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najaar 2021 
 

Tuinbericht  
        
 

 
Als elke vrijwilliger een ster kreeg werd het nooit meer 

donker.  
 
Loesje 
 
De tweede helft van dit jaar kregen we meer ruimte om activiteiten te 
organiseren. Maar de maatregelen die we moesten treffen vergden veel 
van de inzet van onze vrijwilligers. Toch zijn we er met vlag en wimpel in 
geslaagd een succes te maken van de sprookjestuin, het beestjespad en 
kabouterpad. Deze evenementen trokken respectievelijk 1165, 255 en 
411 kinderen.  
 
Bij het pompoenconcert werd gedanst en luidkeels meegezongen. In dat 
tijdvak was dit toegestaan.   
Een tijdslot werd ingesteld, namen gecontroleerd en - toen dit 
noodzakelijk bleek - op vaccinatie gecheckt. Ook de ontmoetingsruimte 
was wisselend toegankelijk met of zonder anderhalve meter en/of  
coronacheck.  
 
Maar we mochten elkaar weer zien. Het besef dat we er samen voor 
gingen werkte verbindend. Hulde aan onze vrijwilligers! 
Nieuw waren de kunstweken. Men kon genieten van kunst in vele 
vormen. Daardoor wisten mensen die nooit de Tuin bezochten de weg 
naar ons te vinden. Een verfrissende aanvulling die volgend jaar zeker 
een vervolg krijgt.  
 
Ondanks alle beperkingen hebben we het verlies ten opzichte van onze 
begroting weten te beperken tot een paar duizend euro’s. Mede door de 
overweldigende PR in kranten en op you tube trok het terras meer 
bezoekers dan in andere jaren.  
 
We zijn nu druk bezig met het organiseren van het kunst en lichtjespad. 
Dit is een nieuwe activiteit. Een route door de Tuin met lichtbeelden en 
spelletjes. Uiteraard in de vooravond.  
 
We hebben er zin in. 
Op naar het nieuwe jaar! 

Janine Draijer, voorzitter   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

In dit nummer 
 

Janine blikt terug en kijkt uit 

naar het komende seizoen. 
 

Tuingedichtjes van Susanne. 

            

Joan IJssel de Schepper 

neemt ons mee op één van 
haar wandelingen door de tuin.  
 

Henk doet verslag van de 

Kunstweken. 
  

Hoe gaat het met de 

waterkwaliteit in de tuin? 
 

Een aantal activiteiten worden 

uitgelicht. 
 
 

Tuin van kapitein Rommel  natuurtuin-ontmoetingsplek  

Komende activiteiten 
 

Expositie Jan Liefting 
23 november t/m 27 januari 
Toegang met QR code 
 
Kunst- en lichtjespad 
16, 17 en 18 december  
Tijd: 17.00 - 20.00 uur 
 

Lezing 15 februari 
Tijd: 20.00 uur 
 
Knutselen 23 februari 
Tijd: 14:00 -16:00 uur 
 
NL Doet 11 maart 
Tijd: 10:00 -15:00 uur 
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Een dialoog met de tuinman 

Terwijl ik de tuin inloop zie ik het bord RUST. Hoewel 

het er drukker is dan ik gewend ben doet de oase van 
bomen en planten mij goed. De tuin is nu bekend bij 
meer mensen door de evenementen voor kinderen en de 
kunstexposities. 
In de kas tref ik de tuinman. Het is een vrolijk weerzien. 
Door zo lang in het groen te werken heeft hij een schat 
aan kennis over planten en dieren. Hij heeft goed 
nieuws: op de lijst van beschermde bomen staan de 
Fagus sylvatica pendula/treurbeuk, Ginko biloba/Japanse 
notenboom, Bramleys seedling (appel) en het 
kruideniertje/Pyrus communis (scheef hangende peer 
over het pad). Al deze bomen staan in de buurt van de 
kas en zijn minstens 70 jaar oud. De notenboom/Juglans 
regia staat er niet op omdat die ten dode is 
opgeschreven.  
We beginnen aan de ronde door de tuin. In de 
kruidentuin zijn de cirkels van Ilex crenata/Chinese Hulst 
goed aangeslagen. Het blijkt een prima vervanger van de 
Buxus sempervirens. Wel is hij moeilijker te stekken. Dat 
is bij een nieuwkomer altijd uitproberen. Neem je een 
grote of een kleine stek. Met of zonder hieltje, nat of 
droge grond, welk jaargetijde. Kortom, er zijn heel veel 
mogelijkheden om mee te experimenteren. Je kan de 
tuin perfect aanplanten maar de onvolkomenheden zijn 
onontkoombaar. Er is altijd wel iets wat je liever anders 
had gezien. Elk jaar is anders en steeds sta je voor 
nieuwe ontdekkingen in deze tuin. Dit jaar waren er 
opvallend weinig insecten. Wel was september een 
goede vlindermaand. Vooral de atalanta/Vanessa 
atalanta (vlinder) snoepten van het kruideniertje. Dat is 
de brandstof voordat ze, in november, aan de reis naar 
Zuid-Europa beginnen. Een deel overwintert hier, maar 
overleeft het meestal niet. Het blijft een raadsel hoe een 
tere vlinder zo'n eind kan vliegen. Deze relatief grote 
vlinder wordt ook wel de 'admiraalsvlinder' genoemd. 

