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De kasteeltuin, de eigenaar en de stichting  
 
In Park Assumburg/Oud Haerlem in Heemskerk ligt achter Kasteel Assumburg de unieke in Franse stijl 
aangelegde pronktuin Kasteeltuin Assumburg, aangelegd op dezelfde plek als 300 jaar geleden.  
In 2011 vond de officiële opening plaats. Ontwerper van de huidige tuin is Nico Brantjes. 
In 2016 is Bezoekerscentrum ‘het Koetshuijs’ geopend.  
 
Eigenaar van de tuin en het bezoekerscentrum is Gemeente Heemskerk. Naast het groot onderhoud door 
de gemeente wordt een groot deel van deze pronktuin onderhouden door vrijwilligers in samenwerking 
met een hovenier. Het bezoekerscentrum wordt volledig gerund door vrijwilligers. 
 
Op 6 oktober 2011 is Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg opgericht. Het bestuur van de stichting is 
op deze dag officieel in functie getreden met het verlijden van de oprichtingsakte bij notaris Janssen & Van 
Commenée te Heemskerk. 
 
De stichting heeft tot doel: Het ondersteunen van de gemeente bij het beheer en onderhoud van de 
kasteeltuin bij Kasteel Assumburg. Tevens worden door de stichting diverse educatieve activiteiten en 
andere publieke evenementen georganiseerd. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam onder nummer 53717058, RSIN  850988202. 
 
De stichting is trots op ‘haar’ tuin en hoopt dat deze zich, onder inspanning van haar vrijwilligers, de 
komende decennia zal ontwikkelen tot een volwaardige pronktuin, waarover tot ver buiten onze 
(gemeente)grenzen zal worden gesproken. Het bestuur van de stichting is er alles aan gelegen deze tuin 
van en voor Heemskerk voor volgende generaties te laten voortbestaan. 
 
 
 
 
 
Het bestuur bestaat eind 2020 uit de volgende leden: 
 
Corry de Groot ‐ Voorzitter 
Joop de Wit ‐ Penningmeester 
Piet Toutenhoofd ‐ Tuinzaken 
Sigrid Beentjes ‐ Beheer Bezoekerscentrum 
Ina Ligthart ‐ Educatie en activiteiten 
Martin de Caluwé ‐ Gedeeltelijk interim secretaris/penningmeester    
 

Heemskerk, ……….. 2021 
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Jaarverslag 2020 
 

2020: Het is het jaar van de corona, 

de buxusmot, de perenprachtkever, de iepziekte en 

de algenprut in de vijver. 

Maar ons gras is groener in deze hete zomer 

door nieuw aangelegde sproeiers en 

de ilex-proef lijkt voorzichtig positief. 

In de agapanthusbak broedt een eend en 

in de hoge valkenkast kruipen kleine valkjes uit het ei. 

 

Dicht is het Koetshuijs, met hangjongerentroep er omheen. 

Maar Park Assumburg staat op de kaart en 

de echo’s van de Escape Game zijn klaar voor gebruik. 

Binnenste Buiten maakt ons beroemd en 

bij de ingebruikname van ‘Het Gesprek’ vieren we feest. 

De kapschuur laat nog wel even op zich wachten maar 

het vooruitzicht op een nieuwe keuken 

maakt ons allemaal weer blij. 

 

Op naar een voorspoedig 2021, met, zeker weten: 

 rondom de tijdloze binnentuin 

weer uitbundig bloeiende bloesem in de fruitbomen,  

nieuwe vergeten groenten in de groentetuin en 

geurende rozen in het rosarium. 

Daarbij een Koetshuijs vol actie, appeltaart en bezoekers. 

We gaan er voor! Bij voorkeur coronavrij! 

 

 

 

 

  
  



 

 

P
ag

in
a5

 

De vrijwilligers 
 
Het vrijwilligersbestand van de stichting vormt de ruggengraat van onze organisatie. Zorg en aandacht rond 
het functioneren en faciliteren van al deze enthousiaste mensen vormt een essentieel onderdeel van ons 
bestuursbeleid. Maar zoals iedere andere organisatie in den landen en ver daarbuiten werden ook wij in 
2020 geconfronteerd met de Covid‐19 pandemie en realiseerden we ons hoezeer we ook afhankelijk zijn 
van krachten en omstandigheden waar we geen invloed op kunnen uitoefenen. 
 
