
Meerjarenvisie 2021-2025



Onze visie in een oogopslag

In 1993 is de stichting Tuin van Kapitein Rommel opgericht. Een natuur- en 
milieutuin met een ontmoetingsplek voor jong en oud. De stichting zorgt dat 
deze bijzondere tuin in Castricum voor iedere bezoeker een aantrekkelijke plek is 
om te verblijven. Met passie voor de Tuin en oog voor continuïteit, in een 
organisatie de zich wil blijven vernieuwen, zetten we ons in om toekomst 
bestendig te zijn. We doen dit samen met vrijwilligers, bewoners, partners, 
bedrijven en overheden.
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:

Verbinding en diversiteit 
Door het stimuleren van ontmoetingen, ontspanning, natuur- en milieu 
educatie. 

Duurzaamheid
Door bewust te werken aan het vergroten van de biodiversiteit, het 
vermijden van gifgebruik en bij het gebruik en beheer van de 
ontmoetingsruimte zo veel mogelijk milieu verantwoord te werken.  

Natuurlijk groen
Door de tuin te beheren en te onderhouden volgens zo veel mogelijk een 
ecologisch verantwoorde werkwijze. 

Daarbij zijn er drie uitgangspunten in het bijzonder van belang bij de doelstelling 
van de stichting.
1. Vrijwilligers dragen wezenlijk bij in alle werkzaamheden en activiteiten die 

nodig zijn voor de Tuin.
2. De Tuin bevordert sociale- en arbeidsrehabilitatie door in het bijzonder 

mensen met een beperking mee te laten doen.
3. De Tuin organiseert activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van de 

Tuin die mede kunnen bijdragen aan de bekostiging van het betaalde 
personeel.

Samen voor verbinding en diversiteit, duurzaam en natuurlijk groen.



De 4 ambities waar we ons op richten

1. Verbinding en diversiteit
• Ontmoeting
• (Sociale) activiteiten
• Educatieve activiteiten

3. Natuurlijk Groen
• Vergroten van de diversiteit samen met vrijwilligers
• Ruimte voor ontspanning in de Tuin van Kapitein Rommel

2. Duurzaamheid
• Milieuverantwoorde werkwijze
• Ecologisch beheer

4. Organisatie in ontwikkeling 
• Vrijwilligers
• Zichtbaarheid (pr en communicatie)
• Vrienden en bezoekers



Ambitie 1
Verbinding en diversiteit

Verbinding en diversiteit staan centraal in de Tuin van Kapitein Rommel. De 

ontmoetingsruimte is daarbij vaak het punt in de Tuin waar alles samenkomt. De vrijwilligers 

die dagelijks aanwezig zijn voor allerlei werkzaamheden, de bezoekers die na een wandeling 

op het terras een kop thee of koffie komen drinken. De wisseltentoonstelling van kunstenaars 

uit Castricum en omgeving trekt ook veel bezoekers.

Jaarlijks worden veel evenementen georganiseerd zoals de groenbeurs, kunstfietsroute, 

pompoenenconcert en kerstmarkt. Voor kinderen van de basisscholen zijn er educatie-

activiteiten. Verder voor kinderen: de vakantie-cocktail, het beestjespad, kabouterpad, 

knutselactiviteiten en de sprookjestuin.

De Tuin is een plek voor mensen met een beperking en mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt. Voor ouderen en mensen die eenzaam zijn, is er de Wijkontmoeting, Keezen en 

Koffie bij de Kapitein. Een klein steuntje in de rug kan daarbij een groot verschil maken, vooral als 

je daarbij iemand aan een terugkerende activiteit helpt. Het Soepcafé is een groot succes en 

wordt door verschillende medelanders en vluchtelingen bezocht.

