
 
 

Een stuk of wat nuffige jonge dames 
 

Vandaag wandel ik door de tuin met landschapsdeskundige Henk 

Veen. 
We lopen recht tegen de kruidentuin aan. De buitenste ring van de 
buxus is vervangen door IIex crenata\japanse hulst. Die staat er fris bij 
en steekt af bij de ringen aangetaste buxus. Het plan is om de Ilex te 
stekken en daar de andere ringen mee te vullen. Altijd verbaas ik mij 
over dit paradijs binnen een huizenblok. Het woord “paradijs” komt uit 
het oud Perzisch en betekent “groene plek”. Alle bomen zijn gehuld in 
een in een lichtgroene voile. Daartussen staat een monument, de oude 
notenboom. Je hoeft geen kenner te zijn om te zien dat hij niet goed in 
zijn bast zit. De waterrijke plek in de tuin bevalt hem niet. Toch heeft hij 
door de majestueuze stam een vorstelijke uitstraling. De noten zijn 
lekker en makkelijk te zaaien. Dat laatste is bijzonder. Bij het oude 
theehuis aangekomen blijven we even staan om te kijken naar het grote 
hoge hek aan de kant van de Bakkerij. Het is een klimrek voor de rozen. 
Daar staan ze dan de jonge, nuffige dames. Ze zijn lang, dun en lijzig. 
Ze beloven na elkaar op aristocratische wijze heerlijke geuren en 
prachtige bloei. Helaas zijn ze moeilijk tevreden te stellen. Wat ze nu 
precies willen, weten we niet maar het kan zijn dat ze zoals zoveel 
rozen last hebben van aaltjes. Die zitten vaak in de grond bij rozen. 
Maar je kan ze met het blote oog niet zien. Die aaltjes tasten de wortels 
aan en dan zien de rozen eruit of het vijf voor twaalf is. Dit seizoen 
worden er afrikaantjes onder de rozen geplant, daar houden de aaltjes 
niet van. Zo wordt telkens geprobeerd om het de lastige dames naar de 
zin te maken. Maar als u thuis rozen wil aanplanten is het goed om het 
rozenbed eerst een jaar met afrikanen te bevolken. Dan voelen de 
rozen zich meestal meteen thuis.  
 
Terwijl we op de brug staan zien we vijf grote eenden zwemmen. De 
kleine kwakertjes zijn allemaal verdwenen. Waarschijnlijk moeten we de 
katten de schuld geven. Na wat geklap in de handen komen ze aan wal. 
Het zijn loopeenden die statig rechtop aan komen rennen. Ze 
verdringen zich rondom het voer dat ze krijgen. Maar let op: voer ze zelf 
nooit. Er zit teveel zout in brood, koekjes of cake. Het doet mij denken 
aan prenten van Indonesië, waar ze achter elkaar lopen tussen de 
rijstvelden. Helemaal achteraan loopt een jongen met een stok. De 
eenden zijn vroeger hier naartoe gekomen, met de V.O.C., vanuit Azië. 
Daar hadden ze vers vlees en eieren aan boord, tijdens de lange 
scheepstochten.  
 
We lopen over het smalle pad helemaal naar de achterkant van de tuin. 
We stuiten op de vlechthaag. Het probleem met deze hagen is dat ze 
meestal van boven dik zijn en van onderen dun. Om dit op te lossen is 
de stam van een dikkere tak (in dit geval meidoorn) ingezaagd en plat 
op de grond gelegd. Om zo weer nieuwe takken te leveren aan de 
onderkant van de haag,die van daaruit weer in de haag gevlochten 
worden. Zo bleef vroeger het vee binnen deze natuurlijke omheining. Dit 
was voordat het prikkeldraad werd uitgevonden. Dat is praktischer 
omdat het minder werk kost, minder ruimte inneemt en minder schaduw 
geeft. 
 
We vervolgen het pad langs de fruitbomen. Het valt op dat sommige 
boompjes twee keer geënt zijn. De tussenstam is voor een sterk 
wortelgestel en de tweede ent is voor een sterke kroon. Bij enten wordt 
een zwak takje op een sterke stam gezet. Zo ontstaat een gezonde 
plant of boom. 
We lopen terug langs het stinsenbosje. Daar is geen gebrek aan 
overvloed van bollen die na elkaar bloeien en heerlijk geuren. Ik hoop 
dat dit een voorbeeld is voor de lastige dames. Dit stinsenbosje is een 
mooie kleurrijke afsluiting van de wandeling. 

