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Doelstelling
Sinds 1993 wordt de gemeentelijke natuur/milieutuin “ Tuin van Kapitein Rommel”
beheerd door de gelijknamige stichting. Het doel is de tuin met de daarin gelegen
ontmoetingsruimte en plantenkas in stand te houden en te beheren en daarin ruimte
te bieden voor natuur- en milieu-educatie, recreatie en mogelijkheden tot ontmoeting.
Daarbij is het enerzijds van belang sociale- en arbeidsrehabilitatie te bevorderen
door in het bijzonder mensen met een beperking mee te laten doen en anderzijds
personeel te bekostigen waaronder een activiteitencoördinator.

Beleid
De Tuin van Kapitein Rommel geeft hier uitvoering aan door de inzet van 40 à 45
vrijwilligers, die worden begeleid door een activiteitencoördinator en een
groenbeheerder. Jaarlijks ontvangt de Tuin van Kapitein Rommel rond 2500
bezoekers. De Tuin is vrij toegankelijk, maar voor speciale activiteiten kan een
bijdrage gevraagd worden.
De ontmoeting vormt eigenlijk de kern, de filosofie van het tuinproject. Het gehele
jaar door kan men genieten van de gevarieerde tuin met bloemenborders, een
kruidentuin, verschillende bodemkundige milieus en een fraaie vijver.
Vogelliefhebbers en schilders, kinderen op zoek naar natuurschatten, terrasbezoekers, iedereen vindt er iets van zijn gading. Jaarlijks zijn er een aantal
evenementen en daar tussen in worden, vaak in samenwerking met andere
organisaties en personen, aantrekkelijke projecten gerealiseerd. Vrijwilligers
onderhouden de tuin, werken als gastvrouw/-heer op het terras, zorgen voor
eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en doen mee met de organisatie van de
evenementen en projecten.
Dit alles vormt in kort bestek de ingrediënten voor een project dat een niet te
onderschatten bijdrage levert aan de bevordering van de kwaliteit van de
Castricumse samenleving. De Castricummers zijn betrokken bij hun Tuin. De Tuin
kweekt een stukje saamhorigheid in de Castricumse samenleving.

Uitwerking
De afgelopen 23 jaar heeft de Tuin zich met haar doelstelling goed geprofileerd.Door
de drie aspecten: natuur en milieu, ontmoeting en recreatie nader uit te werken
ontstaat er een duidelijk beeld gericht op de toekomst en wat daarvoor nodig is.

Natuur en Milieu
Het gehele jaar wordt de tuin onderhouden volgens ecologisch verantwoorde
werkwijzen. Vanaf opkweken en uitzetten van zaailingen tot snoeien van de oude
fruitbomen, van uitbaggeren van de vijver tot benutten van afval voor
compostverwerking. Steeds wordt bewust gewerkt aan de biodiversiteit, het
vermijden van gebruik van gif en het recyclen van afval.
Jaarlijks is er een “groenbeurs” waar liefhebbers plantjes kunnen kopen en ruilen, de
Tuin doet mee aan de Open Tuinendagen om aan het belangstellend publiek te
laten zien wat er groeit en bloeit en eind april krijgen alle basisscholen een
uitnodiging voor een aanschouwelijk lesprogramma in de tuin.
Bij diverse kinderprogramma’s komen natuur en milieu aan de orde. Zo trekt de
“beestjesdag” veel belangstelling! Kinderen mogen dan allerlei insecten en vijverbewoners zoeken en om zo spelenderwijs te leren over hun leefwijze. Bij andere
programma’s komen ook zoveel mogelijk natuurelementen aan bod.
Het programma voor ouderen uit de verzorgingshuizen is ook een succes. Deze
mensen komen bijna nooit in een echte tuin en genieten daar nu van. Wij hopen de
financiële mogelijkheden te krijgen om dit programma-onderdeel structureel te
maken.

Ontmoeting
Gedurende de openingsuren van de Tuin is er een gastvrouw/-heer aanwezig die
bezoekers verwelkomt en desgewenst koffie of thee serveert. Allerlei groepen
hebben de Tuin tot vast onderdeel van hun activiteiten gemaakt om elkaar na het
trimmen, halverwege een fietstocht of voor een vergadering te ontmoeten.

Aan het eind van de zomer ontmoet de Castricumse bevolking elkaar in de sfeervol
verlichte en versierde tuin bij het Pompoenenconcert, waar honderden bezoekers
genieten van een gezellig muziekje en een lekker drankje. Vóór Kerstmis wordt de
jaarlijkse kerstmarkt gehouden, waar ideële organisaties leuke dingetjes verkopen en
diverse groepjes amateur muziekbeoefenaars zich laten horen.
Een ander soort ontmoeting wordt door buitenstaanders georganiseerd. Particuliere
personen die iets te vieren hebben kunnen de Tuin in het weekend en in de week
’s avonds huren voor gezelschappen tot 30 personen.
Van deze mogelijkheid wordt ook graag gebruik gemaakt door vertegenwoordigers
van organisaties die geen eigen vergaderruimte hebben en aanbieders van
cursussen op verschillend terrein. De opbrengsten van deze verhuur leveren een
noodzakelijke bijdrage aan de bedrijfsvoering van de Tuin.