Vermoedelijk een 
verwijzing naar de 
strepen op de 
mouwen van een 
marine-uniform. Een 
andere bijnaam is 
'nummervlinder': op 
de achterkant van 
de achtervleugels is 
het getal 81 of 18 te 

zien. In tegenstelling tot veel andere vlinders gaat het 
met de atalanta goed. De veel voorkomende brandnetel 
is de waardplant. De rupsjes spinnen een kokertje van 
brandnetelbladeren. Steeds als ze zich verpoppen weven 
ze een nieuw nestje.  
Terwijl de atalanta al in Zuid-Europa is aangekomen, 
drukt de herfst hier steeds zwaarder op de planten. De 
bladeren zakken onder het gewicht van het water steeds 
verder naar de grond en pakken daar de wortels in voor 
de winter. Degene die we een handje helpen is de 
imposante Gunnera/mammoetblad. Deze laat het 
groeiseizoen achter zich en wordt met zorg ingepakt voor 
de winter. De verdorde bladeren worden dakpansgewijs 
over de pol neergelegd. Daarna gaat het stro erop. Na 

heel natte perioden moet hij even opengelegd 
worden om te drogen. Ook in het voorjaar wordt hij 
overdag opengelegd. Zo went hij langzaam aan de 
koudere buitenlucht. Al met al een hele zorg. U 
vindt hem links na het kruideniertje. We lopen 
verder en achterin bij het theehuisje staat een 
Choysia ternata/glansmispel. Het is een 
wintergroene struik met leerachtige bladeren en 
een ronde groeiwijze, afkomstig uit Mexico. Hij 
stond eerst, meteen als je de tuin binnenloopt, 
rechts onder de kastanjeboom. Daar is hij na lange 
tijd toch verdwenen. Hij verlangt een beschutte 
plek liefst in de zon en is matig winterhard. De 
bloemen verschijnen vaak al in april en geuren 
heerlijk naar oranjebloesem. Nu kwamen we tot de 
ontdekking dat er enkele jonge plantjes aan de 
voet uitgelopen zijn. Dat is een moment van 
vreugde. Kortom, deze ondergewaardeerde struik 
is een bezoekje waard. Komt u dan tot de 
ontdekking dat er aan deze struik weinig te 
beleven valt, kneus dan een paar bladeren en snuif 
het aroma op en uw mening zal veranderen.  

Sfeerbeeld in de herfst                
 
Nu staan we op de brug. Vorig jaar was de vijver 
kraakhelder en was het krabbenscheer/Stratiodes 
aloides opeens verdwenen. De lege ruimte die 
overbleef is dit jaar totaal opgevuld met 
waterpest/Elodea canadensis. Dit wijst meestal op 
voedselrijk water. Een vrijwilliger is bezig geweest 
kluwen uit de vijver te vissen. Er liggen hele hopen 
op de kant. Het is werken tegen de klippen op. 
Ondanks de hoeveelheid die eruit is gehaald, 
lopen de eenden nog steeds als Jezus over het 
water op de waterpest. Waterpest is een invasieve 
exoot uit Noord Amerika. Het wordt terecht 
waterpest genoemd. Steeds vaker is er nieuws 
over oprukkende exoten in vijvers en sloten. Toch 
is het duidelijk dat na een zoektocht door 
historische kranten van Nederland, dat de brede 
waterpest in 1883 ook al woekerde en tot 
problemen leidde. Uit een watermonster van het 
vijverwater in de tuin van Rommel, blijkt niet dat 
het water extreem voedselrijk is. Misschien doordat 
de waterpest het voedsel eruit heeft opgenomen. 
De koolstofdioxide wordt uit het water in de vorm 
van carbonaat gehaald. We staan nu al pratend 
voor het bloemenveld. Het was prachtig dit jaar. 
Met de eenjarige papaver/papaver rhoeas, 
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korenbloem/Centaurea cyanus en bolderik/Agrostemma 
githago was het een lust voor het oog. Nu staat het veld 
vol met de fragiele kiemblaadjes van deze planten. De 
rozet van de tweejarige kaardebol/Dipsactus steekt er 
ruig tegen af. Het afgraven van de grond en de diepste 
arme grond bovenop te plaatsen heeft zijn vruchten 
afgeworpen. We lopen verder langs het achterste pad  
helemaal in de uiterste hoek komt een egelhuis. Ik ben 
benieuwd naar de toekomstige bewoners.  
Ik neem afscheid van de tuinman. De wind ranselt door 
de boomkruinen. Het einde van het seizoen is 
aangebroken. Tijd om plannen te maken voor volgend 
jaar. 

