiing.

Stinzenplanten
De term stinzenplant is afgeleid van het friese woord stins, wat stenen huis betekent. De
meeste stinzen zijn tussen 1200 en 1400 gebouwd als een versterkt stenen huis in de vorm van
een toren. Later ontwikkelden zich veel van deze stinzen tot landgoederen. Stinzenplanten
zijn in de regel planten die in vroeger eeuwen met name op buitenplaatsen (stinzen) werden
aangeplant en vervolgens zijn verwilderd en ingeburgerd. De stinzenplanten hebben zich
buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied kunnen handhaven door het bijzondere karakter
van het stinzenmilieu: de bodem is goed bewerkt en doorlatend, humusrijk en kalkhoudend en
droogt niet snel uit. Dit typische stinzenmilieu vinden we behalve op buitenplaatsen óók op
b.v. oude boerenhoeven, pastorietuinen, kerkhoven en stadswallen. Ook daar zullen we dus
stinzenplanten kunnen vinden. Van oorsprong zijn de meeste stinzenplanten bosplanten en ze
verdragen in het algemeen redelijk wat schaduw. Hun ontwikkeling en bloei valt merendeels
in het voorjaar voordat het bladerdek zich gaat sluiten. Zo profiteren ze volop van het
lentelicht.
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