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Voorwoord  

 
In 2021 was het niet altijd mogelijk te vergaderen of bijeenkomsten te organiseren. Deels kwam dat 
door de beperkingen i.v.m. de coronapandemie en soms door andere redenen. 
Toch mogen we trots zijn op de resultaten die we wel met elkaar hebben bereikt. 
 
De proefparade Mariahoeve moest worden uitgesteld. De financiering kon jammer genoeg niet op 
tijd worden geregeld.  
Inmiddels is de financiering wel rond en zal deze manifestatie in 2022 worden gehouden. 
 
Na de voorbereiding in 2020 kon in maart gestart worden met de aanleg van het voedselbos in 
Mariahoeve met 18 enthousiaste vrijwilligers die zich hadden aangemeld om op zaterdagochtenden 
werkzaamheden te verrichten.  
En het resultaat mag er zijn! 
Woensdag 3 november werd het voedselbos op feestelijke wijze door wethouder Bredemeijer 
geopend. 
 
De ‘Mariahof’ kon weer op energieke vrijwilligers rekenen. Ook 120 leerlingen van de British Junior 
School hebben in het voorjaar in deze samentuin diverse klusjes verricht! 
 
Voor 2022 hebben we diverse activiteiten gepland. We hopen deze in goede omstandigheden in 
samenwerking met wijkbewoners en andere organisaties te kunnen uitvoeren.  
 
Het bestuur: 
Dhr. S. Sparreboom, voorzitter  
Dhr. J. Morsch, secretaris  
Dhr. J. Wolters, penningmeester  
Mevr. P. Vermeulen  
Dhr. A. Remeeus 
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1 Overzicht Activiteiten 
 
In 2020 heeft Stichting De Tuinen van Mariahoeve de volgende activiteiten georganiseerd, 
uitgevoerd of deelgenomen aan:  
 

1.1  Samentuin De Mariahof 
De Mariahof is een moestuin van 
ongeveer 1000 m2 midden in wijkpark De 
Horst. De tuin wordt onderhouden door 
vrijwilligers. Het is een samentuin. Dat wil 
zeggen dat er geen eigen stukjes zijn voor 
de vrijwilligers, maar dat iedereen 
samenwerkt in de tuin. Ook de oogst 
wordt gedeeld. Het project wordt geleid 
door Jan Morsch. De samentuin bestaat al 
sinds 2012 en is gestart als 
samenwerkingsproject tussen een 
basisschool, een vmbo-school, de British Junior School en vrijwilligersorganisatie Resto 
VanHarte. 
De samentuin wordt ook als basis gebruikt voor andere activiteiten, waarbij diverse groepen 
gebruik maken van de tuin. Zo brachten alle leerlingen van The British Junior School 
tweemaal een bezoek aan de Mariahof, onder begeleiding van docent Martha Nowak. 
Er werken ongeveer 5 vrijwilligers in de tuin. De vrijwilligers hoeven niet elke week te komen 
en komen ook niet allemaal op hetzelfde moment. De vaste dag voor de werkzaamheden is 
de maandagmiddag. 
Via de afdeling groenbeheer van de gemeente kregen we een flinke stapel houtsnippers, 
met dank aan Dick Denie. De snippers zijn gebruikt voor de Verftuin, Toverbosch en het 
Voedselbos. 
Op initiatief van Staedion vertelden Jan en Marjan op 13 september in de Mariahof een 
afvaardiging van wooncorporatie Stadlander uit Bergen op Zoom over onze werkwijze en 
hoe wij de bewoners bij de activiteiten betrekken. 
 

1.2         Haagse Bos  
Op 17 september stonden Marjan en Jan in het Haagse Bos met twee marktkraampjes. 
Marjan maakte poffertjes en Jan verkocht zelfgemaakte jam van fruit uit het voedselbos. Er 
waren veel bezoekers. 
 

1.3      Gulden klinker Mariahof 
Het plant- en zaaigoed voor de Mariahof wordt betaald uit de Gulden Klinker. Van het 
bedrag van € 750,- worden ook gereedschappen gekocht en materialen voor de bijenkasten. 
 

