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Van de redactie:
December 2022
Beste lezers en bewoners van Mariahoeve. Voor 
u ligt de nieuwe editie van ons wijkblad. Met het 
nieuwe redactieteam hebben wij hier de afgelo-
pen maanden veel tijd en energie in gestoken Wij 
hopen dat u er veel leesplezier aan beleeft. 

Het zijn roerige tijden. Corona is nog niet lang 
achter de rug. Er woedt niet ver van ons vandaan 
een vreselijke oorlog. En met de stijgende prijzen 
maakt Nederland een hoge inflatie door. Veel men-
sen komen hierdoor in de problemen, ook in onze 
wijk. De redactie meent dat het goed is elkaar in 
de gaten te houden en waar mogelijk iets extra te 
doen voor anderen in de buurt. 

Volgend jaar bestaat Mariahoeve 65 jaar. De 
eerste paal werd geslagen op 29 mei 1958. De 
gemeente en het Wijkberaad hebben plannen voor 
viering van dit jubileum. Ook de redactie wil dit feit 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het volgende 
nummer zal hieraan gewijd zijn. Met veel terugblik-
ken, maar zeker ook met een blik op de toekomst 
en het voortbestaan van onze mooie wijk. 

Toen we, hierop vooruitlopend, in de historie 
doken, vonden we schitterende beelden van de 

Haagsche IJsclub. Uiteindelijk werd de bouw van 
Mariahoeve de ijsclub fataal. Maar weinig mensen 
kennen deze geschiedenis. In dit nummer een leuk 
verhaal hierover.

In dit nummer ook een prachtig artikel over de 
ooievaars in Mariahoeve met tekst en foto’s van 
de Haagse vogelbeschermer Caroline Walta. Met 
waterkenner Hans Middendorp maakten we een 
ronde door Mariahoeve om de kwaliteit van het 
oppervlaktewater te bespreken. In het tweede deel 
van onze vierdelige serie over kerken in onze wijk 
wordt de Onbevlekt Hart van Mariakerk in Marlot 
belicht. 

Verder natuurlijk de update van ons Wijkberaad, in-
formatie over vrijwilligerswerk en over Mariahoeve 
Knapt Op. We besteden aandacht aan het nieuwe 
voedselbos in Mariahoeve. En ook de Energie-
transitie komt aan bod. En…we hebben weer een 
kinderpagina in ons wijkblad: Kids Zoomies! Hoofd-
redacteur van deze pagina is Shawn (9 jaar). 

Tot slot: de redactie van Mariahoeve 
Onze Wijk wenst iedereen een fijne 
Kerst en een Voorspoedig 2023!
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Medewerkers redactie
Anita Weijl (tekst)
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Jesse Voerman (ondersteuning)
Kasper van der Gugten (tekst)
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Shawn van Heusden (Kids Zoomies)
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Aan dit nummer werkten verder mee:       
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Coverfoto: Caroline Walta

Vormgeving
Nico Schouten

Drukwerk
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Bestuur Wijkberaad Mariahoeve
Kasper van der Gugten (voorzitter)
Jesse Voerman (bestuurslid: bouwen, wonen, 
energietransitie)
Nico Schouten (bestuurslid: groen, communicatie)

Secretariaat Wijkeraad Mariahoeve
Anne-Marieke Beerthuyzen

De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden 
kopij niet te plaatsen, in te korten of aan te passen. 
Anonieme brieven of berichtenworden niet geplaatst 
en er wordt ook niet op gereageerd. In dit blad 
geplaatste opinies komen niet noodzakelijkerwijs 
overeen met die van het wijkberaad. De redactie is 
niet verantwoordelijk voor de inhoud van de adever-
tenties. Zonder toestemming van de redactiemag 
niets uit deze uitgave overgenomen worden.

Vlnr: Marcel Bourret, Anita Weijl, Nico Schouten, Carlos Martinez van Andel, Kasper van der Gugten en Jesse Voerman
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Wijkberaad Update

Met de jaarvergadering in september achter de 
rug is het kersvers benoemde bestuur van Wijkbe-
raad Mariahoeve direct aan de slag gegaan voor 
de wijk. In oktober werd er een wijkschouw in De 
Horsten georganiseerd, die tal van verbeterpunten 
aan het licht heeft gebracht. In het nieuwe jaar 
zal het Wijkberaad zoals u van ons gewend bent 
een nieuwjaarsbijeenkomst organiseren, gecombi-
neerd met een brede wijkbijeenkomst om verder te 
spreken over wat de wijk nodig heeft. Begin 2023 
is het eveneens weer tijd voor een politiek debat, 
in aanloop naar de aankomende waterschaps- en 
Provinciale Statenverkiezingen. Wij komen nog op 
een later moment bij u terug met meer informatie 
hierover.

Uitkomsten jaarvergadering 2022
Op 21 september jl. vond de uitgestelde jaarver-
gadering voor 2022 plaats. De aanwezige wijkbe-
woners benoemden Kasper van der Gugten tot 
de nieuwe voorzitter en Jesse Voerman en Nico 

Schouten tot bestuursleden van het Wijkberaad. 
Ook werd afscheid genomen van Carlos Martinez 
van Andel, die voorgaande jaren de rol van voor-
zitter van het Wijkberaad op zich had genomen en 
zich met verve heeft ingespannen voor Mariahoe-
ve. Hoe Carlos terugkijkt op zijn periode als voorzit-
ter, leest u verderop in deze editie van het wijkblad. 
Na een presentatie en vragenronde werden ook 
het jaarplan 2022 met vooruitblik naar 2023 over 
de activiteiten van het Wijkberaad vastgesteld. 
Hoewel tijdens de jaarvergadering nog werd 
gepolst of er onder de aanwezigen iemand se-
cretaris of penningmeester wilde worden, is het 
niet gelukt om deze vacatures ingevuld te krijgen. 
Afgesproken werd dat het bestuur het komende 
jaar bij contacten in de wijk deze vacatures actief 
onder de aandacht zal brengen. Heeft u interesse 
gekregen om bij het Wijkberaad te komen, laat het 
ons weten! Het verslag van de jaarvergadering 
zal binnenkort op de website van het Wijkberaad 
worden gepubliceerd.

Wijkschouw in De Horsten
Een eerste activiteit in de wijk georganiseerd door 
het nieuwe bestuur van het Wijkberaad was de 
wijkschouw door de buurt De Horsten in Maria-
hoeve op 26 oktober jl. Tijdens de wijkschouw 
bekeken en beoordeelden bewoners en deskun-
digen samen de staat van het groen, de trottoirs 
en de wegen in De Horsten. Er werden verschil-
lende zaken aangetroffen die voor verbetering 
vatbaar zijn. Alle opmerkingen die vooraf door 
bewoners zijn aangeleverd, zullen eveneens wor-
den meegenomen. Hierover zal een rapportage 
worden opgesteld en aan de gemeente worden 
aangeboden met het verzoek hier mee aan de 
slag te gaan. Zodra de rapportage gereed is, zal 
deze worden gepubliceerd. Het Wijkberaad is van 
plan in 2023 ook andere buurten te onderwerpen 
aan een wijkschouw.

Padelbaanplannen in Mariahoeve
Een onderwerp dat sinds deze zomer vele wijk-
bewoners bezig hield en zelfs het landelijke NOS 
Journaal en de Avondshow met Arjen Lubach 
heeft gehaald, zijn de plannen om op verschillen-
de plekken in de wijk padelbanen aan te leggen. 
Hierover hadden wij u in de vorige editie van het 
wijkblad al bericht. Inmiddels is bekend dat de 
geplande padelbanen aan de Bezuidenhoutse-
weg op het terrein van de korfbalvereniging (die 
niks met de padelbanen te maken heeft) niet door 
zullen gaan. De British School heeft verder per 
brief het college van B&W ingelicht over diens 
bezwaren tegen de padelbanen aan het Kleine 
Loo (tenniscentrum). Eerder al stuurde ook het 
Wijkberaad namens de bezorgde inwoners uit de 
wijk een brandbrief aan de Haagse Gemeente-
raad, met daarin de oproep tot meer regie door 
het Haagse stadsbestuur. Ook door in te spreken 
bij twee vergaderingen van de gemeenteraad 
heeft het Wijkberaad aandacht gevraagd voor 
de zorgen uit de wijk. Zowel DenHaagFM als 
Omroep West hebben hierover bericht. Op 7 
oktober jl. werden twee moties vrijwel unaniem 
door de gemeenteraad aangenomen die tot 
meer regie moeten leiden. Op D66 na stemde 
de gehele gemeenteraad in met de motie van 
Partij voor de Dieren en Hart voor Den Haag, 
waarin het gemeentebestuur wordt opgeroepen 
eisen te stellen aan padelbanen in de buitenlucht 
op gemeentegrond en tot deze zijn vastgelegd 
geen toestemming te geven voor de aanleg van 
padelbanen. De Raad wil dat de gemeente bij het 
opstellen van de eisen ook in gaat op de uitkomst 
van gesprekken tussen gemeenten, tennisbond 

en stichting geluidshinder over mogelijke nieuwe 
normen voor padel of anders de richtlijnen van 
de stichting geluidshinder over padel. Het is nu 
aan de verantwoordelijke wethouder (Van Asten) 
om de aangenomen moties te gaan uitvoeren. 
Het Wijkberaad zal de ontwikkelingen nauwgezet 
blijven volgen.

