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Samenvatting 
2016 was een jaar waarin de stichting steeds vaker betrokken is bij andere projecten in de wijk, 
projecten die niet per se gerelateerd zijn aan een tuin, maar meer bij de algehele groenvoorzieningen 
in de wijk. Zo is de stichting gevraagd om mee te denken bij de herinrichting van Wijkpark De Horst, 
de inrichting van een buurtparkje/groenvoorziening bij Biancaland en de herinrichting en aanleg van 
een kruidentuin bij het Wijk- en Dienstencentrum (WDC) aan de Ivoorhorst. 
Verder werden er in 2016 een aantal projecten uitgevoerd waar een lange voorbereiding aan vooraf 
is gegaan, zoals de buurttuin bij Catharinaland en de buitenkeuken in de Mariahof. 
De stichting heeft een goede naam bij het stadsdeelkantoor, en wordt als een serieuze 
gesprekspartner gezien als het gaat om het geven van advies op groen of ecologisch gebied. Dit 
advies geven we graag, of het nu gevraagd of ongevraagd is.  
De stichting is maandelijks vertegenwoordigd in de adviesraad van Wijkberaad Mariahoeve. In dit 
overleg wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid, veiligheid en bescherming van het groen in 
Mariahoeve. 
De stichting heeft zich aangesloten bij de minisupermarkt Supersociaal, een initiatief van 
VoorWelzijn. De Mariahof levert verse groente en kruiden aan deze “winkel” voor mensen met een 
materiële en maatschappelijke hulpvraag. 
De stichting is met een stand aanwezig geweest op een aantal markten, waaronder de kerstmarkt in 
winkelcentrum Mariahoeve en de ecomarkt van VTV de Schenkstrook. 
Op bestuurlijk vlak is de stichting nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. Secretaris 
Jan Morsch heeft de boekhouding van de stichting op zich genomen, maar een deskundige op het 
gebied van donaties, subsidies en financiën van een stichting in het algemeen zou een welkome 
aanvulling zijn op het bestuur. 
Door andere werkzaamheden heeft projectbegeleidster Beatrice van Tilburg halverwege het jaar 
haar activiteiten voor de stichting moeten staken. 
De stichting heeft een aantal nieuwe vrijwilligers weten te binden. Er zijn nog steeds mensen die het 
leuk vinden om af en toe wat vrije tijd op te geven om in één van de tuinen te komen werken. In alle 
projecten werken meer dan 40 actieve buurtbewoners samen om hun buurt of straat groen en 
gezellig te maken. 
 
Al met al was 2016 een goed jaar voor Stichting De Tuinen van Mariahoeve. Vooral de overgang van 
een bundeling van vrijwilligersprojecten naar een organisatie die gehoord wordt als het gaat om 
ecologische kwesties. En we worden ook gezien als een goed voorbeeld van burgerparticipatie in een 
gemeente. Bewijs daarvoor was het bezoek van een delegatie van de gemeente Rijswijk, om te zien 
of onze aanpak in de wijk, en het contact met de gemeente c.q. het stadsdeelkantoor ook in Rijswijk 
kan worden toegepast.  
We zien het jaar 2017 dan ook met vertrouwen tegemoet. 
 
Het bestuur 
S. Sparreboom, voorzitter 
J. Morsch, secretaris (en interim penningmeester) 
A. Remeeus 
 
Projectbegeleiders 
M. Looije 
B. van Tilburg 
J. Morsch 
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Activiteiten in 2016 
Ook in 2016 hebben de projectbegeleiders en vrijwilligers een aantal activiteiten opgezet. Dankzij de 
vrijwillige inzet en enthousiasme van buurtbewoners hebben we deze nieuwe en bestaande 
activiteiten  kunnen uitvoeren. Onze projectbegeleiders Marjan Looije, Beatrice van Tilburg en Jan 
Morsch hebben veel tijd besteed aan het begeleiden en motiveren van de vrijwilligers. Mede dankzij 
hun inzet kan de stichting haar doelen bereiken. Helaas heeft Beatrice in mei 2016 haar activiteiten 
voor de stichting tijdelijk moeten staken , wegens andere werkzaamheden. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die in 2016 in de wijk Mariahoeve zijn uitgevoerd. 
 
