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Inleiding 
 
Ook in 2019 was de stichting betrokken bij diverse projecten in de wijk. Projecten die niet alleen 
gerelateerd zijn aan tuinen, maar ook aan duurzaamheid, gezonde leefomgeving en statushouders in 
Mariahoeve. 
 
Dit jaar heeft het bestuur geluk gehad twee nieuwe leden te mogen verwelkomen, nl. mevr. Petra 
Vermeulen en dhr. Jac Wolters. De laatste heeft dit jaar de functie van penningmeester aanvaardt. 
Het mag zeker vermeld worden dat we met z’n allen met heel veel plezier en tevredenheid hebben 
samengewerkt! 
 
De stichting heeft een zeer goede en prettige relatie met de ambtenaren van stadsdeelkantoor 
Haagse Hout, en wordt als een serieuze gesprekspartner gezien als het gaat om het geven van advies 
op groen of ecologisch gebied.  
In 2019 was de stichting met twee leden vertegenwoordigd in de Kerngroep van Platform ‘Groen en 
Duurzaam Mariahoeve.  
Dit platform biedt een podium aan vertegenwoordigers van alle groen- en duurzaamheidprojecten in 
de wijk. Deze kerngroep heeft o.a. Festival Duurzaam Mariahoeve 2019 georganiseerd en ruime 
aandacht besteed aan de huidige staat en toekomst van alle bomen in de wijk.  
In 2020 zal dit platform een stichting worden met een nieuwe naam, nl.: Stichting Duurzaam en 
Vitaal Mariahoeve. 
 
Verzekeraar Aegon geeft personeelsleden elk jaar de gelegenheid een dag vrijwilligerswerk te doen. 
In april heeft een groot aantal medewerkers naar volle tevredenheid diverse klussen uitgevoerd in 
Samentuin Mariahof.  
 
In 2019 hebben we veel last ondervonden van vandalisme in de buitenkeuken van Samentuin 
Mariahof. De kraan van de watertap werd vernield. Gedurende de warme zomer was het niet 
mogelijk water te tappen. Ook werd brandgesticht en meubilair vernield. 
Met de wijkagenten, de directie van Diamant College en medewerkers van het Stadsdeelkantoor is 
overlegd hoe we dit probleem kunnen oplossen.  
 
Al met al was 2019 een goed jaar voor Stichting De Tuinen van Mariahoeve. We worden gezien als 
een goed voorbeeld van burgerparticipatie in een wijk.  
Voor 2020 hebben we weer nieuwe projecten in de planning. We zien dan ook het nieuwe jaar met 
vertrouwen tegemoet. 
 
Het bestuur 
Dhr. S. Sparreboom, voorzitter 
Dhr. J. Morsch, secretaris  
Dhr. J. Wolters, penningmeester 
Mevr. P. Vermeulen 
Dhr. A. Remeeus 
 

Mevr. M. Looije, projectbegeleider 
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Activiteiten in 2019 
Ook in 2019 hebben de projectbegeleiders en vrijwilligers een aantal activiteiten opgezet. Dankzij de 
vrijwillige inzet en het enthousiasme van buurtbewoners hebben we deze nieuwe en bestaande 
activiteiten  kunnen uitvoeren. Onze projectbegeleiders Marjan Looije 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.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die in 2019 in de wijk Mariahoeve zijn uitgevoerd. 
 
Catharinahof 
Aan het Catharinaland is sinds drie jaar een gezamenlijke tuin ingericht voor en door buurtbewoners. 
De tuin wordt goed gebruikt alhoewel er nog wel een probleem is met het water. De pomp is 
regelmatig defect. Hierdoor heeft de Gemeente een watercontainer moeten plaatsen die een aantal 
malen bijgevuld is. In maart is meegedaan met NL doet. Er zijn zakken met biologische aarde 
uitgestrooid en plantjes in de kruidentuin gepoot. Ook is een aanvraag gedaan bij de Gulden Klinker. 
Willem Hus is komen schouwen en de tuin werd genomineerd. In december 2019 is de nominatie 
toegekend en zal de Gulden Klinker begin april 2020 worden gelegd. Er is ook nog meegedaan aan de 
Burendag in september. Door tuiniers is budget aangevraagd via Feestbeest via het wijkberaad. Twee 
maal is geprobeerd hiermee een straatfeest te organiseren en dit is twee keer afgelast vanwege 
hevige regenbuien. 
 