Na de plotselinge afkondiging van de eerste lockdown in maart zijn de tuinvrijwilligers aanvankelijk 
mondjesmaat maar later toch weer wat meer in de kasteeltuin aan de slag gegaan. Buitenwerkzaamheden 
konden uitgevoerd worden met anderhalve meter afstand van elkaar en een aantal vrijwilligers kwam op 
rustiger tijden. Het gezamenlijk koffiedrinken in het Koetshuijs kon echter niet doorgaan vanwege de 
maatregelen maar na de versoepelingen in de zomer kon dit tot ver in het najaar buiten plaats vinden.  
De hovenier is op drukke momenten wat extra uren bijgesprongen. Zo is ondanks de pandemie het 
onderhoud van de kasteeltuin voldoende geweest om het op de website genoemde ‘eiland van rust, ruimte 
en tijdloosheid’ een verzorgde aanblik te kunnen geven.  
 
Het bezoekerscentrum is rond half maart gesloten voor publiek zodat de gastvrouwen en ‐heren hun 
werkzaamheden niet meer konden uitvoeren. Dit was noodzakelijk vanwege de maatregelen maar ook een 
teleurstelling, mede omdat hiermee ook het voor velen zo belangrijke sociale contact met collega‐
vrijwilligers en de bezoekers weg viel. Het Koetshuijs is in de maand juli alleen in het weekend en in de 
maanden augustus en september weer volledig geopend geweest. Een extra handicap was het feit dat de 
keuken absoluut geen ruimte bood om anderhalve meter afstand te houden. Bij normaal gebruik is het de 
afgelopen jaren al behelpen geweest voor de gastvrouwen en ‐heren maar met de pandemie was het 
eigenlijk niet meer verantwoord. De in het kader van het project ‘Kapschuur’ al bestaande plannen om de 
keuken uit te breiden zijn dan ook opnieuw bekeken op haalbaarheid op kortere termijn. Hierover meer in 
het hoofdstuk over het bezoekerscentrum. 
 
Ter motivatie en versterking van de onderlinge band tussen de vrijwilligers wordt normaliter jaarlijks een 
aantal bijeenkomsten gehouden. De beleidsvergadering met de gastvrouwen en ‐heren heeft eind februari 
nog plaats gevonden maar de overige bijeenkomsten helaas niet meer. Er stond een excursie gepland naar 
de Olmenhorst in Lisserbroek maar ook dit bezoek is uitgesteld naar 2021. Aan het eind van het jaar 
hebben alle vrijwilligers wel een iets royaler kerstpresentje ontvangen dan voorheen. 
Vanwege de pandemie is er ook geen speciale wervingsactie voor vrijwilligers gehouden. Desondanks 
hebben zich een aantal nieuwe vrijwilligers voor de tuin gemeld. Er hebben zich niet spontaan gastvrouwen 
of ‐heren gemeld maar er zijn ook geen afmeldingen gekomen. Ons streefgetal van 50 vrijwilligers voor de 
tuin en 30 voor de gastvrouwen en ‐heren is daarmee toch mooi op peil gebleven. 
 
Voor een goede en open communicatie onderling is ook dit jaar het Kasteeltuinbericht weer met enige 
regelmaat verschenen, zij het niet wekelijks. Daarnaast verscheen de driemaandelijkse interne Nieuwsbrief 
met meer specifieke informatie. 
 
Al met al was 2020 ook voor onze vrijwilligers een zeer bijzonder jaar. 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

P
ag

in
a6

 

De kasteeltuin 
 
Tot onze verrassing mocht de kasteeltuin zich juist vanwege de Covid‐19 pandemie verheugen in een groot 
aantal bezoekers. Bezoekers die niet vanwege een evenement of activiteit kwamen maar vanwege het 
ontbreken van andere ontspanningsmogelijkheden. Veel mensen zochten dit jaar een uitstapje wat dichter 
bij huis en brachten een bezoek aan de kasteeltuin om een rustgevende wandeling te maken.  
De tuin is onder de toegewijde leiding van hovenier Jan van Egmond ook dit jaar weer in goede conditie  
gehouden. Maar, met name in het voorjaar, lukte het door de toch iets beperktere inzet van de vrijwilligers 
vanwege de pandemie niet altijd om de tuin op elk moment onkruidvrij te houden. 
Naast het verwijderen van het steeds weer terugkerende onkruid bestaan de normale werkzaamheden 
onder meer uit het aanplanten van de bloemenperken, het beheer van de groentetuin, het maaien van de 
gazons, het schoonhouden van de tuin, het onderhoud van de paden en het snoeien van de fruitbomen, 
heggen en rozen.  
Ondanks de op het oog goed gedijende kasteeltuin zijn er wel een aantal punten van aandacht en zorg. 
 
