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PODIUM 

Ontwerpen aan de polder

Hoofddorp New Town

Kantorenleegstand

Voedselproductie

Tijdelijke gronden 

Luchthaven Schiphol

Dag van de Architectuur

Testcase Haarlemmermeer

Schuurplaatsen

Bereikbaarheid per fiets

Kinderworkshops

Woningontwikkeling HM

Werklust

airport FARM city

ruimtelijke opgaven 
voor jongeren

de transformatie van HM
ism Theo Baart

Herbestemming met de 
focus op broedplaatsen

symposium voor vakpubliek 
ontwikkelingen woningmarkt

groene ruimte Schiphol

voedselproductie in de 
Metropo(o)lder

Onafhankelijk platform. 
Positioneert zich als: 

aandrager, criticus en 
organisator. Vormt het  
geweten van de regio, 

voor: bewoners, be-
drijven en de overheid!

Toelichting verplicht! 
Van Luchthaven tot 
Brugdorp, Metro-

po(o)lder, Schuurwon-
ing en Geluidscontour, 

Banenmarkt; 
reserveren voor 30 jaar.

HAARLEMMERMEER

regio Schiphol als duurzame 
voedselproducent

gebruik van onbebouwde 
gronden

Airport Farm

Tijdelijke gronden voor 3D print

Verbinding Zorg&Wonen

impact decentralisatie

Proeftuinen HM

Luchthavenkennis HM

Bouwen als maatpak

combinatielezingen met 
jonge ontwerpers

Brugdorpen

Reservering 2e Kaagbaan

Park 21

Minisymposium

Geluidslandschap

Websitebezoek: 
ca1500 unieke 
bezoekers per 
maand 

Activiteiten 2014: 
30 
(exposities, 
workshops, 
lezingen, presen-
taties, etc.)

Social media:
Facebook: 222 likers
Tweets: 782
Followers 546
LinkedIn: 136

Doelgroepen:
Vakpubliek
Jongeren
(Jonge) architecten 
en ontwerpers

Doelgroepen:
Hoogleraren
Gemeente HM
Innovators
Studenten Etc.

Activiteitenbezoek: 
tussen 20 en 150 
deelnemers 
tussen 200 en 600 
bezoekers

Unieke bereikbaarheid 
luchthaven Schiphol

Thuisvoelen in de VINEX

Doelgroepen:
CEO’s 
Directeuren
Pioniers
Bewoners
ondernemers uit HM

Hoofddorp / Nieuw-Vennep

Connectie luchthaven 
agrariërs herstellen

Productie van duurzame ge-
wassen op tijdelijke gronden
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VOORWOORD
Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol is 
een onafhankelijk platform. Een aanjager van grote en kleine 
vraagstukken die belangrijk zijn voor nu en later. Een criticus 
en organisator van een uitgebreid programma over ruimte-
lijke inrichting van Haarlemmermeer en Schiphol, oftewel de 
Metropo(o)lder.

Daarmee is de organisatie een kennisnetwerk, een  plaats van 
dialoog, van verkenning en ontwerp, voor bewoners, bedrijven, 
overheid en het onderwijs. Podium voor Architectuur werkt 
daarom nauw samen met uiteenlopende partners aan  projec-
ten over ruimtelijke  inrichting en innovatieve vraagstukken. 

We kijken voldaan terug op een inhoudelijk, intensief  pro-
gramma, met vele dwarsverbanden, samenwerkingspartners, 
toegenomen bereik, nieuwe publieksgroepen en organisch 
ontwikkelde projecten. 

De werk- denk -en verkenningsruimte  is  vergroot, mede  dank-
zij de toegekende subsidie van SCI.
Podium heeft zich als kennisnetwerk extra op de kaart kunnen 
zetten. 

Dankzij de inzet van de St Vrienden en de Programmaraad, en 
de samenwerking met partners, hebben we afgelopen jaar een 
groot aantal activiteiten kunnen realiseren. 

Namens het team, 

Yvonne Lub

Gemeente Haarlemmermeer
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ACTIVITEITENPROGRAMMA INHOUD EN WERKWIJZE
Podium voor Architectuur komt vanuit toekomstgerichte 
actualiteit, in samenspraak met landelijke adviseurs, Program-
maraad, stichting Vrienden Podium Architectuur en samenwer-
kingspartners tot een inhoudelijk meerjarige programmering. 
Architectuur, landschapsarchitectuur, stedelijke ontwikkeling 
en ruimtelijke inrichting in de huidige en toekomstige tijd, 
vormen de drager en verbindende factor voor de activitei-
ten. Haarlemmermeer als onderdeel van de Metropoolregio 
Amsterdam, en groeigemeente, heeft een variëteit aan ste-
delijke en dorpse bebouwing, met bestemmingen die variëren 
van wonen tot werken. Binnen dit relatief jonge gebied waar 
pioniers zich vestigden en waar innovatie wordt bedreven, 
werpt Podium zich op als kennisnetwerk, inspirator, aanjager 
van discussie over actuele vraagstukken en verbindende partij 
met een experimenteel  programma. Vernieuwing is standaard 
en kenmerkend; het Podium staat bekend om zijn laboratorium-
functie. De titel Welkom in de Metropo(o)lder  omvatte  in  2015 
vijf programmalijnen. 