Vlindertuin Reigersbergen 
De Vlindertuin wordt steeds kleurrijker door de aanplant van meer variaties vaste planten. In maart 
jl. is meegedaan met NL doet en zijn er zakken biologische aarde tussen de vaste planten gestrooid. 
Dit werpt zijn vruchten af, de planten doen het beter. Het uitje met de vrijwilligers ging dit jaar naar 
de tuin van het Vredespaleis. Het jaarlijkse kerstborreltje was erg gezellig, we hebben het afgelopen 
jaar besproken en de plannen voor de toekomst. Het kerststalletje in de Vlindertuin wordt ook zeer 
gewaardeerd door wandelaars. Volgend jaar bestaat de Vlindertuin 20 jaar. Het is de bedoeling dan 
in juni a.s. een groot jubileumfeest te vieren.  
 
Mariahof 
De moestuin in wijkpark De Horst heeft een moeilijk jaar achter de rug gehad. Een aantal keren is één 
van de watertappunten vernield, waardoor het niet mogelijk was om in de droge periodes de tuin 
van voldoende water te voorzien. Verder werden veel van de nieuwe ingezaaide groentes of het 
plantgoed door ongedierte (slakken, duiven en waarschijnlijk ook woelmuizen) opgevreten. Hierdoor 
hadden we dit jaar bijna geen bonen, sla, bietjes, uiten en spruitjes om te oogsten. De wat minder 
gangbare groentes, zoals melde, winterpostelein, snijbiet en knoflook, deden het wel goed.  
Een paar vrijwilligers hebben aangegeven geen tijd meer te hebben voor het tuinieren, of moesten 

wegens gezondheidsredenen hun werkzaamheden 
staken. Gedurende 2019 zijn er 7 actieve 
vrijwilligers in de tuin bezig geweest. Met de 
huidige ploeg vrijwilligers is de tuin nog goed te 
onderhouden, maar er is ruimte voor nieuwe 
aanwas. 
Met het begin van de lente bleek dat één van de 
beukenbomen in de tuin de geest had gegeven. Hij 
kwam niet meer in blad, en er verscheen een flinke 
zwammenkolonie bij de voet van de boom. Hoewel 
we bij de groendienst hadden doorgegeven dat de 
boom dood was, en een gevaar vormde voor de 
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omgeving (de boom stond vlak bij de school), duurde het lang voor de groendienst een 
kapvergunning kreeg. Tijdens een najaarsstorm nam de boom daarom zelf het initiatief en liet 
zichzelf vallen. Gelukkig leverde het geen schade op, want de boom viel in de tuin. 
De buurtcompostplek levert nog steeds een flinke hoeveelheid gft op, waarvan we onze eigen 
compost maken. In 2019 was dat zo’n 4000 l, omgerekend ongeveer 100 zakken compost. 
 
Buitenkeuken 
De buitenkeuken heeft dit jaar voor veel hoofdbrekens gezorgd. In 2018 was er nog geen vuiltje aan 
de lucht, maar in het afgelopen jaar werd de overkapping ineens een hangplek voor jongeren. Dit 
zorgde voor veel overlast, waarvan de hoeveelheid zwerfafval dat deze ongenode bezoekers 
achterliet nog wel de minste was. Er was sprake van een nachtelijk feest met veel lawaai, er werden 
drankflessen kapot gegooid, er werden condooms gevonden en sporen van drugsgebruik zoals 
lachgaspatronen. De picknickbank werd vernield, waarna de gebruikers zelf meubilair aansleepten 
om hun verblijf “aangenamer” te maken. Ook werd het watertappunt tot twee maal toe vernield, 
wat leidde tot veel wateroverlast in de tuin. Een plastic afvalbak werd tot de grond toe afgebrand. Na 
de heropening van het wijkpark werd de kliko voor de inzameling van gft in de fik gestoken en 
werden er brandsporen gevonden tegen de achterwand van de buitenkeuken. 
Het vermoeden is dat er twee groepen jongeren zijn. De eerste groep zijn scholieren die na (of 
onder) schooltijd in de buitenkeuken komen om wat te roken en samen te zijn. De tweede groep 
komt vooral ’s avonds en zorgt voor grotere overlast. 
De vrijwilligers van de Mariahof zorgden er voor dat de ruimte steeds schoon werd gehouden, 
hoewel dat niet tot hun normale werkzaamheden behoort. 
Na overleg met het stadsdeelkantoor, de jongerenwerkers, het buurt preventie team en de politie 
werd er wat vaker gepatrouilleerd in het park. De jongerenwerkers hebben de jongeren die overdag 
aanwezig waren aangesproken op hun gedrag. De tweede groep werd niet aangetroffen tijdens de 
momenten dat het buurtpreventieteam of de politie in het park aanwezig waren. 
Na diverse plannen hebben we besloten om een kast te laten bouwen rond het watertappunt en het 
elektriciteitskastje. Deze houten ombouw is gemaakt door Theo Borgert, onze imker en tevens 
vrijwilliger in de tuin. Hierdoor heeft de ruimte een groot deel van de aantrekkingskracht verloren: 
geen gratis stroom meer om telefoons op te laden! Er wordt nog wel wat zwerfvuil aangetroffen, 
maar veel minder dan voorheen. Er zijn geen klachten meer gekomen over nachtelijke overlast, maar 
dat kan ook komen door het jaargetijde en de koudere nachtelijke temperaturen. Het is afwachten of 
de maatregelen ook afdoende blijken in het komende seizoenen. 
 