Project broderies 
De problemen rond de kwijnende ilexen zijn in voorgaande jaarverslagen al uitvoerig toegelicht.  
Het aangekondigde proefproject in een deel van broderie B is in 2019 uitgevoerd. Hoofddoel van de proef 
was om aan te tonen dat de ilex vooral lijdt aan het hebben van ‘natte voeten’ als gevolg van onvoldoende 
drainage ter plekke van de wortels. Een deel van de broderie is afgegraven waarbij de grond vervangen is 
door grond met een grotere drainagecapaciteit. In 2020 is zorgvuldig bijgehouden hoe de wortels zich 
ontwikkelen. De proef lijkt een voorzichtig positief effect te laten zien. Eind 2021 zal het project worden 
geëvalueerd.  
Complicatie bij de uitvoering van het project was het ontbreken van de oorspronkelijke mallen om de 
broderie in de juiste vorm terug te kunnen terugbrengen. Inmiddels is opdracht gegeven aan de firma 
Harsveld om nieuwe mallen te maken. Aan vervanging toe zijn de kunststof opsluitranden om de ilexhagen. 
Fraaiere cortenstalen exemplaren die ook meer duurzaam zijn staan nog steeds hoog op onze wensenlijst. 
Het geheel wordt financieel gezien een lange termijn project waar we ook na dit jaar zeker op terug zullen 
komen. Ondertussen gaat het intensieve inboeten van nieuwe ilexen op de slechtste plekken elders 
onverdroten voort om de aanblik van de broderies voor de bezoekers fraai te houden.  
 
De boomgaard 1 
Na een uitstekende oogst in 2019 viel de opbrengst van het fruit in 2020 tegen. Slechts 40 pakken sap zijn 
door de rijdende sapfabriek ‘Appel van Opa’ geperst, de smaak was er overigens niet minder om.  
De matige opbrengst was deze keer niet direct toe te schrijven aan vraatzuchtige halsbandparkieten.  
Er bleken tot ieders verbazing veel minder parkieten aanwezig dan de voorgaande jaren en er zijn dit jaar 
dan ook geen extra maatregelen getroffen om ze te verjagen.  
De schrale oogst kan gelegen zijn in een nog vrij laat voorgekomen flinke nachtvorst gevolgd door een heel 
droge zomer. Er waren naar verhouding ook veel kauwen en meeuwen aanwezig die zich verlustigden aan 
een hapje appel. Dat kon ook de familie torenvalk niet voorkomen die zich genesteld had in de al jaren 
geduldig wachtende valkenkast. Dit tot groot plezier van de tuinvrijwilligers die hier al die jaren samen met 
de door hen gebouwde valkenkast op gewacht hadden.   
 
De boomgaard 2 
Een grotere tegenvaller was de ontdekking van de sporen van de Perenprachtkever in de stammen van de 
perenbomen. Deze kever kruipt onder de bast op zoek naar de sapstroom die vervolgens wordt 
onderbroken. Een enkele boom was al bezweken en bij nader onderzoek bleek dat bijna alle perenbomen 
aangetast waren. In eerste  instantie leek het rooien van alle perenbomen de enige oplossing om verdere 
verspreiding te voorkomen. Na intensief onderzoek door de werkgroep PPK is nu echter een methode 
gevonden waarbij de bomen mogelijk behouden kunnen worden, in overleg met de gemeente zal deze 
methode begin 2021 ingezet worden. De stammen worden daarbij ingepakt/ingezwachteld en behandeld 
met speciale witkalk. Al of niet vooraf ingesmeerd met een mogelijk werkzaam biologisch 
bestrijdingsmiddel. Deze behandeling moet plaatsvinden voor de larven van de kevers zich ontpoppen en 
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uitvliegen naar hun volgende perenboomslachtoffers. Niet uit te sluiten valt dat de kevers ook aanwezig 
zijn in de meidoorns langs het aangrenzende pad langs de voetbalvelden van ODIN. 
We zijn hoopvol dat de behandeling zal aanslaan. Het vervangen van de zorgvuldig opgekweekte oude 
perenbomenrassen zou een langdurige, ingrijpende en kostbare operatie zijn met een paar jaar lege 
plekken in de boomgaard. Het was goed te horen van ingeschakelde deskundigen dat het in 2019 
ingevoerde biodiversiteitsbevorderende sinusmaaien erger heeft doen voorkomen. In 2021 zal nog 
aanvullend onderzoek gedaan worden naar de bodemgesteldheid van de boomgaard. 
 
