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VERSLAG BIJEENKOMST VILLA FUTURA – 8 FEBRUARI 2020 

 

Introductie 

De bijeenkomst start met een korte voorstelronde met alle aanwezigen (zowel geïnteresseerden als projectteam). 

Villa Futura maken we met elkaar, dus we vinden het belangrijk elkaar te leren kennen. Na afloop van de presentatie 

heeft een aantal mensen samen met de eigenaren, Gerald en Cretienne van Es een bezoek gebracht aan de locatie.  

 

De inhoudelijk presentatie start met een introductie van het project. Terry van der Heide en Theo Stauttener 

vertellen meer over de locatie en geven een algemene stand van zaken.  

 

De locatie van Villa Futura bevindt zich op de Virulylaan 50, op de 

grens van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Het perceel van 

0,6 hectare ligt in de zogenaamde Vlietzone en is in particulier 

eigendom van de familie Van Es. 

Toekomstige bewoners hebben een grote invloed op hun 

leefomgeving en hoe deze eruit komt te zien: het ontwikkelproces 

loopt in combinatie met workshops en een proces van mede-

opdrachtgeverschap.  Villa Futura heeft innovatieve 

duurzaamheidsambities.  

 

Diana Aten presenteert vervolgens de uitkomsten van de online vragenlijst. De reacties zijn erg waardevol voor het 

projectteam: de antwoorden geven ons inzicht in de wensen en ideeën en helpen ons verder in het ontwerpproces. 

Voor geïnteresseerden schets dit een beeld van de wensen en ideeën in de groep. De antwoorden geven ook inzicht 

in de ideeën met betrekking tot het collectief. In de vragenlijst is gevraagd wat men samen zou willen doen en welke 

suggesties men heeft voor de collectieve buitenruimte. Een selectie van de antwoorden wordt onderstaand, 

willekeurig gekleurd, weergegeven. 

 
 



 

  - pagina 2 van 4 - 

 

Planning en proces 

Momenteel bevindt Villa Futura zich in het ontwerpproces. Samen met geïnteresseerden geven we het project vorm.  

Een volgende bijeenkomst, eind maart-begin april, staat in het teken van concept en architectuur.  

Het voorlopige tijdspad voor Villa Futura ziet er de komende maanden als volgt uit*: 

 
*Onder voorbehoud.  

 

Resultaten workshop duurzaamheid  

De sticker-workshop, gegeven door Kees Duijvestein, is een 

van de uitwerkingen van de strategie “ieder mens telt” waarbij 

de aanwezigen met stickers aangeven wat zij belangrijk 

vinden. Om de vier kwaliteiten meer handen en voeten te 

geven, zijn er thema’s aan toegevoegd. 

People  gezondheid, veiligheid, participatie, 

levensloopbestendigheid, comfort, sociale 

samenhang en ethiek. 

Planet  energie, water, materiaal, mobiliteit, 

afval/hergebruik, natuur&landschap en 

voedsel. 

Profit welvaart/winst, betaalbaarheid, 

transparantie, werkgelegenheid, bereikbaarheid, beheerbaarheid en circulaire economie. 

Project  degelijkheid, omgeving, imago, visuele kwaliteit, flexibiliteit, ruimtelijke opbouw, 

herontwikkeling. 

 

Een groene sticker betekent “ik vind dit thema belangrijk, ik zet mij daarvoor in”, blauw betekent “ik vind dit thema 

belangrjk, maar ik laat het (graag) aan anderen over”, met een gele sticker geeft men aan dat het thema ter discussie 

staat en een rode sticker betekent ‘ik vind dit thema hier onbelangrijk, daar moeten wij ons niet mee bezig houden’. 

Zowel de geinteresseerden in Villa Futura (vierkante stickers) als de projectgroep (ronde stickers) hebben hun 

prioriteiten voor het project door middel van de stickers kenbaar gemaakt.   
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Uitkomsten 

Van de 4 P’s scoort Planet (milieukwaliteit) het hoogst, gevolgd door People. In de top 10 (onderstaand) zitten alle 

zeven Planet aspecten. Dat komt overeen met hetgeen de projectgroep heeft gezegd bij het gemeentelijke HIT 

(Haags Inititieven Team).  

De toekomstige bewoners en de projectgroep zijn redelijk gelijk gestemd, met uitzondering van: 

• levensloopbestendigheid en betaalbaarheid; de bewoners vinden dat belangrijker 

• de relatie met de omgeving die door de projectgroep belangrijker wordt gevonden 

Bij alle andere aspecten is het verschil kleiner. 
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De score wordt als volgt toegekend: groene stckers krijgen 2 punten, blauwe stickers 1 punt, gele 0 en rode minus 1 

punt. De toptien van de prioriteiten van de bewoners en het projecttem tesamen wordt dan: 

 

1 21 energie Planet 

2 18 gezondheid People 

3 17 natuur & landschap Planet 

4 11 voedsel Planet 

5 10 water Planet 

6 9 sociale samenhang People 

7 9 materiaal Planet 

8 9 afval/hergebruik Planet 

9 8 mobiliteit Planet 

10 8 visuele kwaliteit Project 

 

Concept en architectuur 

In het laatste deel van de presentatie neemt Klaas Waarheid de aanwezigen mee in het karakter en de historie van 

het gebied en de locatie. De verdwenen en aanwezige landgoederen en buitenplaatsen zijn kenmerkend voor de 

verschillende zones. De ambitie is om het concept, de stedenbouwkundige modellen en uiteindelijk het type 

woningen, aan te laten sluiten op de het karakter van de Vlietzone. Tot slot worden door Klaas enkele inspirerende 

ontwerpen en (architectuur)stijlen getoond.  

 

Tot slot 

We danken alle aanwezigen voor hun actieve inbreng en kijken uit naar het volgende moment dat we elkaar 

ontmoeten! Een datum voor deze bijeenkomst zal via onze website en per mail gecommuniceerd worden. 