Dit bij elkaar vormen in kort bestek de ingrediënten voor een niet te onderschatte bijdrage aan 

de kwaliteit van de Castricumse samenleving. De ambitie is er om dit voort te zetten en waar 

mogelijk uit te breiden. Bij uitbreiding zullen we de menselijke maat in het oog houden. Dat 

betekent dat we de activiteiten kleinschalig moeten houden zodat we aandacht kunnen geven 

aan iedereen die actief is bij de Tuin. Bij uitbreiding kan worden gedacht aan:

• Start- en eindpunt voor wandelaars en fietsers.
• Verbinden van natuur en milieuorganisaties in Castricum en omgeving.
• Meer activiteiten voor medelanders en vluchtelingen.
• Activiteiten voor mensen en groepen die in een isolement zitten.
• Voorleesmiddagen voor kinderen.

We willen dit aanpakken samen met onze vrijwilligers, met partners en lokale initiatieven. Samen 

werken wij aan meer verbinding en diversiteit.



Ambitie 1: Verbinding en diversiteit
De activiteiten op een rij.

• Wijkontmoeting voor senioren organiseren wij in samenwerking met Stichting Welzijn Castricum (SWC). Gezellig samen koffie drinken, ervaringen

uitwisselen en een goed gesprek. Dit is het waar het bij de wijkontmoeting om draait.

• Koffie bij de Kapitein organiseren voor bewoners van de Santmark en de Boogaert die slecht ter been zijn, rolstoel afhankelijk of 

geestelijk beperkt zijn. Een hoogtepunt is een uitgebreide wandeling, onder begeleiding van de tuinman, door de bloeiende tuin met 
onderdelen als de kruidentuin, bloeiende borders, vijver en de waterval. In de ontmoetingsruimte worden activiteiten georganiseerd. Een 
kopje koffie en wat lekkers hoort erbij.

• Soepcafe. In samenwerking met Transitie Castricum is er met regelmaat een Soepcafé. Iedereen is welkom voor een heerlijk kopje 

zelfgemaakte soep van geredde-groenten. Enthousiaste vrijwilligers van Transitie Castricum organiseren het soepcafé.

• Keezen Eén keer in de veertien dagen wordt in de ontmoetingsruimte het gezelschapsspel Keezen gespeeld met een aantal ouderen.

Vrijwilligers van SWC hebben de leiding en begeleiden indien nodig de spelers.(S
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• Sprookjestuin De eerste week van de zomervakantie loop je rond in de betoverende wereld van sprookjes. Voor kinderen een ideale 

start van de vakantie.

• Educatie met schoolklassen wordt al vele jaren in april georganiseerd. Kinderen uit groep 7 maken dan kennis met de natuur.

• Beestjespad In augustus organiseren we een vakantieactiviteit voor kinderen: het beestjespad. Er zijn er allerlei activiteiten waar zij aan 

mee kunnen doen. Er zijn rupsen, poppen en vlinders, een slakkenhotel, een wormenhotel en een pissebeddenhotel. Kinderen kunnen 
waterdiertjes scheppen, een bezoek brengen aan de imker en vragen stellen over wandelende takken en een reuzenmiljoenpoot.

• Kabouterpad In de herfst worden er in de tuin veel sporen gezien van kabouters. Een kabouterwaslijntje, plat gelegen gras , een 

deurtje in de grote boom en heus ook een keer een kabouter hondenkeuteltje. Ieder jaar komen ze weer een periode in onze tuin.

• Vakantiecocktail In de schoolvakanties worden er met regelmaat diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen van de basisschool.

• Winterlezing In februari organiseren wij een lezing altijd over een onderwerp uit de natuur. Deze lezingen zijn laagdrempelig. De 

lezing wordt altijd Pro Deo geven door een deskundige.

• Pompoenenconcert Ieder jaar in augustus, tijdens het Pompoenenconcert, staat de Tuin een hele avond in het teken van muziek. 

Melodieuze klassieke muziek, swingende jazz of volksmuziek, sfeervolle kaarsverlichting en uitgesneden pompoenen geven de tuin deze avond 
een sprookjesachtige uitstraling. We gaan met de pet rond voor een bijdrage aan deze avond.

