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1. Inleiding 
 
In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van 
Stichting Salix die hebben plaatsgevonden in 2015. In het jaarverslag wordt 
achtereenvolgens aandacht besteed aan: 
 

2. De doelstelling van Stichting Salix; 
3. De bestuurssamenstelling in 2015; 
4. Een korte samenvatting van projecten die in 2015 zijn afgerond; 
5. De Jaarrekening van Stichting Salix, bestaande uit de Balans en het 

Resultatenoverzicht voor 2015. 
 
 
2. Doelstelling Stichting Salix 
 
Op grond van artikel 2 van de statuten heeft Stichting Salix de volgende 
doelstelling: 'Het realiseren van kunstprojecten in de natuur op basis van 
gemeenschapskunst in zowel Nederland als in andere landen.'  
 
De projecten die jaarlijks door Stichting Salix worden mogelijk gemaakt, 
geven invulling aan deze doelstelling. Het bestuur verricht haar 
werkzaamheden onbezoldigd. 
 
 
3. Bestuursamenstelling 
 
De bestuurssamenstelling van Stichting Salix is in 2015 ongewijzigd gebleven. Het 
betreft de volgende personen: 
 

• Han Dirks, voorzitter; 
• Eveline Euser, secretaris; 
• Rinus van Swieten, penningmeester.	  

	  
 
4. Projecten van Stichting Salix afgerond in 2015	  
	  
Stichting Salix heeft in 2015 de volgende projecten mogelijk gemaakt en afgerond:	  
	  
a) Historische Tuinen (Park Matilo Leiden); 
b) Polderkringloop (Zoeterwoude, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg); 
c) Vreemd in de Meent (Zoeterwoude).	  
	  
Hierna treft u een korte samenvatting van deze projecten. 



 
 
a) project Historische Tuinen Park Matilo Leiden 
 
Start: Najaar 2013 
Opening: 1 mei 2015 
Stichting  Salix heeft dit project gerealiseerd met steun van: de Gemeente Leiden, 
Het Biodiversiteit Fonds, Fonds1818, WOZFOnds, Druckerfonds, RABO 
Wensenfonds, Gravin Bylandt Fonds en sponsoren Weleda  
 
 
Het project 'Historische Tuinen' omvat de aanleg van zowel een Romeinse tuin als een 
Kloostertuin in park Matilo te Leiden. Het doel van het project is het tonen van een 
Romeinse en een Kloostertuin voor en door buurt- en stadsbewoners, die zich willen 
verdiepen in de geschiedenis van het park. Zowel de vestiging van Romeins Castellum 
als van een klooster vormen de geschiedenis van Park Matilo. Samen met PRAE 
archeologie en Plant-Aardig coördineert Stichting Salix het onderhoud van deze 
twee historische- en kunstzinnige tuinen, evenals dat van het Waterkunstwerk, een 
project dat eerder onder verantwoordelijkheid van Stichting Salix in Park Matilo is 
gerealiseerd. 
 
Met de Kloostertuin is in het najaar van 2014 een begin gemaakt, de Romeinse tuin 
bestond toen al een seizoen. Aan klusbedrijf Nol van der Burg is de opdracht 
verleend tot het aanleggen van een waterbassin met waterpomp en zonnepaneel ten 
bate van de Historische Tuin, die mede gekenmerkt wordt doordat er een kloostergang 
is gebouwd met behulp van wilgentakken en verwijst naar het Margaretha convent 
c.q. klooster dat op de plek van het Matilopark heeft gestaan. In voorjaar 2015 zijn 
de werkzaamheden hiervoor afgerond, evenals de bouw van de wilgen Kloostergang. 
 
Kloosterbank 
Op verzoek van parkbezoekers heeft Stichting Salix het initiatief genomen om de 
Kloosterbank die nabij de locatie van de Kloostertuin staat onder zijn hoede te 
nemen, en tevens te voorzien van geluid (Gregoriaanse muziek) en daarmee ook 
hoorbaar te maken. Aan geluidstechnicus en buurtbewoner Gerard Slokker is de 
opdracht gegeven om dit technisch uit te voeren en het aan te sluiten op een 
zonnepaneel als duurzame energietoepassing. 
 