o Het Basisprogramma, -kinderworkshops, jongeren   
 ontwerpen aan de polder en Dag van de Architectuur
o Tussen Tijd continuering tijdelijke bestemmingen,   
 Werklust, Gereserveerde Gronden en Schuurplaatsen 
o Voedselproductie in de Metropo(o)lder, verbinding als  
 bouwsteen van een  betere luchthavenregio
o Op weg naar een betere luchthavenregio, continue  
 ring luchthavenserie 2012-2016 met Fietsroute,  
                Symposium en Proefstation
o Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden, ontwerpen aan  
 de vragen van de toekomst, binnen Bouwen als
                Maatpak en Woonsymposium 

Het Activiteitenprogramma is tot stand gekomen op basis van 
de inhoud en ervaringen van 2014 en de jaren ervoor. Het acti-
viteitenprogramma is gericht op verkenningen en experiment  
vanuit actuele vragen en urgentie bij vakpubliek en bewoners, 
op de dialoog en toegankelijke uitkomsten. De programma-
onderdelen hebben zelfstandige waarde en zijn onderling 
verbonden met crossovers naar beeldende kunst, e-cultuur en 
productvormgeving. De activiteiten richten zich op een breed 
publiek van diverse leeftijden en leefstijlen binnen Haarlem-
mermeer. 

FOCUS OP TOEKOMSTBESTENDIGHEID EN SAMENWERKEN
Podium voor Architectuur heeft de focus vanaf 2015 op de 
bouwstenen van een betere luchthavenregio en de verbindin-
gen daartussen. Alle programmaonderdelen worden getoetst 
aan deze focus. Schijnbaar onafhankelijk van elkaar krijgen 
activiteiten invulling en gestalte op de zogenoemde toekomst-
bestendigheid en ontwikkeling van de regio en haar stad, 
dorp, kern in Haarlemmermeer. Hoe willen we functioneren als 
stad/ regio in de toekomst? Nemen we in voldoende mate onze 
rol als aanjager? Hoe visualiseren we de toekomst? Welke 
rol speelt cultuur in de ontwikkeling van de stad? Daar waar 
samenwerken en verbinden boven sectoraal mogelijk is, doen 
we dat.

Voorbeeld  
Podium voor Architectuur is samenwerkingspartner van de 
gemeente in Hoofddorp- Centraal, de transformatie van de 
zone station, Beukenhorst, centrum. Binnen H-C wordt met 
bewoners, jongeren, eigenaren, beleggers en ondernemers in 
een serie workshops aan de opgave van het gebied gewerkt, 
met ontwerpbureaus als gespreksleider. Drie  onderdelen uit 
het Activiteitenprogramma zijn ingezet op het gebied H-C: 
de Dag van de Architectuur is gevierd in Beukenhorst West/ 
Hoofddorp-Centraal, met een terras voor één dag en een 
open kantoor vol start-ups. Dat geldt ook voor de zogenoemde 
Schuurplaatsen (de broedplaatsen in de polder), over  invulling 
van leegstand en inventariseren van behoeften bij starters. 
Proefstation over experimentele ontwikkeling rond werken en 
wonen, kon dankzij de samenwerking uitgroeien tot een dag vol 
workshops in een leeg kantoor, rond de centrale vragen over 
de mogelijkheden en behoeften van eigenaren, ontwikkelaars, 
gebruikers en start-ups: proefstationhoofddorp.nl. 

SAMENWERKINGSPARTNERS EN FONDSEN
Lokaal: Gemeente Haarlemmermeer, afdelingen cultuur, 
strategie, onderzoek en ruimtelijke ordening, wonen, luchtha-
venzaken en economie, knooppuntenontwikkeling provincie 
NH, Ymere, BPD (Bouwfonds), Schiphol Group, Schiphol Area 
Development Company (SADC), Kennislab, APPM consultants, 
Rabobank Regio Schiphol, AM vastgoed, Boer Bos, Bouw-
land, Natuur en Milieu Centrum, vier scholen voor voortgezet 
onderwijs, fotografieverenigingen, projectontwikkelaars en 
vastgoedeigenaren en ontwerpbureaus waaronder HIK ont-
werpers, bureau SLA, Lingotto, Urhahn UD.
Cultuurpartners: Kunstfort bij Vijfhuizen, Historisch Museum 
HM, Museum de Cruquius en de partners Cultuurgebouw.
Landelijk en internationaal: MRA architectuurcentra, TU Delft, 
Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Hogeschool van 
Amsterdam, Hogeschool Den Haag, faculteit Kunst, Media en 
Technologie HKU, ETH Zürich.

De bijdrage voor het Activiteitenprogramma van het Stimule-
ringsfonds voor Creatieve Industrie stelt het Podium in staat om 
onafhankelijk te blijven, eigenzinnige standpunten in te nemen 
en kritische vragen te stellen. 
Fonds 21 heeft een jaarsubsidie specifiek voor de interdiscipli-
naire onderwijsprojecten toegekend. 
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De stichting Vrienden Podium voor Architectuur heeft vele 
gekapitaliseerde uren ingezet om het programma te verdiepen 
en voor het werven van donaties, sprekers en locaties. De 
Programmaraad is vernieuwd en ontwikkelt en reflecteert het  
interdisciplinaire Activiteitenprogramma.