Sluiting postkantoor in Winkelcentrum Maria-
hoeve: uw mening gevraagd!
In de vorige editie van het wijkblad informeerden 
wij u over het sluiten eerder dit jaar van het enige 
postkantoorpunt in winkelcentrum Mariahoeve 
aan het Kleine Loo en enkele klachten die hier-
over van meerdere wijkbewoners binnenkwamen 
bij het Wijkberaad. Voor oudere inwoners blijkt 
het na sluiting dichtstbijzijnde postkantoor, aan 
het Ursulaland, helaas te ver gelegen om per 
voet te bereiken. Alleen in een postkantoorpunt 
kun je terecht met aangetekende post. Wel zijn 
er nog pakketpunten aanwezig in het winkel-
centrum. Het Wijkberaad heeft PostNL hierover 
benaderd en om opheldering gevraagd. PostNL 
heeft via een schriftelijke reactie laten weten dat 
het aantal aangeboden aangetekende brieven in 
het winkelcentrum afnam en over heel 2021 rond 
de 300 bedroeg, dat overigens wel een ‘corona-
jaar’ is en daardoor mogelijk een vertekend beeld 
kan geven. Daaruit trok PostNL de conclusie dat 
het openhouden van het postkantoor niet ren-
dabel zou zijn. Ook zou PostNL na sluiting nog 
altijd voldoen aan de gestelde wettelijke normen 
voor dienstverlening uit de Postwet. Op aandrin-
gen van het Wijkberaad is PostNL gestart met 
het voeren van verkennende gesprekken in het 
winkelcentrum over mogelijke heropening van 
een postkantoor aan het Kleine Loo. Het is echter 
op het moment van schrijven onduidelijk wat de 
uitkomst van deze gesprekken zal zijn. 

Het Wijkberaad is benieuwd of u zich herkent in 
de reactie van PostNL, die stelt dat er sprake is 
van een afnemende interesse om aangetekende 
post aan te bieden in het winkelcentrum. Heeft u 
behoefte aan een postkantoorpunt in het winkel-
centrum, neem dan contact met ons op en laat 
het ons weten! Bij voldoende reacties zal het 
Wijkberaad in het geval de verkennende gesprek-
ken niet tot het gewenste resultaat leiden overwe-
gen om over te gaan tot verdere actie.

Het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve
Jesse Voerman, Nico Schouten en Kasper van 
der Gugten



Bouw Mariahoeve maakte einde 
aan geliefde Haagsche IJsclub

Bewoners van het Bezuidenhout waren op zijn 
zachtst gezegd niet blij met deze stadsuitbreiding. 
Als er over de Haagsche IJsclub wordt gesproken 
zegt men meestal dat deze in het Bezuidenhout 
lag. Maar de IJsclub zelf lag net buiten de wijk, in 
de toen genaamde Veenpolder, het huidige Maria-
hoeve dat toen dus nog niet bestond. 

Aan het einde van de 19e eeuw werd hier enorm 
veel geschaatst. Op een foto uit 1892 is Koningin 
Wilhelmina te zien die aan het schaatsen is op de 

gracht voor het Huis ten Bosch aan de Bezuiden-
houtseweg. In krantenberichten uit die tijd lees je 
dat het ijs vaak onveilig was omdat het waterpeil 
niet stabiel was. Men was nog afhankelijk van 
de Veenmolen langs de Schenk. In 1907 besloot 
een groepje bewoners van het Bezuidenhout de 
Haagsche IJsclub op te richten. Ze wilden veilige 
schaatsbanen die goed beheerd konden worden. 
De eigenaar van een terrein gaf toestemming 
om iedere winter, als de vorst inviel, een groot 
stuk grond onder water te zetten. Er werden 
verschillende banen gemaakt en er kwam een 
groot clubhuis. Op archiefbeelden is te zien dat er 
een uitbundige sfeer hing. Er speelde vaak een 

Volgend jaar is het 65 jaar geleden dat de eerste paal de grond in 
ging van onze wijk Mariahoeve. Maar wat maar weinig mensen weten 
is dat de start van de bouw van onze wijk het einde betekende van 
de immens populaire Haagsche IJsclub die zich aan de Bezuiden-
houtseweg 28 bevond.

Tekst: Nico Schouten

orkestje of een draaiorgel. Langs de baan warm-
de men zich aan snert of koek en zopie. In het 
grote clubhuis draaide de keuken overuren voor 
de welgestelden. Op het ijs werd gezwierd dat het 
een lieve lust was. Van heinde en verre kwamen 
duizenden mensen naar het Bezuidenhout om 
te schaatsen en te genieten van de romantische 
sfeer. Ook trok koningin Wilhelmina met haar 
dochter, die immers buren waren, af en toe een 
baantje. In de huidige tijd is het moeilijk voor te 
stellen hoe saamhorig het er toen aan toe ging. 

De banen strekten zich uit vanaf de Bezuiden-
houtseweg, tegenover Huis ten Bosch, langs de 
huidige Carel Reinierszkade (Molensloot) tot aan 
de Veenmolen aan de Schenk. Het clubgebouw 
dat op veel archieffoto’s te zien is, stond ongeveer 
op de plek waar nu het politiebureau staat. Tegen-
woordig bevinden zich hier dus Park Vlaskamp, 

de tennisvereniging, het zwembad en ook de 
voetbalvelden van VUC verhuisden hiernaartoe. 
Er kwamen nieuwe straten, de Vlaskamp, het 
Kleine Loo en de Boekweitkamp.

In 1956 bestond de IJsclub bijna 50 jaar en werd 
er voor het laatst geschaatst op de ijsbanen aan 
de Bezuidenhoutseweg. De bouw van Mariahoe-
ve was begonnen. De IJsclub verhuisde naar de 
Uithof, helemaal aan de andere kant van de stad. 
De ijspret en romantiek van weleer zouden nooit 
meer terugkomen. Het enige dat nog herinnert 
aan dit mooie verleden is de IJsclubweg, een 
kort stukje straat tussen de Schenkkade en de 
Boekweitkamp. En natuurlijk de verhalen en de 
archiefbeelden.
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Detail van een kaart uit 1944 waarop de Haagsche IJsclub te zien is. Beeld: 
Haags Gemeentearchief

Op Youtubekanaal Bezuidenhout op film staan prachtige filmbeelden uit 1921. Helaas zit er geen geluid bij

 youtu.be/Z8m9f_Qww6o

Oproep:
Volgende jaar bestaat Mariahoeve 65 
jaar. Daar willen we in de volgende 
editie een groot artikel aan wijden. 
Heb jij een bijzondere herinnering of 
foto uit die tijd? Laat het ons weten

Bronnen: 
bezuidenhout.nl/geheugen/haagsche-ijsclub
haagsgemeentearchief.nl
haagseherinneringen.nl

De Haagsche IJsclub in 1930, gezien vanaf de Bezuidenhoutseweg. Aan het einde van de baan de Nieuwe Veenmolen. Foto: Haags Gemeentearchief

1892: Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana op de gracht voor Huis ten 
Bosch. Foto: H Fuchs/Haags Gemeentearchief



De vrijwilligers van Dierenbuddy, een project van de 
Dierenbescherming, ondersteunen ouderen en/of 
chronisch zieken door het verlenen van structurele en 
praktische hulp bij de verzorging van hun huisdier. Een 
Dierenbuddy komt één of meerdere keren per week 
langs. Hun werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit 
het verschonen van een kattenbak, wandelen met 
de hond of naar de dierenarts gaan. Met deze hulp 
kunnen dier en baasje langer samenblijven. Zo wordt 
eenzaamheid én dierenleed voorkomen. De hulp is 
kosteloos en speciaal bedoeld voor minima en men-
sen die een beperkt of geen sociaal netwerk hebben. 
Dit project is ook in dertien andere steden een groot 
succes! 

Vrijwilligers en hulpvragen welkom
Om aan zoveel mogelijk hulpvragen in Den Haag te 
kunnen voldoen is de Dierenbescherming op zoek naar 

vrijwilligers.

Aanmelden als vrijwilliger of heeft u een hulp-
vraag? Vul het formulier in op
www.dierenbescherming.nl/dierenbuddy.
of bel 088 811 3083
dierenbuddy.denhaag@dierenbescherming.nl

Dierenbuddy in
Den Haag

Stichting Wijkbus 
Mariahoeve e.o. 
zoekt vrijwilligers

Wijkbus Mariahoeve e.o. bestaat al 40 jaar en 
verzorgt dus ook al 40 jaar het vervoer van ou-
deren en mindervaliden uit de wijken Mariahoeve 
en Marlot binnen de beide wijken en net daarbui-
ten, o.a. de Theresiastraat, naar HMC Bronovo, 
gezondheidscentrum Hubertusduin, woonzorgcen-
trum de Mantel (Elzendreef), HMC Antoniushove 
en The Mall of the Netherlands.

Wijkbus Mariahoeve e.o. is op zoek naar vrijwilli-
gers die ons team willen komen versterken.
We zoeken mensen die toe willen treden tot het 
bestuur, en mensen die als chauffeur en/of bijrijder 
actief willen zijn, en iemand die de bus schoon wil 
houden en voor onderhoud naar de garage kan 
brengen.

De wijkbus rijdt van maandag t/m vrijdag van 8:30 
tot 16:30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 
uur. Op zon- en feestdagen rijdt de bus niet.

