
Tuinstijlen
Op Beeckestijn zijn steeds nieuwe tuinstijlen 
aangelegd zonder de oude te vervangen. Dat 
is heel bijzonder. Al wandelend passeer je ver-
schillende stijlen zoals classicisme, régence en 
rococo. Beeckestijn is één van de belangrijkste 
tuinverzamelingen van ons land. Het tuinont-
werp uit 1772 is van J.G. Michael. Het was 
één van de eerste opdrachten van deze later 
beroemde tuinarchitect. 

Stinsen
Op Beeckestijn vind je enorm veel stinsen-
planten. Dit zijn sierplanten die rond de tweede 
helft van de 19e eeuw op landgoederen, 
buitenplaatsen, states en herenboerderijen 
werden aangeplant. Het woord stinsenplant 
komt van het Friese woord stins, dat stenen 
huis betekent. Dit waren de woningen van 
adellijke of welgestelde heren, die vaak 
landgoederen bezaten. Om met hun landgoed 
te pronken importeerden zij rijkbloeiende en 
sierlijke bol- en knolgewassen uit Midden- 
en Zuid-Europa. Deze soorten zijn vervolgens 
verwilderd en ingeburgerd.

Kom genieten van het voorjaar
Met deze zoekkaart kun je de voorjaarsbloeiers 
zelf ontdekken. Op aanvraag verzorgen we ook 
rondleidingen over de buitenplaats (minimale 
groepsgrootte 10 personen). Of kom naar één 
van de speciale activiteiten op Beeckestijn. Op 
onze website www.natuurmonumenten.nl/
beeckestijn vind je het actuele aanbod.

beeckestijn@natuurmonumenten.nl
(075) 647 2040

Beleef de lente op buitenplaats Beeckestijn!
Ontdek de voorjaarsbloeiers

“Buitenplaats Beeckestijn is een uniek stukje Nederland met 
een uitgebreide verzameling van tuinstijlen. Je kunt er 
wandelen door het prachtige romantische parkbos of de 
strakke, geometrische tuinen. Je vindt er veel elementen van 
historische waarde, zoals een klassieke kruidentuin met 
slangenmuur, een bloemenwaaier, een romantisch berceau 
en een barokke siertuin. In het voorjaar geniet je van meer 
dan 55 soorten bloeiende stinsenplanten. Wist je dat 
Beeckestijn de grootste collectie van Nederland heeft?”
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Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid

De tuinbaas vertelt:

Kees de Man (tuinbaas)

Steun Natuurmonumenten
Hou je van de natuur, doe dan mee met 
Natuurmonumenten en bescherm de 
natuur in Nederland. 
Je krijgt er veel voor terug! Ga snel naar 
natuurmonumenten.nl/steun
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Met deze zoekkaart ontdek je veel voorjaarsbloeiers
Hieronder kun je aankruisen welke soorten je hebt gespot

Bonte krokus
Bloei: februari-april

Weidegeelster 
Bloei: maart-april

Kievitsbloem 
Bloei: april

Dichtersnarcis 
Bloei: april-mei

Sneeuwklokje 
Bloei: februari-maart

Holwortel
Bloei: maart

Wilde boshyacint 
Bloei: april-mei

Bosanemoon
Bloei: maart-eind april

Oosterse sterhyacint 
Bloei: maart-april

Knikkende vogelmelk 
Bloei: mei

Gewone vogelmelk 
Bloei: april-mei

Buishyacint
Bloei: maart-april

Italiaanse aronskelk 
Bloei: april-mei

Winterakoniet
Bloei: december-maart

Daslook
Bloei: april-juni

Slanke sleutelbloem 
Bloei: maart-april

Lenteklokje
Bloei: februari-maart

Haarlems klokkenspel 
Bloei: mei-juni

Vingerhelmbloem 
Bloei: maart-april

Grote sneeuwroem 
Bloei: maart-april

Zomerklokje
Bloei: maart-mei
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