Het kernteam heeft een bezetting 2,2 FTE van vier personen op 
inhoud, communicatie en office management. Voor extra inhou-
delijke en vormgevende medewerkers, maken we gebruik van 
externe deskundigheid op projectbasis. De externen hebben 
een sterke binding met het Podium waardoor we op een groot 
team kunnen rekenen, terwijl we met minimale vaste perso-
neelslasten werken. 

Team: 
Yvonne Lub, coördinator | Barbara Luns, projectleider | Rosa 
Romeyn, PR & Communicatie | Leila Muranovic, office mana-
ger | freelance: Brenda van Leeuwen, projectleider | CV’s zie 
bijlage. 
Programmaraad: 
Daniël van den Berg (architect Tordoir Van den Berg Architec-
ten Hoofddorp), Ben Ewals, (architect BUROBEB/technasium 
Kaj Munk), Martine van Vliet (Loos van Vliet - Atelier voor 
Stedenbouw, Landschap, Architectuur), Peter van Assche 
(architect bureau SLA) Loek van Vliet (fotograaf) 
Vrienden Podium: 
Frits Vermeijs (vml. sectorhoofd Strategisch Beleid, gemeente 
HM), Joop Krul (vml. Directeur Airport Development and Stra-
tegy, Schiphol), Paul Jansen (Commercieel directeur, SADC), 
Kees Smilde (Directeur, Case-Management Delft), Mark Soree 
(Lid schoolleiding Kaj Munk-College, Hoofddorp) 
Daniela Wullers (Adviseur en onderzoeker ruimtelijke en maat-
schappelijke vraagstukken

COMMUNICATIE
De communicatie voor, tijdens en tot besluit van de activitei-
ten verloopt via uiteenlopende (online) middelen op een zo 
persoonlijk mogelijke manier. De nazorg is gericht op blijvende 
betrokkenheid en overdracht van de inhoud door digitale 
verslagen, webpublicaties en contact via onder meer sociale 
media. Voorgaande jaren hebben vele publicaties de basis 
gevormd voor de huidige activiteiten. Het gaat hierbij om 
webpublicaties (luchthavensymposia) en boekvorm (Werklust, 
Dialogen). Op deze manier stapelt de ervaring en de kennis zich 
op door de verschillende inhoudelijke lijnen heen en wordt de 
verbinding ertussen zichtbaar. Hierdoor blijven partners lang 
met ons samenwerken. 
De communicatie met jongeren 18-30 jaar heeft zich gedurende 
2015 versterkt door verbinding met MeerWaarde (welzijn), 
en Hoofddorp-Centraal met specifieke jongerenworkshops, 
gericht op wonen. 
Het webbereik is enorm toegenomen. Daar kunnen we drie 
positieve oorzaken voor noemen. 
- Podiumarchitectuur.nl is vernieuwd naar een   
 gebruikstoegankelijker structuur en aangepaste   
 vormgeving die de identiteit onderstreept met   
 veel beeld. In een oogopslag is de samenwerking met  
 partners en jongeren zichtbaar. Het     
 programma Ontwerpen met jongeren heeft een eigen   
 website gekregen:

 - Lerenindemetropolder.nl. Op de kaart van Haarlem  
 mermeer etaleren zich alle projecten, op inhoud en   
 opdrachtgevers/experts. De samenwerking met  
 Hoofddorp-Centraal tenslotte, leidde tot de website  
- Proefstationhoofddorp.nl als eigen platform, gelinkt   
 aan gemeente en Podium voor Architectuur voor   
 speciale activiteiten in het gebied van station   
 naar centrum.

De activiteiten op de sociale media breiden zich uit. Twitter, 
LinkedIn en Instragram groeien; de interesse voor de projecten 
is te zien aan statistieken.
FB campagnes slaan goed aan en worden actief ingezet voor 
het werven van publiek en PR. De respons kende als hoog-
tepunt Proefstation Hoofddorp, met nieuwe en gevarieerde 
bezoekers.

Podium voor Architectuur ontwikkelt geen actief programma 
op de diverse lagen van erfgoed. Erfgoed vormt echter wel de 
vanzelfsprekende basis voor de projecten: wie niet weet waar 
hij vandaan komt, de ontstaansgeschiedenis niet kent en weet 
waar de diversiteit van de pioniersgeest in de polder vandaan 
komt, kan het gebied niet echt begrijpen. Historische ge-
biedskennis vormt de basis van de huidige tijd en de drang tot 
vernieuwing vanuit handelen. De laatste jaren spelen de lokale 
fotografen een rol in het documenteren van de polder, vanuit 
heldere thema’s die inzicht geven over de gebiedsontwikkeling. 
In de projecten met jongeren, krijgt de geschiedenis, hoe kort 
ook, altijd een plaats. 
In 2015 is een speciaal communicatieproject met amateurfo-
tografen uitgerold om het gebied in beeld te brengen en een 
parallel te trekken van met historische beelden maar ook de 
leegstand van een gedateerd kantorenpark. 

Extra communicatiesubsidie werd toegekend door Stichting 
Ruigrok en Prins Bernhard Cultuurfonds.