Voor meer informatie of aanmelding, neem dan 
contact op met de voorzitter Huub Verlaek 
telefoon 0612996303 
of mail naar wijkbusmariahoeve@ziggo.nl
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De Telefooncirkel is er voor oudere wijkbewoners 
die alleen wonen of moeilijk de deur uitkomen. Er 
wordt op twee manieren contact gemaakt. Aller-
eerst is er de telefooncirkel, waar een vrijwilliger de 
eerste deelnemer belt en die deelnemer belt dan 
de volgende en zo verder tot de laatste is gebeld. 
Een cirkel bestaat uit 5 of 6 deelnemers. Als de 
laatste deelnemer van de cirkel is gebeld, belt de 
vrijwilliger tot slot deze laatste persoon en is de 
cirkel rond. Dan is er nog de stercirkel. De deelne-
mers hieraan bellen niet zelf een volgende persoon, 
maar zij worden allemaal door een vrijwilliger ge-
beld. In het weekend en op feestdagen is er geen 
cirkel. Maar wel een vrijwilliger die mensen belt die 
daar behoefte aan hebben. Dat geeft die mensen 
een veilig gevoel en ook wat extra aanspraak, zo-
dat ze op die dag toch nog iemand spreken. 

Co van Vloten is zo’n deelnemer aan de tele-
fooncirkel: “Zelf woon ik niet in Mariahoeve maar 
in Leidschenveen. Ik ben wel al jaren actief als 
vrijwilliger in Mariahoeve. Ik kook bijvoorbeeld elke 
donderdag voor ouderen in het wijkcentrum. De 
telefooncirkel betekent veel voor mij, maar ik denk 
voor alle deelnemers. Het is een geruststellende 
gedachte dat er elke dag iemand belt om te kij-
ken of het goed met mij gaat. Ik douche speciaal 
voordat ik gebeld word. Mocht ik onderuitgaan en 
niet opnemen, dan worden meteen mijn contact-

personen ingeschakeld om te kijken wat er aan de 
hand is. 
Mensen denken dat de telefooncirkel alleen iets is 
voor mensen die de hele dag eenzaam thuiszitten, 
maar dat is niet zo. Ik heb veel hobby’s en ben 
geen thuiszitter. Ik kan het iedere senior die alleen 
woont aanraden!”

De Telefooncirkel zoekt vrijwilligers die het leuk 
vinden om het team te komen versterken op de 
donderdag en zaterdag. Een vrijwilliger belt vanuit 
het eigen huis, dus hoeft daar de deur niet voor uit! 
Wilt u helpen? Neem dan contact op met Iris Hoen-
dermis, coördinator van de Telefooncirkel Haagse 
Hout: irishoendermis@gmail.com.

Als u wilt deelnemen aan de telefooncirkel, neem 
dan contact op met de ouderenconsulent Haagse 
Hout, Daisy Krommenhoek. U kunt haar bereiken 
op dinsdag, donderdag en vrijdag op 
070 2052 560.

De Telefooncirkel 
in Mariahoeve

Je loopt in koppels van minimaal 2 personen een ronde 
door de Horsten, Kampen of Marlot. Minimaal 1keer per 
week. Je let op of er geen verdachte situaties zijn. Zwerf-
vuil dat verkeerd staat of niet is opgehaald melden we via 
de My Clean City app, ook staan wij paraat bij evenemen-
ten in de wijk. Denk hierbij aan de lampionnenoptocht, 
Halloween, Familyday in het wijkpark etc. 

Wij bieden jou een leuk team dat graag met elkaar op-
trekt, dat 1 keer per maand bij elkaar komt om te over-
leggen en bij te praten. Daarnaast krijg je in bruikleen 
een jas en t-shirt met ons logo. En is er 1 keer per jaar 
teambuilding.

Interesse? Neem dan contact op met Sjaan van de Bran-
de, coördinator van het BPT op
BptHorstenkampen@mariahoeve.nl of telefoon/whatsapp 
06-25261778

Buurt Preventie Team Horsten 
& Kampen in Mariahoeve zoekt 
nieuwe vrijwilligers



Het tweede artikel over de 4 kerkgebouwen in onze 
wijk gaat over de kerk aan het Bloklandenplein. 
Voor de historie van deze kerk moeten we terug-
gaan naar de Tweede Wereldoorlog. De katholieke 
gemeenschap in de wijk Marlot hoorde bij de Onze 
Lieve Vrouw van Goede Raad-kerk aan de Bezui-
denhoutseweg. Maar de route daarnaartoe werd 
steeds gevaarlijker. Vaak klonk het luchtalarm en 
was men bang dat er daadwerkelijk een aanval zou 
volgen. Zo kwam het dat de kerkgangers op zoek 
gingen naar een veilige kerkruimte in de wijk zelf. 
Die werd gevonden bij de toenmalige theeschen-
kerij De Hoogwerf. Nadat De Hoogwerf door de 
Duitse bezetters was gevorderd, kon men in 1944 
terecht in de stal van de boerderij ‘Welgelegen’ aan 
de Zijdeweg en weer later in een woonhuis ook aan 
de Zijdeweg. De diensten werden geleid door een 
kapelaan die vanuit de kerk aan de Bezuidenhout-
seweg naar Marlot kwam.

De diensten in de eigen wijk was de bewoners 
van Marlot goed bevallen. Daarom werd direct na 
de oorlog besloten dat er een kerkgebouw moest 
komen. Er werd een voorlopig kerkbestuur gevormd 
en aan architect Nico Molenaar jr. werd opdracht 
gegeven een kerkgebouw te ontwerpen. In 1946 
startte de bouw aan het Bloklandenplein, die eind 
1947 was voltooid. Een opmerkelijk detail was dat 

voor de bouw stenen van gebombardeerde huizen 
uit het Bezuidenhout werden gebruikt. Zo werd op 
creatieve wijze de schaarste aan materiaal opge-
lost en werden tegelijkertijd de kosten gedrukt. Er 
was weinig geld voor de kerk en daarom werden 
de muren laag gehouden en het gebouw niet al te 
groot gemaakt, wat resulteerde in een kleine, in-
tieme kerk met 180 zitplaatsen. Aan de achterkant 
is de pastorie aangebouwd, maar die is niet meer 
in gebruik door de kerk. Bij de entree is een kleine 
devotiekapel die overdag geopend is en waar 
een kaars kan worden gebrand.  De prachtige 
glas-in-loodramen werden pas enkele jaren later 
aangebracht. Ze zijn vervaardigd door de glazenier 
Pieter Wiegersma. 

De naam van de kerk – Onbevlekt Hart van Maria 
– is een verwijzing naar een verschijning van de 
Heilige Maagd Maria aan drie herderskinderen in 
het Portugese Fatima. Achter in de kerk hangt over 
de volle breedte een tweeluik dat deze gebeur-
tenis uitbeeldt. Dit tweeluik hangt hier sinds de 
renovatie van de kerk die in 2006 is uitgevoerd, 
waarbij ook het altaar en het elektrisch orgel 
werden vernieuwd. De kerk wordt gebruikt door 
de geloofsgemeenschap Heilige Driekoningen die 
er zaterdagavond en zondag haar diensten houdt. 
Ook wordt de kerk veel gebruikt voor trouwerijen 
en doop- en uitvaartdiensten. Sinds 2018 heeft het 
gebouw de status van gemeentelijk monument. 
Evenals het trafohuis dat op het terrein van de kerk 
staat en dat wordt aangemerkt als voorbeeld van 
een utiliteitsgebouw dat in zijn vormgeving aansluit 
bij de architectuur van de wijk.

Onbevlekt Hart van Mariakerk

Tekst: Anita Weijl - Foto’s Marcel Bourret
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Kerkgebouwen in Mariahoeve (en Marlot)
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Mariahoeve als Ooievaarswieg
Tekst en foto’s: Caroline Walta

Als Hagenaar hoef je geen vogelspecialist te zijn, om in ieder geval één 
soort te herkennen: de ooievaar. De symbolische brenger van baby’s, het 
Haagse stadswapen en hij siert het logo van de wijk. Mariahoeve is de 
plek waar je deze imposante vogels in levende lijve kan zien. Hier neste-
len ze, brengen ze hun jongen groot, vinden ze voedsel en kunnen ze de 
koude winter overleven.

Caroline Walta 
Misschien kent u haar al van haar vogelexcursies 
in Mariahoeve met verrekijker gericht op een ooie-
vaarsnest. Als kind woonde ze op de Tarwekamp en 
struinde door Mariahoeve op zoek naar vogels. Ze 
zag hier haar eerste spreeuw, volgde een nestje van 
ei tot duif en verbaasde zich over de bonte kleuren 
van de putter

Haar moeder gaf haar op als lid van de vogelbescher-
ming, ze ging mee met de “grote mensen vogelaars”. 
Haar passie voor vogels was niet meer te temmen. 
Nu organiseert ze zelf excursies, is ze vogeloppas en 
zet zich volledig in voor haar gevederde vrienden en 
hun leefgebied.

Caroline is nu tien jaar betrokken bij de ooievaars 
en hun nesten. Ze verzorgt verzwakte en verweesde 
ooievaars bij de opvang in Drenthe. Haar droom is om 
een professioneel vogelpension te beginnen in onze 
regio voor zowel wilde als huisvogels

Oeroud
De ooievaar is al lang aan de stad Den Haag 
verbonden, we vinden er een afbeelding van op 
de klok van de Grote Kerk uit maar liefst 1541. 
Op oude schilderijen van de binnenstad zijn ook 
ooievaars te zien, met zelfs een nest op het dak 
van de Ridderzaal. Het plateau waarop de vo-
gels hun broedplek hadden, staat daar overigens 
nog steeds. In 1811 liet Napoleon de ooievaar 
officieel in het wapen van Den Haag vastleggen. 
De manier van afbeelden gaat steeds met de tijd 
mee, maar het is en blijft een ooievaar.