De vijver 
Na het leegpompen en schoonmaken van de vijver in 2019 is door de gemeente besloten het onderhoud 
van de vijver op zich te nemen. Het verwijderen van de onverwacht dikke laag bodemslib bleek te zwaar 
voor de vrijwilligers. Tevens is gebleken dat het onderhoud aan de bestaande fonteininstallatie te 
arbeidsintensief was en de toegepaste techniek niet meer van deze tijd. De gemeente heeft nu gemeld dat 
er een nieuwe fontein geplaatst zal worden. Wordt vervolgd! 
 
Bezoek van de buxusmot 
Naast alle corona‐ en perenprachtkeverperikelen werden we ook nog geconfronteerd met de buxusmot.  
De buxusstruiken rond de vijver werden massaal bevolkt door de rupsen van dit beestje. In eerste instantie 
is door een groep vrijwilligers de strijd aangegaan om ze zorgvuldig handmatig te verwijderen. Dit leek 
succesvol maar bij de tweede aanval zijn de struiken alsnog helemaal kaalgevreten.  
De buxusstruiken zijn nu gedeeltelijk vervangen door een meer buxusmotresistent soort en gedeeltelijk 
door stamrozen. Daarmee zal ook een iets kleuriger en geuriger omlijsting van de vijver ontstaan. 
 
Groente- en kruidentuin en rosarium 
Voor wat betreft de groente‐ en 
kruidentuin kunnen we ook in 2020 weer 
terugkijken op een uitstekend oogstjaar. 
Weer nieuwe ‘vergeten groenten’ werden 
door de enthousiaste groenteploeg 
gezaaid, verspeend en vervolgens geplant 
en geoogst in de van natuurlijke mest 
voorziene plantenbedden. 
Ook weer een lust voor het oog en de 
neus was het rosarium.  
Tot ver in het najaar bloeiden de 
verschillende geurige rozen, hetgeen de 
toch al zeer grote populariteit van deze 
publiekstrekker ten goede kwam. In 2020 is een van de vakken voorzien van nieuwe rozenstruiken en voor 
2021 staat het vervangen van de rozen in een van de andere rozenvakken gepland. 
 

 

Het bezoekerscentrum 
 
Diverse bezoekers 
Na het succesvolle jaar 2019 voor het Koetshuijs, mede door de diverse activiteiten in het kader van 
expositie Wonderland, was het een grote teleurstelling dat het bezoekerscentrum in 2020 maar beperkt 
open kon zijn vanwege de pandemie.  
Dat neemt niet weg dat in de korte tijd dat we wel open waren we ons konden verheugen op een groot 
aantal bezoekers. Een kopje koffie of thee buiten aan een picknicktafel werd enorm gewaardeerd, daarbij 
zijn de aanwezigheids‐registratie formulieren in verband met de corona zonder wanklanken ingevuld.  
We ontvingen zowel bewoners van Heemskerk die hun dagelijkse frisse neus kwamen halen als ook nogal 
wat bezoekers uit de ons omringende plaatsen die deze zomer tot hun verbazing en verwondering 
ontdekten dat er zo’n prachtige kasteeltuin in de buurt was. En daarnaast de nodige gasten die logeerden 
in het kasteel en afkomstig waren uit andere streken. 
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Helaas hadden we naast plezier van reguliere bezoekers ook last van ongewenste bezoekers. Vanwege de 
sluiting van jeugdhonken en het gebrek aan andere uitgaansmogelijkheden gingen zij begrijpelijkerwijs op 
zoek naar andere plaatsen. De overkapping bij het Koetshuijs bleek een aantrekkelijke hanglocatie. Daarbij 
werd veel afval achtergelaten en de kasteelgasten voelden zich onveilig door hun aanwezigheid.  
In samenspraak met de Stayokay zijn wijkagent en boa’s ingeschakeld. In combinatie met een paar andere 
maatregelen is de overlast weer verminderd.  
Hierbij wel opgemerkt dat er ook veel jeugdigen langs kwam die zich als keurige bezoekers gedroegen en er 
ook niet‐zo‐jeugdigen waren die de nodige rommel achterlieten. 
 