Bereik 2015 – zie kalender
Deelnemers: 3.036
Bezoekers: 7.512
Communicatie online bereik (social media en nieuwsbrief): 681.620
Passief bereik: 339.818
Web bereik: 1.272.119

Compleet overzicht: zie bijlages
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BASISPROGRAMMA

Kinderworkshops 
De workshops zetten aan tot nadenken over architectuur. Kin-
deren van 6 - 12 jaar leren reflecteren en beschouwen, vanuit 
henzelf, de omgeving en de wereld. Centraal staat het leren 
vormgeven van eigen ideeën (ruimtelijk inzicht). Het is een 
effectieve manier om kinderen vanaf jonge leeftijd te betrek-
ken bij de gebouwde en landschappelijke omgeving en een 
basis creëren voor betrokkenheid op latere leeftijd. Het werken 
vanuit thema’s spreekt zowel kinderen als de ouders aan.
Avonturenplein 
In januari en februari werkte de IJwegschool in Hoofddorp 
met schoolbestuur, ouders en kinderen uit onder- midden- en 
bovenbouw aan ontwerpen voor een nieuw schoolplein. Het 
omringende plein verandert naar een veilig, groen en fantasie-
rijk avonturenplein. 
Droomstad tijdens het Groene loper festival
Bouwen vanuit duurzame constructies met bamboe en elastiek. 
Kinderen als bouwer werkten aan hun droomstad. Vanuit ruim-
telijke vormen, verbindende  bamboestokken als constructie.  
Aan het eind van de dag is er een prachtige ruimte ontstaan. 
RUIMTE-Makers tijdens de Kinderkunstweek, bouwden met 
bamboe, van 2D naar 3D geometrische vormen.
Polderparade workshops
Jonge kinderen vanaf 4 jaar bouwden  tijdens de aftrap van het 
seizoen met dozen aan de skyline van de stad.
Jongeren vanaf 12 jaar gingen met spuitbussen aan de slag op 
formaat 12 x 2 meter; hoe kun je professioneel te werk gaan 
met graffiti en de openbare ruimte een ander gezicht geven?

Workshops ruimtelijke opgaven voor ontwerpers met jongeren 
In workshops werken ontwerpers met jongeren  opgaven voor 
ruimtelijke inrichting van de polder; van stationsgebied, brug-
gen, brugdorpen, pleinen, openbare werkplekken.
Bedrijven, kleine ondernemers en ontwerpers vervullen de 
rol van opdrachtgever met een probleemstelling of vraag. De 
participerende burger is de wens van zowel non profit organi-
saties als het bedrijfsleven. Bedrijven benoemen de behoefte 
aan een ander type denker, met een onderzoekende houding, 
die initiatief neemt . 

Door koppeling aan deskundigen uit het werkveld, krijgen jon-
geren zicht op hun talent, beroep en studie. Bovendien ontstaat 
deelname en betrokkenheid van jongeren bij vormgeving van 
de ruimte. Breed publiek bezoekt de exposities van de uitkom-
sten in het Cultuurgebouw, bij een opdrachtgever of gemeen-
tehuis. Juryleden kiezen we strategisch op de invloed van de 
uitkomsten: beleid, bestuurlijk, politiek en uitvoerend.

Design thinking 
Binnen de processen met participanten en jongeren is veel 
aandacht voor Design Thinking: Hoe kun je ontwerpers en 
leerlingen bewuster maken van je rol in het proces en in welke 
fase van het proces je bent?
Een extra stap is gezet met de ontwikkeling van een model 
Design Thinking, binnen een afstudeerproject van Britt Dek-
ker, student Academie voor Beeldende Vorming, AKH, tevens 
ruimtelijk ontwerper.

Tijdens een inspiratiesessie voor ontwerpers, opdrachtgevers, 
jongeren en professionals  uit voortgezet onderwijs, is gespro-
ken over de toekomstbestendig leren en werken, wat vraagt de 
toekomst van de jonge ontwerper? Hoe kun je je eigen toe-
komst ontwerpen? 

Ontwerpopgaven 
Groene verbinding | Belangrijk thema in het proces van Hoofd-
dorp Centraal is het zoeken naar verbinding tussen deelge-
bieden. Gemeente Haarlemmermeer ziet ‘groen’ als een van 
de mogelijke verbindingen. Bij ‘groen’ denken we aan letterlijk 
groen aan de route, maar ook aan verduurzaming, milieu, voed-
sel en energie. Jongeren van 14-16 jaar onderzochten tijdens 
workshops  hoe deze verbindende factor vorm zou kunnen krij-
gen langs de route van station Hoofddorp naar het Raadhuis-
plein en werden verrast door nieuwe ideeën en verregaande 
uitwerking.

Branding Proefstation Hoofddorp | Aan de zuidkant van Hoofd-
dorp ligt kantorenpark Beukenhorst. Beukenhorst-West kampt 
met leegstand. Podium voor Architectuur maakt langlopend 
programma op Leegstand & Herbestemming. Tijdens de Dag 
van de Architectuur op 19 juni werd één van de gebouwen 
in het gebied opengesteld, op zoek naar nieuw gebruik en 
invulling in de toekomst. Podium vroeg jongeren 12-16 jaar van 
het Kaj Munk College na te denken over een brandingscon-
cept voor Proefstation Hoofddorp. Het voorstel zet in op een 
multifunctionele ontmoetingsplek waar jong en oud, amateur 
en professional elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen, in 
werkelijkheid én via een aansluitend online platform. 