Vuilnisman
Een deel van de ooievaars was in de stad te 
werk gesteld. Ze werden gehouden in kooien om 
na afloop van de vismarkt de straat schoon te 
maken. De gekortwiekte ooievaars ruimden het 
afval netjes op in hun hongerige magen. In de 
natuur eten ze het liefst regenwormen, omdat dit 
goed eiwitrijk voedsel is voor hun opgroeiende 
jongen. Verder vangen ze kevers, kikkers en 
muizen. 

Ze eten zowel levend als dood voedsel, daar-

mee zijn het ook opruimers van zwakke en dode 
dieren. In 1900 deden moderne schoonmaak-
middelen hun intrede. De ooievaars kregen er 
blaren van aan hun poten, werden ongeneeslijk 
ziek en het betekende het ontslag van hun baan 
op de markt.

Pechvogel
Als klein meisje was ik al dol op vogels, maar 
waarschijnlijk ben ik niet gebracht door de 
ooievaar, want die was begin jaren 70 in ons 
land uitgestorven. De bestrijdingsmiddelen in de 
landbouw kwamen in opkomst, maar beteken-
den de ondergang van de ooievaar. Het middel 
(DDT) doodde ontzettend veel insecten en on-
gedierte, met als keerzijde dat de ooievaar niets 
meer te eten had. Bovendien kwam het gif dat 
op de weilanden werd gespoten ook terecht in 
de lichamen van de vogels en hun jongen. Hier-
mee was het einde verhaal voor de ooievaar.

Reddingsplan
Mensen vonden het jammer dat de ooievaar uit 
ons kleine kikkerlandje was verdwenen. Door 
het verbod op het gevaarlijke gif kleurde het 
gras zowel letterlijk als figuurlijk groener en in 
1969 ontstond het herintroductieproject om de 
ooievaar terug te brengen in ons land. Op één 
centraal punt (Ooievaarsstation “Het Liesvelt” 
bij Groot Ammers) werd er met ooievaars uit het 
buitenland gefokt. Vervolgens verspreidde men 
de ooievaars en hun jongen over 12 buitensta-
tions op diverse plekken in Nederland, waar ze 
konden wennen aan een leven in vrijheid. Zo is 
er nu een populatie ooievaars ontstaan, die na 
ruim 40 jaar weer helemaal wild is. 

Welkom thuis
Maar wat graag wilden de Haagse stadsambte-
naren de ooievaar opnieuw terug in de stad… 
alleen Wassenaar was “ons” voor. Daar nestelde 
in 1978 het eerste wilde paar in de reigersko-

lonie van Duivenvoorde. In 1982 kreeg een 
stel vrij vliegende ooievaars een succesvol 
broedsel bovenop de condorvolière van Die-
renpark Wassenaar. Het park plaatste ook een 
nestpaal, die in 1996 in gebruik werd genomen. 
Hier ligt de toekomstige link met Mariahoeve. 
De ooievaar die op de paal tot broeden kwam, 
droeg een ring om de poot. Hierop staat een 
uniek nummer (Holland 1907) en in 1998 bleek 
exact deze ooievaar een nieuw nest te bouwen 
op de schoorsteen van Parkflat Marlot aan de 
Offenberglaan. Eindelijk was de ooievaar terug 
in Den Haag!
  
Niet volgens het boekje
De ooievaar met ring 1907 om de poot, is nog 
steeds inwoner van onze wijk! Deze ooievaar 
is een vrouwtje, geboren te Herwijnen in 1993: 
met haar 29 jaar nu de oudste ooievaar van 
Den Haag.
In de vogelboeken staat dat ooievaars hun 
leven lang hetzelfde nest houden, met vaak 
dezelfde partner. Maar deze dame is tweemaal 
verhuisd en gescheiden: van Dierenpark Was-
senaar (partner: ongeringd) naar Parkflat Marlot 
(partner: 5323) en tot slot naar de Smaragd-
horst (partner: 9165; 15 jaar jonger dan zijzelf). 
Deze broedplek is het oudst bezette nest van 
Mariahoeve en je kunt het zien op de flat achter 
het Esso tankstation bij de kruising van de Be-
zuidenhoutseweg en de Hofzichtlaan.

Geen paal, maar een penthouse
De Haagse Vogelbescherming (HVB) waakt al 
ruim 10 jaar over de nesten in Den Haag. Om 
meer te weten te komen over hoe (lang) de 
vogels leven en waar ze naar toe vliegen, krijgt 
een deel van de kuikens een ring om de poot. 
Zo blijkt dat de jongen na het verlaten van het 
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nest twee tot drie jaar gaan zwerven, maar dat hun 
tochten vol gevaren zitten (hoogspanningsmasten, 
elektriciteitskabels, windmolens, jagers, voedselge-
brek). Een groot aantal jongen overleeft het eerste 
levensjaar niet. 
Uit het lopende onderzoek blijkt verder dat de ooi-
evaars de speciale nestpalen links laten liggen en 
ze liever op een nog hogere plek nestelen, zoals 
de schoorstenen op de flats aan het Suzannaland. 

De HVB heeft voor speciale nestconstructies 
gezorgd, zodat de openingen van de schoorstenen 
vrij blijven van takken en de centrale verwarming 
van de flat kan blijven werken.

Overwinteren
Dat we hier in Mariahoeve ooievaars kunnen 
bewonderen, is vooral te danken aan de Duiven-
voordse polder en de natte weitjes aan weers-
zijden van Park Marlot. In de winter is het daar 
minder snel bevroren en komen zelfs ooievaars uit 
het buitengebied naar deze plekken toe. Bij een 
combinatie van sneeuw en ijs raken de ooievaars 
in de problemen, omdat ze dan niet meer bij hun 
voedsel kunnen komen. De Haagse Vogelbescher-
ming zorgt in zo’n noodgeval voor professionele 
bijvoedering op één van de genoemde weitjes. De 
oproep aan de bewoners van Mariahoeve is om de 
ooievaars in de wijk niet te voeren, want het zorgt 
voor gevaarlijke verkeerssituaties en overgebleven 
etensresten trekken ratten aan.

Verkeersbord voor ooievaars trekt veel bekijks
Als u in Mariahoeve woont, kan het u haast niet 
zijn ontgaan: de verkeersborden langs de Hof-

zichtlaan met de afbeelding van een ooievaar 
erop en eronder de tekst “Pas op, laagvliegende 
ooievaars.” (red. de borden zijn onlangs verwij-
derd). De ooievaars broeden al jaren in de wijk en 
ze zoeken het telkens hogerop. Ze broeden op 
de flats en zweven hoog over de weg naar hun 
voedselplekken, zoals de velden rond Marlot en 
de Duivenvoordse polder. Tot voorjaar 2021. Toen 
verscheen er een nieuwe ooievaar in de buurt, te 
herkennen aan de ring die hij kreeg als jong op 
zijn nest bij Manege Berestein bij De Uithof. 

Deze ooievaar was inmiddels op de leeftijd om 
een eigen nest te gaan bouwen. In Mariahoeve. 
Een partner had hij al gevonden, dus het was 
alleen nog een kwestie van een plek, een stapel 
takken en wat vlechtwerk. 

Als plek koos de ooievaar een schoorsteen van 
een woonhuis aan de Hofzichtlaan. De benodig-
de takken verzamelde hij in de bermen van de 
laan, waarbij hij regelmatig over de asfaltweg liep. 
De vastberaden vogel leek geen boodschap te 
hebben aan de gevaarlijke verkeerssituaties die 
hij veroorzaakte.

De ooievaar groeide op in een boomnest vlak 
langs de drukke Lozerlaan. Misschien dat hij 
daarom niet onder de indruk was van het langs-
razende verkeer? De takken weghalen liep op 
niets uit. De ooievaar bleef volhouden dat in de 
wegberm het beste nestmateriaal te vinden was. 

En dat hij prima kon uitrusten op de rijbanen. 
De ooievaar vangen en weghalen was ook geen 
optie, hij en zijn partner hadden inmiddels een 
bezet nest.

De Haagse Vogelbescherming heeft overlegd 
met de Gemeente Den Haag en zo zijn in april 
2021 de verkeersborden geplaatst. Het doel om-
wonenden en verkeersdeelnemers te attenderen 
op de situatie is ruimschoots behaald. Zowel de 
lokale als landelijke pers kregen er lucht van en 
de borden kregen zelfs aandacht in een uitzen-
ding van Editie NL.

Het is het ooievaarspaar niet gelukt jongen op 
het nest groot te krijgen. Mogelijk door hun on-
ervarenheid en een reeks koude en natte dagen 
in het voorjaar. Een ooievaarsnest is wettelijk 
jaarrond beschermd, maar gezien de gevaarlijke 
situatie voor zowel de verkeersdeelnemers als 
de ooievaars, is er - onder specifieke voorwaar-
den - ontheffing verleend om het nest na het 
broedseizoen te verwijderen. Het nest is in de 
winter weggehaald en er is direct een nestweren-
de constructie geplaatst.

De geringde ooievaar heeft de winter buiten de 
regio doorgebracht en bij zijn terugkeer in de 
lente heeft hij een nieuw nest gebouwd op hoek 
van de flat aan de Smaragdhorst, waar nog twee 
andere ooievaarsparen broeden. Helaas mis-
lukte ook in 2022 het broedsel: één klein kuiken 
overleed en 3 eieren kwamen niet uit. We zijn 
benieuwd wat 2023 gaat brengen. Verhuizingen? 
Scheidingen? Nieuwe liefdes? Mariahoeve heeft 
ieder jaar weer zijn eigen ooievaars-soap!