• Kerstactiviteit Rond de kerstdagen is er in de tuin een kerstactiviteit Dit kan zijn een niet commerciële Kerstmarkt, een Lichtjestocht 

door de tuin voor kinderen of een andere activiteit in kerstsferen.

• Wissel tentoonstelling Elke twee maanden is er een wisselende expositie van amateur kunstenaars in de ontmoetingsruimte. Voor 

belangstellenden zijn deze werken te koop.

• Kunstfietsroute De Tuin van Kapitein Rommel is in juni één van de 25 stops in Castricum. Schilderijen, keramiek, beeldhouwwerk uit 

hout gesneden staan opgesteld in de tuin. In een ontspannen sfeer, met op zondag live muziek, is het genieten in de tuin.O
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Ambitie 2
Duurzaamheid

Wij werken al jaren om zo duurzaam mogelijk en om onze ecologische 

voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Wij werken met vrijwilligers 

die ook nadrukkelijk in hun activiteiten mee willen werken aan een 

duurzame wereld.

Duurzaamheid is drie keer beter werken.

1. Mens: Voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers.
2. Organisatie: In de vertaling naar de werkzaamheden waaronder 

bestuur, milieu en inkoop.
3. Maatschappij: In de rol die de Tuin speelt in de samenleving, naar 

de subsidiegevers en de samenwerking met andere organisaties.

Er zijn vijf onderdelen waarop wij ons richten bij duurzaamheid:

1. Het afval beperken waarbij we streven naar optimaal hergebruik 
en minimaal restafval.

2. Wij streven naar klimaat neutraal en willen uiteindelijk nul op de 
meter te krijgen.

3. Op het terras en voor de tuin willen we mens- en 
milieuvriendelijke producten voor zowel de inkoop als de verkoop.

4. Werken met schoonmaakmiddelen die het milieu niet belasten.
5. Tuinieren op een ecologische wijze.

Ambitie en speerpunten voor deze beleidsperiode:

• Beperken van afval en het gebruik van plastic.
• Biologisch eten en drinken serveren, meer inkoop bij lokale 

ondernemers.
• Meer hergebruik.
• Meer zonnepanelen.
• Isolatie van de ontmoetingsruimte.
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Ambitie 2: Duurzaamheid
De activiteiten en ambities op een rij.

• Isolatiemaatregelen
Het isoleren van de ontmoetingsruimte heeft een positief effect op de klimaat doelstellingen. Hiervoor zoeken we samen met de gemeente 
naar verbeteringen.

• Verwarming
Bij vervanging van de huidige combiketel wordt gestreefd  naar een oplossing zonder aardgas, bijv. bodempomp of lucht-warmtepomp.

• Zonnepanelen
De Tuin heeft zes zonnepanelen. Waar mogelijk streven wij naar meer toepassingen van zonne-energie.

• Koffie, thee en andere producten
Bij de verkoop van koffie, thee en andere producten streven wij ernaar om zoveel mogelijk biologische producten te serveren. In ieder geval zijn 
dit producten met een mens- en milieuvriendelijk keurmerk.

• Lokale ondernemers
Kopen in de buurt betekent ook: vervoer over kortere afstanden, meer diensten en minder materie. Door lokale ondernemers te steunen, 
helpen we de hele gemeenschap en zorgen we voor lokale ontwikkeling. Met dit beleid houden we onze ecologische footprint zo laag mogelijk.

• Schoonmaakmiddelen 
Er komen steeds meer merken op de markt die zich specialiseren in natuurlijke en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Veel mensen 
worden zich bewust van het feit dat veel reguliere schoonmaakmiddelen giftige en chemische stoffen bevatten die ze liever niet in hun huis 
hebben. De alternatieven maken net zo goed schoon als de reguliere middelen met als voordeel dat ze uitsluitend plantaardige grondstoffen 
bevatten. Bovendien zijn deze producten biologisch afbreekbaar en hierdoor beter voor het milieu. Goed doseren, producten met vluchtige 
organische stoffen (zoals bepaalde spuitbussen en glasreinigers) vermijden en geen chloorhoudende producten gebruiken.