“Wat is je beeld van de wereld, wat zijn 
de relaties, wat gebeurt er om je heen, 
wat kun je ermee?”

“Hoe kun je jonge ontwerpers bewuster 
maken van je rol  in het proces en in 
welke fase van het proces je bent?”
Kai van Hasselt

Kinderworkshops
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Brugdorpen | Co-creatie met: jongeren 12-14 jaar via Kaj Munk 
College, Bouwfonds Property Development, Historisch Museum 
Haarlemmermeer, Museum Cruquius, Gemeente Haarlem-
mermeer, dorpsraden Haarlemmer-meer, dorpshuis de Oase 
Zwaanshoek 
Brugdorpen – Parels aan de Ringvaart is een gezamenlijk pro-
ject met Bouwfonds Property Development. BPD is betrokken 
bij de ontwikkeling van ruimte in Haarlemmermeer en geïnte-
resseerd in woonwensen en behoeften van mensen. 
Aan de rand van Haarlemmermeer bevinden zich kleine dorpen 
aan weerszijden van de Ringvaart die een sterke ruimtelijke 
relatie hebben.  BPD vroeg jongeren statistisch onderzoek 
te doen naar de onderlinge ruimtelijke verhouding van acht 
brugdorp-combinaties, op basis van thema’s als demogra-
fie, voorzieningen, infrastructuur en woonmilieu. Historisch 
Museum Haarlemmermeer verzorgde een lezing en een bezoek 
aan museum Cruquius. Presentatie van het project vond plaats 
in dorpshuis de Oase in Zwaanshoek. Een expositie van werk 
heeft gestaan in het Cultuurgebouw en later in het Raadhuis 
Hoofddorp. 

Nieuwe concepten voor Hoofddorp Winkelstad | Co-creatie 
met jongeren 16-18 jaar via vmbo, Hoofddorp Winkelstad, 
Hoofddorp-Centraal, Gemeente Haarlemmermeer, HIK-Ontwer-
pers. 
De centrummanager ziet graag dat het centrum van Hoofddorp 
een gezellig en innovatief lokaal karakter heeft. Langs de route 
naar het winkelcentrum en in het winkelcentrum is veel leeg-
stand, met een negatieve invloed op de kwaliteit. Hoofddorp 
Winkelstad vroeg jongeren om ervaringen en adviezen  voor 
(tijdelijke) invulling van leegstaande panden, in de vorm van 
pop-up stores, nieuw gebruik en innovatieve concepten. 
De workshop werd begeleid door ontwerpbureau HIK-Ontwer-
pers. De jongeren  presenteerden hun ideeën aan de hand van 
een samengevoegd harmonicaboek op A3-formaat. De resulta-
ten zijn geëxposeerd in de gymzaal waar het open proces van 
Hoofddorp-Centraal plaatsvindt. 

Haarlemmermeer toekomstbestendig – Water en Energie | 
Co-creatie met jongeren 12-14 jaar via KSH, NMCX, Hoogheem-
raadschap Rijnland, Park 21, Meerboeren, PWN, Eelco Dekker 
(landschapsarchitect).
Samen met  NMCX, centrum voor duurzaamheid, en de KSH 
ontwikkelde Podium een groot project met grote vragen over  
water en energie. Het project ‘water’ was  onderverdeeld 
in 8 deelopgaven met elk een specifiek karakter veiligheid, 
landbouw & verzilting, waterberging, afvalwater, recreatie, 
waterwonen, infrastructuur en biodiversiteit. Aan elke deelop-
gave werd  een opdrachtgever en gastdocent uit het netwerk 
verbonden. Idem voor deelthema ‘energie’.  De verkenningen 
en uitkomsten zijn door de jury beoordeeld op diepgang en 
functionaliteit.  

Een extra subsidie kwam van Fonds 21. Het gaf ruimte voor 15 
extra projecten en de bouw van een website 
www.lerenindemetropolder.nl waarop alle projecten zijn be-
schreven, is toegankelijk voor docenten en jongeren, klaar voor 
gebruik. 

 
Dag van de Architectuur
De waan van de dag vraagt om actualisatie van het pro-
gramma. De oorspronkelijke opzet om in het kader Jaar van 
de Ruimte te programmeren op Vinex, bleek niet bij de urgente 
vraagstukken rond transformatie van het stationsgebied te 
passen. 
De inhoud van de dag van de Architectuur hebben we aange-
past naar de behoefte: 
Proeven van de ruimte rond station Hoofddorp, een terras voor 
een dag. Beleef het aantal beschikbare m²’s voor (tijdelijk) ge-
bruik door starters, ondernemers, onderzoekers, kleinschalige 
productiebedrijven.
Dwars door Haarlemmermeer loopt de Nederlandse hoofdroute 
van Antwerpen naar Amsterdam. Op 3 minuten afstand van 
Schiphol, midden in de Metropoolregio Amsterdam, ligt station 
Hoofddorp. Met een oversteek is daar de unieke locatie Beu-
kenhorst West, een kantorenpark met ruime lanen, grenzend 
aan het bos en een overvloed aan ruimte. 
‘’Bekijk vrijdag 19 juni in twee open kantoren de gebruiksmo-
gelijkheden. Met een terras voor één dag, kleine hapjes, klein 
drankje voor kleine prijzen tijdens Hoofddorp Happy Hour v.a. 
16.00 uur. Proeven van broodjes en smoothies van Snel&Verzzz, 
bbq van De Beul en drankjes van Première.‘’

Programma
1. Rondleiding Het Nieuwe Kantoor
2. Fotosafari Beukenhorst 
3. Yoga workshop
4. Graffiti workshop
5. Steppen door een leeg gebouw!