Andere activiteiten 
 
Voorjaarsmarkt Kunstpost 
Op 9 maart organiseerde Kunstpost een voorjaarsmarkt in winkelcentrum Mariahoeve, waarop alle 
huurders van het pand boven het winkelcentrum (Lookatie 364) acte de préséance konden geven. De 
stichting bemande ook een kraam. In totaal kwamen er 28 bezoekers langs, wat niet zo heel veel is 
voor een hele dag (van 10:00 tot 17:00 uur). Marjan gaf een workshop “Calendulazalf maken” in onze 
ruimte in het pand van Lookatie 364. 
 
Duurzaamheidsfestival 5 oktober 
Het Duurzaamheidsfestival werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd in Mariahoeve. Ditmaal 
in het Diamantcollege en het wijkpark. Twee van onze leden, Petra Vermeulen en Simon Sparreboom 
zaten in de organisatie. Marjan Looije nam de contacten met de groene aanmeldingen op zich om 
deze in het park te situeren. Toverbosch, Achterban Werkt, Smaak voor Groen en een 
natuurschilderes waren aanwezig. Marjan gaf vanuit de Stichting de Tuinen een workshop 
“natuurlijke deodorant maken”. Er was een goede toeloop voor het festival. Het park werd minder 
goed bezocht doordat de doorgang van de school naar het park klein en smal was en bezoekers de 
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borden en wegwijzers niet duidelijk genoeg hebben gezien. Toch kan de organisatie tevreden zijn en 
is veel informatie uitgedeeld. 
 
AEGON dag 12 april 
Op vrijdag 12 april hebben we een klusdag in de Mariahof georganiseerd in samenwerking met 
medewerkers van de AEGON afdeling communicatie. In totaal zijn er ongeveer 20 medewerkers 
komen helpen bij het aanleggen van een houtwal, het bewerken van de tuingrond, het leggen van 
tegels en het uittrekken van brandnetels bij de GKV sportterrein. Om acht uur waren Jan en Marjan 
aanwezig om boodschappen te doen voor de lunch. De klusdag was van 9.30- 16.00 met daarbij een 
verzorgde lunch met broodjes en warme hartige taartjes uit het oventje. Alle klussen zijn gedaan die 
op het wensenlijstje stonden. Moe en voldaan gingen de medewerkers weer naar hun kantoor voor 
de evaluatie. Later hebben we via een mail vernomen dat de medewerkers enthousiast waren over 
de dag. 
 
Heropening Wijkpark De Horst 

 
Na een langdurig inspraakproces werd in 2019 de herinrichting van het wijkpark eindelijk voltooid. 
Op zaterdag 19 oktober werd het park feestelijk heropend door wethouder Saskia Bruines. De 
stichting bemande ook een kraampje op de informatiemarkt. Er kwamen 25 bezoekers naar onze 
stand. Tijdens de opening werd op diverse plekken sporen van brandstichting ontdekt, onder andere 
in het gebouw van de Vuurvlinder en in de buitenkeuken. ’s Avonds is de groene rolcontainer van de 
tuin in de fik gestoken en vernield. Van de schade is aangifte gedaan. 
 
Taallessen Diamantcollege 
In samenwerking met het Diamantcollege hebben Marjan en Jan drie 
keer een taalles gegeven aan leerlingen van de Internationale 
Schakelklas. In deze klassen zitten leerlingen die nog niet voldoende 
Nederlands beheersen om al door te stromen naar het reguliere 
onderwijs. Tijdens de les leerden de studenten onder andere de namen 
van tuingereedschappen, planten en andere termen en namen uit de 
natuur. Als afsluiting werd er met de oogst uit de tuin nog een lekker 
gerechtje gemaakt in de keuken van de school. In totaal namen 56 
leerlingen deel aan deze lessen. 
 