• Composteren
In het onderhoud van de tuin streven wij ernaar om zoveel mogelijk groenafval te composteren. 

• Bestrijdingsmiddelen
We vermijden het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Mocht dit noodzakelijk zijn dan gebruiken we middelen die bij biologisch tuinieren zijn 
toegestaan. 

• Verantwoord hout kiezen  We gebruiken geen gewolmaniseerd hout en geen tropisch hardhout.

• Scheiden van afval
Afvalstromen worden zoveel mogelijk gescheiden. De Tuin streeft ernaar om de hoeveelheid (rest)afval ieder jaar af te laten nemen.

• Zero Waste
Uiteindelijk zal al het afval moeten worden hergebruikt zodat er bijna geen afvalstromen meer over zijn.



Ambitie 3
Natuurlijk Groen

De Tuin van Kapitein Rommel heeft een belangrijke ecologische functie. Er is een 
verscheidenheid aan biotopen in de tuin te vinden. Daarbij wordt er gestreefd om deze 
biotopen af te grenzen, maar zoveel mogelijk samen te laten gaan. In een rondgang door de 
tuin loop je bij binnenkomst langs de vaste planten borders om verder af te slaan door het 
Stinzenbos. Langs de schuur en het bruggetje naar het centraal gelegen eiland loop je naar 
het natuurlijke deel met verschillende graslandtypen. Verder over de brug kom je langs de 
historische waterval en tuinhuis bij de overgang naar het voorste gedeelte. In het voorste 
deel van de tuin wandel je door het cultuurdeel met bloemborders en de plantenkas naar de 
kruidentuin die rond de waterput is aangelegd.  Het noodzakelijke beheer van de ecologische 
elementen in de tuin worden door een tuinman en vele vrijwilligers verzorgd. Anderzijds 
ontstaan door de ecologische variatie goede mogelijkheden voor natuurwaarde.

Samen met de vrijwilligers en in samenwerking met andere organisaties worden er activiteiten 
georganiseerd om het onderhoud en beheer verder te verbeteren. De Tuin van Kapitein 
Rommel doet jaarlijks mee met NL DOET (Oranje Fonds) en de Natuurwerkdag 
(LandschappenNL). Vaak wordt er bijgedragen aan de Open Tuinen Dagen. Met Groei en Bloei 
wordt de jaarlijkse Groenbeurs georganiseerd. Sinds kort staat de tuin vermeld in de Open 
Tuinen Gids.

De tuin heeft ook een recreatieve waarde. De tuin is openbaar toegankelijk en is een 
ontmoetingsplek voor vele mensen. De inrichting van de tuin biedt ruimte en mogelijkheden 
voor de vele culturele, educatieve en recreatieve activiteiten die worden georganiseerd, zoals 
het beestjespad, de sprookjestuin, het Pompoenenconcert en de activiteiten met Kerstmis. 
Hiermee draagt het natuurlijke groen bij aan de sociale functie van de Tuin van Kapitein 
Rommel.

Ambitie voor deze beleidsperiode:
• Verbeteren van de mogelijkheden planten te kweken door middel van zaaien en stekken. 

Hiertoe wordt onder meer de plantenkas gerenoveerd en kweektafels aangeschaft.
• Actualiseren van het beheerplan voor de tuin.
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• Groenbeurs (Groei en Bloei)
Jaarlijks wordt de Groenbeurs georganiseerd met Groei en Bloei. Uitwisseling en verkoop van planten en stekjes vindt hier plaats. De Tuin 
probeert een aantal bijzondere plantensoorten voor deze beurs te verkrijgen 

• NL DOET (Oranje Fonds)
In maart vindt de jaarlijkse NL DOET dag plaats georganiseerd door het Oranje Fonds. De Tuin nodigt op deze dag een aantal nieuwe vrijwilligers 
uit om te komen helpen bij het onderhoud.