Website Leren in de Metropo(o)lder

Dag van de Architectuur
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TUSSEN TIJD CONTINUERING TIJDELIJKE BESTEMMINGEN

Werklust, de transformatie van Haarlemmermeer   
Nadenken over wonen, werken, mobiliteit, knooppunten, infra-
structuur

Tussen Tijd heeft als hoofdproject Werklust in samenwerking 
met Theo Baart opgeleverd: een serie expertmeetings over de 
transformatie van de polder, met samenvatting in de publi-
catie Werklust Dialogen, een publicatie op de gevel van het 
Cultuurgebouw, de krant Werklust voor de inwoners, een blog 
en publicatie in de Correspondent, de boekpresentatie met 
excursie  en een tentoonstelling in samenwerking met Galerie 
de Meerse, na afloop van de tentoonstelling in het Nederlands 
Fotomuseum Rotterdam.

In de fotografie, presentaties en de krant ligt de focus op 
ontwikkeling van knooppunten, verstedelijkt wonen, agrari-
sche activiteiten en recreatie. Werklust beziet de regio als een 
infrastructureel landschap met ontwikkelingen die historisch 
gegroeid zijn of vanuit de laatste inzichten ontworpen zijn. De 
infrastructuur levert niet alleen verbindingen tussen plekken 
op: het worden plekken waar vooral gewerkt wordt. Werklust 
visualiseert en archiveert de fysieke situatie, vragen en kansen 
voor de toekomst.
De serie expertmeetings is najaar 2014 gestart en hebben we 
vervolgd in 2015.

Kwaliteitsbeeld en nieuwe opgaven voor het MRA-landschap 
- 13 nov 2014
introductie door Theo Baart (fotograaf), op Werklust en Jandirk 
Hoekstra (landschapsarchitect en Provinciaal Adviseur Ruimte-
lijke Kwaliteit van de Provincie Noord-Holland (PARK)).
De as station – centrum Hoofddorp, nieuw perspectief voor 
Beukenhorst West - 11 dec 2014
Hilco van der Wal (consultant APPM) en Sjoerd Feenstra (part-
ner Urhahn Urban Design) over één van de 7 lijnen die Theo 
Baart uitzet in Werklust: de route vanaf station Hoofddorp via 
Beukenhorst West naar het Raadhuisplein. Hoe kun je met een 
gebiedsbrede aanpak de leegstand van kantoren terugbren-
gen? En hoe geef je de trans¬formatie naar een gemengd stuk 
stad vorm? 
Van Amsterdam Zuid naar Schiphol South: de ontwikkeling 
van knooppunten - 29 januari 2015
Ton Bossink (Provincie Noord-Holland) gaf aan de hand van 
de publicatie Maak Plaats - zijn visie op de optimale balans en 
positie van het station in zijn algemeenheid, binnen het gehele 
netwerk van knooppunten in de metropoolregio Amsterdam. 
Vervolgens spraken Pepijn van Wijmen en Paul Gerretsen over 
de mogelijke implementatie (het hoe?) van de bevindingen uit 
Maak Plaats. 

De circulaire economie van de Westas - 19 maart 2015
Jan Rutten (communicatiedeskundige), Paul Jansen (commer-
cieel directeur SADC) en Sander van Voorn (programmama-
nager Greenport Aalsmeer) over ontwikkelingen op het gebied 
van circulaire economie binnen de Westas.
Toekomst van de ruimtelijke ordening - 9 juni 2015 
Moderator Peter Oussoren. Hans Leeflang (directeur Strategie, 
Kennis en Innovatie van het ministerie I&M) sprak  vanuit een 
Haags perspectief over de verandering in de systematiek van 
het ruimtelijk ordenen, de relevantie van de instituties in de 
netwerksamenleving en de multirol van de overheid. Paul Bos 
(Boer Bos) vertelde over de AirportFarm en de rol van voedsel 
in relatie tot ruimtelijke ordening anno nu. Aansluitend vertelde 
Wim van der Lee (procesmanager gemeente HM) over Hoofd-
dorp-Centraal, een open proces waarbij bewoners samen met 
vastgoedeigenaren, ondernemers, werkenden en andere be-
trokkenen ontwerpen aan drie perspectieven voor het gebied 
tussen station Hoofddorp en het centrum.

De opening van de tentoonstelling Werklust in galerie de Meer-
se op 27 januari 2016, vormde de afronding van het project, met 
een  voorwoord door Derk Reneman (wethouder) en een lezing 
door Arie Bleijenberg (onderzoeker, auteur) over mobiliteit in de 
regio. 

