
 

 

Wijkberaad Houtwijk: 40-jarig jubileum 
 

We vieren het toch een beetje…
In november 2021 bestond 
Wijkberaad Houtwijk offici-
eel veertig jaar, maar in te-
genstelling tot vorige lus-
trumvieringen heeft het  
bestuur besloten om deze 
mijlpaal niet uitbundig te 
vieren. Corona speelt ook 
ons hierbij parten. 
 
Om er toch een beetje een 
memorabel jaar van te maken 
wordt er in dit katern beknopt 
teruggeblikt op 40 jaar Wijk-
beraad Houtwijk. Ons wijkbe-
raad werd op 24 november 
1981 opgericht om het reilen 
en zeilen in onze wijk in de  
gaten te houden. Als het be-
stuursorgaan van een vereni-
ging waarvan alle wijkbewo-
ners automatisch gratis lid 
zijn. Dat laatste is overigens 
nog steeds niet bij iedereen 
bekend. Uitgangspunt is al-
tijd dat bewoners het hele 
jaar door bij ons kunnen aan-
kloppen met hun wensen, 
problemen en oplossingen.  
 

Communicatie, 
Van begin af aan heeft het 
Houtwijkblad een belangrijke 
rol gespeeld in de communi-
catie met de wijkbewoners.  
In de fotocollage hiernaast 
een impressie van de vorm-
geving door de jaren heen. 
Later volgden onze website, 
digitale nieuwsbrief en social 
media, zoals Facebook en 
Twitter. 
 
  

  In dit katern: 

  
  -Jubileumviering 
  -Historisch archief 
  -Verleden/Heden/Toekomst 
  -Commissie Loosduinen 
 
 

 

Houtwijkblad: 

al veertig jaar een 
belangrijke rol 

in Houtwijk 
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www.wijkberaadhoutwijk.nl 
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Ons eigen historisch archief 
                                            
In verband met het 40-jarig 
bestaan van Wijkberaad Hout-
wijk zijn achter de schermen 
de eerste stappen gezet naar 
het ‘upgraden’ van ons eigen 
historisch archief.  
 
Er is al best wat interessant 
historisch materiaal beschik-
baar, maar het blijkt toch nodig 
om daarin eerst enige structuur 
aan te brengen om het archief 
aantrekkelijker en inzichtelijker 
te maken. Nu zien de bezoekers 
vaak door de bomen het bos 
niet meer… 
 
Voortgang  
De komende tijd zal er dan ook  
- onder meer - worden gewerkt 
aan een overkoepelende ge-
schiedkundige presentatie van 
Houtwijk (1981-2021) met ver-
wijzing naar de beschikbare 
foto’s, films en publicaties. Ook 
wordt het hele archief van het 
Houtwijkblad stap voor stap 
gedigitaliseerd. Op dit moment 
zijn de uitgaven van 2008 tot  
en met 2021 al op onze website  
terug te vinden. Voor de liefheb-
bers is een kijkje absoluut de 
moeite waard. 
. 
Meer informatie 
De laatste stand van zaken is 
terug te vinden op onze website: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl (via 
menu Archief). 
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  Verleden, Heden, Toekomst
Bij een jubileumfeest wordt 
traditioneel altijd even terug-  
en vooruitgeblikt. Dat doen 
we hier ook met deze drie 
overzichten: Verleden, He-
den en Toekomst (zie ook 
onze website).  
 

Verleden 
Stukje geschiedenis van Loos-
duinen/Houtwijk met wat his-
torische feiten op een rij. Om  
te laten zien wat er voorafging 
aan de ontwikkeling van Loos-
duinen en daarna van ons ei-
gen Houtwijk. Soms best een 
beetje taaie kost, maar soms 
ook wel wetenswaardig... 
 

Heden 
Zo staat Houtwijk er nú voor… 
Wat het heden betreft wordt 
in dit artikel even op een rijtje 
gezet hoe het er nú met ons 
Houtwijk voorstaat. Gebaseerd 
op informatie afkomstig uit het 
Wijkprogramma 2016-2019 
Stadsdeel Loosduinen/Hout-
wijk (Revisie 2021). 
 

Toekomst 
Het jaar 2040 lijkt nog ver weg, 
maar toch worden er nu al al-
lerlei stappen gezet om ons 
een beeld te vormen van een 
mogelijke toekomst voor Loos-
duinen/Houtwijk. Zoals in de 
Agenda ‘Ruimte voor de Stad’, 
waarin ook ons stadsdeel aan 
de orde komt.  
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                   Samenwerking Commissie Loosduinen  
 

Al veertig jaar werkt Wijkberaad 
Houtwijk nauw samen met de 
Commissie Loosduinen. Vooral  
bij wijkoverstijgende projecten 
en problemen zijn de contacten 
met deze bijna 100-jarige werk-
groep uitermate belangrijk.  