Betrokkenen 
Bij de uitvoering van zowel de Romeinse- als de Kloostertuin zijn 24 mensen 
betrokken: 4 professionals en 20 vrijwilligers/buurtbewoners en leerlingen van het 
Wellantcollege. 
 
 
Opening 
Op 1 mei 2015 zijn de Kloostertuin en de Romeinse tuin feestelijk geopend. Bij de 
opening waren zo’n 60 mensen aanwezig, waaronder archeoloog en coordinator Ton 
Hazenberg,  die de officiële opening heeft verricht. Hij coördineert de diverse 
activiteiten rondom Park Matilo en de Romeinse Limes. Hij ondersteunt de 
totstandkoming van de Historische Tuinen en draagt daarmee direct bij aan de 
inbedding van de Tuinen in de bredere activiteiten rondom het Matilo park te Leiden. 
 
 
Publiciteit 
De tuinen worden goed bezocht door wandelaars en geinteresseerden. In het Park 
Matilo worden de Historische Tuinen aangeduid via publiciteitsborden. Publiciteit 
voor het bestaan van de Historische Tuinen vindt tevens plaats via de website van 
www.historischetuinenmatilo.nl en www.parkmatilo.nl. Daarnaast wordt in 
samenwerking met Prae en Plant-aardig een digitale nieuwsbrief uitgegeven waarin 
wordt stilgestaan bij de verschillende activiteiten rondom de tuinen. Ook de sociale 
media worden hiervoor benut, zoals de Facebook-pagina Historische tuinen Matilo. 
Voor geïnteresseerden die niet de beschikking hebben over digitale middelen worden 
de huis-aan-huisbladen en het blad van de wijkvereniging ingezet om het bestaan van 
de Historische Tuinen onder de aandacht te brengen. 
 
 



Activiteiten 
Bij activiteiten in het Matilopark wordt zoveel mogelijk aangesloten om het bestaan 
van de Historische Tuinen onder de aandacht te brengen. Een voorbeeld daarvan 
vormt het Matilo Wijkfeest in september 2015, waarbij door Dwaallicht, een 
avondspel programma, meer bekendheid aan de tuinen en het waterkunstwerk is 
gegeven. Ook tijdens de Limes zondagen zijn de tuinen goed onder de aandacht 
gebracht. In 2016 zijn er plannen voor een receptenboek dat aansluit op de planten 
en kruiden die te vinden zijn in de Historische Tuinen, om zo het bestaan van de 
Tuinen nog meer onder de aandacht te brengen van belangstellenden. 
 
Doelstelling 
In relatie tot de doelstelling van Stichting Salix slaagt het project van de 
Historische Tuinen erin om buurt- en stadsbewoners in aanraking te laten komen met 
een groen kunstproject en hieraan actief mee te doen. Tevens voldoet het project in 
de ecologische doelstelling: mensen bewust maken van historisch groen in hun eigen 
leefomgeving. Daarnaast Slaagt het in culturele zin: het Matilo Park en de wijken 
Roomburg en Meerburg hebben er groene kunstwerken bij. 
 
 
Met dank aan 
Het project Historische tuinen is mede mogelijk gemaakt met steun van de Gemeente 
Leiden, Het Biodiversiteit Fonds, Fonds1818, WOZFOnds, Druckerfonds, RABO 
Wensenfonds, Gravin Bylandt Fonds en sponsoren: Weleda, het Wellantcollege, 
Nol van der Burg. 
 
 
 

 
Opening Kloostertuin Matilo Park 
 
 
B) project Polderkringloop  
Groen gemeenschapskunstproject in samenwerking met Boerderij het Geertje 
te  Zoeterwoude en Anne Marie van Dam, bodemdeskundige. 
 
Start: voorjaar 2013 
Opening: 20 maart 2015 



Stichting  Salix heeft dit project gerealiseerd met steun van: Leader Plus, het 
Haaglanden Fonds, Fonds1818, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank 
fondsen Vlietstreek en Rijnstreek en diverse sponsoren. 
 