1.4      Bijen 
De bijen hebben de koude winter niet overleefd. Alle volken zijn gestorven. In de loop van 
het jaar heeft de imker (Theo Borgert) een paar uitgezwermde volken kunnen vangen, zodat 
we aan het eind van het jaar weer 2 volken in de tuin hadden. Ook imker Daan  heeft een 
volk in de Mariahof geplaatst 
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1.5          Proefparade 
Om onze tuinen wat meer onder de aandacht te brengen, wilden we een festival organiseren 
bij de Mariahof en het Voedselbos. Al snel besloten we om ook ander voedseltuinen uit de 
wijk (Toverbosch, Bijenstand Reigersbergen, Kinderboerderij) bij dit project te betrekken. 
We wilden het publiek kennis laten maken met de tuinen, onder het genot van een hapje, 
drankje en iets cultureels. Voor de culturele invulling zochten we samenwerking met 
Kunstpost en Natuurlijk Nicole (Nicole Mekel). Gezamenlijk bedachten we een programma 
met een mooie mix van eten (hapjes) en cultuur (muziek, dans, poëzie, voorlezen, theater). 
Als datum werd 19 september gepland, maar door onzekerheid over coronamaatregelen en 
omdat de subsidie niet rond kwam, werd het programma doorgeschoven naar 2022. Dit gaf 
ons ook de mogelijkheid om extra subsidie aan te vragen, met hulp van Podium Noord. 
Om het publiek toch een kleine indruk te geven van de mogelijkheden hebben we op 18 en 
19 december een miniproefparade georganiseerd in Loocatie 364 bij Kunstpost. In het pand 
werden diverse workshops gehouden. De 18e was een gezellige middag. Het programma 
voor 19 december moest worden afgelast wegens een nieuwe corona lockdown. De 
geplande workshops zijn doorgeschoven naar april 2022  
 

1.6          Onderhoud strook Reigersbergen 
Drie jaar geleden is een enthousiaste groep vrijwilligers, waaronder bestuurslid Petra 
Vermeulen,  begonnen in het ruige stukje van Park Marlot de brandnetels en vele 
braambossen te structureren. Iedere maand wordt door de groep onderhoud gepleegd in dit 
stuk.  Ook in 2021 zijn zij daar actief mee bezig geweest. Na het verwijderen van de 
brandnetels zijn met name de wilde bijen in dit wilde stukje park weer terug. Er is een 
beheersplan geschreven, maar daar is nog geen reactie op gekomen van de groenbeheerder 
Remco Bouchier. 

2 Voedselbos 
 

2.1 Aanplanten voedselbos 
Voedselbos Mariahoeve werd in 2020 gestart op initiatief van Remco Bouchier, 
groenbeheerder van de gemeenten Den Haag. Na enig zoeken werd een locatie gevonden 
langs de noordelijke randweg N14, achter de flats van Isabellaland, op het talud naast het 
fietspad boven de randweg. De locatie is ongeveer 1200 m2 groot, en bestond uit gras en 
een bosschage met rozenbottels en meerstammige berken. 
De bomen en struiken werden op 10 en 11 maart geplant door tuinbedrijf Quercus. Jan 
Morsch en Marjan Looije waren hierbij 
aanwezig om één en ander in goede banen 
te leiden. Ook nu kregen we veel positieve 
reacties van voorbijgangers. 24 maart werd 
de olijfwilgenhaag aangeplant. Hiermee 
waren de grote lijnen van het voedselbos 
neergezet. In de loop van het jaar zijn er 
nog allerlei bomen en struiken toegevoegd. 
Van Stadstuin Rusthout uit Leidschendam 
kregen we een aantal laagblijvende 
fruitbomen en duindoorns. Vanuit de 
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Mariahof werden een aantal bessen-, frambozen- en kruisbesstruiken overgebracht. 
Voedselbosvrijwilliger George van Haastert doneerde een bedrag waarvan 6 Japanse 
sierkwee- en 6 fazantenbesstruiken werden aangeschaft. Elsje Kosters en Nelleke … 
doneerden een aantal boompjes en struiken uit hun eigen tuin. Dankzij vouchers van De 
Groene Motor konden er struiken aangekocht worden. 
Dankzij een subsidie van Fonds 1818 konden we een opbergkist aanschaffen voor het 
gereedschap. De kist werd geleverd door Meeuwisse. 
 