• Natuurwerkdag (LandschappenNL)
Het eerst weekend in november doen we mee met de Natuurwerkdag van de LandschappenNL. Hier vragen we nieuwe vrijwilligers om mee te 
helpen. 

• Pomologische Vereniging Noord-Holland (POM)
Er is nauw contact met de POM vanwege de vele fruitbomen die de tuin rijk is. Goed advies is altijd welkom.
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• Verbeteren kweken van planten
Door de kweektafels te verbeteren, onder meer met door betere waterbeheersing en verwarmingsmatten, kweken we meer planten voor eigen 
gebruik en voor de verkoop.

• Actualiseren beheerplan
In een geactualiseerd beheerplan worden de doelstellingen voor de verschillende biotopen opnieuw vastgesteld.

• Aanpak graslandtypen
De graslandtypen verruigen door hoge stikstofdepositie. We zoeken naar een aanpak om de diversiteit weer te herstellen.

• Technische werkzaamheden
Er zijn achterstanden ontstaan aan het onderhoud van de kas, schuur en andere objecten. In de komende jaren werken we deze achterstanden 

weg.

• Risico Inventarisatie en Evaluatie
In 2020 is er een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld voor de tuin. In de komende jaren wordt het Plan van Aanpak van de RI&E 
uitgevoerd waarmee veilig werken in de tuin wordt geborgd.

• Veiligheidsvoorlichting
We geven regelmatig voorlichting en training over veiligheid. Bijvoorbeeld een toolboxbijeenkomst over laddergebruik.

• Persoonlijke beschermingsmiddelen
Waar nodig stelt de tuin (persoonlijke) beschermingsmiddelen beschikbaar aan de medewerkers en vrijwilligers.

Ambitie 3: Natuurlijk Groen
Passie voor groen en natuur



Ambitie 4
Organisatie in ontwikkeling

Betrekken van tuinliefhebbers
Vrijwilligers en de Tuin van Kapitein Rommel zijn onlosmakelijk verbonden. De tuin 
weet dat als geen ander. Of het nu gaat om de groenvrijwilligers, de klussers, de 
gastvrouwen, de vrijwilligers die alle activiteiten organiseren, vrijwilligers die de 
publiciteit verzorgen, de wisseltentoonstelling of het bestuur, zonder onze vrijwilligers 
is dat niet mogelijk! Ongeveer 50 vrijwilligers voelen zich verbonden met de Tuin en 
zetten zich hier met passie voor in. En daarmee zijn zij de beste ambassadeurs voor de 
Tuin van Kapitein Rommel. Om dit is goede banen te leiden is een goed 
vrijwilligersbeleid onmisbaar. Door doorloop van vrijwilligers is de werving van nieuwe 
vrijwilligers een speerpunt in het beleid.

Vrienden en bezoekers
Iedere Castricummer kent de Tuin van Kapitein Rommel. Helaas zijn er nog te veel 
Castricummers die nog niet over de brug aan de Stationsweg zijn gekomen om de tuin 
te bezoeken. We werken aan meer publiciteit om bezoekers te trekken naar dit 
pareltje in Castricum. Er is een ambitie om meer Vrienden van de Tuin (donateurs) te 
werven. Daarbij onderzoeken we hoe ook bedrijfsvrienden te binden aan de Tuin.

Zichtbaarheid
Goede promotie is voor ons van groot belang. Wij zorgen voor promotie door middel 
van posters/flyers, de website en tuinberichten. De PR-commissie is tevens 
verantwoordelijk voor het onderhouden van de Facebook pagina. De ambitie is om de 
uitingen in een meer eigentijdse vormgeving te gieten en daarmee de zichtbaarheid te 
vergroten.