Koksopleiding ROC Mondriaan 
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In samenwerking met het ROC Mondriaan kregen vier klassen van de koksopleiding (eerstejaars) een 
rondleiding in de tuin, als onderdeel van hun introductieweek. Doel van deze les was de leerlingen te 
laten zien waar de groente en kruiden die zij dagelijks in hun keukens gaan gebruiken, vandaan 
komen. Marjan en Jan gebruikten hiervoor onder andere een spel, waarbij de studenten moesten 
zeggen of een product oorspronkelijk van een boom, een plant, en onder of boven de grond groeide. 
Dit leverde soms heel onverwachte antwoorden op. Zo wist bijna geen van de koks in opleiding dat 
een pinda onder de grond groeit, waar saffraan vandaan komt en wat een kweepeer is. Na deze les 
kregen de leerlingen een rondleiding door de tuin, waarbij ze veel konden proeven en ruiken. Het 
waren heel leuke lessen. Er deden 60 leerlingen mee aan deze lessen. Hopelijk kunnen we deze 
samenwerking in 2020 voortzetten. 
 
Introductieweek Diamantcollege 
Tijdens de introductieweek van het Diamantcollege konden de leerlingen ook kiezen voor een 
rondleiding en proefles in de Mariahof. Marjan en Jan hebben twee keer een groep ontvangen. De 
kinderen kregen een lesje in proeven, een rondleiding door de tuin en als afsluiting werd in de 
buitenkeuken een simpel maar lekker en gezond gerechtje gemaakt met rode meldebladeren, feta, 
ui, knoflook en taco-wraps. Er deden 20 leerlingen mee aan deze lessen. 
 
Workshop bij Welkom Lookatie 9 maart 
 Tijdens een middag waarbij Lookatie bezoekers wilde rondleiden in Lookatie hebben we in ons 
kantoor een workshop Natural Beauty aangeboden. 
In totaal kwamen hier zeven bezoekers op af. We hebben een calendulazalfje gemaakt van een 
extract van goudsbloemblaadjes uit de Mariahof. Het zalfje helpt om de huid te herstellen bij 
verbranding en bij eczeem. We hebben verteld van de heilzame werking van sommige bloemen en 
planten. De bezoekers waren erg enthousiast. 
  
Workshop Open Atelierroute Lookatie 29 september 
Op deze dag hebben we wederom een workshop gegeven waarbij we een calendulazalfje hebben 
gemaakt. Hierbij hadden we slechts drie gasten maar was het leuk en gezellig. 
  
Workshop Aardperen wecken met Catharinahof 19 november 

Bij deze workshop werden de geoogste aardperen uit de 
Catharinahof op Koerdische wijze geweckt. 
Mevrouw Markos heeft ons geleerd hoe we de aardperen 
klaarmaken, kruiden en op zuur zetten met peper. De 
aardperen zijn ontzettend gezond. Ze werken als 
probiotica in de darmen. 
Drie bewoners hebben deze workshop gevolgd. 
 

 
 

 
Deelname werkgroepen en andere gremia 

Het bestuur en de projectbegeleiders hebben ook in 2019 deel uitgemaakt van diverse 
overlegorganen en werkgroepen in de wijk. Hieronder een kort overzicht van deze activiteiten. 
 
Bruisend Hart 
De Gemeente organiseerde in januari jl. een bijeenkomst onder de naam Hoi Mariahoeve. Daarbij 
kwamen vijf werkgroepen met hun eigen thema uit. Marjan Looije nam deel en koos voor de 
werkgroep Bruisend Hart. In deze groep vertelde zij van het idee, dat door de Stichting wordt 
ondersteund, om winkelcentrum Mariahoeve aan Het Kleine Loo aan de achterkant te openen naar 
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het wijkpark toe. Met een terras over het water waarbij het wijkpark makkelijk toegankelijk is. 
Waarbij het winkelcentrum een extra straat met Bazaarachtige winkeltjes kan krijgen en horeca met 
een sociaal karakter zoals Happy Tosti. Dit idee is aan een bredere groep bewoners en aan de 
gemeente getoond tijdens een presentatie aan de Tarwekamplocatie van Kunstpost. Met dit idee 
wordt het park beter toegankelijk voor een grotere groep mensen van jong tot oud die kunnen 
genieten van het gezellige park. 
 
