
CASTRICUM - Het Transitium, ’centrum voor afscheid, rouw en begroeting’, gaat 

voorzichtig van start in het voormalige kindertehuis Antonius in Bakkum.  

Door Noordhollands Dagblad: Koen van Eijk - 5-9-2015, 7:00 (Update 5-9-2015, 8:50) 

 
Initiatiefnemer Thomas van Kleef heeft grote plannen met het Transitium, maar moet het 

voorlopig doen met de westvleugel van het karakteristieke pand aan de Heereweg. 

 

Uiteindelijk wil Van Kleef toe naar ’een themahotel met tot zeventig sobere kamers en 

vergader- en workshopruimtes, een openbaar toegankelijke horecavoorziening, een vijftiental 

kantoor- en werkruimtes, een zevental zelfstandige stiltestudio’s en een vijftiental 

dienstappartementen, alsmede een hospice en een respijthuis voor mantelzorgers’. 

Rem 

Zover is het nog niet, want het college van b en w van Castricum zet nog even de rem op het 

ambitieuze project. B en W gaat voorlopig akkoord met een tijdelijke afwijking van het 

bestemmingsplan om het Transitium in het Antoniusgebouw mogelijk te maken. 

Op het pand rust de bestemming kinderopvang. ,,We willen toe naar continuïteit in het 

gebouw’’, zegt verantwoordelijk wethouder Esther Hollenberg. ,,De initiatiefnemer heeft ons 

nog niet kunnen overtuigen dat het plan levensvatbaar is. Dat zal moeten blijken.’’ De tijdelijke 

vergunningkan tot tien jaar verlengd worden. Daarna moet het bestemmingsplan gewijzigd 

worden. 

Blij 

Van Kleef is blij dat hij over naar schatting twee maanden in elk geval de deuren kan openen. 

,,Vergelijk deze eerste stap met de modelwoning van een nieuwbouwplan. Wij noemen het 

dan ook de ’bloeiplaats’; het laat zien waar we naar toe willen.’’ 

De gemeente staat bedrijfswoningen in dit eerste stadium niet toe. Ook rouwkamers en 

opbaarruimtes mogen niet en horeca mag alleen zolang het een ondergeschikte functie heeft. 

B en W heeft daarnaast ’geen enkele garantie voor verlenging’ van de tijdelijke vergunning. 

Van Kleef is er van overtuigd dat het ’rouwcentrum in de breedste zin van het woord’ tot een 

succes kan uitgroeien. 

,,Dit concept is uniek in Nederland. Sterker, het bestaat in de hele wereld niet. We brengen 

een keur aan dienstverleners op het gebied van afscheid en rouw bij elkaar samen onder één 

dak. Daarbij gaat het om verwerking na de dood van een dierbare, maar ook om verwerking 



na de scheiding van ouders, na het verlies van een baan et cetera. Alles is denkbaar als het 

maar raakt aan het thema van innerlijke transitie van oud naar nieuw.’’ 