2.2       Werkdagen 
Het voedselbos wordt onderhouden door vrijwilligers. Anders dan een moestuin, vraagt een 
bos minder frequent onderhoud. Elke tweede zaterdag van de maand, gedurende maart tot 
en met december, komt een groep vrijwilligers naar het voedselbos om klussen te doen. Dee 
werkmiddag wordt afgesloten met een workshop, waarbij we de vrijwilligers iets laten zien, 
proeven of horen over een plant of boom uit het bos.  
Op 6 maart 2021 vond de eerste werkdag plaats in het Voedselbos. Het waren vooral 
voorbereidende werkzaamheden, want de bomen en struiken zouden pas later die maand 
geplant worden. Er waren 18 mensen gekomen, onder andere na de oproep tijdens een 
webinar van Duurzaam Den Haag. We kregen ook veel positieve reacties van voorbijgangers. 
Het was een heel gezellige dag, die afgesloten werd met een maaltijd, verzorgd door De 
Lichtpuntjes van Mariahoeve.  
Op 10 april was de tweede werkdag. Ondanks de kou en de regen kwamen er 13 vrijwilligers 
opdagen. De kruidentuin werd aangelegd en er werd water gegeven. Het thema van de 
workshop was de hazelaar, waarmee onder andere energierepen mee gemaakt werden. De 
workshop werd gegeven door Lekker Bezig Buiten. Bij deze werkdag waren 13 deelnemers. 
De derde werkdag, op 9 mei, werd vanwege de regen afgelast. Gelukkig stond er een extra 
werkdag ingepland op 29 mei, tijdens de landelijke actie NL-Doet van het Oranjefonds.  . 
Naast de gewone werkzaamheden (maaien en watergeven) werden er nog nieuwe planten 
en struiken neergezet. Met name de kruidentuin werd verder uitgebreid met theeplanten 
(bergamot en Griekse bergthee). De workshop stond in het teken van eetbare planten, zoals 
de vlierbloesem waar je jam en siroop van kunt maken. Er werd een wildpluksalade gemaakt 
met couscous en meer dan 20 eetbare planten en bloemen. Deze keer waren er 13 
deelnemers, waarvan een aantal mensen ook bij latere werkdagen zijn terug gekomen. 
In juni stond de aardbei centraal. Er werden bosaardbeien geplant. Dit is een echte bosplant 
en een goede bodembedekker, die ook nog eens lekkere vruchtjes oplevert. Bij deze 
werkdag waren 10 mensen aanwezig. 
De laatste werkdag, op 11 juli, stond in het teken van de weegbree. Een heel gewoon plantje 
waar de meeste mensen ongemerkt overheen stappen, maar dat toch heel bijzondere 
kwaliteiten blijkt te hebben. En het is nog eetbaar ook. Deze keer waren er 10 deelnemers. 
Op 11 september was  het heel slecht weer. Daardoor kwamen er maar weinig deelnemers, 
7 mensen in totaal. Er werd gemaaid en er kon zelfs al een beetje geoogst worden uit het 
voedselbos : bramen en herfstframbozen. Met deze oogst werden in de workshops kleine 
gerechtjes gemaakt. Verder werd er klein snoeiwerk gedaan. 
De volgende werkdag, 9 oktober, was een stralende dag. Veel van de werkzaamheden die 
tijdens de vorige werkdag niet gedaan waren, konden nu wel uitgevoerd. Er waren 30 
belangstellenden. 
Het begin van de herfst kreeg aandacht op de werkdag van 13 november. Er werden nog een 
paar bladkorven gemaakt. Om de grond te verbeteren werd lavagruis gestrooid. Dit is 
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gemalen lavasteen en bevat veel mineralen die de planten en bomen nodig hebben om 
gezond en sterk te worden. De aanwezigheid van heermoes en smeerwortel was een 
indicatie dat de boden een tekort aan mineralen heeft, en daarom was het nodig om die toe 
te voegen. Verder werd het bijenhotel verplaatst. Dit stond bij een zitgelegenheid iets 
verderop langs het fietspad, maar werd daar regelmatig gevandaliseerd. De buurtbewoners 
klaagden daar vaak over, en in samenspraak met het wijkberaad werd het bijenhotel in het 
voedselbos geplaatst. De workshop ging in op de kastanje, die ter plekke geroosterd werden. 
Er waren 10 deelnemers. De geplande kinderactiviteit kon niet doorgaan wegens ziekte van 
de activiteitenbegeleidster. 
De laatste werkdag van het jaar, op 15 december werden er struiken en een paar boompjes 
geplant. Omdat de meeste bomen en struiken dan in winterrust zijn, is december de ideale 
maand om nieuwe aanplant te doen. De 3 aanwezige vrijwilligers plaatsten zo’n 20 struikjes 
in de grond. Aansluitend op deze buitendag gaven we op 18 december een informatiedag 
over het voedselbos. Op deze middag kregen de aanwezigen uitleg over de achtergronden 
en theorieën rond voedselbossen. Hier waren 10 mensen aanwezig. De middag werd 
afgesloten met een heerlijk hapje gemaakt van dennennaalden. 
In totaal zijn er 124 deelnemers aan de acht werkmiddagen geweest. 
 