Joan IJssel de Schepper 

 

Maar de lente wist het niet…  
en de bloemen bleven bloeien. 
 

In deze surrealistische tijd is de Tuin in ieder geval tot 

1 juni gesloten. Veel activiteiten vinden geen 

doorgang zoals de Groenbeurs en de Kunstfietsroute. 
Maar de natuur gaat door. Een dag in de week wordt 
de tuin onderhouden door een beperkt aantal 
vrijwilligers.  
Een korte terugblik: het jaar begon goed: bij de 
nieuwjaars-receptie van de gemeente werden we 
gehuldigd met een waarderingsspeld. We zijn hier 
natuurlijk erg trots op. Het midwinterfeest trok weinig 
bezoekers, we bezinnen ons op een andere formule. 
Bij NL doet waren door de beperkende maatregelen 
alleen onze eigen vrijwilligers betrokken, die veel werk 
hebben verzet. De knutselmiddag voor kinderen was 
een doorslaand succes. 
Na 1 juni zijn  onder voorbehoud  onderstaande 
activiteiten gepland.  

 

Maar er komen andere tijden….. 

 

namens het bestuur, 
Janine Cornel-Draijer, voorzitter. 

 

Activiteiten (onder voorbehoud i.v.m. Corona) 
 

Vriendenavond  
dinsdag 16 juni  

tijd: 19.30 uur 
 

Sprookjestuin 
zondag t/m donderdag 
5 t/m 9 juli  

tijd: 9.30 -16.30 uur 

 

Beestjespad 
dinsdag, woensdag en donderdag 
11,12 en 13 augustus  

tijd: 10.00 uur - 16.00 uur 

 

Pompoenenconcert 
zaterdag 29 augustus 

Ierse muziek en meer, met Kees Ouwejan & 
Makkers. tijd: 20.00 - 22.00 uur 

 

 
In verband met de corona crisis is het niet 
mogelijk een volledige uitgave te 
verzorgen van het Tuinbericht. 
Houdt de website of Facebook in de gaten 
voor actuele informatie.  
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Appelboom “Flower of Kent” 

 

Op 31 januari, de dag van de Brexit, heeft 

de Tuin een bijzondere Engelse 
appelboom cadeau gekregen van Nico 
Brandjes. Het verhaal is dat dit de appel is 
die Isaac Newton zag vallen, wat hem 
inspireerde tot de ontdekking van de 
universele wetten van de zwaartekracht. 
 

Gemeentelijke speld 
voor de Tuin van 
Kapitein Rommel 
 

‘Een verlaat verjaardagscadeau’, zo 

noemde burgemeester Toon Mans de 
onderscheiding die hij tijdens de 
nieuwjaarsreceptie aan het bestuur van 
Stichting Tuin van Kapitein Rommel 
overhandigde. 
‘Kapitein Rommel, een weelderige tuin in 
het centrum van Castricum, vierde medio 
2019 het 25-jarige jubileum’. 
,,In een tijd van meer afstand, 
individualisering en eenzaamheid als 
groeiend probleem bent u een voorbeeld 
van de kracht van verbinding. U helpt, u 
inspireert, u onderwijst, u verbindt, u 
creëert. Dat verdient waardering’’, zei de 
burgemeester bij de overhandiging van de 
gemeentelijke erespeld aan het stichtings-
bestuur. 

 
De Tuin van Kapitein Rommel is een 
begrip in Castricum. Vorig jaar, een kwart 
eeuw geleden, werd de tuin opgeknapt na 
een periode van verwaarlozing. Ook was 
het vorig jaar de 130e geboortedag van 
Albert Rommel, een markante 
Castricummer, die dorpsgenoten liet 
meegenieten van zijn grote, groene tuin. 
De stichting zet zich in voor mensen 
zonder werk, mensen met een handicap, 
buurt-bewoners, ouderen en scholieren. 
De stichting werkt met bijna 50 vrijwilligers. 

