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Groen Loosduinen/Houtwijk                                                                                                  Cees Willemse                                                
 

Platformfunctie Wijkberaad Houtwijk 

Duurzaam wonen in Houtwijk 
 
Naar aanleiding van allerlei vragen over duurzaam wonen en toekomstgericht onderhoud en aanpassing 
van woningen start Wijkberaad Houtwijk een platform ‘Duurzaam wonen en leven in Houtwijk’. Om voor 
onze wijk de belangrijkste zaken, zoals de energietransitie, op een rij zetten. In dit artikel alvast een eerste 
verkenning. Op onze website wordt daarvan een speciaal dossier bijgehouden. 

  

Stand van zaken
Op internet is een overstelpende 
hoeveelheid informatie over duur-
zaam wonen te vinden. De ge- 
meente Den Haag heeft haar best 
gedaan om op haar website alle 
relevante gegevens over de geplan-
de energietransitie gestructureerd  
op een rij te zetten. Zoals over de 
wijze waarop - samen met bewo-
ners en lokale ondernemers - actief 
invulling wordt gegeven aan het 
klimaatakkoord van Parijs. De ko-
mende tijd wil de gemeente con-
crete stappen zetten naar het doel 
van een klimaatneutrale stad in 
2030. Ook in deze grote uitdaging 
zien zij ‘win-win’ situaties. Zo wor-
den we minder afhankelijk van gas 
uit het buitenland. Door het energie-
zuinig maken van huizen kunnen 
huurders profiteren van een lagere 
energierekening. Veel Hagenaars, 
jonge werklozen, maar ook 50-
plussers kunnen straks invulling 
geven aan de nieuwe banen die 
worden gecreëerd door de energie-
transitie. En samen met het energie 
zuinig maken van onze huizen 

pakken we ook direct concrete pro-
men aan, zoals vocht en schimmel.  
 

Groene Energie Wijken
Bij grootschalige renovaties is aard-
gasvrij het uitgangspunt. De ambitie 
is daarnaast om in deze periode 25 
duizend tot 30 duizend bestaande 

 

 In 2021 
Gemeentelijk 

Energietransitieplan 
per wijk/buurt  

 
woningen van duurzame energie  
te voorzien. De gemeente is aan  
de slag gegaan met tien Groene 
Energie Wijken: Mariahoeve, Den 
Haag Zuidwest, Binckhorst, Ko-
ningsplein en omgeving, Molen- 
wijk en Moerwijk-Oost, Vruchten-
buurt, Vogelwijk, Ypenburg, Noord-
polderbuurt en Statenkwartier/ 
Scheveningen. In deze gebieden 
staan bijna honderdduizend wonin-
gen en veel kantoren en bedrijfs-
panden. De ambitie is om deze 

gebouwen binnen tien jaar van 
duurzame stroom en warmte te 
voorzien, waarvan 25 tot 30 procent 

in deze periode. De gemeentelijke 

prioriteit ligt hierbij op de woningen 
in slechte staat.  
 

Concrete plannen 
In 2021 heeft Den Haag voor elke 
wijk en elke buurt een concreet plan 
waarin staat hoe de overstap wordt 
gemaakt naar duurzame energie en 
warmte. De wijkenergieplannen, het 
nieuwe energiesysteem en de fin-
anciering komen samen in een 
routekaart. Er zullen ook prestatie-
afspraken met de Haagse woning-
bouwcorporaties worden gemaakt. 
Overigens, er is nog geen planning 
wanneer precies, en hoe, de wijken 
van het aardgas afgaan. En er is 
ook nog niet bekend welke soort 
energie daarvoor in de plaats komt. 
 