Joan IJssel de Schepper 
 

Kunst- en Lichtjespad 

 
Van donderdag 16 t/m zaterdag 18 december nodigen 

we jullie uit in de sfeervol verlichte tuin. Van 17:00 – 
20:00 uur kunnen kinderen met hun (groot-)ouders langs 
een pad door de tuin lopen, waar van alles te zien en te 
doen is. Zo is er een pad in het donker met tegels die 
blinden en slechtzienden gebruiken om de weg te 
vinden. Op die manier ervaar je hoe het is om helemaal 
niets te kunnen zien. Langs het pad kom je het 
flessenorgel tegen, welk liedje hoor je? 
Ontdek in het donkere bos een grote verassing, 
misschien zie je hem wel! Als je goed kijkt is er langs het 
pad veel meer te beleven! 

Cocons en licht (foto Marina Fotografie) 

Bij de entree is er voor ieder kind een lampion met lichtje 
te leen of je kan zelf je eigen lampion meenemen. Na 
afloop is er voor de kinderen chocolademelk, kerststol en 
poffertjes. Voor de volwassenen is er heerlijke 
erwtensoep of courgettesoep met roggebrood en een 
glaasje glühwein hoort er natuurlijk ook bij. Als vanouds 
maken de vrijwilligers weer allerlei december cadeautjes, 
o.a. pindaslingers, bossen kerstgroen om kerststukjes 
van te maken, aardewerk potjes met bloembolletje en 
nog meer leuks. Dit alles is voor een klein prijsje te koop. 
Volgens de regels van het RIVM is de QR code verplicht. 

 
Margot Nell 

 

 

De vijver in de Tuin van Kapitein Rommel 

Albert Rommel had een passie voor tuinieren. Het 

was zijn lust en zijn leven. De tuin werd steeds 
meer verfraaid. Hij liet een grote vijver graven en in 
1951 verkreeg hij een vergunning voor de bouw 
van een “pompgebouwtje met dagverblijf voor 
personeel” in zijn tuin. Dat dagverblijf is vrij ruim 
uitgevallen en is nu een woning aan de achterkant 
van de tuin.  

 
Vijver in 
de jaren 
‘50 

 
 
 
 
 
 

 
De opening van het visseizoen werd ieder jaar 
gevierd  met vrienden en kennissen. Albert 
Rommel had wel 3200 pond vis, o.a. karper, paling 
en witvis in de vijver uitgezet. De bedoeling van de 
pomp was het water zo snel mogelijk te laten 
stromen, dat forellen in de vijver zouden kunnen 
gedijen. Na de aanleg van de installatie  werd een 
geweldige hoeveelheid forel aangekocht en in de 
vijver uitgezet. Helaas is er van deze vissen nooit 
meer één teruggezien. 
 