Mariahof 
(projectbegeleiders : Beatrice van Tilburg en Jan Morsch) 
De Mariahof is een samentuin in wijkpark De Horst. Ongeveer 15 buurtbewoners werken regelmatig 
in de moestuin, en genieten van de oogst. Ook laten ze belangstellenden de tuin zien, en laten 
mensen proeven, ruiken en voelen aan de vele bijzondere planten, kruiden en groentes die in de tuin 
groeien. Een groepje kinderen van basisschool De Vuurvlinder heeft tuinles gehad in de tuin. Om 
deze activiteit te financieren heeft de stichting een subsidie aangevraagd en gekregen via de Gulden 
klinker, voor  bedrag van € 750,-. Daarmee zijn onder andere zaden, extra gereedschap, en materiaal 
voor de compostbakken (stro) gekocht, en hebben we scholing kunnen geven aan onze vrijwilligers 
(o.a. cursus Ecologisch Moestuinieren). 
De Mariahof heeft dit jaar niet mee gedaan aan NL Doet, Burendag en Talentvol Mariahoeve. Wel 
zijn er in het kader van de Summerschool twee workshops gegeven rond het thema eten en drinken 
uit de tuin, met in totaal 4 deelnemers. 
Bij de samentuin is ook een buurtcompost inzamelplek. Buurtbewoners kunnen hun groente-, fruit- 
en tuinafval naar de inzamelbak brengen. De vrijwilligers maken er dan compost van, die weer 
gebruikt kan worden om de bodem vruchtbaar te maken. Het buurtcomposteren is een initiatief van 
De Compostbakkers. Zo’n 30-40 huishoudens brengen regelmatig hun gft naar de tuin, waarvan we 
ongeveer 100 kg compost hebben gemaakt. In januari is een fotoreportage gemaakt voor het blad 
Buitenleven, van de vrijwilligers die de compostbakken bijhouden. De foto’s horen bij een artikel 
n.a.v. een interview met Beatrice. Het artikel staat in het januarinummer van 2017 (verschenen op 30 
december 2016). 
Er hebben zich twee nieuwe vrijwilligers gemeld: dhr.  Nieuwzwaag en mevr. Vanherck. Dhr 
Nieuwzwaag heeft de cursus Ecologisch Moestuinieren 
gevolgd. Wegens andere werkzaamheden heeft Beatrice haar 
activiteiten als projectbegeleider tijdelijk gestaakt. Haar taken 
zijn overgenomen door Jan Morsch. 
In september is een workshop Creatief in de tuin 
georganiseerd, in samenwerking met grafisch ontwerpster 
Jerney de Wilde. De deelnemers kregen een tekenworkshop, 
en een workshop thee en andere gezonde drankjes. Er waren 
6 deelnemers. 
De samentuin heeft zich aangesloten bij het initiatief 

Minisupermarkt Supersociaal van VoorWelzijn, in het Wijk- en 
Dienstencentrum. De minisupermarkt is bedoeld voor mensen 
die hulp nodig hebben op maatschappelijk en materieel gebied. In de supermarkt kan men huisraad 
krijgen, maar ook voedingsmiddelen. De Mariahof levert kruiden en verse groente aan dit initiatief.  
De minisupermarkt is in oktober gestart. Dat was een beetje laat in het oogstseizoen, maar met 
ingang van het teelseizoen 2017 gaan we extra rekening houden met de minisupermarkt in ons 
teelplan. 
In oktober zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de buitenkeuken begonnen. Dit is een lang 
gekoesterde wens van de stichting. De buitenkeuken – een overkapping met één gesloten zijde – is 

1 workshop creatief in de tuin 
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geplaatst op een stuk ongebruikte grond van het Diamantcollege, aan de achterzijde van de 
moestuin. In 2017 gaan we de buitenkeuken gebruiken voor het geven van workshops en, als het 
mogelijk is, ook als terrasje waar bezoekers van de tuin en het park thee en andere gezonde drankjes 
kunnen drinken. 
 
