
 
 

Uitnodiging     Groen Erfgoedcafé    

Heilien Tonckens over stinzenplanten     

           26 maart 2022  

 

In het Groen Erfgoedcafé 2022 is een hoofdrol weggelegd voor stinzenplanten. 

Ieder voorjaar kleuren borgtuinen wit, geel en lichtpaars door alle krokussen, sneeuwklokjes 

en aronskelken. Deze börgbloumkes, zoals ze in het Gronings heten, staan centraal in de 

lezing van Heilien Tonckens, stinzenplanten-deskundige. 

Het Groen Erfgoedcafé strijkt deze keer neer in het Westerkwartier met de Coendersborg in 

Nuis en Iwema-Steenhuis in Niebert als stralend middelpunt. Na de lezing in het dorpshuis 

‘De Vrijborg’ volgt de excursie onder leiding van (vrijwillige) medewerkers van Stichting Het 

Groninger Landschap. We gaan de bloeiende stinzenplanten zien bij de borg en het 

steenhuis en krijgen uitleg over steenhuizen en hun tuinen en geschiedenis. Behalve de 

tuinen is ook de gerenoveerde Coendersborg te bezichtigen. Voor het vervoer van/naar het 

Iwema-Steenhuis wordt een historische bus van het Nationaal Bus Museum in Hoogezand 

ingezet.  

Beeld: Iwema-Steenhuis, Niebert; foto: René Oosterhuis 

 

Heilien Tonckens is een specialist op het gebied van stinzenplanten. Zij heeft veel stinzen, steenhuizen en borgterreinen geïnventariseerd, waardoor er nu 

veel kennis is over de stinzenplanten. Ook heeft zij het boek 'Basisgids Stinzenplanten' geschreven. Heilien is initiatiefnemer van en docent aan de ecologische 

hoveniersopleiding. Daarnaast heeft zij een adviesbureau.  

 

Het Groen Erfgoedcafé wordt georganiseerd door: Boerderijenstichting Groningen, Erfgoedvereniging Heemschut Groningen, Nederlandse Tuinenstichting 

Groningen en Stichting ‘Het Tuinpad OP’ in samenwerking met Erfgoedpartners en Het Groninger Landschap.   



 
 

Coendersborg 

De geschiedenis van de Coendersborg gaat terug tot de zeventiende eeuw. 

De oude borg raakte in verval en werd in 1813 vervangen door een landhuis: 

de huidige Coendersborg. Het pand is opgetrokken in neoclassicistische stijl, 

met een lage beneden- en een hoge bovenverdieping. De borg maakt deel 

uit van een historische buitenplaats met een oppervlakte van 74 hectare. Het 

landgoed biedt een grote variëteit aan natuur: bloemrijke graslanden 

omzoomd met houtsingels, loof- en naaldbomen en zelfs een klein 

heideveldje. Veel bijzondere dieren vinden hier hun plek. 

 

Iwema-Steenhuis  

Het Iwema-Steenhuis is rond 1400 gebouwd door de familie Iwema. Het is 

het enig overgebleven steenhuis in de provincie Groningen. Anders dan met 

andere steenhuizen in de provincie, werd het Iwema-Steenhuis niet 

omgebouwd tot een luxe landhuis. Dit komt waarschijnlijk omdat de Iwema’s 

niet tot de Ommelander adel behoorden, hoewel het steenhuis rond 1850 wel 

ingrijpend werd verbouwd. In de schuur achter het steenhuis is het molen- en 

bakkerijmuseum ’t Steenhuus gevestigd. De dikste boom van de provincie 

Groningen staat hier: een rode beuk met een omtrek van maar liefst zes 

meter. In de fruitboomgaard staan Groninger appel- en perensoorten. Ook 

zijn er op het landgoed elzensingels die zo kenmerkend zijn voor het Zuidelijk 

Westerkwartier.  

 

Deelname kost € 12,50 per persoon voor donateurs.  

Niet-donateurs betalen € 17,50 per persoon.  

Dit is inclusief koffie/thee inloop en twee consumpties bij de afsluiting. 

 

Aanmelding  

Opgeven kan tot 21 maart 2022 via de website: 

www.erfgoedpartners.nl/cursus/groen-erfgoedcafe   

Vragen over uw aanmelding? Mail dan naar:  info@erfgoedpartners.nl  

 

LET OP: Het aantal plaatsen is beperkt dus vol is vol! 

