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Krokussen, sneeuwklokjes en aronskelken: stinzenplanten rond de Groninger 
Borgen 
Heilien Tonckens geeft lezing over ‘Börgbloumkes’ tijdens Groen Erfgoedcafé 2020  
  
Het derde ‘Groen Erfgoedcafé’ is op zaterdag 28 maart 2020 met een lezing over 
stinzenplanten en excursies naar de Coendersborg in Nuis en ’t Steenhuus in Niebert. Het 
programma begint om 13:00 uur in Dorpshuis De Vrijborg in Nuis.  
  
De middag begint met een lezing door Heilien Tonckens, een specialist op het gebied van 
stinzenplanten. Heilien inventariseerde veel stinzen, steenhuizen en borgterreinen waardoor 
er nu veel kennis is over de stinzenplanten. Momenteel werkt zij mee aan een boek over 
stinzenplanten, dat dit voorjaar verschijnt.  
 
Excursie 
Na de lezing in dorpshuis ‘De Vrijborg’ in Nuis volgt de excursie. De deelnemers gaan de 
bloeiende stinzenplanten zien bij de Coendersborg en het steenhuis en krijgen uitleg over 
steenhuizen en hun tuinen en de historie. Behalve de tuinen is ook de gerenoveerde 
Coendersborg te bezichtigen. Om de historische sensatie te completeren, kan gependeld 
worden tussen beide locaties met een historische bus van het Nationaal Bus Museum in 
Hoogezand. 
  
De organisatie van deze editie is in handen van Boerderijenstichting Groningen, 
Erfgoedvereniging Heemschut Groningen, Nederlandse Tuinenstichting Groningen en 
Stichting ‘Het Tuinpad Op’ in samenwerking met Erfgoedpartners en Het Groninger 
Landschap.    
 
Deelname kost € 12,50 per persoon voor donateurs van één van de vier betrokken 
organisaties. Niet-donateurs betalen € 17,50 per persoon (Dit is inclusief koffie/thee inloop 
en twee consumpties bij de afsluiting). 
 
Opgeven kan via (de website van) Erfgoedpartners: Aanmelden Groen Erfgoedcafé 2020, 
info@erfgoedpartners.nl (vergeet dan niet uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal 
deelnemers te vermelden) of telefonisch (050 313 00 52).  
 
Het ‘Groen Erfgoedcafé’ wordt voor de derde keer gehouden. De vorige ‘Groen 
Erfgoedcafés’ waren in 2017 bij Ekenstein in Appingedam en in 2018 bij Ewsum in 
Middelstum.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erfgoedpartners: (050) 313 0052. De 
foto is gemaakt door René Oosterhuis. 
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