De Polderkringloop betreft een project waarvoor het initiatief is genomen door Wim 
van Rijn (Boerderij 't Geertje) en Stichting Salix. Daarnaast zijn ook Anne Marie van 
Dam en andere professionals onderdeel van het team en betrokken bij de planvorming 
en de uitvoering van de vormgeving, website en de educatieve functie van de route. 
Het betreft een belevings(wandel)route door de Geerpolder in Zoeterwoude, langs 
de Noord Aa gelegen te Zoetermeer, met op verschillende locaties wilgenbeelden als 
kunstobjecten op de route door het polderlandschap, die in opdracht van Stichting 
Salix door kunstanaar Ludy Feyen zijn ontworpen.  
 
 
Onderhoud 
Het onderhoud is in handen van Boerderij het Geertje, Stichting Salix en 
vrijwilligersgroep de Groene Ontmoeting. Stichting Salix is daarbij 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de kunstobjecten die onderdeel zijn van de  
route. Het onderhoud van de routering valt onder de verantwoordelijkheid van 
Boerderij 't Geertje. Onderdeel van de route zijn onder meer de volgende objecten: 
de Boot, de Krul en het Labyrinth. Uniek onderdeel van de Polderkringloop is tevens 
dat met dit project het grondgebied van de gemeenten Zoeterwoude, Zoutermeer en 
Leidschendam –Voorburg met elkaar worden verbonden door de aanleg van een brug. 
 
Na de planvorming, het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en de 
financiële middelen is in 2014 begonnen met de uitvoering van de Polderkringloop. 
Deelnemers van de scouting Zoetermeer, Rotary DenHaag, het Stedelijk college 
Zoetermeer en vele vrijwilligers konden meebouwen aan de wilgenwerken onder 
leiding van Ludy Feyen. 
 
Op 20 maart 2015 heeft de opening van de Polderkringloop plaatsgevonden, na een 
openingshandeling door de verantwoordelijk wethouders uit Zoetermeer en 
Leidschendam–Voorburg. 
 
 
Publiciteit 
Het bestaan van de Polderkringloop wordt onder de aandacht gebracht via de website 
www.polderkringloop.nl en sociale media Facebook-pagina Polderkringloop. 
Bovendien heeft de Polderkringloop in diverse lokale kranten publiciteit gekregen. 
http://www.dichtbij.nl/groot-leiden/regio/artikel/3948915/polderkringloop-
belevingsroute-door-de-veenpolders.aspx 
Met een speciale wandelkaart die verkrijgbaar is bij Boerderij 't Geertje, waarop de 
route van de Polderkringloop is aangegeven, kunnen bezoekers de route volgen in 
aanvulling op de borden met informatie die langs de looproute zijn gesitueerd. Ook 
worden bezoekers op deze wijze in staat gesteld zich aan te melden als vriend van de 
Polderkringloop. Door het jaar heen worden verder educatieve activiteiten verzorgd, 
om bezoekers op de hoogte te brengen van de bijzondere kenmerken van de 
Geerpolder en de Noord Aa als onderdeel van het Groene Hart. 
 
De doelstelling van Stichting Salix heeft vormgekregen met het realiseren van de 
Polderkringloop. Voor een verdere versterking van de Polderkringloop zijn er 
plannen om de route uit te breiden met een onderwater wilgenbeeld in de vorm van 
een snoek (medio 2017). Met betrekking tot de mogelijkheid om de educatieve 
mogelijkheden rondom de Polderkringloop verder uit te breiden, bestaat de wens tot 
het maken van lesbrieven, zodat hiermee op scholen een lesprogramma vormgegeven 
kan worden, om leerlingen bewust te maken van de natuur in de eigen woonomgeving.  
 
 
Met dank aan 
Het project is mogelijk gemaakt door Leader Plus, het Haaglanden Fonds, Fonds1818, 
Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rabobank fondsen Vlietstreek en Rijnstreek en 
diverse sponsoren: 	  http://stichtingsalix.nl/lopende-projecten/polderkringloop/	  
	  
	  



 
De Evolutietuin, tijdens de opening van de Polderkringloop 
 

 
Opening Polderkringloop met wethouders van Zoetermeer en Leidschendam-voorburg 
 
 
 
 



 
c) project Vreemd in de meent  
Kunstproject met de gemeenschap van Zoeterwoude 
 
 
Start: Voorjaar 2015 
Opening: 4 oktober 2015 
Stichting  Salix heeft dit project gerealiseerd met steun van:  de Gemeente 
Zoeterwoude, Het Heinekenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en diverse andere 
sponsoren. 
 