Programma 

12:30  Start in Dorpshuis De Vrijborg (Nuis) 

12:30 – 13:00 Binnenloop met koffie/thee  

13:00 – 13:15  Woord van welkom 

13:15 – 14:00 Lezing Heilien Tonckens over stinzenplanten 

14:00 – 14:15  Helft gasten gaat per bus (of lopend wanneer dat de voorkeur 

heeft) naar het Steenhuis 

14:15 – 15:15 Groep 1: Rondleiding borg, tuin en omgeving Coendersborg met 

toelichting 

Groep 2: Rondleiding buitenkant, tuin en omgeving Steenhuis 

15:15 – 15:30 Wisseling groepen (per bus of te voet) 

15:30 – 16:30 Groep 1: Rondleiding buitenkant, tuin en omgeving Steenhuis 

Groep 2: Rondleiding borg, tuin en omgeving Coendersborg met 

toelichting 

16:30   Groep 1 per bus of te voet weer terug naar De Vrijborg 

16:30 – 17:30 Afsluitende borrel 

http://www.erfgoedpartners.nl/cursus/groen-erfgoedcafe
mailto:info@erfgoedpartners.nl


 
 

 

Boerderijenstichting Groningen 

De Boerderijenstichting Groningen is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1991. De stichting zet zich in voor het behoud 

van historische boerderijen in Groningen. Onze donateurs zijn geïnteresseerd in het prachtige Groninger landschap met zijn 

karakteristieke boerderijen. Een deel van de donateurs is zelf eigenaar van een boerderij. De Boerderijenstichting Groningen zet 

zich in om de historische boerderijen onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Zo wordt draagvlak gecreëerd voor 

het behoud van dit unieke erfgoed. De Boerderijenstichting organiseert voor haar donateurs informatieve bijeenkomsten in de 

vorm van lezingen en excursies. www.boerderijenstichtinggroningen.nl | e-mail: info@boerderijenstichtinggroningen.nl  

 

Erfgoedvereniging Heemschut - Groningen 

Heemschut is in 1911 opgericht en is daarmee de oudste particuliere vereniging voor de bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. 

De Erfgoedvereniging Heemschut heeft in elke provincie een commissie. De leden zetten zich in voor het instandhouden en beschermen van 

het monumentale erfgoed, ook in Groningen. Heemschut springt in de bres wanneer een waardevol object en/of zijn omgeving wordt bedreigd 

door nieuwbouw, verbouwing, verval of sloop, of als er moet worden gezocht naar een duurzame functiewijziging / herbestemming. Leden en 

studentleden ontvangen het Tijdschrift, de digitale Nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten en excursies. www.heemschut.nl  |  

e-mail: secretarisheemschutgroningen@gmail.com 

 

Nederlandse Tuinenstichting - Groningen 

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs), opgericht in 1980, streeft naar de instandhouding van tuinen en parken die van belang zijn door 

vormgeving, beplanting, cultuur-historische waarde, ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten. 

Centraal staan: instandhouding, herstel, beheer, voorlichting en kennisoverdracht. De NTs geeft onafhankelijk advies aan particulieren, 

instellingen en overheden met betrekking tot de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed. Door meldingen 

vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Hiervoor zijn er regionale adviseurs 

groen erfgoed. www.tuinenstichting.nl | e-mail: info@tuinenstichting.nl 

 

 

Stichting ‘Het Tuinpad OP’ - Groningen / Drenthe 

De doelstelling van de Stichting ‘Het Tuinpad Op’ is het bevorderen van de belangstelling voor de tuincultuur en het leveren van een bijdrage 

aan de cultuur-toeristische mogelijkheden in de provincies Groningen en Drenthe alsmede noordwest Duitsland. Zij doet dat door middel van 

het voor geïnteresseerden toegankelijk maken van bezienswaardige particuliere tuinen en het vestigen van aandacht op bijzondere openbare 

tuinen en parken in het gebied, waarbij inbegrepen al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt. Verder worden contacten 

tussen tuin-liefhebbers gestimuleerd, zowel nationaal als internationaal. www.hettuinpadop.nl | e-mail: secretariaat@hettuinpadop.nl 

http://www.boerderijenstichtinggroningen.nl/
mailto:info@boerderijenstichtinggroningen.nl
http://www.heemschut.nl/
mailto:secretarisheemschutgroningen@gmail.com
http://www.tuinenstichting.nl/
mailto:info@tuinenstichting.nl
http://www.hettuinpadop.nl/
mailto:secretariaat@hettuinpadop.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 

 

Stichting Het Groninger Landschap 

Stichting Het Groninger Landschap is een bezielde organisatie die zich inzet voor het beschermen van natuur, 

landschap en cultureel erfgoed in de provincie Groningen en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak 

daarvoor. De Stichting kent een platte organisatie met korte lijnen. Ambitie is om dicht bij het publiek te staan en met 

ons aanbod steeds sterker verankerd te raken in het bewustzijn van samenleving en overheid. 

www.groningerlandschap.nl | e-mail: info@groningerlandschap.nl 

 

Erfgoedpartners 

Erfgoedpartners is de steuninstelling voor musea, molens, borgen, orgels, erfgoededucatie, en archeologie en publiek in de 

provincie Groningen. Wij adviseren, organiseren platforms en cursussen, coördineren erfgoededucatietrajecten, en 

ontwikkelen samenwerkingsprojecten over de gehele breedte van het erfgoedveld. Met alles wat we ondernemen willen we 

toewerken naar één doel: een krachtig erfgoedveld waar mensen zich bij betrokken voelen. Erfgoedinstellingen komen naar 

ons toe voor ondersteuning en advies op het gebied van beleid, behoud en beheer, subsidieregelingen, publieksbereik en 

educatie. 

www.erfgoedpartners.nl | e-mail: info@erfgoedpartners.nl  
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