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1. Inleiding 
 
In dit beleidsplan worden de projecten benoemd waaraan Stichting Salix werkt in de 
jaren 2017 en 2018. Sommige projecten zijn al in voorgaande jaren gestart en worden 
voortgezet. Andere projecten zullen als nieuw project starten in 2017. In het 
beleidsplan wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan: 
 

2. De doelstelling van Stichting Salix, en; 
3. Een overzicht van de lopende en nieuwe projecten voor de jaren 2017 - 2018. 

 
 
 
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. Overzicht projecten 

 
Voor de komende jaren staan er nieuwe projecten op stapel. In 2017 wordt op 
Schiermonnikoog de start van Walvis Mienskip gemaakt met het gemeenschaps-
kunstproject ‘Voedsel van de Zee’. 
In Park Matilo in Leiden gaan in 2017 nu ook de Wijnmannen aan de slag o.l.v Ludy 
Feyen met een wilgen Palisade. Er wordt gewerkt aan het plan om onder de Palisade 
een watergoot te maken. Aan de uitvoering hiervan, waar mozaïek de blikvanger van 
wordt, kunnen veel buurtbewoners, jong en oud, hun bijdrage leveren.  
 
Er zijn drie doorlopende projecten onder de hoede van Stichting Salix, te weten: 
 
Historische Tuinen Park Matilo, Leiden 
Drakentuin Nieuw Leyden,  
Polderkringloop in Zoeterwoude/Zoetermeer 



 
 

 
Historische Tuinen Park Matilo                                                  foto Ingrid Garrod 

 
 
Historische Tuinen Park Matilo 
 
Op 1 mei 2015 zijn de Kloostertuin en de Romeinse tuin in Park Matilo te Leiden 
geopend. Twee jaren daarvoor viel de beurt aan het Waterkunstwerk Matilo. 
 
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. Samen met PRAE archeologie en Plant-Aardig coördineert stichting salix 
onderhoud van deze twee historische- en kunstzinnige tuinen, evenals het  
Waterkunstwerk Matilo. 
 
Op verzoek van parkbezoekers heeft Stichting Salix het initiatief genomen om ook de 
gemeentelijke Kloosterbank onder zijn hoede te nemen, om hiermee het ingebouwde 
geluid weer 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. 
 
onderhoud 
Bij het onderhoud van beide tuinen en het Waterkunstwerk zijn zo’n 20 mensen 
betrokken: 4 professionals en 15 vrijwilligers/buurtbewoners.  
De tuinen worden goed bezocht door wandelaars en geïnteresseerden.  
 
publiciteit 
De publiciteit is geregeld via de website van historischetuinenmatilo.nl, van 
www.parkmatilo.nl, via een digitale nieuwsbrief, via Facebook pagina Historische 
Tuinen Matilo, via affiches en publiciteitsborden, via huis-aan-huisbladen, via mond 
tot mond reclame. 
 
Doelstelling 
Ons project slaagt in de opzet 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. 
 
 
Receptenboek Historische tuinen & Proeverij 
Start voorjaar 2016      Oplevering: 21 mei 2017 
Zondagmiddag 21 mei presenteren we om 16.00 uur het  Receptenboek Historische 
tuinen Matilo, geschreven door Ellis Grootveld, met tekeningen van Ludy Feyen. De 
vormgeving is in handen van Corrie Bocxe, Dorothee Olthof doet de eindredactie.  
Het is tevens de verjaardag van Stichting Salix, de stichting die al 10 jaar 
gemeenschapskunst in de natuur mogelijk maakt, waaronder de Historische tuinen en 
het Waterkunstwerk in park Matilo. 
 
Proeverij 
tijdens de Limes zomerdagen zijn de tuinen goed onder de aandacht gebracht door 
middel van de Proeverij: workshops op het gebied van voedselbereiding ten tijde van 
de Romeinen en van de middeleeuwse kloosterzusters, vers geplukt uit de tuinen. 
Voor het eerst ook een natuurlijke cosmetica workshop, die bleek zeer in trek! 
Voor de kinderen was het goed spelen geblazen tijdens het groentendieren 
knutselen (en opeten). 
Tijdens het Wijkfeest presenteerden we onze Romeinse gerechtjes en bezoekers 
werden door het park op verhalen getrakteerd door historicus Cor Smit.  
 