Het project 'Vreemd in de Meent' dat door Stichting Salix mogelijk is gemaakt, heeft 
plaatsgevonden van 4 tot en met 24 oktober 2015, tevens het 20 jarig kunstenaars-
schap van Ludy Feyen, in Galerie Kolff in Zoeterwoude.  
Een multidisciplinair project van kunstenaars Pé Okx, Joke Elzinga en Ludy Feyen, in 
samenwerking met de Regiseusses en de performers Roggeveen/Olijerhoek en in 
dialoog met bewoners van Zoeterwoude. 
 
Al werkend hebben de kunstenaars de relatie tussen natuur, de gemeenschap van 
Zoeterwoude en hun eigen werk gezocht. 'Hoe beïnvloeden en bereiken die elementen 
elkaar?' is de centrale vraag geweest tijdens het project voor de betrokken 
kunstenaars. Zij hebben met dit project het belang willen laten zien om 'in gesprek te 
gaan met het vreemde'. Een actueel thema dat met de stroom van vluchtelingen naar 
Nederland medio 2015 aan actualiteit toeneemt.    
 
Tijdens het project zijn de kunstenaars, De Regiseusses en de betrokken performers 
in gesprek gaan met de inwoners van Zoeterwoude. Met als onderliggend idee voor 
het project 'Vreemd in de Meent', dat als mensen zich uitgenodigd weten om hun 
verhaal te vertellen, er dan ruimte ontstaat om echt naar elkaar te luisteren. 
Wanneer dat gebeurt sta je als persoon meer open voor iets wat je in eerste instantie 
"vreemd" vond. Daarmee worden je grenzen een stukje verlegd. 
 
Het project heeft op diverse manieren vorm gekregen, bijvoorbeeld door bij mensen 
thuis te komen en daar de start te maken van een kunstwerk. Of door mensen te 
vragen naar hun verhaal. Of naar hun "beeld" (een voorwerp of een foto), die 
vervolgens een plek kregen in de tentoonstelling.  
 
 
Expeditie 
Onderdeel van het project is ook een expeditie door het oude dorp geweest, waarin 
zowel bezoekers als de bij het project betrokken kunstenaars, met elkaar en met het 
“vreemde” in contact zijn gekomen. Met als resultaat verrassende contacten tussen 
deelnemers aan het project waarbij ervaringen zijn uitgewisseld waarvan deelnemers 
nooit gedacht hadden dat ze die aan een vreemde zouden vertellen. En misschien 
zelfs niet aan een bekende. 
 
Ook de jonge leden van de Zoeterwoudse gemeenschap hebben kunnen deelnemen aan 
het project 'Vreemd in de Meent'. Met “Anders dan anders” heeft Ludy Feyen 
workshops verzorgd voor kinderen om deel te kunnen nemen aan het project met 
‘vreemde dieren’; tekenen, wilgenbouwen en de fotografie workshop ‘anders kijken’ 
onder leiding van Natascha van den Bosch. Spelen en ontdekken, leren en 
uitwisselen vormden de ingrediënten van deze ontmoetingen voor kinderen en 
volwassenen. 
 
Het project 'Vreemd in de Meent is afgesloten met een eindpresentatie van beelden, 
schilderijen, verhalen, foto’s en film. En met een gemeenschappelijke Indiase 
maaltijd, waarin nog eens is teruggekeken op de verschillende ontmoetingen die het 
resultaat zijn geweest van dit project. In totaal hebben zo’n 100 mensen het project 
bezocht en/of deelgenomen. 
 
Met dank aan  
Het project 'Vreemd in de Meent' is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente 
Zoeterwoude, Het Heinekenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en sponsoren: 
Galerie Kolff, Gerard Slokker, Natascha van den Bosch, Tineke Feijen. 
 



	  

 
 
Presentatie’s Vreemd in de Meent in Galerie Kolff te Zoeterwoude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 

	  


