
Stinzenplanten excursie Friesland

Zaterdag 23 maart 2019

Programma

09.30 – 10.00 u Ontvangst in Tuinmanswoning/Boerderij van Dekemastate 
 met koffie en Friese Oranjekoek

10.00 – 12.00 u Rondleiding door park Dekemastate en bezichtiging
van de state

12.00 – 12.15 u Rit naar  Koarnjum (Cornjum) 2 km
12.15 – 13.00 u Bezoek park  Martenastate
13.00 – 13.15 u Rit naar Stiens 4 km
13.15 – 14.30 u Lunch in Stiens
14.30 –  16.00 u Bezoek aan Vlaskamptuin (Stinze – Stiens)
16.00 u Afsluiting met koffie 

Adressen
Dekemastate
Dekemawei 5, 9057LC Jelsum
www.dekemastate.nl
Martenastate
Martenawei 1, 9056 PE Koarnjum (Cornjum)
www.martenastate.nl  
Vlaskamptuin
Smelbrêge 9, 9051BH Stiens
www.stinze-stiens.nl  

Lunch
Grand Café De Smalle Brug
Smelbrêge 22 Stiens
Vanaf deze lunchlocatie is het slechts 200 meter lopen naar de Vlaskamptuin.

Aanmelden en kosten
Aanmelden voor deze excursie kan tot uiterlijk zondag 17 maart 2019 via de website 
www.rhodovereniging.nl of bij Dick Seigers; dick.diny.seigers@gmail.com   
De kosten voor deze excursie bedragen 30,-  Euro per persoon, dit is inclusief koffie 
bij aankomst in de Tuinmanswoning/Boerderij van Dekemastate, rondleiding door het
park en bezichtiging van van de state, bezoek aan het park van Martenastate,  lunch in
het Grand Café De Smalle Brug in Stiens en rondleiding door de Vlaskamptuin met 
koffie na afloop.
Betaling kan vooraf geschieden op rekening van de Ned. Rhododendron Vereniniging
Rekeningnummer: NL62INGB0006318163 o.v.v. Excursie Friesland.
Men kan ook ter plaatse contant aan de excursieleider betalen.
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De tuinen
Dekemastate is een middeleeuws landhuis uit de 16de eeuw, het huis is ingericht 
alsof de laatste bewoners  even weg zijn, voor de inrichting is gebruik gemaakt van 
meubels en schilderijen die van oudsher in Dekemastate thuis horen.
Rondom het gebouw en gracht ligt een klassieke tuin, deels ommuurd en een 
boomgaard, verder is er een parkgedeelte waar in het voorjaar de stinzenplanten zijn 
te bewonderen, er groeien hier o.a. sneeuwklokjes, boerencrocus, holwortel en 
bostulp.
De geschiedenis van Martenastate gaat terug tot ca. 1400 toen deze state werd 
bewoond door ene Sietze Martena.
In 1899 is de oude state gesloopt  en vervangen door een klein slot dat thans privé 
wordt bewoond
Het park wordt omlijst  door karakteristieke lanen en de stinzenflora is rijkelijk 
vertegenwoordigd, liefst 15 verschillende soorten worden hier aangetroffen.
De Vlaskamptuin in Stiens is gelegen in het centrum achter het historische 
“Doktershûs” (1838), de tuin is ontworpen door de tuinarchitect Gerrit Vlaskamp 
(1834 – 1906) in een landschapsstijl die in de 19de eeuw in de mode was en 
“slingertuinen” werden genoemd.
De Vlaskamptuin heeft waarschijnlijk nog altijd de originele padenstructuur en rilliëf
uit die tijd en er zijn op grote schaal voorjaarsbollen aangeplant.

www.stinzenflora-fryslan.nl
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