Met dank aan 
Het project Historische tuinen en Receptenboek Historische Tuinen&Proeverij werd 
mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leiden, Het Biodiversiteit Fonds, Fonds1818, 
WOZFOnds, Druckerfonds, RABO Wensenfonds, Gravin Bylandt Fonds, Fonds 
Wijkinitiatieven en diverse sponsoren. 
 
 
 

 
geleende illustratie uit het receptenboekje 



 

 
Drakentuin Nieuw Leyden             Opening 30 september 2016          foto Ingrid Garrod 
 

 
 
Drakentuin Nieuw Leyden 
Start januari 2016 
Opening 30 september 2016 
Afronding voorjaar 2017 
 
 
Drakentuin Nieuw Leyden is een buurtinitiatief van Saskia de Zee en kunstenaar ludy 
feyen en woonlocatie de Ankerplaats van Gemiva-SVGgroep, in samenwerking met 
Stichting Salix. 
In samenspraak met Gemeente Leiden is er een bio-diverse buurttuin verrezen op een 
voorheen kaal grasveld dat alleen als honden-uitlaat gebied dienst deed. 
In een paar maanden tijd is er door buurtbewoners olv Saskia de Zee en Ludy Feyen 
een complete tuin aangelegd. Bloemperken, een wilgenprieel en een wilgen draak 
vormen nu te samen de Drakentuin. 
 
Doelstelling 
De tuin brengt buurtbewoners samen, biedt natuurlijk spelen aan de kinderen en 
stimuleert mensen om actief deel te nemen met het verzorgen van een eigen groenten 
-en bloemenperkje. 
 
Activiteiten 
Met Koningsdag en het Wijkfeest is de tuin een plek van samenkomst, waar de 
producten uit de tuin geproefd kunnen worden. Op meerdere momenten in het jaar 
worden er activiteiten georganiseerd, zoals voorleesavonden en met elkaar 
spelletjes spelen. 
In het voorjaar van 2017 wordt de tuin verder ontwikkeld met de bouw van een pizza-
oven en de aanleg van nog meer groen. 
 
onderhoud 
jaarlijks zal er aan de Drakentuin onderhoud gepleegd worden, hier is een bedrag 
voor gereserveerd. De opzet is dat dat op zeker moment volledig overgenomen gaat 
worden door de buurtbewoners en dat kunstenaar Ludy Feyen slechts een toeziend 
oog biedt.  
 
 



Publiciteit 
De Drakentuin heeft al veel aandacht gekregen in de lokale dagbladen en tv. 
De Facebook pagina Drakentuin voorziet in actuele oproepen en verslagen van leuke 
gebeurtenissen. 
 
 
Met dank aan 
Het project werd mede mogelijk gemaakt door Fonds1818, het Oranjefonds, Rabobank 
wensenfonds, Duurzaamheidsfonds, Fonds voor Wijkinitiatieven en sponsoren. 
 
 
 

 
Evolutietuin Polderkringloop             foto Ludy Feyen 

 
 
project Polderkringloop  
Groen gemeenschapskunstproject ism Boerderij het Geertje, Zoeterwoude 
 
Start voorjaar 2013, 
20 maart 2015 vond de opening plaats van de Polderkringloop. 
 
Het jaar daarvoor was er begonnen met de uitvoering van de Polderkringloop. 
deelnemers van de scouting Zoetermeer, Rotary DenHaag en Stedelijk college 
Zoetermeer en vele vrijwilligers konden meebouwen aan de wilgenwerken de Boot, de 
Krul en het Labyrinth. Het zijn de kunstwerken ontworpen door Ludy Feyen in 
opdracht van stichting Salix en boerderij het Geertje waarmee de belevingsroute 
door de geerpolder in Zoeterwoude en langs de Noord Aa van Zoetermeer gezicht 
krijgt. 
 
Het team werd aangevuld met bodemkundige Anne Marie van Dam en andere 
professionals voor de uitvoering van de vormgeving, website en educatie voor de 
route. Het onderhoud is in handen van Boerderij het Geertje, Stichting Salix en de 
vrijwilligersgroep de Groene Ontmoeting. 
 
