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Toekomstvisie voor Loosduinen/Houtwijk 

Ons Houtwijk in het jaar 2040… 
 
Het jaar 2040 lijkt nog ver weg, 
maar toch worden er nu al allerlei 
stappen gezet om ons een beeld 
te vormen van een mogelijke toe-
komst voor Loosduinen/Hout-
wijk. Zoals in de Agenda ‘Ruimte 
voor de Stad’, waarin ook ons 
stadsdeel aan de orde komt. 
Alles bevindt zich daarin nog in 
een verkennende en experimen-
tele fase, maar toch is het uiter-
mate boeiende materie!  
 
Elk jaar komen er in de gemeente 
Den Haag 5000 bewoners bij. Die 
moeten een plek hebben om te wo-
nen en te leven nu en in de toe-
komst. In dit verband nam de 
gemeente het initiatief om samen 
met de bewoners aan de Agenda 
‘Ruimte voor de Stad’ te gaan wer-
ken om antwoorden te vinden voor 
ruimtelijke vraagstukken (zie site: 
www.ruimtevoordestad.nl). Structu-
rele veranderingen op het gebied 

van economie, demografie, techno-
logie en duurzaamheid vragen 
immers om een nieuwe manier van 
werken. Speciale ontwerpteams zijn 
dit jaar met de inwoners van ver-
schillende stadsdelen om de tafel 
gaan zitten om te kijken wat de 
kansen, mogelijkheden en struikel-
blokken binnen hun buurt zijn.  
 

Toekomst 
 
Verkenningstraject 
In elk stadsdeel, dus ook in Loos-
duinen/Houtwijk, werd een verken-
ningstraject uitgevoerd. Het ont-
werpteam Buro Plint en de lokale 
gebiedscoalitie, bestaande uit een 
groep actieve bewoners, werkten 
samen om de ruimte van Loos-
duinen/Houtwijk te verkennen en  
om op basis van hun inbreng hun 
wijk leefbaarder en duurzamer te 

maken. Het resultaat daarvan is 
te vinden op onze homepage: zie 
www.wijkberaadhoutwijk.nl in het 
document ‘De Ruimte van Loos-
duinen/De longen van Den Haag’. 
“In het eerste deel van dit document 
delen wij onze visie met u, waarna 
wij in deel twee ook aandacht 
schenken aan een reflectie op het 
proces en suggesties voor vrucht-
bare samenwerkingen in de toe-
komst”, meldt Buro Plint daarin. 
“Samen hebben wij stappen gezet 
naar het Loosduinen van 2040 en 
beelden gevormd over een moge-
lijke toekomst. Deze zien wij vol 
vertrouwen tegemoet en we gaan  
de handen uit de mouwen steken 
om de volle potentie uit dit mooie 
groene stadsdeel aan de zuidgrens 
van Den Haag te benutten!” 

 
Ook Houtwijkers kunnen hun stem laten 
horen bij de Agenda ‘Ruimte voor de 
stad’ om daardoor een bijdrage te 
leveren aan te toekomst van onze wijk.  
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Mogelijke trends 
Tijdens de bijeenkomsten werd een 
aantal trends besproken en gebruikt 
als inspiratie voor een gezamenlijke 
visie. Een korte weergave: 
 
Zelfrijdende auto 
Volgens experts hebben we in 2040 
geen benzineauto meer in ons 
bezit. In plaats daarvan hebben we 
een abonnement op mobiliteit. Met 
een app op de smartphone roepen 
we een elektrische auto op. Deze 
auto staat op een externe parkeer-
plaats of rijdt rond op weg naar 
klanten. Een resultaat van deze 
ontwikkeling is een afname van  
het aantal parkeerplaatsen.  
 
Robotisering 
Door robots en zelfdenkende 
computersystemen zal volgens 
experts (Deloitte) een deel van de 
banen verdwijnen. Buschauffeurs, 
bankmedewerkers en productie-
medewerkers worden vervangen 
door geautomatiseerde productie-
systemen. Een grote groep mensen 
heeft dan minder geld, maar zal wel 
over veel meer vrije tijd kunnen 
gaan beschikken.  

Transitie naar duurzame energie 
In 2040 is Den Haag grotendeels 
overgestapt op duurzame energie. 
Zonnepanelen worden steeds meer 
grootschalig toegepast in de be-
bouwde omgeving.  
 
Aanpassing aan klimaat 
Om de hitte in de zomer en piek-
belasting door hevige regenbuien  
te absorberen wordt er op grote 
schaal groen op en rond gebouwen 
gebruikt. Dit vergroot de leefkwa- 

 

Structurele veranderingen:  
economie, demografie, 

technologie, duurzaamheid 
 

liteit en de biodiversiteit. Het zomer-
seizoen in Nederland wordt langer. 
 
Vergrijzing en zorg 
Om de stijgende kosten van de zorg 
in te perken zal een deel van de 
verzorging van ouderen door familie 
en mantelzorgers worden over 
genomen. De generatie ouderen 
van na 1945 zal er veel aan doen 
om zorg binnenshuis te organi-  

seren. Woonhotels en appartemen-
tencomplexen met geïntegreerd 
zorgaanbod zullen toenemen.  
 
Conclusie 
Het toekomstdocument voor Loos-
duinen/Houtwijk laat zien dat wijk- 
genoten graag in dit stadsdeel 
willen blijven wonen. Wel moet er 
dan voor worden gezorgd dat het 
aantrekkelijker wordt en blijft, ook 
voor jongeren. Om dit te realiseren 
werden er in de brainstormfase 
allerlei ideeën geuit. Zoals: ‘Pak het 
Loosduinse Hoofdplein krachtdadig 
aan’, ‘Zet het ZKD-bedrijventerrein 
op z’n kop’ en ‘Ondertunnel de 
Lozerlaan en doorbreek de 
scheiding tussen stad en groen’. 
Veel bewoners van Loosduinen/ 
Houtwijk realiseren zich niet dat  
ook zij in deze fase een rol van 
betekenis kunnen vervullen. Daar-
om is het van groot belang dat meer 
ouderen en jongeren zich aan-
sluiten bij Agenda ‘Ruimte voor  
de Stad’, zodat ook hun stem kan 
worden gehoord!  
 
Meer informatie 
www.wijkberaadhoutwijk.nl 