Wilt u de ooievaars helpen? 
Doe dan een donatie aan de Haagse Vogelbe-
scherming, waarvoor ook Caroline zich als vrij-
williger inzet. Het geld wordt gebruikt bij voedsel-
gebrek, zoals in een koude winter of lange droge 
zomer. Hiermee voorkomen we dat de ooievaars 
en hun jongen door honger verzwakken en over-
lijden. 

NL 12 INGB 0003 5861 85
o.v.v. “ooievaars Mariahoeve”
info@haagsevogels.nl
www.haagsevogels.nl
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Op de Tarwekamp wordt gebruik gemaakt van de nieuwste innovaties en tech-
nologieën die ondersteunen in de best mogelijke behandeling voor zowel de 
patiënt als de behandelaar. “Afgelopen jaar zijn we ontzettend gegroeid in 
technieken die onze patiënt zeer zal waarderen,’’ aldus praktijkeigenaresse Dr. 
Charmaine Harris-Witting.

Kopie prothese / 3D-technologie
3D-technologieën en vooral de 3D scanners 
worden steeds belangrijker in de tandheelkundige 
sector.
Decennialang was het happen op een mondvol 
afdrukmateriaal de enige manier om een goede 
gebitsafdruk te krijgen van waaruit een kunstgebit, 
kronen, knarsbitjes of beugel gemaakt kon worden.
3D-scanners (ook wel intra-orale scanners ge-
noemd), zijn kleine handscanners die rechtstreeks 
in de mond van de patiënt de tanden en kiezen 
kunnen onderzoeken en scannen. Ze zijn nauw-
keuriger en sneller te verwerken dan gips afdruk-
ken.  Een ander groot voordeel is dat de scans 

worden digitaal verstuurd en verwerkt in het 
laboratorium.

Zo komen we ook op de kopie-prothese          
Het is namelijk mogelijk en interessant om een 
prachtig duplicaat te maken van een al bestaande 
gebitsprothese. Dit betekent – als de prothese die 
een persoon draagt goed past, maar alleen moet 
worden vervangen, vanwege bijvoorbeeld verkleu-
ring, slijtage of beschadiging, we een bijna exacte 
kopie kunnen maken van de bestaande prothese 

met behulp van de 3D-scanners.
Een groot voordeel is dat uw de prothese niet 
hoeft te missen, u loopt dus geen dag zonder 
tanden en u heeft geen gedoe meer met happen 
in bitjes met afdruk materialen.
En de prijs? U betaalt niet meer dan wanneer u 
met afdrukmaterialen behandeld wordt.
Een mooie en fijne innovatie vinden wij.

Drs Yu Ming Chung
Helaas voor ons gaat Tandarts Yu Ming Chung 
onze praktijk verlaten. Maar niet voor niets, zij 
heeft mooie andere dingen op haar pad gekre-
gen die haar groei in de tandheelkunde zullen 
ondersteunen. Wij wensen Drs Chung alle goeds 
toe in haar verdere toekomst, en ontwikkeling in 
het vak.

Kom de sfeer proeven
U bent altijd welkom binnen te lopen bij ons de 
praktijk. We staan u graag te woord. 

Inschrijven doet u telefonisch of via 
www.oneworlddental.nl
Tel: 070 764 0800
E-mail: denhaag@oneworlddental.nl 
Adres: Tarwekamp 79 -81, 2592 XH Den Haag.

(advertorial)

16 17

Nr. 12 2022

Tandartspraktijk OneWorld Dental Implantaten 
Implantologie is een zeer passende behandeling, 
wanneer men bijvoorbeeld een tand of kies mist. 
Vooral als deze in het zicht is of het missen ervan 
de kauwfunctie belemmert.
Een implantaat zal heel mooi en duurzaam de wor-
tel vervangen en de kroon erop wzorgt dat er niets 
van te zien is, zodat u weer kunt genieten van een 
fantastische glimlach. 
Onze tandarts-implantoloog, Dr. Ángel Puente 
Sandoval, is een enorme aanvulling in onze praktijk. 
Naast zeer ervaren is Dr. Ángel ook gepassioneerd 
in zijn vak. Zijn rustige aard en kalme behandelwijze 
zorgen voor hele fijne resultaten. 
Implantologie voelt voor velen nog een grote stap, 
een intake consult is de moeite waard om erachter 
te komen welke mogelijkheden er allemaal zijn.

Vergoeding voor implantaten of een klikgebit
Wist u dat wanneer u 12 maanden (of langer) ge-
heel tandeloos bent of u al een volledige gebitspro-
these draagt, er een vergoeding voor implantaten 
en/of een klikgebit op implantaten in de onderkaak 
bestaat vanuit uw basisverzekering? 
U heeft hiervoor wel altijd toestemming nodig vanuit 
uw zorgverzekeraar.
Worden de kosten in uw geval vergoed, houd u er 
dan rekening mee dat de zorgverzekeraar de kosten 
verrekend met het verplicht eigen risico.
Het informeren waard!
Wanneer u hierin geïnteresseerd bent kunt u altijd 
een intake consult bij ons inplannen. We helpen u 
hier graag mee.

Kunst diamantjes
Leuk om te weten is, dat je bij de tandarts op een 
veilige manier kunst diamantjes op je tanden kunt 
laten plaatsen. Dit absoluut met de juiste materialen 
en zonder de tand(en) te beschadigen. Geweldig 
voor de feestdagen!

Tandartspraktijk OneWorld Dental 
Wenst u HAPPY HOLIDAYS!
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Hét hek
Veel mensen lopen er even voor om. Voor het hek 
dat bij iedere bijzondere gelegenheid in stijl wordt 
versierd. Pasen, Halloween, Sinterklaas, carna-
val, de lente, maar ook met Kerst. Het hek in park 
Marlot geeft toegang tot het huis dat omstreeks 
1907 werd gebouwd voor Johannes Angevaare 
die er met zijn vrouw een tuinderij begon. Sinds 
2015 woont hier de familie Fransen. Jolanda 
Fransen fietste elke dag in en uit door het hek en 
vond het maar een saaie bedoening. Dat bracht 
haar op het idee het hek te gaan versieren. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Jolanda: “ik krijg 

veel kaartjes in de bus van onbekende mensen 
die mij complimenteren. Elk jaar wint Halloween 
het met de meeste kaarten. Ik haal veel spullen 
op rommelmarkten en elk jaar voeg ik wat aan de 
collectie toe. Er wordt nooit wat gestolen. Alleen 
met carnaval waren we wat kwijt, maar dat werd 
daarna door een dame teruggebracht die het als 
een ludieke actie had meegenomen.” Gelijk na 
Sinterklaas start Jolanda met de kerstversiering. 
Maar dat is voor ons blad te laat om op te wach-
ten. Vandaar deze foto van het prachtig versierde 
hek in 2021. Gaat u zelf maar kijken, ook dit jaar 
zal hét hek ongetwijfeld weer het mooiste van de 
wijk zijn.

De gemeente wil bij de energietransitie 
bewoners betrekken. Er zijn ook in onze 
wijk tal van bewoners die bezig zijn met 
het opwekken van schonere energie 
en met energiebesparing. Acht van die 
wijkbewoners zijn actief in de Lokale 
Actiegroep Mariahoeve (LAG).

De LAG krijgt geld van de Europese 
Unie om bewonersinitiatieven voor ener-
gietransitie te stimuleren en ondersteu-
nen; in totaal is er 140.000 euro beschik-
baar gesteld. De LAG krijgt steun van de 
stichting Duurzaam Den Haag en van de 
gemeente, maar kan zelf haar keuzes 
maken. De gemeente en Duurzaam Den 
Haag bemoeien zich dus niet met de 
besluiten van de LAG. 

De LAG heeft op basis van een aantal 
voorafgestelde criteria besloten geld toe 
te kennen aan zes projecten...

Lokale Actiegroep 
Mariahoeve (LAG)

Lees verder op
www.mariahoeve.nl/lag

Warmtenet
Nederland wil van het gas af en daarom wil 
de Provincie Den Haag en dus ook Maria-
hoeve aansluiten op het warmtenet (Wam-
telinQ) met restwarmte uit de Rotterdamse 
haven. Vanuit de Haagse wijken is er veel 
verzet tegen deze pijpleiding. De gemeen-
teraad moest wethouder duurzaamheid 

ENERGIE
TRANSITIE

Liesbeth van Tongeren dwingen om 
zich te verzetten tegen dit plan. Of het 
plan doorgaat is maar de vraag. De 
planning dreigt onhaalbaar te worden 
omdat ze moeten wachten op een 
uitspraak van de Raad van State in een 
zaak die de Bomenstichting Den Haag 
heeft aangespannen. Ondertussen zijn 
er in Mariahoeve ook ander ontwikke-
lingen...

De Groene Smaragd
Een van de initiatieven die probeert de 
hele wijk te helpen verduurzamen en 
te laten meeprofiteren van de energie-
transitie is de sociale energiecoöperatie 
Groene Smaragd Energiecoöperatie 
(in oprichting). Een energiecoöperatie 
beperkt zich niet tot het opwekken van 
stroom of warmte, maar adviseert ook 
over te nemen maatregelen via ener-
giecoaches en helpt met het collectief 
aanschaffen van middelen.  