Bij de start van de Stichting Tuin van Kapitein 
Rommel begin jaren ’90 is de vijver weer in ere 
hersteld. De vijver is fraai ingericht met rietkragen 
en plas-dras borders. Aanvankelijk ontwikkelde 
zich er een natuurlijke vijver. Een prettige plek voor 
o.m. insecten, kikkers en watersalamanders. 
Waterplanten zorgde voor een natuurlijk 
evenwicht. Ze gebruiken voedingsstoffen waardoor 
algen geen kans krijgen en het water helder blijft. 
Ook bieden de planten een schuilplaats voor 
waterdiertjes. Er ontstond een prachtig beeld met 
krabbescheer en waterlelies onder de hangende 
takken van de treurwilg. Een bezoeker vergeleek 
het met schilderijen van Monet. 
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Tussen 2005 en 2010 ging het mis met het natuurlijke 
evenwicht in de vijver. Er ontstond explosieve kroosgroei, 
zo explosief dat dat het een hele vijver afdekt met wel 
een vier tot vijf cm dikke krooslaag, Hierdoor kon er geen 
licht en zuurstof meer in het water komen. Langzaamaan 
verdween al het leven uit het water en bleef er een 
stinkende vijver over. De oorzaak van een sterke 
kroosgroei is, dat er teveel voedingsstoffen in het water 
zitten. Dit kwam doordat de vijver in verbinding staat met 
het water aan de Stationsweg. Hier komt ook het 
regenwaterriool op uit waarin veel voedingsstoffen voor 
waterplanten in zitten. Van de gemeente kreeg de tuin 
toestemming om een omhoogslaande bocht te plaatsen 
in de afvoerpijp naar het water aan de Stationsweg. 
Hierdoor kon er geen vervuild water meer in de vijver 
terugstromen. Binnen twee jaar verdween het kroos en 

werd het water 
weer 
kraakhelder. 
Het 
krabbescheer 
kwam volop 
terug. De 
krabbescheer, 
ook wel 
watersoldaat 
genoemd, is 

een inheemse waterplant die een enorme hoeveelheid 
nitraten en fosfaten aan je vijverwater onttrekt en 
tegelijkertijd zuurstof aan het water toevoegt. Daarnaast 
is de krabbescheer  essentieel voor veel dieren zoals 
de kleine gerande oeverspin, die prooien uit het water 
vangt, worden vaak op deze plant aangetroffen. Ook 
enkele andere zeldzame insecten zijn aan 
Krabbenscheer gebonden zoals de Groene 
Glazenmaker. 
In het voorjaar 2018 ging het weer mis. De krabbescheer 
kwam niet boven water. Het water zag er zwart en doods 
uit. Er zat geen leven meer in. Enkele jaren daarvoor was 
er vanuit de Gouden Stulp aan de Burgemeester 
Mooijstraat een afvoerpijp doorgetrokken naar de vijver 
om het regenwater te kunnen afvoeren. Hierdoor kwam 
er weer “vreemd” water in de vijver. In dit water kunnen 
weer van allerlei vreemde stoffen zitten, bijvoorbeeld 
bestrijdingsmiddelen. De Tuin heeft daarom bij de 
gemeente het verzoek ingediend dit te onderzoeken. Dit 
onderzoek is in het voorjaar 2021 uitgevoerd. In deze 
periode was er een licht herstel zichtbaar van de 
waterkwaliteit. 
 
Enkele conclusies uit het onderzoek zijn: 

 

• Ecologische inventarisatie  
In de vijver komen zeer diverse plantensoorten 
voor, vooral planten die van gematigd 
voedselrijk, maar helder water houden. 
Daarentegen is de groei van algen een teken 
van voedselrijkdom (eutrofiëring) in het water. 
Het water is voldoende voedselrijk voor de groei 
van bijvoorbeeld krabbenscheer en 
waterdrieblad, maar er is geen sprake van 
eutrofiëring. Er zijn diverse waterbeestjes 

(waterjuffers, libellen, schaatsrijders, 
waterkevers) aangetroffen. Tijdens het 
onderzoek was de vijver levendig. 

• Fysische parameters  
► De pH-waarde, temperatuur en 
doorzicht in de vijver voldoen aan de eisen 
voor goede tot zeer goede waterkwaliteit.  
► Het zuurstofgehalte is erg laag en duidt 
op zuurstofloosheid. Eventueel kan er met 
een pomp (bijvoorbeeld een fontein) meer 
zuurstof aan de vijver worden toegevoegd.  

• Glyfosaat 
Uit het onderzoek blijkt dat het 
bestrijdingsmiddel glyfosaat is 
aangetroffen in de put bij de Gouden Stulp. 
Op de andere locaties is geen glyfosaat 
aangetroffen. 

• Slibdikte en waterdiepte in de vijver  
De slibdikte is gering, circa vijftien cm, de 
vijver wordt goed onderhouden. De 
waterdiepte bedraagt in de vijver 
gemiddeld ongeveer één meter. 
 

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de Tuin 
van de gemeente een fontein gekregen. Deze 
wordt komend voorjaar geplaatst door de 
vrijwilligers. Daarnaast zijn we blij met een extra 
baggerbeugel. De vijver wordt jaarlijks door 
vrijwilligers ouderwets met de hand gebaggerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baggeren met de baggerbeugel    

 
We zijn in overleg met de gemeente om de 
afvoerpijp van de Gouden Stulp door te trekken 
naar het water aan de  Stationsweg zodat we geen 
“vreemd” water meer in de vijver krijgen.  