‘Waar is wie bezig in Nederland? Van 2040? De 
grote kwaliteit is: heel goed kijken. Weg uit de 
Haagse torens en weg van het abstracte con-
cepten ontwikkelen. En naar buiten, het land in. 
Goed kijken naar wat er momenteel gebeurt in 
het land. Welke mensen willen wat en kunnen 
wat?’
Hans Leeflang

er zijn grote thema’s (de energietransitie, 

TUSSEN TIJD
—
WERKLUST
DIALOGEN
>
podium voor architectuur 
haarlemmermeer 
en schiphol

Werklust bijeenkomsten

Werklust publicaties en expositie in de Meerse



8JAARVERSLAG 2015 SCI | PODIUM VOOR ARCHITECTUUR HAARLEMMERMEER EN SCHIPHOL

Gereserveerde gronden voor 3D-print, Een Ontstemmingsplan
Hoe kan de regio Schiphol zich creatief en logistiek positio-
neren? Wat zijn de meest urgente vragen binnen de MRA op 
logistiek gebied en innovatie? Welke gronden zijn gereserveerd 
voor  logistieke bedrijven, wat is de verwachte ontwikkeling 
van bedrijvigheid rond de luchthaven en is het mogelijk om op 
gereserveerde gronden regionaal nieuwe cycli op het gebied 
van 3D-printen tot stand te brengen? Kan er een voorbeeld-
landschap met BioBased-gewassen ontstaan? Hoe kan de 
Biobased Economy in een versnelling geraken? 
Tijdens diverse voorbereidende gesprekken met deskundigen 
werd helder dat de vraagstelling enerzijds voorliep op de reali-
teit en anderszins werd ingehaald. De circulaire economie van 
Haarlemmermeer raakt in een stroomversnelling, er wordt veel 
ontwerpend onderzoek gedaan en de regio telt diverse pioniers 
en innovators. 

De stand van zaken is om die reden niet geïsoleerd binnen ex-
pertmeetings maar als zogenoemde ‘bouwsteen van een betere 
luchthavenregio’ benoemd en als deel van de vraagstelling in 
het symposium geplaatst. De begrootte kosten zijn verschoven 
naar het luchthavensymposium in Pakhuis de Zwijger.

Schuurplaatsen 
Het programmaonderdeel Schuurplaatsen is in samenhang  
met Proefstation Hoofddorp ontwikkeld, met de focus op herge-
bruik en herbestemming van leegstand.
Waar zijn locaties voor experiment van ondernemers, ontwer-
pers en musici in een gebied dat te midden van bedrijvigheid 
veel leegstand kent? Vanaf 2011 programmeert Podium op (tij-
delijke) herbestemming van leegstandtijd. In 2015 heeft Podium 
concreet met vraag vanuit de samenleving gewerkt. 
Diverse locaties  – Bolsfabriek Nieuw Vennep - en zone 
centrum - station in Hoofddorp zijn besproken met betrokken 
partijen/ervaringsdeskundigen tijdens werksessies  en loca-
tiebezoeken aan onder andere de Honigfabiek in Nijmegen en 
ZOHO Rotterdam. Betrokkenen: Pablo Menes (jongeren) D66, 
MeerWaarde(welzijn) Timpaan (ontwikkelaar), YounGold (coa-
ching jonge ondernemers).

Door samenwerking  met de gemeentelijke kerngroep Hoofd-
dorp-Centraal, hebben we uitgebreid ingezoomd op leegstand 
van kantoren en transformatie naar nieuwe werkbestemmingen 
en wonen door jongeren.
Binnen het proces was ruimte voor experiment met wet- en 
regelgeving en denken over financieringsmodellen en de rol 
van gemeente. Wat zijn de kansen en verwachtingen in een 
open proces? 
Hoe wil de gemeente in de nieuwe tijd van de participatiesa-
menleving met deze vraag omgaan? Wat is de rol van lokaal 
bestuur en burgers?  
Door samenwerking met H-C was het mogelijk budget over-
schrijdend te werken met een lezing over deze vragen. Prof.dr 
Hans Boutellier deelde zijn expertise vanuit zijn publicatie ‘de  
Improvisatiemaatschappij’ over de sociale ordening binnen een 
onbegrensde wereld. 

De ontwerpworkshop voor (jongeren)huisvesting op 9 oktober 
tijdens Proefstation Hoofddorp was een succes. Er werden 
plannen ontworpen die vragen om een concretere aanpak. De 
ontwerpworkshop Wie Wil Wonen op 24 november gaf een 
vervolg aan het enthousiasme en de inventarisatie van behoef-
ten. Onder leiding van Peter van Assche maakten jongeren, 
ontwerpers, studenten  en starters, ontwerpen  op basis van de 
kantoorpanden in Beukenhorst-West waarvan de eigenaren de 
gebouwen willen transformeren. Niet alleen het kantoorpand is 
uitgangspunt, maar  ook  woonfunctie en de buitenruimten. 

1.
2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kantoren:
1. In Holland, Beukenhorst West, Saturnusstraat 2-24, Hoofddorp
2. Blue Water gebouw, Beukenhorst West, Planetenweg 18 of Marsstraat..., Hoofddorp
3. Canon gebouw, adres onbekend, Beukenhorst West, Hoofddorp
4. Diverse panden in bedrijventerrein Noord ... 
    Diverse panden Beukenhorst Oost ...
    Diverse panden Beukenhorst West ...