Verbouwing bezoekerscentrum, onderdeel van het project ‘Kapschuur’ 
In de jaarverslagen van 2018 en 2019 is al uitgebreid ingegaan op de noodzaak van het creëren van extra 
ruimte bij het bezoekerscentrum voor de opslag van materieel en de door de gastvrouwen en ‐heren zo 
zeer gewenste uitbreiding van de keuken waarvan van meet af aan duidelijk geweest is dat de capaciteit te 
klein was. Het plan behelst de bouw van een zogenaamde kapschuur en een daarmee samenhangende 
verbouwing in het Koetshuijs. Het project is ter goedkeuring ingediend bij de gemeente voor de 
PerspectiefNota 2020, maar helaas om financiële redenen afgewezen.  
Na een brainstormsessie met de gemeente is een nieuw voorstel gedaan om dan in ieder geval de verbouw 
van het bezoekerscentrum naar voren te halen. Ook in verband met de anderhalve meter was het niet 
meer verantwoord om nog langer gebruik te maken van de te kleine keuken. Uiteindelijk is het haalbaar 
gebleken om op korte termijn de keuken uit te breiden en te verplaatsen naar de vrijwilligersruimte. 
Hiervoor hebben we wel toestemming ontvangen. De keuken is besteld in 2020 en wordt geleverd in 
februari 2021. De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze eigen vrijwilligers in nauw overleg met en 
volgens aanwijzingen van de gemeente. 
We verheugen ons erop in het nieuwe seizoen van start te kunnen gaan met een prachtige en 
verantwoorde keuken. Laten we ervan uitgaan dat een voortvarend testbeleid en de vaccinaties een 
positieve uitwerking zullen hebben en we weer onbezorgd onze bezoekers kunnen ontvangen. 
Het moge duidelijk zijn dat de kapschuur zelf niet van onze wensenlijst verwijderd is. 
 

Activiteiten en evenementen 
 
Activiteiten en evenementen in het algemeen 
Een enkele in samenwerking met het Cultuurhuis georganiseerde workshop is nog doorgegaan evenals een 
aantal (buiten)activiteiten voor kinderen met de NME, uiteraard ook met het in achtnemen van de 
anderhalve meter indien van toepassing (kinderen hoefden zich daaraan niet te houden). Zo was er voor 
kinderen de theater‐voorstelling ‘Plastic soep in de oceaan’ en een middag met ‘het weer’ als thema. 
Een enkele rondleiding in de kasteeltuin kon nog wel doorgegaan maar de jaarlijkse lezing van Nico Brantjes 
over de aanleg van de tuin werd na uitstel toch weer afstel en het organiseren van de ieder jaar weer 
succesvolle groente‐ en kruidendag bleek ook niet haalbaar te zijn. 
Helaas moesten ook de al weer gepland staande muzikale evenementen in de kasteeltuin afgelast worden. 
De sappers van ‘Appel van Opa’ is wel gekomen om het fruit uit de boomgaard en van andere 
belangstellenden tot sap te verwerken maar het was jammer genoeg te onzeker er een herfstmarkt 
omheen te organiseren, ook gezien de voorbereidingstijd die daarvoor nodig zou zijn. 
We zijn daarnaast toch wel een beetje blij een aantal positieve projecten te kunnen vermelden. 
 
Wandeling door Park Assumburg 
Een van onze vrijwilligers, Jan Broekkamp, heeft het initiatief genomen om Park Assumburg, waarvan de 
kasteeltuin een onderdeel is, ‘op de kaart’ te zetten.  
Samen met Nico Betjes van het IVN heeft hij een 3D plattegrond ontwikkeld van het park.  
Op deze plattegrond is een wandelroute aangegeven van ongeveer 3,5 kilometer waarbij de wandelaar 
geattendeerd wordt op al de verschillende aspecten van dit bijzondere gebied. Zoals daar zijn de aanwezige 
rijke flora en fauna van het terrein en de historische achtergrond met Kasteel Assumburg, het in het 
weiland verborgen archeologisch monument kasteel Oud Haerlem en de Zuidermaatweg.  
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De wandelroute begint en eindigt bij het bezoekerscentrum. De plattegrond met 3D kaart is hier ook 
verkrijgbaar, evenals bij de Stayokay en het gemeentehuis. De kaart is mede tot stand gekomen dankzij het 
SeW fonds en de gemeente Heemskerk die de drukkosten op zich heeft genomen.  
Een paar van de hierbij georganiseerde wandelingen met een gids hebben wel doorgang kunnen vinden. 
 