2.3       Opening Voedselbos 
De officiële opening van het voedselbos vond 
plaats op 3 november 2021, in samenwerking 
met Vlinderpad Catharinaland (Elly Reinierse) en 
de portiektuintjes van Staedion . De opening 
startte bij de Catharinahof, met een woordje 
van stadsdeeldirecteur Deborah Lootsma , 
voorzitter Simon Sparreboom, Natasja Aaldijk 
van Staedion en poëzie van deelnemers van de 
buitenkamerworkshops van Cultuurvlinder 
(Carola van der Heijden). Daarna trokken de 
genodigde in een lange stoet over het 
vlinderpad, voorafgegaan door een fluitist. Bij Isabellaland plantte wethouder Bredemeijer 
(van groen en milieu) een kersenboom. Daarna trok de stoet met 30 genodigden en 
buurtbewoners naar het Voedselbos, waar de wethouder het convenant voor het gebruik 
van de grond door het voedselbos ondertekende, samen met de voorzitter van de stichting. 
De hele opening werd omlijst door circusacts van Victor Meijs. De catering werd verzorgd 
door Lichtpuntjes van Mariahoeve. 
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2.4   MAEX impuls 
De MAEX is een organisatie die zich inzet om de 
impact van vrijwilligersorganisaties beter op de 
kaart te zetten. Zij doen dit onder meer door 
hun MAEX-index, en door het doneren van 
subsidies om het werk van 
vrijwilligersorganisaties te ondersteunen, via de 
zgn. MAEX-impuls. In oktober was er zo’n impuls 
beschikbaar voor organisaties die zich bezig 
hielden met voedsel. Het voedselbos had zich 
ingeschreven voor deze impuls, maar nog geen 
plan ingediend. Tot onze grote verbazing werden we uitgenodigd om een bijdrage te leveren 
voor de opening van deze impuls op 13 oktober,  in de vorm van een videopresentatie. 
Tijdens de uitzending bleek dat de organisatie de eerste impuls wilde geven aan het 
Voedselbos, vooral om de koppeling tussen het voedselbos en jongeren. De impuls bestond 
uit een bedrag van € 2.500,-. 
 

2.5        Cursus voedselbos 
Om de vrijwilligers meer te betrekken bij het voedselbos hebben Marjan en Jan een cursus 
ontwikkeld. In 6 lesdagen krijgen de deelnemers informatie over de opbouw van een 
voedselbos, maar ook over het onderhoud, hoe een activiteitenplan op te stellen, waar 
financiering te verkrijgen is en hoe je informatie en kennis kunt presenteren. De cursus is 
gestart in december 2021 en loopt tot maart 2022. Er zijn 8 deelnemers. De cursus werd 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het VSB-fonds. 
 