Meer informatie: 
www.denhaag.nl/duurzaamheid 
www.duurzaamdenhaag.nl 
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Informatiebronnen 
 

Advies van Hou van je Huis  
Bij 'Hou van je Huis' (www.hvjh.nl) kunt u advies krijgen over 
duurzame oplossingen in uw woning. Zowel in de winkels als 
via e-mail. U kunt kleine aanpassingen doorvoeren om uw 
woning te verduurzamen, of zelfs doorgaan tot een 'nul-op-
de-meter-woning'. Als u eenmaal offertes aanvraagt voor de 
verbouwing helpen de adviseurs bij het maken van een keu-
ze. In de winkels kunt u terecht voor ideeën om uw woning 
energiezuiniger te maken, voor vragen over duurzame subsi-
dies en technisch advies. Wilt u met meerdere bewoners een 
initiatief starten om van het gas af te gaan, of gezamenlijk  
te isoleren, of energie te besparen of te vergroenen? In de 
WoonWijzerWinkel staan voorbeelden voor alternatieve ener-
giewinning zoals energiepompen, zonneboilers en zonne- 

panelen. Ook is er informatie over aardgasvrij wonen. De adviseurs van Hou van je Huis en de WoonWijzer- 
Winkel kunnen u praktisch en technisch advies geven. Kijk voor meer informatie over de WoonWijzerWinkel op 
www.woonwijzerwinkel.nl.  

 

Allerlei bewonersinitiatieven 
De gemeente Den Haag wil een groene, aantrekke-
lijke stad met schone energie. Om dit te bereiken 
helpt de gemeente bewoners hun wijk duurzamer te 
maken. Dit doet de gemeente door projecten met 
kennis, subsidie of op andere manieren te steunen. 
Op de website van Duurzaam Den Haag is te lezen 
welke buurtinitiatieven er al zijn, ga daarvoor naar: 
www.duurzaamdenhaag.nl/projecten.  
In Houtwijk is bij ons bekend dat de bewonersver- 
eniging 't Kleine Hout actief bezig is met het thema 
Energietransitie. Een van de stappen die zij in dit 
verband hebben genomen is de gezamenlijke aan-
schaf van 429 panelen verdeeld over 46 woningen. 
Met als resultaat 100.000 kWh aan stroomopwek- 
king en 75.000 kg aan CO2 besparing - zie hun 
website www.kleinehout.nl. Uiteraard zijn wij benieuwd of er nog meer buurten zijn in Houtwijk waar ook dit soort 
initiatieven aan de gang zijn. Laat dat ons dan weten per e-mail: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. 

 

Rol Wijkberaad Houtwijk 
Voorzitter Ramon Meesters: "Ik ben ervan op de hoogte  
dat er wijkbewoners zijn, die zich nu al hebben verenigd in 
straatcommissies voor het duurzamer maken van hun 
woningen. Echter, elke commissie stelt zichzelf dezelfde 
vragen, als 'Wat levert de grootste energiebesparing op en 
wat zal dat per woning gaan kosten?' Om een goed beeld te 
krijgen ontkomt men niet aan het opvragen van offertes. Zou 
het niet handig zijn om die offerte-aanvragen met elkaar te 
delen om de vraagstelling aan de leveranciers preciezer te 
maken? Immers, zo goed als de vraag wordt gesteld, zo goed 
is het te verwachten aanbod. Ook de volgorde van investerin-
gen is van belang, Kortom, het initiatief van het wijkberaad is 
om de lokale duurzaamheidcommissies te verbinden om van 
elkaar te leren." Overigens, in de praktijk blijkt dat er in tal  

van Haagse wijken al allerlei bewonersinitiatieven aan de gang zijn, die onder meer worden ondersteund door de 
medewerkers van Duurzaam Den Haag. In dit verband zal Wijkberaad Houtwijk ook nauw contact gaan onderhou-
den met deze stichting om gebruik te maken van hun expertise en om te voorkomen dat wij hier in de wijk het 'wiel 
opnieuw gaan uitvinden'. Op onze website zullen wij over de voortgang gaan rapporteren en op onze Algemene 
Najaarsledenvergadering (oktober 2019) zal Duurzaam Houtwijk een speciaal thema worden. 
 
