Verhuur
De ontmoetingsruimte met de tuin is te huur voor maximaal 30 personen. Het is een 
ideale plek voor het vieren van feestelijke gebeurtenissen. Ook voor vergaderingen, 
cursussen en lezingen biedt de Tuin een prima gelegenheid. Het verhuurbeleid is er op 
gericht om dit administratief soepel te laten verlopen. Verbeteringen in dit proces 
worden opgepakt.
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Ambitie 4: Organisatie in ontwikkeling
Naar een toekomstbestendige Tuin van Kapitein Rommel

• Vrijwilligersbeleid Vrijwilligers vormen de basis van de organisatie. Met beleid maak je duidelijk wat je visie is op de organisatie in 

relatie tot wat je wil bieden aan de vrijwilligers. Het doel van de organisatie is een uitgangspunt voor het vrijwilligersbeleid. Het is belangrijk dat 
vrijwilligers het doel kennen en het onderschrijven of uitdragen. 

• Werven Voor veel vrijwilligersorganisaties is het een terugkerend probleem: waar vinden we voldoende vrijwilligers om onze activiteiten 

uit te voeren? Het werven van vrijwilligers vereist een goed doordachte aanpak en is onderdeel van het actuele vrijiwilligersbeleid.

• Binden van vrijwilligers. Het is een uitdaging om vrijwilligers aan de Tuin te binden. De Tuin vraagt vrijwilligers naar hun mening, 

waardeert hun inzet door bijeenkomsten en uitjes. Verder biedt de Tuin de vrijwilligers de ruimte om hun werkzaamheden zoveel mogelijk zelf 
in te delen.

• Kom over de brug Jaarlijks ontvangt de Tuin ongeveer 2500 bezoekers. Veelinwoners van Castricum kennen de Tuin maar zijn nog 

nooit over de brug gekomen aan de Stationsweg. We gaan er aan werken dat meer inwoners, vakantiegangers en andere de toegangsbrug naar 
de Tuin kunnen vinden.

• Vrienden van de Tuin Vrienden van de Tuin ondersteunen ons werk en dragen bij om deze unieke plek in stand te houden. Er zijn al vele 

inwoners van Castricum en omgeving die jaarlijks bijdragen aan de Tuin. Dit aantal willen we verhogen. Daarbij willen we ook de mogelijkheid 
gaan bieden om een eenmalige bijdrage of schenking te doen.

• Bedrijfsvrienden Een aantal bedrijven ondersteunen ons, bijvoorbeeld door het geven van kortingen. Elke onderneming heeft zo 

zijn/haar eigen beweegredenen om het werk van de Tuin van Kapitein Rommel te ondersteunen. Wij gaan aan het werk of wij de ondersteuning 
kunnen formaliseren in de vorm van bedrijfsvrienden. Daarbij willen wij een tegenprestatie gaan leveren aan bedrijven om hun betrokkenheid 
bij de Tuin te waarderen.

• Communicatieplan Welke rol speelt de communicatie naar buiten bij de Tuin van Kapitein Rommel? Op welke manier doen we dat nu? 

En werkt dat? Waar zijn verbeteringen mogelijk? De komende jaren gaan we werken aan een communicatieplan. Een communicatieplan zorgt 
er voor dat doelen en afspraken vast komen te staan en dat iedereen weet hoe en wat er gecommuniceerd gaat worden. Daarmee maken we 
ons beter zichtbaar, krijgen we een beter beeld van onze doelgroepen en kunnen we op tijd onze activiteiten uitdragen.
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r • Verhuur De Tuin en ontmoetingsruimte zijn te huur. Het is een ideale plek voor kleine feestelijke gebeurtenissen. De ontmoetingsruimte 

geeft met zijn grote ramen een prachtig uitzicht op de tuin. Voor het gebouw is een ruim overdekt terras met tafels, stoelen en parasols. 
De ontmoetingsruimte is geschikt voor ongeveer 30 personen en is voorzien van een compleet ingerichte keuken Ook voor vergaderingen, 
cursussen, lezingen en ander soortige kleinschalige bijeenkomsten biedt de Tuin een prima gelegenheid.