2.6         Promotie en presentaties 
Om het voedselbos te promoten zijn er 500 ansichtkaarten gemaakt, met korte informatie 
over het voedselbos, hoe mensen kunnen deelnemen en een verwijzing naar de website en 
het emailadres. 
Via de website (www.voedselbosmariahoeve.nl) en de facebookpagina worden de 
activiteiten in het voedselbos aangekondigd. In het wijkblad Mariahoeve zijn ook diverse 
artikelen geplaatst over het voedselbos. Ook de regionale editie van het AD besteedde op 15 
oktober aandacht aan het voedselbos. 
Tijdens een webinar van Duurzaam Den Haag hebben Jan en Marjan een presentatie 
gegeven over het voedselbos. De videobijeenkomst werd gevolgd door 60 deelnemers. 
Tijdens de call-to-action is onder andere de werkdag van 6 maart genoemd. 
Ook TV-West had van het Voedselbos gehoord. Op 21 mei werden opnames gemaakt voor 
een item in een programma over de wijk Mariahoeve. Stadsdeelwethouder Saskia Bruinisse 
werd in het voedselbos geïnterviewd door Fred Zuiderwijk, onder het genot van een paar 
hapjes en drankjes met producten uit het voedselbos. De uitzending is hier terug te zien : 
https://www.omroepwest.nl/tv/aflevering/aflevering-1/170369754 Het item start na 
ongeveer 17 minuten. 
In de Doopsgezinde Lucaskerk werd op zaterdag 23 april j.l. een duurzame dag gehouden.  
Op deze dag kwamen allerlei groene organisaties die in de stad actief zijn bij elkaar. 
Er waren verschillende lezingen o.a. van de stadsecoloog. Marjan heeft hier een pitch 
gehouden van een paar minuten. Ze heeft verteld over het jongeren project in het 
Voedselbos. Er kwamen leuke reacties op. 

http://www.voedselbosmariahoeve.nl/
https://www.omroepwest.nl/tv/aflevering/aflevering-1/170369754
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3 Verftuin 
In de verftuin staan planten die gebruikt kunnen worden voor het maken van plantaardige 
verfstoffen. De verfstoffen worden gebruikt door grafische en textielkunstenaars. De 
verftuin wordt onderhouden door vrijwilligers van de Grafische Werkplaats, onder leiding 
van Carola van der Heijde. Op 14 mei werd de verftuin officieel in gebruik genomen, tijdens 
het Analog eco festival. Er werken ongeveer 18 vrijwilligers in de verftuin. 
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4 Social Media 
4.1 Website Tuinen van Mariahoeve 

De site werd 9.690 keer bekeken door 2.932 bezoekers. 

4.2 website Voedselbos 
Voor het voedselbos is een aparte website gemaakt. Sinds de start in maart 2021 zijn 
er 1276 bezoekers geweest, die samen 4205 keer iets bekeken op de site. In 2022 
wordt de site heringericht. 

4.3 facebook 
 De facebookpagina van de Stichting heeft een bereik van 1688 mensen, met 680 

volgers. Dit zijn voornamelijk vrouwen (75%) in de leeftijd van 35-65 jaar (52%). 
 De facebookpagina van het Voedselbos werd 655 keer bekeken, met een bereik van 

4.425 mensen. Er zijn 325 volgers, voornamelijk vrouwen (88%) in de leeftijd van 35-
65 jaar (59%) 

 

5 Pep 

Na een bijeenkomst op 7 oktober met meerdere organisaties hadden Marjan en Jan op 15 
oktober een apart gesprek met Derk Hazekamp van PeP. PeP ondersteund organisaties die 
met vrijwilligers werken. Behalve een vacaturebank voor vrijwilligers geven ze ook cursussen 
en advies aan besturen en bestuurders. Het was een informatief gesprek. Derk had veel 
goede tips, onder andere over nieuwe bestuursleden, wet- en regelgeving, 
subsidieaanvragen. Derk stelde voor om in hun vacaturebank voor aspirant bestuursleden 
uit te kijken naar een nieuwe voorzitter. 
 