Doelstelling 
Mensen, jong en oud in aanraking brengen met de kringloop in de natuur, door middel 
van een belevingsroute met natuurlijke kunstwerken. Daarbij richten we ons op de 
polder, met speciale aandacht voor het bodemleven en de historie van het gebied.  
 
 
 



Publiciteit 
de publiciteit is geregeld Via de website www.polderkringloop.nl, via sociale media, 
via kranten-artikelen in div. media en via hoort zegt het voort. 
 
Verder 
Er zijn plannen om de route uit te breiden met een onderwater wilgenbeeld in de 
vorm van een snoek. Het Geertje werkt verder aan speurtochten, excursies en natuur 
activiteiten, waarmee groepen een aangepast programma kunnen maken. 
 
Met dank aan 
Het project werd mede mogelijk gemaakt door Leader Plus, het Haaglanden Fonds, 
Fonds1818, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabo bank fondsen en sponsoren. 
 
 
 
In 2017 werkt Stichting Salix aan 2 nieuwe projecten, te weten: 
 

 

	  
	  
1.WalvisMienskip 2017-2018 
 
Ludy Feyen: “Ik ben me bewust van de complexe samenhang van de wereld waarin we leven. 
Waar draait het in de kern om? Voor mij om verbondenheid met elkaar en met de natuur, als 
basis van ons bestaan. Vanuit angst is er verstarring, vanuit vertrouwen is er veel te winnen 
en te genieten. Deze keuzes komen voort uit zienswijzen, uit een levenshouding van hoe je de 
wereld om je heen beschouwt.” 
“Kunst is voor mij de taal om die beschouwing te onderzoeken, te bespiegelen, te ontbotten 
met als uitkomst een pure benadering van wat is, open en waarachtig.” 
 
 
‘voedsel van de zee’ 
Leerlingen en bezoekers van het eiland worden uitgenodigd deel te nemen aan een 
gemeenschapskunstproject, waar bewustwording van de noodzaak van een schone zee 
voor mens en dier centraal staat. Op creatieve wijze worden mensen in staat gesteld 
zich hierover uit te spreken. Met de leerlingen gaan we vooral veel ervaren: samen 
het strand schoonmaken, met vondsten afdrukken maken op posters die we overal op 
het eiland ophangen. Zelf vis vangen op zee en die klaar maken voor medeleerlingen 
en ouders. Meebouwen aan een natuurlijk beeld bij het wad. Tijdens de gemeen-
schappelijke maaltijd wordt het werk gepresenteerd aan bezoekers van het eiland. 
 
 
 



‘Spelen aan zee’ 
In samenwerking met Atelier Schier kunnen bezoekers aan creatieve activiteiten 
meedoen onder de noemer ‘Spelen aan zee’. Activiteiten als schilderen, 
natuurbeelden maken & fotografie worden door professionele workshopgevers 
begeleid. 
 
‘voedsel van de zee’ en ‘Spelen aan zee’ vinden plaats in de eerste twee weken van 
juli 2017.  
 
In 2018 krijgt Walvis mienskip een vervolg, met het bouwen van een grote walvis 
constructie, waar in gespeeld en opgetreden wordt. Ook dan weer de aandacht naar 
hoe wij omgaan met de aarde, naar het maken van andere keuzes ter behoud van onze 
planeet. 
 
Het project is aangevraagd bij gemeente Schiermonnikoog, Het Fonds Streekwurk van 
de provincie FRyslan, Gravin van bylandt fonds en diverse sponsoren. 
 
 
 
 
2.Wilgenpergola Park Matilo Leiden 
 

 
 
 
Een plan in ontwikkeling is de Wilgenpergola; een overdekte wilgengang waar 
druiven over groeien en waar het goed toeven is met warm weer. Samen met de 
Scoutinggroep en de Matilo Wijnmannen als direct belanghebbenden, geven we 
invulling aan bijv. stromend water in de gang. Dit onderdeel vraagt nog studie. 
Het project wordt begin 2017 aangelegd door betrokkenen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 