 
Een stukje geschiedschrijving: Loos-
duinen is ouder dan onze residentie 
en meer dan 4000 jaar geleden leef-
den hier al mensen, zoals gebleken 
uit opgravingen onder meer in Ock-
enburgh. In de 19e eeuw bloeide het 
voormalige tuindersdorp op door het 
telen van aardappelen en komkom-
mers bestemd voor Engeland. Door 
de groei van Den Haag vond er in 
1903 een herindeling plaats. Loos-
duinen verloor toen een groot deel 
van zijn grondgebied. Op 1 juli 1923  
werd het hele gebied definitief toe-
gevoegd aan de residentie. 
 

Nipte overwinning 

Binnen de Loosduinse gemeente-
raad was hierover gestemd en het 
werd een nipte ‘overwinning’. Er wa-
ren namelijk veel tegenstanders en 
burgemeester Hovy zelf was mordi-
cus tegen, hetgeen het einde van zijn 
burgermeesterschap betekende. De 
gemeente Den Haag strooide de 
Loosduiners zand in de ogen door 
hen een commissie toe te zeggen, 
die hun bijzondere belangen moest 
gaan behartigen: een Commissie van 
Advies voor Land- en Tuinbouw die 
in 1923 werd geïnstalleerd.  
 

Officiële instelling 

Na de tweede wereldoorlog werd de 
Commissie Loosduinen opnieuw 
‘opgericht’. Na vijf jaar aanmodderen 
werd deze commissie uiteindelijk 
officieel ingesteld en B&W benoem-
de de leden en de voorzitter. Door de 
tijd heen veranderde de commissie-
samenstelling. Andere geledingen 
werden gevraagd om hieraan deel  
te nemen en door de stadsuitbreiding 
kregen meer Loosduinse wijken in- 

 
vloed in deze commissie. Er werd 
een onafhankelijk voorzitter gekozen, 
maar de Commissie Loosduinen valt 
nog steeds onder de wethouder, die 
wijkzaken in de portefeuille heeft. 
 

Ontwikkeling 
We kennen de geschiedenis van de 
verdere ontwikkeling van de Com-
missie Loosduinen. Ze kreeg twee 
projectgroepen: ROV (Ruimtelijke 
Ordening en Verkeer) en WB (Wel-
zijn en Beheer) en door de snelle 
ontwikkeling van het stadsdeel qua 
woningbouw, die ten koste ging van 
de tuinbouw, had de projectgroep 
ROV veel te doen. De commissie 
heeft 9 wijken/ buurten onder zich: 
Houtwijk, Bohemen, Waldeck, Kijk-
duin, Kraayenstein, Notenbuurt, Tui-
nenbuurt, Nieuw Waldeck en waar 
het eigenlijk mee begon in het oude 
centrum: de Kom Loosduinen. Moge-
lijk komt er snel een nieuwe wijk bij: 
Vroondaal. 
 

Belangenbehartiging 
“De Commissie Loosduinen probeert 
vandaag de dag de Loosduiners op          
. 

 
allerlei manieren te vertegenwoordi- 
gen en geeft B&W en de gemeente-
raad gevraagd/ongevraagd advies. 
Bouwprojecten worden eerst gepre-
senteerd binnen ROV of de Commis-
sie Loosduinen en zij geeft advies na 
raadpleging van haar project- en 
commissieleden. We hebben elkaar 
dus nodig en waar Houtwijk denkt, 
dat een bepaald project, probleem  
of nieuwe uitdaging groter wordt en 
eigenlijk wijkoverstijgend aan het 
worden is, vindt er overleg plaats  
met de commissie en proberen we 
samen een oplossing te vinden.  
 

Vele kleintjes… 

 ‘Vele kleintjes maken een grote’ 
speelt hierbij een belangrijke rol en 
naar het Stadsdeelkantoor én naar  
de gemeente kun je als bovenlig-
gend orgaan meer invloed uitoefe-
nen. De samenwerking is stevig ver-
ankerd en Houtwijk timmert zelf goed 
aan de weg, maar waar nodig 
springt onze commissie graag  
bij!”, aldus Pjer Wijsman, 
commissievoorzitter. 
 

 