Vlindertuin Reigersbergen 
(projectbegeleider : Marjan Looije) 
In 2015 is het 15-jarig bestaan van de Vlindertuin gevierd. Hier kwamen veel enthousiaste reacties 
op. Dit heeft tot gevolg gehad dat de vlindertuin in december 2016 een Platina klinker heeft 
gewonnen. Van dit prijzengeld wordt in 2017 een vlinderbankje gemaakt door Victor van de Meijs. 
Het komt tegenover  de Vlindertuin te staan. 
In 2016 is vlindervrijwilliger van het eerste uur Roland van Leeuwen verhuisd naar Soest. In zijn plaats 
is Miep Hoek de groep komen versterken. In 2016 zijn vijf vrijwilligers om de week op dinsdag actief 
in de tuin. 
Voor de jaarlijkse Féte de la Nature heeft Marjan een activiteit georganiseerd in de vlindertuin. 
 
Binnentuinen Denenburg en Vlamenburg 
(projectbegeleider : Marjan Looije) 
Het project rond de binnentuin bij de Denenburg is dit jaar afgerond. De bewoners kunnen zichzelf 
redden. Ze weten hoe en waar ze fondsen kunnen aan vragen, en activiteiten als NL doet en 
Burendag kunnen organiseren. In september hebben de bewoners een  heel geslaagd burenfeest 
georganiseerd,  waarvoor o.a.  een prachtige, door hen zelf gemaakte flyer is gebruikt. Er is een Jikos 
(een duurzame, mobiele buitenoven) door bewoners gekocht voor BBQ feestjes zonder rook. Er 
werden plaatjes gedraaid door Herby en er was een workshop gezonde hapjes door Lamyae, allemaal 
voor en door bewoners. De bewoners hebben een plan ingediend bij de wedstrijd Mijn Thuis van 
Staedion. Dankzij het gewonnen prijzengeld van €20.000,- heeft de binnentuin een ware make-over 
gekregen. Er zijn hekken rond de tuinen gezet, er is een pomp geslagen en er is een pluktuin 
aangelegd met druiven en bessen. 
 
Haverkamp 
(projectbegeleider : Marjan Looije) 
De Haverkamp heeft een renovatie gehad in 2016, waarbij niet alleen de woningen zijn gerenoveerd, 
maar ook de beide binnentuinen op de schop zijn gegaan. Ook hier hebben de bewoners een plan 
ingediend voor de wedstrijd van Mijn Thuis – Staedion, en ook hier werd het plan gehonoreerd. Door 
de genoemde renovatie kan het prijzengeld van € 20.000,- pas in 2017 uitgegeven worden. Het plan 
hiervoor is in samenspraak met bewoners ontworpen.  
Er zijn drie binnentuin feesten door bewoners georganiseerd met subsidie van Groen Verbindt van 
het OranjeFonds. De thema's Kunst, Muziek en Gezondheid zijn hieraan gekoppeld. De activiteiten 
werden gemiddeld bezocht door ongeveer 12  tot 15 bewoners.  
 
Catharinaland 
(projectbegeleider : Marjan Looije) 
In 2016 zijn vijf portiektuintjes gerealiseerd aan de Catharinaland. Victor van de Meijs heeft deze 
getimmerd van steigerhout. Twee  buurtbewoners hebben zich hier fel tegen verzet. Maar ondanks 
de tegenstand zijn de initiatiefnemers van dit project, Victor van de Meijs en Jerney de Wilde, toch 
door gegaan. Ook is een start gemaakt met de aanleg van de  buurttuin, de Catharinahof. Deze tuin is 
een samenwerking tussen de Gemeente, de initiatiefnemers en de Tuinen van Mariahoeve. Via is een 
democratisch keuzeprogramma hebben de buurtbewoners in meerderheid voor het ontwerp van 
Jerney de Wilde gekozen. De tuin is inmiddels aangelegd. 
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Vlindertuin De Horst 
(projectbegeleider : Marjan Looije) 
Het onderhoud van de Vlindertuin is overgedragen aan stichting Vrolijk Werk, met ondersteuning van 
vrijwilligers van de Mariahof, wanneer dat nodig was. 
 In november heeft de gemeente het pad rond de tuin opnieuw verhard. Dit in het kader van de 
herinrichting van het hele wijkpark dat gepland staat voor 2017.  
 