Escape Game 
Een ander al eerder opgestart project is de Escape Game ‘Het geheim van Theodora’, een game speciaal 
ontwikkeld voor de kasteeltuin door NovitasHeritage en financieel mogelijk gemaakt door Stichting 
TriArcus. Met een rugzak met daarin een speciale eigentijdse scanner gaat een groepje spelers de 
kasteeltuin in op zoek naar ‘echo’s’ uit het verleden om te ontdekken wat er met Theodora gebeurd is.  
De meeste personages zijn gebaseerd op personen uit de historie van Kasteel Assumburg of omgeving.  
Het spel kan gespeeld worden door twee tot zes personen vanaf ongeveer 10 à 12 jaar met minimaal een 
volwassene erbij. Af te halen bij het Koetshuijs, bij voorkeur vooraf reserveren. In 2020 lukte het niet meer 
de gastvrouwen en ‐heren in te werken om de game ook voldoende te kunnen begeleiden. Maar we gaan 
er vanuit dat dit in 2021 zeker zal lukken. Er zijn twee sets beschikbaar, het spel is een bijzondere en 
welkome toevoeging op de ook bij het bezoekerscentrum al aanwezige ‘gewone’ speurtochten. 
 
Het Gesprek 
Paul Grüter, een van onze vrijwilligers én kunstenaar, heeft een prachtige beeldengroep ontworpen en 
gemaakt. Drie grote mensfiguren liggen en zitten in het gras voor het Koetshuijs.  
De ‘bank’ nodigt uit om werkelijk met elkaar in gesprek te gaan, als tegenhanger van de huidige digitale 
communicatie. Het materiaal van de figuren is beton om de wat lieve uitstraling van het tafereel een stoer 
randje te geven. Paul noemt het knuffelbeton.  
Het Gesprek maakt onderdeel uit van de Bankjesparade, een project naar een idee van en gefinancierd 
door Stichting TriArcus. Het plaatsen van kunstzinnige bankjes om de gemeente Heemskerk te verfraaien. 
Sociale cohesie is een belangrijk onderdeel van het project. 
De beelden zijn begin augustus geplaatst en in september was de feestelijke ingebruikname. In het bijzijn 
van een beperkt aantal genodigden en met in achtneming van de anderhalve meter is Het Gesprek met een 
ludieke act in gebruik genomen door het trio: Wethouder Aad Schoorl, Piet Joustra en Gerard Castricum.  
De feestelijke en zonnige middag was voor de aanwezigen een cadeautje in het door de pandemie 
beheerste jaar. 
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Binnenste Buiten 
Een ander hoogtepunt deze zomer was de uitzending van het populaire televisieprogramma Binnenste 
Buiten van KRO/NCRV waarin de kasteeltuin voor het voetlicht werd gebracht. De opnames duurden een 
hele dag voor ongeveer 10 minuten uitzending. Onze fraaie tuin werd enthousiast gepresenteerd door Piet 
Joustra waarbij uitgebreid aan bod is gekomen het in 2019 ingevoerde nieuwe maaibeleid met als doel de 
biodiversiteit te vergroten: het sinusmaaien. 
We hebben de weken na de uitzending weer diverse bezoekers mogen ontvangen die naar aanleiding van 
dit programma een kijkje in de tuin kwamen nemen. 
 
 

De omgeving 
 
Het was even slikken dat de grote monumentale en beeldbepalende iep op de grens van het voorterrein 
van het kasteel en het parkeerterrein aangetast bleek te zijn door de iepziekte en gekapt moest worden. 
Het gemeentelijk project ‘Slotvrouwe’ is nog steeds in volle gang. De laatste van de vier oude flats aan de 
Debora Bakelaan staat nog overeind en de bouw van de eerste woontoren is in volle gang.  
De Tolweg is nu een fraai ogende toegangsweg tot Heemskerk en bestaat uit twee door een brede 
groenstrook gescheiden rijbanen met een breed fietspad ernaast en een aparte afslag naar het 
parkeerterrein van kasteel en kasteeltuin. De oversteek voor fietsers en voetgangers is hiermee 
aanmerkelijk plezieriger en vooral veiliger geworden.  
Ook voor onze vrijwilligers een verademing die een jaar lang hobbelige stenen, ongelijke rijplaten, diepe 
plassen en heel veel modder getrotseerd hebben op de noodweg.  