Lees verder op
www. degroenesmaragd.nl

(advertentie)
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Waterkwaliteit
 onder druk

Oudere wijkbewoners vertellen dat het water vroeger veel schoner was 
in Mariahoeve. Er zat volop vis en in de zomer werd er gezwommen in de 
sloten. Dat is nu nauwelijks meer voor te stellen. Wat is er gebeurd? Hoe 
staat het er voor met de kwaliteit van het oppervlaktewater in Mariahoe-
ve? We nodigden Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij 
(AWP) uit voor een route langs Mariahoefse wateren. Hij legt ons uit hoe 
de situatie is.

Foto Bas Bogers

Tekst Nico Schouten

...op 15 maart zijn er weer waterschapsverkiezingen… 

Na een korte lunch bij Koffiehuis De Koning aan 
het einde van de Bezuidenhoutseweg begint onze 
route bij het grenspaaltje op de “Sijtwende” langs 
de huidige Noordelijke Randweg. De landscheiding 
tussen de waterschappen Delfland en Rijnland die 
hier al sinds de Middeleeuwen ligt. De hoofdtaak 
van de waterschappen is om het land droog te 
houden.

Riool stroomt over bij zware regenval
Om te beginnen vertelt Middendorp dat de riole-
ring in Mariahoeve niet meer voldoet aan de eisen 
van de huidige tijd. Schoon regenwater wordt nog 
steeds samen met afvalwater afgevoerd naar de 
waterzuivering. Steeds vaker raakt het riool over-
belast door hoosbuien en stroomt het op verschil-
lende plaatsen over in sloten. Afvalwater komt zo 
in het oppervlaktewater terecht. Vanzelfsprekend is 
dit slecht voor de waterkwaliteit.

hogere gebieden te controleren. De sloten wa-
ren diep en er waren nauwelijks nog struiken en 
bomen. Het water stroomde goed door en al snel 
zwom er veel vis. Maar met de komst van bomen 
en struiken werden de sloten ondieper. Jaar na 
jaar ontstond een dikke laag bladeren op de bo-
dem. Vroeger werd overal nog regelmatig gebag-
gerd om de sloten diep te houden maar tegen-
woordig doen ze dat niet meer. Mensen klaagden 
over de stinkende hopen organisch afval op de 
slootkanten en het is te duur om het af te voeren. 
Voor de afwatering is het ook geen prioriteit. Zo-
lang er niets overstroomt hoeft er niet gebaggerd 
te worden. Er wordt alleen nog incidenteel ge-
baggerd als de afwatering dreigt te falen. Met als 
gevolg dat nu veel sloten bijna helemaal gevuld 
zijn met rottende bladeren. Duikers raken verstopt 
zodat de doorstroming stagneert. Stilstaand water 
bevat veel minder zuurstof dan stromend water. 

Vers water uit Rijnland
Maar toevallig zien we hier net een aalscholver 
regelmatig onderduiken. Er zit hier dus wel vis 
zou je zeggen. Dat klopt want dit water achter 
het Isabellaland is sinds kort verbeterd nadat 
er een verbinding is gemaakt tussen de twee 
waterschappen zodat er water van betere kwa-
liteit binnenstroomt uit het hogere naastgelegen 
waterschap Rijnland. Sindsdien is de kwaliteit van 
dit water en in de Schenkstrook stukken beter en 
komt het waterleven terug. Helaas is het met de 
rest van Mariahoeve droeviger gesteld. Een ander 
groot probleem is dat er vrijwel geen doorstroming 
meer is. Het relatief verse water dat hier vanuit het 
Rijnland binnenstroomt kan niet doorstromen naar 
de rest van de wijk. 
  
Slechte habitat voor vissen
Mariahoeve ligt lager dan omliggende gebieden. 
Bij de aanleg van Mariahoeve zijn sloten en vijvers 
gegraven. Er kwam een modern elektrisch gemaal 
om overtollig water af te voeren. Rond de wijk 
werden dammen gemaakt om de waterstromen uit 

Vissen raken geïsoleerd, ze kunnen zich niet meer 
verplaatsen van de ene naar de andere sloot. Er 
ontstaat inteelt of ze kunnen helemaal niet meer 
paren. In sommige sloten staat zo weinig water dat 
er niet eens vis kan zwemmen. In de dikke laag 
organisch materiaal groeien bacteriën die leven 
zonder zuurstof. Deze bacteriën gebruiken zwavel 
in plaats van zuurstof om energie te produceren 
waarbij ze H2S (waterstofsulfide) uitscheiden (het 
gas dat naar rotte eieren stinkt). H2S is giftig en 
niet goed voor vissen. Op zich is het geen pro-
bleem volgens Middendorp maar of het wenselijk 
is? Dat zeker niet.

Maar er is nog een probleem. Er zit te veel stikstof 
in het water. Hierdoor is het water te voedselrijk. 
Het gevolg is dat er veel algen groeien. Water-
planten hoeven niet meer te wortelen om aan 
voeding te komen, drijvende waterplanten zoals 
kroos winnen de strijd om het zonlicht. Kroos kan 
enorm snel groeien. Bij een gunstige temperatuur 
kan kroos zich exponentieel voortplanten (net als 

Naam: Hans Middendorp
Geboren: Mariahoeve
Woonachtig: Den Haag
Werk:AWP ( Algemene Waterschapspartij)
AWP: Speciale partij die alleen meedoet 
met de waterschapsverkiezingen die 
opkomt voor een schone en gezonde woon- 
en leefomgeving voor onszelf en voor onze 
kinderen en kleinkinderen...
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virussen). Dan kan na één dag het oppervlak aan 
kroos zomaar verdubbelen. Verwijderen heeft dan 
nauwelijks zin, binnen een paar dagen zit de sloot 
weer helemaal vol.

Waar komt die stikstof vandaan? Een deel komt 
door de lucht zoals we dagelijks op het nieuws 
kunnen horen. Een ander deel komt met het 
water mee uit van de weilanden die afwateren op 
onze wijk. Volgens Middendorp zijn hier afspra-

ken over gemaakt. Aldus een medewerker van 
het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland) die wij spraken mag op iedere hectare 
landbouwgrond 170 kg stiktof uit mest per jaar 
uitgereden worden, ongeacht hoeveel dieren de 
beheerder van de grond zelf heeft. Aangezien er 
grote mestoverschotten zijn en er gebrek is aan 
land om mest uit te rijden, is het aannemelijk dat 
boeren van elders hier hun mest, tegen betaling, 
komen uitrijden. Naar aanleiding van deze info 
hebben wij deze vraag uitgezet bij een aantal 
mensen die het zouden moeten weten maar tot 
op heden wij geen concreet antwoord ontvangen.

In het kort zijn de drie grootste oorzaken die de 
kwaliteit van het water in Mariahoeve negatief 
beinvloeden dus: 

1. Een verouderd rioolnetwerk waardoor bij zware 
regenval, afvalwater in oppervlaktewater komt. 
2. Slechte doorstroming omdat sloten vol raken 
met bladafval. 
3. Teveel stikstof door bemesting van de omge-
ving. 

Bij al deze drie factoren draait het om geld... 
zoals gewoonlijk. Hopelijk kan dit in toekomst 
verbeterd worden.

Stichting de Tuinen van Mariahoeve vraagt sinds 
enkele jaren om meer fruit- en notenbomen in de 
wijk omdat dat een verrijking is voor de natuur en 
voor mensen. De bloesem geeft nectar aan de 
bijen, hierdoor komen er vruchten. De vruchten 
leveren gezondheid en plezier aan de bewoners 
van de wijk. Er kan samen geplukt worden en de 
oogst kan in heerlijke gerechten worden verwerkt.

Onze vraag hiervoor resulteerde in de zomer van 
2020 dat de Gemeente Haagse Hout ons vroeg 
om een voedselbos aan te leggen in de wijk. In 
overleg met de groenbeheerder en de stadseco-
loog is er een locatie gekozen. Dat is een deel 
van de groenstrook langs de Norah, het fietspad 
langs de noordelijke randweg geworden. In het 

achterste deel richting Leidschendam, achter Isa-
bellaland.

Sinds maart 2021 is het voedselbos daadwerke-
lijk aangelegd. En staan er hazelnoten, walnoot-
bomen, appel, pruimen en perenbomen. Allerlei 
fruitstruiken waaronder bessen en kiwibessen en 
duindoorn. Verder is er een kruidenvallei met heel 
veel eetbare kruiden en bloemen.

Iedere maand organiseren we een werkdag in het 
voedselbos op de tweede zaterdag van de maand 
van 13.00-16.00. Van 13.00 tot 15.00 werken we 
samen met een groep vrijwilligers en van 15.00-
16.00 doen we een workshop waarbij een noot, 
vrucht of kruid centraal staat. Allerlei leuke en 
interessante wetenswaardigheden vertellen we 
hierover en daarna gaan we ter plekke een ge-
rechtje maken dat we proeven.

We zijn sinds september jl. ook actief met jongeren 
aan de slag in het voedselbos. We willen graag 
de jongeren laten ontdekken dat de natuur zoveel 
moois te bieden heeft en dat je heerlijke gerechten 
kunt klaar maken met de oogst. In de lente/zomer 
van 2023 willen we een pop-uprestaurant openen 
ter plekke. De jongeren leren om te oogsten, te 
koken met de oogst en te bedienen. Dit project is 
mogelijk gemaakt met steun van het stadsdeelkan-
toor Haagse Hout.

info: Marjan Looije en Jan Morsch 
www.voedselbosmariahoeve.nl

Voedselbos



26 27

Nr. 12 2022

Wat is het lastigste aan het besturen van een 
bewonersorganisatie?
Ondanks dat het heel erg leuk is om bij een Wijk-
beraad te zitten, blijkt het helaas niet eenvoudig om 
bewoners te vinden die een deel van hun vrije tijd 
willen inzetten als vrijwilliger binnen het Wijkberaad. 
Op dit moment is het Wijkberaad eigenlijk onder-
bemand, waardoor er eigenlijk meer werk ligt dan 
het huidige bestuur aan kan. Dat betekent dat we 

als Wijkberaad helaas hebben moeten beslissen 
minder activiteiten te organiseren dan we eigenlijk 
hadden willen doen en soms prioriteiten moeten 
stellen. 