Aanleg tuin Wijk- en Dienstencentrum (WDC) 
(projectbegeleider : Jan Morsch) 

Na een lange voorbereiding kon in maart eindelijk 
begonnen worden met het ontwerpen en de aanleg 
van de kruidentuin bij het terras van het WDC. Het 
ontwerp werd door Jan Morsch gemaakt. Op de 
duurzame markt in het WDC werd het ontwerp 
gepresenteerd. Direct daarna kon begonnen 
worden met de aanleg van de tuin. Dankzij de hulp 
van enkele sterke mannen werd de grond 
vrijgemaakt van verwilderde struiken en onkruid. 
Daarna werden de perkjes uitgezet en paadjes 
aangelegd. De gemeente heeft hieraan bijgedragen 
door houtsnippers en grond te doneren. Toen de 

perken en paadjes klaar waren werd de  beplanting uitgezocht, gekocht en geplant. Er is gekozen 
voor beplanting die het hele jaar door kleur heeft en/of bloemen geeft. Een ander deel van de tuin 
bestaat uit kruiden en andere eetbare planten en bloemen. Op 25 augustus is de tuin officieel 
geopend. De tuin en het terras is genoemd naar Sjaan Jansen , een bewoonster uit de flat boven het 
WDC, die zich jarenlang heeft ingezet voor een groenere buitenruimte rond het wijkcentrum en de 
flat. Ze was kort voor de opening van de tuin overleden, maar heeft nog wel de aanleg mee kunnen 
maken. 
 

Presentatie en publiciteit 
De stichting kan in elk bulletin van het wijkblad een pagina vullen met nieuws en activiteiten. 
De stichting heeft een stand bemand tijdens de Duurzame markt, georganiseerd door het WDC (25 
maart), op de Ecomarkt van VTV De Schenkstrook (28 augustus), en tijdens de kerstmarkt in WC 
Mariahoeve (10 december). 
Voor het januarinummer (2017) van het tijdschrift Buitenleven is een rapportage gemaakt van de 
vrijwilligers die zich bezig houden met het composteren.  De foto’s zijn begin januari 2016 al 
gemaakt. 
 
Duurzame markt WDC 
Aantal bezoekers van de stand : 21 personen, waarvan 5 met een vraag. Tijdens deze markt konden 
de wijkbewoners ook het ontwerp voor de kruidentuin bij het Wijk- en Dienstencentrum  inzien. De 
stand werd bemand door Jan. 
 
Ecomarkt van VTV De Schenkstrook  
Om klanten te lokken had Jan een zadenraden-
quiz opgezet. Bezoekers konden proberen om de 
naam van een 8-tal zaden te raden. Het was een 
leuke methode om een praatje met langslopende 
marktbezoekers aan te knopen. Er kwamen 43 
kijkers naar de stand, waarvan er 22 een poging 
deden om de zaden te raden.  Er werd 1 algemene 
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folder meegegeven, en 6  folders met wandelingen. De flyer ter promotie van de Summer school 
activiteit werd door 3 mensen meegenomen, en 4 bezoekers hadden een vraag over buurttuinen. 
Nog tijdens de markt meldde zich een nieuwe vrijwilligster voor de Mariahof. De stand werd gedeeld 
met de CompostBakkers. Ook daar was veel belangstelling voor. De stand werd bemand door Jan en 
Marjan. 
 