 
 
Het bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur is in 2020 wederom gewijzigd. Door persoonlijke omstandigheden en het 
verloop van een zittingstermijn zijn vier bestuursleden afgetreden. Als nieuw bestuurslid is in november 
toegetreden Ina Ligthart. Besloten is voorlopig door te gaan met vijf mensen. Voor een aantal taken zijn nu 
afspraken gemaakt met een externe partij, zoals bijvoorbeeld met de Culturele Cirkel die in 2021 een viertal 
evenementen in de kasteeltuin zal organiseren. Andere werkzaamheden kunnen door vrijwilligers opgepakt 
worden. 
Beleid en uitvoering van het bestuur werden in voorgaande jaren vastgesteld in twaalf maandelijkse 
vergaderingen en zorgvuldig genotuleerd. Op deze wijze ontstond een betrouwbaar en volledig beeld van 
gekozen beleidsrichtingen en genomen besluiten.  
Vanwege de pandemie konden een paar vergaderingen niet doorgaan. Ter vervanging is door de voorzitter 
een stand van zaken opgesteld waarbij de overige bestuursleden op‐ en aanmerkingen konden toevoegen. 
Uiteraard is er de nodige digitale en telefonische communicatie geweest zodat de voortgang van beheer en 
onderhoud toch doorgang heeft kunnen vinden, zij het moeizamer dan gebruikelijk. 
Gegeven de ANBI status van onze stichting zijn de jaarverslagen en overige gedetailleerde gegevens van de 
stichting te vinden op onze website. 
 
De goede verstandhouding tussen de eigenaar en de beheerder van de tuin werd voortgezet ondanks de 
vier wisselingen van contactpersonen die het afgelopen jaar plaats gevonden hebben. De communicatie 
verliep gedeeltelijk via Zoom‐overleg hetgeen toch niet echt ideaal is. Vanaf 1 januari 2021 is weer een 
vaste contactpersoon in beeld, hopelijk kan in het nieuwe jaar ook weer ‘gewoon’ overleg plaats vinden. 
Voorop staat dat alle betrokkenen er voor gaan om aan de in de afgelopen jaren opgebouwde 
samenwerking en verstandhouding een constructief vervolg te geven. Het was vanwege de 
overheidsmaatregelen met betrekking tot de pandemie niet mogelijk Het College te ontvangen voor het 
gebruikelijke jaarlijkse werkbezoek aan de tuin om ons beleid nog eens zorgvuldig door te nemen. Zodra dit 
weer mogelijk zal zijn in 2021 zetten we deze traditie weer voort.  
De financiële afspraken en verplichtingen werden ook dit jaar wederzijds correct nagekomen.  
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Met ingang van 1 januari 2020 is een andere wijze van financiering toegepast (een groot deel van de 
facturen wordt in het vervolg op het gemeentehuis betaald). Dit heeft samen met de pandemie gezorgd 
voor enige terughoudendheid bij ons financiële beleid en is terug te vinden in de jaarcijfers. 
 
Vanwege een veranderde wijze van financiering en de tijdrovende procedures bij het benoemen van 
bestuursleden heeft de gemeente de stichting verzocht de oprichtingsstatuten van 2011 te actualiseren.  
De wijziging van de statuten zal begin 2021 in gang gezet worden. 
 
Samenvattend: we kunnen ondanks alle Covid‐19 perikelen toch terugzien op een goed 2020 en gaan 
enthousiast aan de slag met weer nieuwe plannen voor de naaste toekomst. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
Corry de Groot, voorzitter 
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Financieel verslag 2020 
 
Hierna treft u vervolgens aan: 
 

 Balans 31 december 2020 
 

 Winst- en verliesrekening 1 januari – 31 december 2020 
 
 
 

Voorafgaande opmerkingen 
 
De Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg is op 6 oktober 2011 opgericht. De Stichting is niet 
belastingplichtig in de zin van de Wet op de Omzetbelasting. De Stichting heeft in 2015 de ANBI status 
verkregen. 
 
Met ingang van 1 januari 2013 is de administratie van de Stichting overgegaan naar een 
geautomatiseerd systeem. De software van CASH Den Haag voldoet voldoende aan de eisen die door 
de Stichting aan een administratie worden gesteld.  
 
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar, te weten van 1 januari tot en met 31 
december. De balans is opgesteld aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens. Er zijn 
geen vaste materiële activa opgenomen. De kosten voor 2020 zijn volledig ten laste van dat jaar 
gekomen en in de exploitatierekening opgenomen. 
 