En wat is het leukste eraan?
Zonder twijfel haal ik mijn motivatie actief te wil-
len zijn voor het Wijkberaad ook voor een groot 
deel uit de leuke sociale contacten die je opdoet 
door de samenwerking met de andere vrijwilligers 
binnen het Wijkberaad. Onze vrijwilligersorganisa-

Onze nieuwe voorzitter Kasper van Gugten heeft de hamer overgenomen 
van Carlos Martinez van Andel. Ze interviewden elkaar...

tie bestaat uit verschillende soorten personen 
met uiteenlopende karakters en achtergronden. 
Soms maakt het dat ingewikkeld, maar het maakt 
het tegelijk ook erg leuk en iedereen weet elkaar 
gelukkig goed aan te vullen. Je leert door actief 
te zijn voor het Wijkberaad ook in korte tijd ken-
nen wat er in de wijk speelt. Dat heeft mij in korte 
tijd het gevoel gegeven dat ik echt thuis ben in 
Mariahoeve.

Vraag: Carlos, waarom ben je ooit actief ge-
worden voor het Wijkberaad?
Eind 2017 werd er achter mijn flat een vrij uniek 
project genaamd “Honey Highway” uitgevoerd. Ik 
liep toen met een buurman de hond uit te laten 
toen we allemaal mensen bij het wandelpad 
zagen staan. Ze bleken de hele groenstrook te 
gaan inzaaien met allerlei verschillende bloems-
oorten, waaronder klaprozen. Ik raakte toen in 
gesprek met de toenmalig stadsdeeldirecteur 
(nu Griffier bij de Gemeente Den Haag) en met 
de toenmalig voorzitter van het Wijkberaad. Hij 
gaf aan dat “ze” nog mensen zochten. Dus als 
ik interesse had kon ik eens langskomen. Ik gaf 
aan dat ik dat zeker had, mede omdat ik me in 
die periode steeds vaker druk maakte om zaken 
waarvan ik vond dat de gemeente Den Haag 
ze niet goed oppakte. De volgende dag werd 
ik tot mijn verassing meteen gebeld voor een 
kennismakingsgesprek. De toenmalig secretaris 
wist me toen binnen te slepen voor zowel een 
bestuursfunctie bij het Wijkberaad, alsook voor 
een functie als redactielid van dit wijkblad. 2 jaar 
later, eind 2019, werd ik voorzitter.

Waarom heb je ervoor gekozen om voorzitter 
van het Wijkberaad te worden?
In 2019 hadden we een roerige tijd bij het Wijk-
beraad. Vanaf het begin vond ik eigenlijk al dat 
het Wijkberaad teveel naar binnen gekeerd was. 
En dat het veel zichtbaarder en moderner kon 
en moest. Dat lag bij de wat oudere bestuurders 
niet altijd even lekker. Je moet weten dat ik toen, 
samen met bestuurslid Bidjai (beiden toen net in 
de 40), een “jonkie” was. Met name Patricia (toen 
ook bestuurslid) en ik vonden dat zaken anders 
geregeld moesten worden. Onze ideeën lagen 
soms ver af van wat de andere bestuursleden 
vonden. In de zomer van 2019 ontstond er een 
situatie waarbij er 4 van de oude bestuursleden 
hun functie neerlegden. Met de overgebleven 
bestuursleden hebben we toen alle zeilen moe-
ten bijzetten om de boel draaiende te houden. 
Maar tegelijk gaf dat ons ook de kans om zaken 
anders op te zetten. Ik heb met toen in november 
kandidaat gesteld om voorzitter te worden en 
werd toen in grote meerderheid gekozen. 

Vraag: Kasper, hoe bevalt je voorzitterschap tot 
nu toe?
Toen ik in juli de voorzitterschapshamer mocht 
overnemen, brak er meteen grote onrust uit in de 
wijk omdat bekend werd dat op verschillende plek-
ken plannen voor padelbanen zijn. Ook het Wijk-
beraad werd terecht aangesproken dat het voor 
de belangen van de bewoners in de wijk moest 
opkomen. Dat heb ik zo goed mogelijk proberen te 
doen en heb er een paar drukke maar ook leuke 
weken aan overgehouden. Zo mocht ik meteen 
met alle betrokkenen om tafel, met lokale media in 
gesprek, een brandbrief naar de gemeente sturen 
en twee keer inspreken voor de Haagse gemeen-
teraad. Eigenlijk was het de gedroomde aftrap zo! 
Ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht dat deze 
vrijwilligersfunctie – waarvan de gemeente me 
vertelde dat ik er maar 3 uur in de week mee bezig 
mag zijn – veel beslag op je vrije tijd legt. Maar 
omdat het werk leuk is en voldoening geeft vind 
ik het oké. Ik ben ook vereerd met het vertrouwen 
dat me tijdens de jaarvergadering door de aanwe-
zige wijkbewoners is gegeven. 

Wat is je het meest opgevallen?
Dat je als Wijkberaad echt serieus genomen wordt 
door de gemeente en andere organisaties in de 
wijk als spreekbuis namens de wijkbewoners. Een 
Wijkberaad is verder niet een praat- of vergader-
club, maar kan echt iets betekenen voor de wijk 
als ze zich ergens voor inzetten. Uiteraard brengt 
dat ook de verplichting met zich mee dat we als 
Wijkberaad zo goed mogelijk het geluid van de 
wijk moeten vertolken en goed in contact moeten 
blijven staan met de bewoners om te weten wat er 
speelt. 
 
Kijk je anders tegen de wijk aan sinds je voor-
zitter van de bewonersorganisatie bent?
Het valt me nu pas op dat er echt heel veel 
gebeurt in het ogenschijnlijk stille Mariahoeve, 
meer dan je op het eerste gezicht misschien zou 
denken. Er zijn heel veel vrijwilligers en organisa-
ties actief die zich inzetten voor Mariahoeve en er 
wordt van alles georganiseerd. 

Wat hoop je tijdens je voorzitterschap voor de 
wijk te kunnen betekenen?
Mariahoeve heeft een aantal sterke punten, zoals 
veel groen in de wijk. Dat moeten we behouden. 
Maar ik zie ook nog de nodige verbeterpunten, 
zoals dat Mariahoeve nog geen eigen bibliotheek 
heeft en op verschillende plekken sprake is van 
achterstallig onderhoud van straten en speeltui-
nen. Ik hoop als voorzitter een zetje te kunnen 

geven in de juiste richting om de wijk een nog 
fijnere plek te maken om te wonen. Mariahoeve 
is ook een kantelwijk, dus aandacht voor Maria-
hoeve, zeker vanuit het gemeentebestuur, is echt 
nodig. Ik zal mijn best doen ervoor te zorgen dat 
die aandacht voor Mariahoeve er ook echt is.
 

Wijkberaad Mariahoeve heeft een relatief jong 
bestuur, zou je jonge(re) mensen aanraden zich 
bij een dergelijk bestuur aan te sluiten? En 
waarom?
Absoluut, wil je weten wat er speelt in je buurt, 
meer mensen in je omgeving leren kennen én 
invloed hebben op welke kant het uitgaat met de 
wijk, dan raad ik diegene(n) aan om ook actief te 
worden bij het Wijkberaad. We zoeken trouwens 
nog altijd een penningmeester, secretaris, redac-
tieleden voor het wijkblad en vrijwilligers die voor 
de Wijk activiteiten mee willen organiseren. Sluit je 
aan zou ik zeggen!

Dubbel   interview 

Kasper van Gugten (l) en Carlos Martinez van Andel
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Wat waren je hoogtepunten bij Wijkberaad Ma-
riahoeve?
In de eerste plaats dit wijkblad. Toen ik instemde 
om redactielid te worden heb ik 1 voorwaarde 
gesteld. Namelijk dat er een modern, fijn leesbaar 
blad met veel foto’s zou komen. Een glossy. Tot 
dan was er een “bulletin” dat qua uitstraling ei-
genlijk niet meer van de tijd was. De toenmalige 
redactie stemde uiteindelijk na de nodige discus-
sies ermee in. Toen het blad de eerste keer uit-
kwam regende het complimenten. En nog steeds 
zijn mensen erg enthousiast over het blad. Zo nu 
en dan hoor je uit andere wijken weleens “jullie 
hebben het mooiste wijkblad van de stad”. Ja, dat 
is iets waar ik dan stiekem best trots op ben. 
Een ander hoogtepunt was in 2019 het tegen-
gaan van eenrichtingsverkeer in een deel van de 
Landen-buurt. De bewoners waren het niet eens 
met het plan van de gemeente. Ik vond toen dat 
we inloopavonden moesten organiseren waar de 
mensen konden aangeven wat ze dan wel wilden. 
Zo gezegd, zo gedaan. De opkomst was hoog. Een 
ruime meerderheid zag dat éénrichtingsverkeer 
inderdaad niet zitten. We hebben toen alle informa-
tie en wensen gebundeld en zijn naar het stadhuis 
gegaan om het te overhandigen aan de projectlei-
der. Dat was een fijn gesprek herinner ik me nog. 
Hij zei toen: “Goed, als de bewoners het niet willen, 
dan doen we het niet”. En dat is nu precies waar 
een Wijkberaad voor bedoeld is: opkomen voor de 
belangen van de bewoners van je wijk.
Het absolute hoogtepunt was Mariahoeve Knapt 
Op. Het college stelde in 2018 2,5 miljoen euro 
beschikbaar voor achterstallig onderhoud aan de 
straten, stoepen enz. Erg mooi natuurlijk. Maar ik 
vond dat de mensen in de wijk dan ook zouden 
moeten mogen bepalen waar wat hen betreft dat 
geld aan uitgegeven zou worden. We zijn toen 
naar het gemeentehuis gegaan en hebben aan 
toenmalig wethouder De Mos, die dat toen in zijn 
portefeuille had, gevraagd of we er een participatie-
project van konden maken. Hij stemde daarmee in. 
Uiteindelijk heeft de wijk dus zelf bepaald waar dat 
geld aan uitgegeven gaat worden. De opvolger van 
De Mos, wethouder Bredemeijer heeft Mariahoeve 
Knapt Op weleens genoemd als een schoolvoor-
beeld van hoe participatie zou moeten zijn. Een 
mooier compliment is er niet toch?