Kerstmarkt in Winkelcentrum Mariahoeve 

Deze markt werd georganiseerd door Kunstpost, ism het WDC. 
Ook hier werd de stand gedeeld met de CompostBakkers. Ook hier 
bleek het zadenraden een goed lokkertje voor de bezoekers van 
het winkelcentrum. 
In totaal kwamen er 48 bezoekers langs de stand. 29 mensen 
namen alleen even een kijkje, 19 mensen maakten ook een 
praatje. Het zaden raden werd door 12 mensen gedaan. Er werden 
12 folders met wandelingen meegenomen, en 2 folders met 
informatie over de stichting.  De markt duurde van 10.30 uur tot 
17.00 uur, en werd bemand door Jan, Marjolijn en Inge. 
 

 
Facebookpagina 
www.facebook.com/detuinenvanmariahoeve 
Eind 2016 had onze facebookpagina 374 volgers. In de loop van het jaar werden er 33 berichtjes 
geplaatst door Beatrice, Marjan en Jan. Het filmpje over de aanleg van de tuin bij het WDC bereikte 
589 personen, een berichtje over de moestuinbakken bij Catharinaland werd maar liefst 867 keer 
bekeken. Ook de berichtjes over de vlindertuin werden veel bekeken, evenals de foto-impressies uit 
de Mariahof. 
 
Blog Mariahof 
www.demariahof.wordpress.com 
Deze blog geeft informatie over activiteiten en gebeurtenissen in samentuin de Mariahof. Er werden 
dit jaar 4 berichten geplaats. In totaal staan er nu 88 berichten op de blog. Deze posts werden 3.378 
keer bekeken (5.671 keer in 2015). Gemiddeld kwamen er 9 bezoekers per dag (in 2015 waren dat er 
16). Januari was de drukste maand, met 474 bezoekers.  
 

Bestuurlijke zaken 
Het bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd, waarbij onder meer de volgende zaken aan de orde 
kwamen : 
- Overleg Buitenkeuken 
- vacature penningmeester 
- Honey Highway A4 
- Nieuwbouw basisschool De Vuurvlinder 
  
Voorafgaand aan de vergadering van 22 april gaf dhr. G. van Poelgeest een lezing over het belang van 
wilde bijen in het ecosysteem, en hoe wij als stichting kunnen bijdragen aan een goede leefomgeving 
voor bijen. De stichting  gaat kijken hoe we hier in de toekomst vorm aan kunnen geven. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Voorzitter :   dhr. S. Sparreboom 
Secretaris:  dhr. J. Morsch 
Penningmeester:  vacant 
Bestuurslid:  dhr. A. Remeeus 
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De stichting is onder andere aanwezig geweest in de volgende werkgroepen, overleggen, 
bijeenkomsten en commissies: 
adviesgroep wijkberaad 
werkgroep Welkom Wijkpark De Horst 
Werkgroep openbaar groen Biancaland 
Duurzaam Ontbijt (Fonds 1818, Duurzaam Den Haag) 
 
Namens de stichting ingesproken bij informatieavond over de nieuwbouw van OBS De Vuurvlinder. 
Officiële lancering website MAEX-index Den Haag 
Visietafel Den Haag van de Toekomst 
Netwerkbijeenkomst Groene stad van de Toekomst (Dunea). Tevens workshop gegeven. 
Lancering website stadslandbouw gemeente Den Haag. 
Bijeenkomst Meet and Greet Mariahoeve 
 
Bezoek gemeente Rijswijk 

Op 8 maart kwam een delegatie van de gemeente Rijswijk op 
bezoek bij de stichting. Zij waren via bestuurslid  Adri Remeeus in 
contact gekomen met ons. De ambtenaren waren zeer 
geïnteresseerd in onze aanpak om buurtbewoners bij 
groenprojecten te betrekken. Men wilde ook graag weten welke 
rol de gemeente c.q. het stadsdeelkantoor daar in kan spelen of 
speelt. Het was een aangename ochtend, waarbij we veel van 
onze ervaringen konden delen met de afvaardiging uit Rijswijk. 