Onze aanpak
Werken aan de toekomst
De Tuin van Kapitein Rommel is een actieve organisatie met veel verschillende activiteiten en bezigheden. Met 
het meerjarenplan 2021-2025 hebben wij veel ambities. Alle ambities en ontwikkelingen vragen ieder hun eigen 
aanpak en maatregelen. Met de medewerkers en vrijwilligers hebben wij kennis en ervaring in huis en weten 
we wat nodig is om de tuin met haar activiteiten te laten floreren.

Meer ontmoetingen en bezoekers
Om ontmoetingen en bezoekers beter te faciliteren hebben we in 2019 de ontmoetingsruimte en het terras vernieuwd. 
Hiermee is de ontmoetingsruimte weer gezellig, eigentijds en huiselijk ingericht en voldoet de keuken aan de eisen van deze 
tijd. In de komende jaren zullen we nog werken aan verbeteringen waarmee we een unieke en aantrekkelijke plek blijven voor 
meer ontmoetingen en bezoekers.

Werken aan een bijzondere tuin
In 2020 is er veel onderhoud uitgevoerd in de tuin. Bijvoorbeeld de pergola, de kruidentuin, de plantenkas en de schuur zijn 
aangepakt. De Tuin heeft een uitdaging om alles op de juiste wijze te onderhouden. De onderhoudsproblemen hebben 
velerlei oorzaken. Zo ontbrak het aan een onderhoudscultuur, een goede planning en voldoende middelen. Onderhoud is en 
blijft noodzakelijk om de bijzondere tuin te behouden.

Vrijwilligers
Z’n 50 vrijwilligers voelen zich verbonden met de Tuin. Alle activiteiten kunnen we uitvoeren met en door de inzet en 
enthousiasme van vrijwilligers. Dit zorgt ervoor dat ook anderen zich betrokken gaan voelen. Daarom zorgen wij op onze 
beurt goed voor onze vrijwilligers. We voorzien ze van de juiste kennis en middelen en faciliteren initiatieven om aan een 
bijzondere Tuin van Kapitein Rommel te werken. Hiermee willen we vrijwilligers werven en behouden. Vrijwilligers vormen de 
basis voor alles wat we initiëren, organiseren en uitvoeren.

Een Tuin voor iedereen
De Tuin van Kapitein Rommel staat midden in de samenleving van Castricum. Een samenleving die bovendien altijd in 
verandering is. De zekerheden van vandaag (ook op financieel vlak) zijn niet die van morgen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is 
2020, het jaar dat de corona toesloeg. Daarom kijkt de Tuin altijd verder, op zoek naar innovatieve manieren om financieel en
maatschappelijk draagvlak te creëren. Van traditionele financiering door de overheid en donateurs, tot fondsenwerving, 
verkoop en activiteiten. Voortdurend kijken we hoe we met mensen en organisaties kunnen samenwerken en daarmee ze 
kunnen betrekken bij de Tuin. Daarbij willen we de beschikbare financiële middelen zo effectief mogelijk inzetten.



Financiële en maatschappelijke steun
blijft nodig

Mede dankzij de financiële en maatschappelijke steun van 
160 vrienden (donateurs) van de Tuin van Kapitein Rommel, 
samenwerking met vele maatschappelijke organisaties
en ondersteuning van bedrijven uit Castricum en omgeving, 
vele vrijwilligers, fondsen en de gemeente Castricum werken 
wij samen aan verbinding en diversiteit, duurzaam en 
natuurlijk groen. Nu en in de toekomst!

De Tuin van Kapitein Rommel 
heeft de ANBI status

De Tuin van Kapitein Rommel 
ontvangt structureel subsidie 
van de gemeente Castricum

De Tuin van Kapitein Rommel werkt 
samen met onder andere:
• Stichting Welzijn Castricum
• Werkgroep Oud Castricum 
• Landschap Noord-Holland 
• Parnassia Groep – locatie de Wissel
• Wikipedia 
• Veldt administratie
• Stichting Odion
• Pomologische Vereniging Noord-Holland
• Groei en Bloei 
• Transition Castricum
• Hortus Alkmaar
• S.I.G.
• CALorie
• de Vogelbescherming