Recreatie
Op zich hebben alle genoemde ontmoetingsmomenten al een aspect van recreatie in
zich. Daarnaast worden vooral voor kinderen allerlei korte of langere programma’s
aangeboden die primair recreatief bedoeld zijn. Gezien de huidige woningen met
kleine - en vaak betegelde - tuinen kennen veel kinderen nauwelijks het idee van “in
de tuin spelen”. Wie heeft nog een tuin waar je verstoppertje kunt spelen?
Het spelelement is dan ook een vast onderdeel van de kinderactiviteiten. Topper
daarbij is de “Sprookjestuin” aan het begin van zomervakantie. Een groot aantal
sprookjeselementen zijn uitgebeeld door kunstenaars en worden aangeboden met
spelopdrachten. Maar ook kleinere evenementen als paaseieren zoeken,
“kabouterpad”, knutselen met natuurlijk materiaal en poppenkastvoorstellingen
geven veel kinderen een fijne middag.

Vrijwilligersbeleid
Bij alle genoemde onderdelen wordt een wezenlijke bijdrage geleverd door de
vrijwilligers. De activiteitencoördinator leidt al de individuele bijdragen in goede
banen zodat iedere vrijwilliger inzet kan leveren waar hij/zij zich plezierig bij voelt en
alle activiteiten voldoende bezet zijn. Iedereen die inzet levert als vrijwilliger heeft
recht op begeleiding.
Op geregelde tijden is er gestructureerd overleg met vrijwilligers voor bepaalde
werkzaamheden zoals het groenwerk of de gastvrouwfunctie. Ook worden door het
jaar aparte bijeenkomsten belegd voor vrijwilligers om samen iets interessants te
beleven of iets bijzonders te vieren.

Publiciteit/communicatie
Als de kaars onder de korenmaat staat zien we het licht niet en het is dus belangrijk
dat ook iedere geïnteresseerde inwoner van Castricum of daarbuiten makkelijk te
weten kan komen wat er in de Tuin te beleven is. Vier pijlers zijn daarvoor belangrijk:
de website www.tuinvankapiteinrommel.nl, de persberichten in de lokale huis-aanhuisbladen, de Facebookpagina en tenslotte het Tuinbericht, een eigen publicatie die
twee keer per jaar wordt verspreid onder alle Vrienden, mensen die de Tuin
vrijblijvend ondersteunen, medewerkers en andere belangstellenden.

Toekomstplannen
De Tuin is een levende organisatie en daarom zoeken we steeds mogelijkheden om
het scala aan activiteiten uit te breiden en aan te sluiten bij wensen en ideeën van
vrijwilligers en bezoekers.
In samenwerking met Calorie onderzoeken we of de ontmoetingsruimte meer
duurzaam gemaakt kan worden en tegelijk beter aansluit bij de gebruikswensen. We
denken aan een flexibele afsluiting van het overdekte terras, waardoor er een tweede
ontmoetingsruimte kan ontstaan en aan een energiezuiniger keuken.
Knutselen met natuurlijk materiaal biedt heel veel variatiemogelijkheden en er is veel
belangstelling voor. Uitbreiding van het aanbod is wenselijk.
Ervaringen met internationaal getinte maaltijden samen met andere organisaties zijn
ook een succes dat om vervolg vraagt. En de muziektent is uitnodigend voor meer
openluchtconcerten.
Vrijwilligers reikten tal van ideeën aan, bij voorbeeld om een adviespunt te starten
voor mensen die natuurvriendelijk willen tuinieren, om de kruidentuin uit te breiden,
zodat er ook kruiden voor keukengebruik verkocht kunnen worden en om de tuin als
start- en eindpunt voor fiets- en wandeltochten te profileren.
Het realiseren van mooie plannen vraagt echter om menskracht en middelen. We zijn
dan ook steeds op zoek naar mogelijkheden om gebruik te maken van fondsen die
geld beschikbaar stellen voor doelen die overeenkomen met onze plannen. Met
creativiteit en goede contacten komen we een heel eind!

Samenwerking
Door de jaren heen hebben wij dit alles kunnen bereiken door samenwerking en
contacten met o.a. de volgende organisaties:i















Artkid
Calorie
Forte kinderopvang
Gemeente Castricum
GGZ Dijk en Duin
IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
Landschap Noord-Holland
Oranjefonds
SIG, organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking
St. Welzijn Castricum
Transition Town Castricum
Viva verzorgingshuizen
Werkgroep Oud-Castricum
Winkeliersvereniging Castricum

Wij staan er steeds voor open om de handen ineen te slaan met andere organisaties
uit Castricum.

