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 Stinseplanten zijn opvallende voorjaars bloeiende plan-
ten. Van oorsprong komen ze niet in Nederland voor, ze 

zijn vroeger aangeplant bij kastelen, en buitenplaatsen zoals park 
Randenbroek en daarna verwilderd. 

De wandeling gaat helemaal rond, alle aangegeven planten staan 
langs het pad. De kaart helpt u om de bloemen te vinden, de tekst 
geeft informatie om de bloemen te herkennen. Erg leuk! 

Links in het bos staan de blauwe bloemetjes van de vroege sterhyacinth, deze 

staat veel in het park. Hij lijkt op de oosterse sterhyacinth, maar daar kijken de 

bloemetjes naar beneden. 

Rechts langs de beek staan wilde narcissen en als je goed kijkt zie je hier en 

daar nog sneeuwklokjes 

Vlak voor de speeltuin staan links veel bloeiende wilde hyacinten.  

Op de hoek langs de beek staat hier Japans hoefblad, met zijn 

grote bladeren en een bol wit-gele bloemetjes. Ook vind je hier het 

groot sneeuwklokje  met zijn brede bladeren. 
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Volg de beek naar links, aan de linkerkant staat een klein, laag bij de 
grond plantje met een geel bloempje  soms in hele veldjes, dit is speen-
kruid. Speenkruid  is geen stinzenplant, maar groeit hier wel vaak in de 
buurt. 

Rond het grasveldje met de bankjes staat maagdenpalm, met zijn kleine paar-
se bloemetjes. 

5 

4 

6 

3 

7 

8 

Stinseplanten wandeling 
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Vlak voor het bruggetje staat daslook, met kleine trosjes witte 

bloemetjes, pluk maar eens een klein stukje blad, ze ruiken naar 

ui. 

Rechts langs het water staan nog narcissen, vingerhelmbloem 

(lila) en bosanemoon (wit) 
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Ga voor het huis even links om te genieten van krokussen in 

alle kleuren op het grasveld voor het huis. 

Volg daarna het pad langs de beek, na het witte huis links 

staan een paar blauwe vergeet-me-nietjes 

Aan het eind van de vijver staat nog meer sterhyacinth en 

daslook. Het kruipende plantje met de paarse bloemetjes is 

kruipend  zenegroen, geen stinzenplant maar een ‘begeleider’. 

Wel een stinzenplant is de donkere ooievaarsbek, een soort 

geranium. 

8 

Aan het eind van het pad staat een heel wit veld van de streephyacint, 

na de bocht komen er nog veel meer. 9 

Kijk voor het bankje nog even goed links voor de kleine lila bloemetjes 

van de vingerhelmbloem 
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