Wat heb je geleerd van je tijd bij het Wijkbe-
raad?
Volhouden. Ook al komt de wind vanuit alle kan-
ten behalve de goede, blijven volhouden. De wind 
wordt uiteindelijk een keer gunstig. 

Wat ga je het meest missen?
Het contact met iedereen. Hoewel ik natuurlijk 
nog gewoon in Mariahoeve woon, heb ik door 
het raadslidmaatschap een stuk minder tijd. De 

gezellige praatjes met mensen vond ik altijd heel 
waardevol. Dat ik dat ging missen besefte ik me 
op het moment tijdens de ALV van het Wijkbe-
raad afgelopen september, toen ik afscheid nam. 
Ik had echt een enorme brok in m’n keel en het 
scheelde weinig of er hadden tranen over m’n 
wangen gerold. Ik denk ook dat het komt omdat ik 
er belachelijk veel tijd en energie ingestopt heb de 
afgelopen jaren. En om het dan te moeten loslaten 
is best moeilijk.

Waar ben je het meest trots op?
Geen verdienste van mij, maar op alle mensen 
in Mariahoeve die zich vrijwillig inzetten om de 
wijk leuk en leefbaar te houden. Mensen die naar 
elkaar omkijken en voor elkaar klaarstaan. 

Waarom heb je stap gezet naar de gemeente-
raad?
Poeh… Ik had voor Richard (de Mos) en Rachid 
(Guernaoui) van Hart voor Den Haag veel bewon-
dering voor de manier hoe zij hun wethouderschap 
uitvoerden. Het was fris en vernieuwend. Ik heb ze 
in die periode diverse keren ontmoet en na afloop 
dacht ik: Goh ik zou eigenlijk best onderdeel van 
die partij willen zijn. Het leek me geweldig om pro-
blemen voor mensen in de stad te kunnen oppak-
ken en te proberen er oplossingen voor te vinden. 
Die ombudspolitiek sprak (en nog steeds) me 
enorm aan. De verrassing was dan ook groot toen 
ik, wel na een heel traject doorlopen te hebben, 
in de top 10 van de kandidatenlijst terecht kwam. 
En dat ik dan nu in een fractie zit met 3 oud-wet-
houders en een oud-minister, ja dat had ik 5 jaar 
geleden toen ik naar dat inzaaien stond te kijken 
natuurlijk nooit durven dromen.

Wat zou je mij, je opvolger, willen meegeven?
Houd altijd in gedachte wat het doel van het Wijk-
beraad is. Dat is namelijk het behartigen van de 
belangen van de wijk en haar bewoners. Maria-
hoeve is een heel bijzondere wijk. Sterker nog, 
het is een wijk van Nationaal Belang, volgens de 
Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed. Onze wijk 
verdient het dus om zorgvuldig onderhouden te 
worden. En dat de karakteristieke eigenschappen 
behouden blijven. Praat met mensen en hoor wat 
er speelt in de wijk. Als bewonersorganisatie ben 
je vaak de spil tussen bewoners en de gemeente. 
En bovenal, heb er plezier in en maak het niet te 
gek! Het moet je energie geven en niet kosten…

Eén van de door de bewoners gekozen opknap-
punten was het wandelpad door de ecologische 
zone achter Isabellaland. Een pad dat vanaf de 
Bezuidenhoutseweg tot aan station Mariahoeve 
loopt. In de afgelopen jaren werd er aan het pad 
helaas geen onderhoud uitgevoerd waardoor het 
grotendeels is dichtgegroeid met gras en veel 
water vasthoudt als het geregend heeft. Niet fijn 
om te wandelen dus.
De bewoners hadden in een speciaal daarvoor 
opgezette bewonerscommissie aangeven dat ze 
graag een zogenaamd half-verhard wandelpad 
wilden hebben. De gemeente wilde in plaats 
daarvan het pad asfalteren, want dat zou immers 
minder onderhoud met zich meebrengen.
De bewoners hadden in een eerder stadium 
echter al aangegeven dat het grote nadeel van 
asfalt is dat het fietsers en brommers aantrekt. 
En dat is natuurlijk niet de bedoeling van een 
wandelpad. De gemeente hield echter vast aan 
asfalt. Ons Wijkberaad is daarom dit voorjaar 
naar de gemeenteraad gegaan en heeft er op 
aangedrongen om de wens van de bewoners te 
honoreren en er een mooi half-verhard pad neer 
te leggen dat ook echt bedoeld is om over te 
wandelen.

De wethouder vond dit eigenlijk niet nodig, maar 
ging uiteindelijk toch akkoord met de wens van 
het Wijkberaad en liet een enquête uitschrijven 
onder de bewoners in de Landen-buurt. Ruim de 
helft van de 5.000 bewoners van deze buurt (een 
voor Haagse begrippen zeer hoge opkomst) vulde 
de enquête in waarbij een duidelijke meerderheid 
aangaf geen asfalt te willen, maar half-verharding 
zoals bijvoorbeeld de paden in Park Marlot zijn.
Wij zijn blij met deze uitkomst en kijken uit naar de 
aanleg van de nieuwe paden, zodat er weer fijn 
gewandeld kan worden in dit mooie Natura-2000 
gebied.

Wandelpad Isabellaland

Mariahoeve  Knapt Op
In 2020 mochten de bewoners van Mariahoeve ongeveer 2,5 miljoen euro voor achterstallig onderhoud in de wijk 
“verdelen” over diverse opknappunten. Het ging om het project Mariahoeve Knapt Op, dat nog altijd in uitvoering is.

Lampjes langs fietspad 
Smaragdhorst 

Langs het fietspad aan de Smaragdhorst is iets 
aan de hand met de nieuwe lampjes die daar 
dankzij het project Mariahoeve Knapt Op staan. 
Het fietspad was te donker maar verlichting 
mocht de vleermuizen niet verstoren dus er kwa-
men lage lampjes. Maar buurtbewoners werden 
verrast door het felle schijnsel. Alsof er koplam-
pen je huis binnen schijnen, aldus een bewoner. 
Ze vroegen de gemeente of het licht gedimd kon 
worden. Maar volgens de gemeente kan dat niet 
en moeten er nieuwe lampenkapjes van diffuus 
glas gemaakt worden. Een kostbare klus. Onder-
tussen heeft een handige bewoner het probleem 
opgelost met wat plasticfolie en tiewraps. Eigen-
lijke willen de bewoners die wij spraken dat het 
nu gewoon zo blijft. Het fietspad is nu veilig. Ze 
zijn bang dat met de nieuwe lampenkapjes het 
licht straks weer te fel wordt.
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www.mycleancity.nl

Als je door de wijk loopt zie je het regelmatig; 
een gevaarlijk uitstekende stoeptegel, een ver-
zakking in de weg, een kapotte lantaarnpaal en 

In de Buiten Beter app maakt je een foto van wat 
je aantreft, drukt dan op de locatie waar je bent, 
zet er eventueel een korte begeleidende tekst bij 
en verzend het bericht. Dit komt vervolgens bij de 
gemeente terecht en wordt dan opgepakt. Je krijgt 
op het door jouw ingevoerde emailadres een zo-
genaamde MOR-melding met daarin het verloop 
van de afhandeling.

Apps voor een schone en goed 
onderhouden buitenruimte

In de My Clean City app kan je een melding ma-
ken als een container verstopt is, er vuil naast de 
container is neergezet en meer. Op basis van de 
locatie waar je bent op het moment dat je de mel-
ding maakt kan je de container aanklikken waar 
je staat en de rest gaat vanzelf.

www.buitenbeter.nl

meer van dat soort zaken. Wist je dat dat je dat 
relatief eenvoudig via je mobiele telefoon aan 
de gemeente kunt melden?

Je kunt de apps ook eenvoudig 
downloaden via onze website:
www.mariahoeve.nl/directmelden
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In het nieuwe jaar zal het Wijkberaad 
Mariahoeve zoals u van ons gewend 

bent weer een nieuwjaarsbijeenkomst 
organiseren 

Noteer alvast in uw agenda:
 Woensdag 18 januari vanaf  19.00 uur 

Locatie: Adventkerk
Robijnhorst 197 

U bent van harte welkom! 