 

Loop- of flesseneenden 
 

Het laatste kwakertje rende in paniek 

de kas in. Achter dit eendje een 
Siamese kat. De tuinman sprong er 
tussen en de kat viel  de tuinman bijna 
aan. 
Vijf kwakertjes hadden we bij de Tuin 
van Kapitein Rommel. Kleine, tamme 
en luidruchtige eendjes. Kooikers 
gebruikten ze vroeger bij de vangst van 
wilde eenden. Eén voor één zijn de 
kwakertjes  ver-dwenen. 
 
Eind vorig jaar kregen we van een 
particulier nieuwe eenden 
aangeboden. Vijf loopeenden of ook 
wel flesseneend genoemd. De 
loopeend is een zeer oud ras van meer 
dan 2000 jaar oud uit Indonesië en is al 
weergegeven op uit steen gehouwen 
afbeeldingen in tempels. Rond 1850 is 
de eend door zeelieden van de V.O.C. 
meegenomen naar Europa.  
 
De loopeend loopt in een kaarsrechte 
houding met uitgestrekte hals. Zijn 
romp heeft de vorm van een 
fles. Loopeenden houden van 
scharrelen op zoek naar voedsel in het 
water en op het land. Ze waarderen de  
vijver om hun veren nat te maken.  

 
Loopeenden kunnen niet vliegen. Als 
ze opgejaagd worden komen ze vaak 
niet hoger dan een meter van de 
grond. We letten er daarom extra op 
dat honden aan de lijn worden 
gehouden.  
 
We doen nu een oproep aan de  
eigenaren van de acht katten die 
rondlopen om hun  beestjes voorzien 
van een belletje. Vooral in de winter is 
er minder voedsel en laten vogels zich 
makkelijker zien. Ze zijn dan een 
eenvoudige prooi voor katten. 
 
De loopeenden worden dagelijks 
gevoerd met speciaal eendenvoer met 
veel zaden en granen. We vragen de 
bezoekers de eenden niet te voeren. 
Brood maakt eenden ziek, omdat het 
onvoldoende voedingsstoffen bezit die 
zij nodig hebben om zich  warm te 
houden. Ze hebben dan wel een volle 
maag, maar te weinig 
voedingsbestanddelen en te veel zout. 

 

Rijshout 

 

Dit jaar gaan we een proef uitvoeren 

met het opbinden van planten door 
rijshout te plaatsen. Rijshout zijn dunne 
twijgen snoeihout die je vroeg, voor de 
groei, tussen de planten zet. Het is 
ideaal als de twijgen zijtakken hebben. 
De vaste planten groeien tussen de 
twijgen door, zodat ze steun krijgen.  In 
de border bij de entree is het eerste 
rijshout gestoken. 
 

Buxushaag kruidentuin 
 

Sinds de afgelopen paar decennia is de 

ooit zo populaire  buxushaag steeds 
meer op zijn retour. De buxusmot heeft 
zich  langzamerhand over heel 
Nederland verspreid. Gelukkig is er een 
passend alternatief op de markt 
gekomen: de Japanse hulst. In de 
buitenring van de kruidentuin is de 
buxus vervangen. Voor de binnenringen 
is nog geen financiering voor 
vervanging. 

Wist u dat een koolmees met nest per dag 
ongeveer 600 (buxusmot-)rupsen voert aan de 
jonge vogeltjes. 
 
 

Colofon 

 

Stichting Tuin van Kapitein 
Rommel 
info@tuinvankapiteinrommel.nl 
www.tuinvankapiteinrommel.nl 
Bankrekening NL55 RABO 03119 61 
444 

 

Adres: 
Tuin van Kapitein Rommel 2 
1901DZ Castricum 
0251 67 23 56 

 

De Tuin is gelegen tegenover het 
station en is geopend op werkdagen 
tussen 9:30 en 16:30 uur. I.v.m. 
corona crisis op het moment tot 
nader order gesloten.  

 

Redactie Tuinbericht: 
Tru Stolk, Devra Mooij en Margot 
Nell. 

 

Bijdragen van: Joan IJssel de 
Schepper, Janine Cornel-Draijer, 
Henk Veen. 
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