Namens het bestuur, 
 
J.M. de Wit -  penningmeester 
M.G. de Caluwé - interim secretaris/penningmeester 
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Balans per 31 december 2020  
 

  Kasteeltuin Assumburg           
       

  ACTIVA           
              

  (in euro’s)    

       

  31 december 2020  31 december 2019 

       

VORDERINGEN      

  Transitoria 0 0  0 0 

       

LIQUIDE MIDDELEN      

 Kas 12   50  

 Bank R/C 194   10.906  

 Spaarbank 41.500 41.706  27.000 37.956 

       

        

       

   41.706   37.956 

       

       

       

  PASSIVA           
              

  (in euro’s)    

       

       

 
 31 december 2020  31december 2019 

       

EIGEN VERMOGEN      

 Eigen vermogen  10.123   10.172 

       

LANG VREEMD VERMOGEN      

 Voorziening inboet tuin                                5.000   5.000  

 Bestemmingsreserves  14.625   6.800  

                                       

               
19.625   11.800 

KORT VREEMD VERMOGEN      

 Crediteuren 0   0  
 Transitoria 11.958 11.958  15.984 15.984 

       

       

       

   41.706   37.956 
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Kasteeltuin Assumburg       
    

    

    

Winst‐ en verliesrekening 2020   2019 

 (in euro’s)                  (in euro’s) 

    

Opbrengsten     

Groen                                      13.500  49.610  

Niet groen                              14.500  14.500  

Bezoekerscentrum                 5.108  14.899  

Projecten                               18.017  8.906  

Totaal opbrengsten              51.125  87.915 
    

Bruto resultaat 51.125   87.915 

    

    

Tuinonderhoud 12.668  45.095 
Algemene kosten 3.092  2.195 
Vrijwilligers 1.687  2.045 
PR en Nieuws 1.537  1.690 
Evenementen en Educatie 9.306  13.443 
Bezoekerscentrum  4.897  12.596 
Projecten                                                  17.987   7.706 

Totaal kosten 51.174  84.770 
    

Resultaat ./.49   + 3.145 
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Toelichting op de balans 
Het jaar 2020 is afgesloten met een gering negatief resultaat van € 49. 
De komende jaren zal de kasteeltuin voor belangrijke investeringen komen te staan in de Broderies. 
Het afgelopen jaar is een geslaagde proef gedaan in Broderie B. 
Op grond van dit resultaat heeft het bestuur besloten een extra bestemmingsreserve op te nemen. 
 
Reserve renovatie Broderies            € 13.000 
Reserve vervangen rozentuin          €    1.625 
 
Het bedrag bij de transitoria heeft betrekking op een nieuwe keuken waarvan de opdracht in 2020 is 
verstrekt aan de keukenleverancier. 
 
 
Toelichting op de exploitatierekening 2020 
De aanschaf van de keuken is ten laste van het budget Evenementen en Educatie geboekt. 
Het bedrag is inclusief de opgenomen bestemmingsreserve eind 2019 van € 3.800. 
Het merendeel van de kosten van de keuken moeten nog daadwerkelijk (in het voorjaar van 2021) 
betaald worden, de verplichtingen tot aanschaf (bestellingen) zijn al wel in 2020 aangegaan. 
De financiering van de beheerovereenkomst voor het onderhoud van de kasteeltuin (zgn. groene 
werkzaamheden) is vanaf 2020 gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. 
Facturatie door derde partijen geschiedt tot een bedrag van € 36.000 excl. BTW met tenaamstelling van de 
Gemeente Heemskerk. Betaling van deze facturen geschiedt ook door de Gemeente Heemskerk. Voor de 
overige kosten van de kasteeltuin, kosten vrijwilligers, onderhoudskosten Bezoekerscentrum en de kosten 
van beheer van de organisatie van de Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg ontvangt de Stichting 
een bedrag van € 13.500 in de vorm van subsidie. 
 
 
Vaststelling subsidie 2020 
Door de Gemeente Heemskerk zijn voor 2020 twee subsidies verstrekt, t.w. € 13.500 (zgn. groene 
activiteiten) en € 14.500 (zgn. niet‐groene activiteiten). 
Bij de vaststelling van de definitieve bedragen gaarne met onderstaande toelichting rekening  houden. 
De reserves worden getoetst op wat de maximale hoogte zou mogen zijn. Volgens de toelichting op artikel 
19 van de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Heemskerk dient de toetsing alleen plaats te 
vinden op de aanwezige algemene reserve. Deze mag maximaal 20% van de jaarlijkse lasten van het 
betreffende subsidiejaar zijn. In het verleden werden alle reserves bij elkaar opgeteld, hetgeen ons inziens 
niet conform de (toelichting op de) subsidieverordening is. De 20% toetsingsnorm komt ook alleen voor in 
de toelichtende tekst bij de algemene reserves. Bij bestemmingsreserves en voorzieningen worden wel – 
terecht – voorwaarden verbonden zoals dat vooraf een bestemming moet zijn aangegeven of dat het 
toekomstige verplichtingen betreft, maar er wordt geen maximum aan gesteld (zie de letterlijke tekst in de 
verordening). 
 
 
 
 
 
 
 

 


