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Thema:  

Cruydtfunding en proeverij voor Historische Romeinse Kruidentuin in Matilo 

 

 

Dorothee Olthof (PRAE, Prehistorisch Re-enacment, Archeologie & Educatie) & Ludy Feyen (Stichting 

Salix) spreken over hun plannen voor Park Matilo. 

 

PRAE en Stichting Salix zijn samen bezig met de aanleg van twee historische tuinen in Park Matilo in de 

wijk Roomburg in Leiden. Zie: http://www.prae.biz/park-matilo Het betreft een Romeinse kruidentuin en 

een Middeleeuwse kloostertuin. 

 

Er is een Europese subsidie voor Romeinse projecten langs de oude Romeinse rijksgrens (de zogenaamde 

limes) voor het buitengebied, maar in stedelijk gebied geldt deze subsidie niet. Daarom willen PRAE en 

Stichting Salix de benodigde financiën bijeen krijgen door fondsenwerving, sponsoring, bijdragen in natura 

en cruydtfunding. 

 

In Roomburg liggen de resten van een Romeins fort en van een middeleeuws klooster onder de grond. Deze 

locatie is een beschermd archeologisch monument en mag niet opgegraven worden; huizenbouw erbovenop 

mag ook niet. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om op deze plek een park aan te leggen in de vorm 

van een Romeins fort, compleet met aarden wallen, grachten en wachttorens. Dit park is in 2013 geopend.  

De Romeinse kruidentuin is gepland in de buurt van de Loods, waar ook schooltuinen, hoogstamfruitbomen 

en een wijngaard liggen. In dit eetbare landschap past een kruidentuin natuurlijk uitstekend. Deze tuin wil de 

bezoekers duidelijk maken dat de Romeinen niet alleen vochten, maar ook dagelijkse dingen deden, zoals 

eten. En veel kruiden en vruchten die wij nu nog dagelijks gebruiken, hebben wij aan de Romeinen te 

danken!  

 

Om ook de herinnering aan het klooster, het Margarethaconvent, vorm te geven leggen PRAE en Stichting 

Salix ook een middeleeuwse kloostertuin aan. Deze is gepland aan de andere kant van het park, nabij de 

stadstuintjes. Naast bedden met middeleeuwse kruiden en bloemen komt er een kloostergang van levende 

wilgen en een waterbron.  

Dankzij opgravingen, afbeeldingen en schriftelijke bronnen is veel bekend over planten en kruiden in de 

Romeinse tijd en de middeleeuwen. Matilo krijgt daarom historisch verantwoorde tuinen, maar wel met een 

moderne, kunstzinnige, permaculturele twist! 

De aanleg van de tuinen begint in 2014 en verloopt in fases vanwege de financiering én het wilgenseizoen. 

De gemeente heeft al toestemming gegeven voor het gebruik van de grond in het park. Voor de realisatie van 

het project is alle hulp welkom in de vorm van donaties, hulp bij aanleg en onderhoud, kruidenplanten en 

wat mensen verder zouden willen of kunnen bijdragen.  

Als de tuinen eenmaal af zijn, zullen PRAE en Stichting Salix er workshops geven over historisch koken, 

kruidengeneeskunde, wilgen vlechten e.d. 

Suggestie uit publiek: wederkerigheid; dagbesteding voor bijstand. 

Reactie: we zijn zeker op zoek naar mensen die bijvoorbeeld een dag per week in de tuinen willen helpen 

met onderhoud in ruil voor het gebruik van kruiden en fruit. 

 

http://www.prae.biz/park-matilo


 

Suggestie uit het publiek: zonnepaneeltjes.  

Reactie: Dit zal niet altijd overal kunnen i.v.m. historisch onverantwoord op een replica van wachttoren. In 

de middeleeuwse tuin willen we een bron maken die werkt op zonne-energie. De buurman van de tuin heeft 

al aangeboden om de zonnepanelen op zijn schuur te plaatsen. 

 

Mathijs nodigt Dorothee & Ludy uit om hun presentatie te komen houden op het FairFoodFestival 15-02 in 

de Vrijplaats (en dat hebben ze inmiddels gedaan). 

 

 
 

 