 

Henk Veen  

 

 

 

 

 

 

Winterstop  
 

De Tuin is gesloten van 20 december t/m 2 

januari 2022 
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Kunst in de Tuin  

Dit jaar was de tuin 6 weken gevuld met prachtige kunst. 

Hierbij een impressie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 t/m 8 mei glaskunst en textiel 

 

31 mei  t/m 6 juni Houtkunst 

2 t/m 6 augustus 
Kunstschilders in de Tuin  

6 t/m 26 september 
Landartgroep Fenix 

4 t/m 8 oktober Keramiek 

25 oktober t/m 5 
november IMIX 
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Colofon 
 

 
Stichting Tuin van Kapitein Rommel 

Info@tuinvankapiteinrommel.nl  
www.tuinvankapiteinrommel.nl  
 
Bankrekening: 
IBAN: NL55 RABO 03119 61 444 
Rabobank Noord Kennemerland 
 
Adres Tuin: 
Tuin van Kapitein Rommel 2 
1901 DZ Castricum 
Tel: 0251 67 23 56 
 
De Tuin is gelegen tegenover het station 
Castricum.   
 
Redactie Tuinbericht: 
Tru Stolk, Margot Nell, Devra Mooij en Henk Veen. 
 
Met bijdragen van: Janine Draijer, 
Joan IJssel de Schepper, Henk Veen, Margot Nell, 
en Devra Mooij. 
 

 

Tuindichtjes  

Toen Susanne van Reenen in het voorjaar de 

uitnodiging om met haar dicht- en beeldwerk deel te 
nemen aan ‘Oase der Muzen’ aannam wist ze het gelijk. 
Een tuin als die van Kapitein Rommel verdient eigen 
werk. En zo maakte ze een schrift gevuld met bijna 
allemaal dichtjes en plaatjes uit de tuin. Deze dichtbundel 
is te koop in de Tuin waarvan € 3,00 wordt gedoneerd 
aan de stichting van de Tuin. Hier één van de prachtige 
gedichten: 
 
Ik ben er nog  
 
Ik ben er nog! 
Ik ben er nog! 
 
Ik slaap al 
mijn wonden  
dicht 
 
De regen wast 
mijn oude huis  
en de wind die 
sust en wiegt 
en fluistert 
 
over bloemen 
die ik morgen 
vinden zal 
 

Krakeenden in de vijver bij Rommel 
 

De laatste jaren zie je ze steeds meer. Groepjes eenden 

die net even anders zijn dan de Wilde Eend. 
Krakeenden! Ze zwemmen in de Castricummer Polder 
en steeds dichter bij de bebouwde kom. En nu ook 
regelmatige bezoekers in de vijver van de Tuin van 
Kapitein Rommel. Ze zijn mooi getekend, sierlijk en 
hebben een fijn snaveltje. De vrouwtjes lijken heel erg op 
de Wilde Eend waaraan ze nauw verwant zijn. De 
mannetjes hebben een beton kleur met een zwart kontje. 
De Krakeend zegt geen ‘kwak’, maar ‘krak’. Daar heeft 
deze eend ook zijn naam aan te danken. Thijsse 
beschrijft de Krakeend in 1929 nog als zeldzaam. De 
laatste 40 jaar nemen ze behoorlijk in aantal toe. Van 
500 broedparen in 1973 tot 26000 broedparen in 2015.  

 

Terwijl de populatie Krakeenden dus (sterk) is 
toegenomen, is het aantal Wilde Eenden sinds 
begin van de jaren negentig van de vorig eeuw met 
zo’n 25 % afgenomen. Het zou weleens zo kunnen 
zijn dat die overlevingskans van de pullen bij 
Krakeenden groter is. Deze hebben in de eerste 
levensfase een meer verborgen levenswijze. En 
omdat bij een aantal van de predatoren het aantal 
individuen behoorlijk is toegenomen, zou de kans 
dan de kuikens van de Wilde eend worden 
opgegeten dus wel eens veel groter kunnen zijn. 
En er zijn nogal wat predatoren, zoals Snoeken, 
Blauwe reigers, Ooievaars, meeuwen, Zwarte 
kraaien en Buizerds. 
 
    Henk Veen  

      

mailto:Info@tuinvankapiteinrommel.nl
http://www.tuinvankapiteinrommel.nl/