 
Gebruik kantoorruimte pand Het Kleine Loo 364 
Sinds 2015 mag de stichting gebruik maken van een kantoortje in het voormalige stadsdeelkantoor 
boven winkelcentrum Mariahoeve. Het is een fijne plek waar we kunnen vergaderen, overleggen 
kunnen plannen met buurtbewoners en vrijwilligers. En het is een veilige ruimte om onze 
administratie te bewaren , onze zaden kunnen opslaan, planten kunnen voortelen, stekjes bewaren, 
kruiden drogen en dure, kwetsbare apparaten kunnen bewaren.  
De hoofdgebruiker van het pand was Mariahoeve Werkt, een samenwerkingsproject tussen de 
gemeente Den Haag en Facilicom, met als doel arbeidsparticipatie van mensen in een 
achterstandssituatie. Helaas is deze samenwerking in augustus 2016 beëindigd. Daarmee kwam ook 
ons gebruik van de kantoorruimte in het gedrang. Gedurende de maanden september-november is 
een aantal bijeenkomsten geweest met andere gebruikers en Klaske Hermans (namens 
stadsdeelkantoor) waarbij gekeken is naar mogelijkheden voor toekomstig gebruik. In februari 2017 
wordt daarover een beslissing genomen. 
 
Werkgroep Welkom Wijkpark De Horst 
De gemeente heeft geld beschikbaar (ongeveer een ton) om het wijkpark een facelift te geven. Om 
deze make-over vorm te geven heeft het stadsdeelkantoor gekozen voor een participatietraject, 
waarbij de buurtbewoners een grote stem krijgen in het uiteindelijke ontwerp van het park. De 
plannen van de gemeente werden tijdens een bijeenkomst in augustus gepresenteerd. Na afloop 
konden de aanwezigen zich aanmelden voor een werkgroep die een aantal ontwerpen voor het park 
konden maken. Een aantal mensen van de stichting hebben in deze werkgroep zitting genomen, met 
nog een twintigtal andere betrokken buurtbewoners. Er zijn in totaal vier bijeenkomsten geweest, 
onder leiding van dhr. W. van Noort en mevr. K. Hermans. Uiteindelijk zijn er drie ontwerpen 
gemaakt voor herinrichting van het park. Vanaf februari 2017 mogen buurtbewoners stemmen welk 
ontwerp zal worden uitgevoerd. 
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Werkgroep inrichting buurtpark Biancaland 
De gemeente wil op een stuk grond bij de nieuwbouwwijkje aan Biancaland een buurtparkje 
inrichten. De nieuwe bewoners van deze straat werden bij de inrichting van dit park betrokken.  Ook 
een aantal andere belanghebbenden (zoals het aangrenzende St. Paul-college en het wijkberaad) 
werden bij het overleg betrokken. Namens de stichting hebben Simon en Jan aan het overleg 
deelgenomen,om vanuit onze visie op een groene buurt, en onze ervaringen bij andere projecten 
advies te kunnen geven. Na een viertal bijeenkomsten werd een  inrichtingsvoorstel opgesteld, waar 
de meerderheid van de bewoners zich in kon vinden. De werkgroep werd geleid door dhr. W. van 
Rossum. 
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Namenlijst vrijwilligers 
 
De Mariahof 
W. Valk-Edel 
S. Nieuwzwaag 
M. Vanherck 
I. Bosman 
E. Kok 
M.  Hollaar 
J. Rustenburg 
J. Morsch 
L. Vieira 
H. Redegeld 
B. van Tilburg 
M. van Zutphen 
N. Maton 
T. Borgert (tevens imker) 
I. van ‘t Spijker 
J. Wolters 
S. Jansen 
 
Vlindertuin Reigersbergen 
M. Looije 
M. Hoek 
I. van Wissen 
S. Kerver 
I. Nanninga 
 
Catharinaland 
J. de Wilde 
V. van de Meijs 
 
 
Haverkamp 
W. Jorna 
H.Bouwense 
A. Zuurveen 
 
Binnentuinen Denenburg – Vlamenburg 
J. Martina 
O. Idrissi 
O. Chamsurova 
P. Visser 
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Foto’s 
Vlindertuin Reigersbergen 
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Catharinaland 

 
Vrijwilligers Mariahof, voor tijdschrift Buitenleven 