6  Verduurzaming wijkinitiatieven 
Op 6 oktober  hadden we een bijeenkomst in de Televisiestraat in The New Farm. Deze 
bijeenkomst was georganiseerd door Greenwish. De hoofdspreker was Elisah Pals van 
afvalvrij leven. Zij stimuleert bedrijven en inwoners om zo min mogelijk afval te gebruiken. 
Wij mochten een pitch geven over het voedselbos en jongeren. 
Op 23 november zou een tweede bijeenkomst zijn in het kader van het Fablab i.s.m de 
Haagse Hogeschool. Deze bijeenkomst is vanwege maatregelen verzet naar 2022. We 
hadden voor deze sessie een projectplan geschreven en ingediend. N.a.v. dit plan zouden we 
begeleiding krijgen. Omdat we graag begin 2022 wilden starten met ons project hebben we 
een voorschot op de begeleiding gevraagd. Ruben Blanke van de Social Club heeft ons tips 
gegeven dmv een zoomgesprek. Deze tips waren om voor het pop-uprestaurant grote 
bedrijven uit te nodigen zodat het project zichtbaar wordt. 

 
7 Bestuurlijke zaken 
Door de beperkingen wegens de corona-epidemie is het bestuur in 2021 slechts twee keer 
bijelkaar gekomen. Omdat dhr. Sparreboom heeft aangegeven zich te willen terugtrekken uit 
het bestuur, hebben we PeP gevraagd om een nieuwe voorzitter te zoeken. Uit hun 
vrijwilligersbestand kwam mevr. Gretha de Groot als kandidaat naar voren. Ze heeft zichzelf 
op 15 oktober aan het bestuur voorgesteld. Het bestuur heeft unaniem besloten haar als 
bestuurslid toe te voegen. 
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De volgende punten kwamen tijdens de bestuursvergaderingen aan de orde: 
- Bestrijding japanse duizendknoop 
- Overleg met groenbeheerder Remco Bouchier 
- Melding UBO-register en WBTR 
- Gebiedsrenovatie Winkelcentrum Mariahoeve 
- Nieuwbouw De Vuurvlinder 
- Uitbreiding Woonwagenkamp 
- Groen en duurzaam Mariahoeve 
 

 

8 Financieel verslag 
Het eigen vermogen van de stichting bedroeg eind 2021 € 3.061,40; dit is bijna € 100 minder dan eind 
2020. 
  

  31-12-2019   31-12-2020   31-12-2021  

zakenrekening € 975,04 € 1.368,30 € 1.541,40 

spaarrekening € 2.672,19 € 2.672,46 € 2.270,00 

balans -€ 545,58 -€ 887,30 -€ 750,00 

totaal € 3.101,65 € 3.153,46 € 3.061,40 
 
In 2021 heeft de stichting voor Mariahof de doelsubsidie ‘ de Gulden Klinker’ aangevraagd. Het 
aangevraagde bedrag (€ 750) is door de gemeente Den Haag in dec. 2020 uitgekeerd. 
Het geld is besteed aan zaden, planten en tuinbenodigdheden; ook hebben de betrokken vrijwilligers 
een attentie ontvangen. Verder ontving de stichting een donatie van € 30.  
Andere inkomsten werden verstrekt in de vorm van projectsubsidies voor het Voedselbos: gemeente 
Den Haag (€ 11.460), VSB-fonds (€ 4.971, ), Fonds 1818 (€ 4.211), Zuid-Holland Landschap (€ 750), 
Oranjefonds NL-doet (€ 355) en Staedion (€ 250).  
De doelsubsidie en de projectsubsidies zijn in 2021 geheel besteed.  
 
In geval van bijdragen voor Toverbosch, Catharinahof en Vlindertuin Reigersbergen trad de stichting 
als tussenpersoon op, om zodoende de gelden te ontvangen en door te sluizen. 

 

9 Maatschappelijke impact 
Stichting MAEX heeft een model ontwikkeld, waarmee de maatschappelijke impact van 
initiatieven als De Tuinen van Mariahoeve wordt berekend. Aan de hand van zeventien 
duurzame doelen wordt weergegeven wat de bijdrage van de stichting. Van deze doelen, is 
de stichting vooral actief op de doelen : Goede gezond en welzijn, Duurzame steden en 
gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie, en Leven op het land. 
Ook de economische waarde van een initiatief wordt weergegeven. Dit is de totale waarde 
(in euro’s) die de activiteiten in het reguliere economische verkeer zouden kosten. Voor de 
Tuinen van Mariahoeve is dat € 80.000,-  Een verkorte weergave van de sociale impact is 
opgenomen in de bijlages. 
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Bijlage 1 Sociale Impact Stichting De Tuinen van Mariahoeve 
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