Werkgroep Herinrichting Wijkpark De Horst 
In 2018 maakte de bewoners een keuze uit één van de voorstellen die door de werkgroep waren 
voorbereid. De vlindertuin werd uitgebreid, er werden nieuwe paden aangelegd, nieuwe 
speelvoorzieningen voor de jeugd gemaakt en er werd extra onderhoud gepleegd aan de oevers van 
het park. In 2019 is de werkgroep nog een aantal keren bij elkaar geweest om de hele gang van zaken 
en de uiteindelijke oplevering van het park te evalueren. 
 

Bestuur 
In 2019 werden twee nieuwe bestuursleden toegevoegd. Het zijn dhr. Jac Wolters, die de functie van 
penningmeester op zich nam, en mevr. Petra Vermeulen.  
Het bestuur kwam in 2019 vijf keer bijeen. In de vergaderingen kwamen onder andere de volgende 
zaken aan de orde: 

- Platform Groen & Duurzaam Mariahoeve 
- De Schenkstrook 
- Herinrichting Wijkpark De Horst 
- Vandalisme buitenkeuken bij de Mariahof 
- Tiny forest, mogelijkheden daarvoor in Mariahoeve 
- Vergroening van de trambanen en abri’s. 
- Nieuwbouw van OBS De Vuurvlinder 
- Overlast van meeuwen 
- Verftuin en samenwerking met Vrolijk Werk 

 
Bestuurssamenstelling en Rooster van aftreding  

Naam Functie Datum ingang Datum uit 2e termijn Datum uit 

S. Sparreboom Voorzitter 29-5-2013 29-5-2018 29-5-2018 13-5-2023 

Jan Morsch Secretaris 29-5-2013 29-5-2018 29-5-2018 13-5-2023 

A Remeeus Bestuurslid 1-1-2016 1-1-2021   

J. Wolters Penningmeester 3-4-2019 1-4-2024   

P. Vermeulen Bestuurslid 1-4-2019 1-4-2024   

 
 

Financiële verantwoording 
In 2019 hebben we afscheid genomen van dhr. Roderick Staalman, die zijn andere bezigheden niet 
meer kon samenvoegen met het penningmeesterschap. Na enig zoeken werd dhr. Jac Wouters 
bereid gevonden om de functie van penningmeester op zich te nemen. Per april 2019 is hij 
toegevoegd aan het bestuur.  
 
Bij de start van het jaar was het saldo op de betaalrekening € 75,62, en liet de spaarrekening een 
saldo zien van € 2922,38. Dit levert een totaal banktegoed van € 2998,-. Om het saldo op de 
betaalrekening aan te vullen is begin 2019 een bedrag van € 250,- van de spaar- naar de 
betaalrekening gestort.  
 
Op 31 december 2019 was het saldo van de betaalrekening € 975,04, en gaf de spaarrekening een 
positief saldo van € 2673,17. Het totale banktegoed van de stichting was € 3648,21, oftewel een 
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stijging van € 650,21 ten opzichte van 1 januari 2019.  
Er is nog een bedrag van ongeveer € 750 geoormerkt voor druk- en ontwikkelkosten voor een folder 
voor de activiteiten die Jan en Marjan aan het ontwikkelen zijn in het wijkpark De Horst. Deze 
kostenpost komt uit de subsidie Frontlijnwerkers, die we eind 2018 ontvangen hebben. Jan en 
Marjan hopen deze post te kunnen sluiten in het eerste kwartaal van 2020. 
Over heel  2019 werd op de spaarrekening een rente ontvangen van € 0,21. 
 
Donaties 
De stichting heeft de volgende donaties ontvangen: 
S. Duit een bedrag van € 150,- tbv de website 
W. van Noort, een bedrag van € 30,- 
M. Breed (Aegon), een bedrag van € 87,34 als bijdrage voor de kosten van de personeelsdag. 
 
Subsidies 
In 2019 werden de volgende subsidies ontvangen: 
Gulden Klinker Mariahof  €  750,-  Gemeente Den Haag 
NL Doet   €  735,-  Oranjefonds (voor 2 activiteiten) 
Bijdrage buitenkeuken  €  751,20 Fonds 1818 
 
In 2019 nam de Stichting voor een aantal burgerinitiatieven de taak van subsidieontvanger op zich. 
Het gaat om de volgende initiatieven: 

- Toverbosch 
- Vlinderpad Catharinaland (Elly Reinierse) 

Direct na ontvangst van de subsidies werden deze overgemaakt aan de betreffende aanvrager. 
 
 
 
 
 
 
 