Industriële panden:
5. Panden rond Betoncentrale, Bennebroekerdijk 220, Cruquius
6. Melkfabriek, adres onbekend… Boesingheliede
7. Graanhandel familie vd Bijl, Aalsmeerderdijk 70 of 74, Oude Meer
8. Oude Bols gebouw, Lucas Bolsstraat 7, Nieuw Vennep

Retail:
9. Leegstand retail, Hoofddorp centrum ...
10. Bakkerij van Hensbergen, adres onbekend…, Nieuw Vennep
    Leegstand retail, Nieuw Vennep centrum ...

Lege kassen:
11. Lege kassen in de buurt van Aarbergerweg/                                
     Heermanszwet, Rijsenhout/Aalsmeerderbrug

Monumenten
12. Het Fort bij Hoofddorp, Hoofdweg 739, Hoofddorp
13. Het Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, Aalsmeerderbrug

Leegstaande grond:
14. Pier K, Nieuw Vennep
15. Park 21
16. Schiphol Trade Park

Boerderijen
 17. Boerderijen die leeg komen te staan
   (willekeurig aangeduid) ...

Voorzieningen:
   Leegstaande Voorzieningen ...
   (scholen, zorgcentra, gymzalen etc)
18. Pand Eijkenhove, van den Berghlaan, Hoofddorp
19. oude bassischool Op Dreef, Dorpsstraat 45, Nieuw-Vennep

10.

11.
13.14.

15. 16.

Gebouw
typologiën

Specifieke leegstaande panden

Schuurplaatsen

18.

3.

12.

19.

Leegstandskaart Haarlemmermeer voor Schuurplaatsen

Workshop Wie wil wonen?
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VOEDSELPRODUCTIE IN DE METROPO(O)LDER, 
VERBINDING EN EXPERIMENT

Airport-FARM-City
Onder de rook van Amsterdam en Schiphol als onderdeel van 
de MRA ligt dankzij de geluidscontour een groot agrarisch ach-
terland, een interessante combinatie tussen stad en landbouw. 
De Metropo(o)lder is een agrarisch gebied, met lokale voed-
selproductie die (inter)nationaal en in de lucht geconsumeerd 
wordt. 

De oorspronkelijke opzet van diverse kleinschalige expertmee-
tings is omgezet naar voorgesprekken met een expertmeeting 
in de vorm van en pop-updiner.
Op een onverwachte locatie, bovenop een parkeergarage 
spraken 51 producenten, afnemers, horeca, cateraars, denkers 
over  nieuwe verbindingen. Ze wisselden van gedachten over 
voedselproducenten en -consumenten, over lokale kracht, slow 
food, leegstand, Schiphol, polderproducten en meer. Wat kan 
de voedselproductie bijdragen aan de circulaire economie? 
Wat kunnen we met elkaar voor de regio betekenen? Hoe kan 
Metropo(o)lder gelden als showcase? 
Dit expertdiner maakte de kansen bespreekbaar, zette  aan tot 
verbinding en experiment, samen met inhoudelijke en uitvoe-
rende partijen.  

Locatiekeuze
De eigenaar gaf in een verkennend gesprek rond Hoofddorp- 
Centraal zijn droom aan; een restaurant op het dak van zijn 
Parkeergarage. Dromen op weg naar toekomstbestendigheid. 
Gestalte geven aan dromen stimuleert het denken, met zicht 
op het Wandelbos, het station en de stijgende vliegtuigen. Tot 
verrassing van de deelnemers.

Dennis Kerkhoven gaf een inspiratielezing over gebiedsmeer-
waarde. Hoe kun je met verschillende partijen samenwerkings-
verbanden aangaan die iets betekenen voor de identiteit van 
deze regio in de context van de circulaire economie? Hij is 
actief met de Gebiedscoöperatie Rivierenland, was docent in 
de Youth Food Movement Academy en geeft les aan Nyenrode 
en Wageningen Universiteit. Hij probeert met nieuwe financie-
ringsmodellen circulaire gebiedseconomieën te initiëren. 
John Nederstigt, wethouder Duurzame Economische Ontwik-
keling, Innovatie, Onderwijs en Jeugdzorg deelde zijn gedach-
ten over voedselproductie, ondernemerszin en verbinding in 
Haarlemmermeer. 
Pieter Bijlsma vertelde al agrariër in Park 21 over graan, bier 
en jenever en een werkwijze als voorbeeld van lokale productie 
met korte lijn naar consumptie. 
Pitches: Jonathan Karpathios (Vork & Mes), Erik de Jong 
(eigenaar in Beukenhorst, VALAD Parking), Pepijn Rijks (Park-
café Groen) en andere spontane sprekers, onder leiding van 
moderator Paul Bos. 

Het pop-updiner vraagt om een vervolg: de vele initiatieven en 
ondernemingen, opereren vooralsnog op eigen kracht. Vanaf 
voorjaar 2015 werken we naar coalities die als voorbeeld die-
nen btijdens het pop-updiner in 2016.
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verbinden over alle lagen

Voedselnetwerk kaart

Voedseldiner
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OP WEG NAAR EEN BETERE LUCHTHAVENREGIO, 
LUCHTHAVENSERIE 2012-2016 
Van beleid naar leefbaarheid gericht op boeren, bewoners, 
buitenlui & doeners, denkers, makers

Sinds 2012 organiseert Podium Architectuur lezingen over de 
luchthaven. Het programma loopt door tot en met 2016, het jubi-
leumjaar van Schiphol. Er is een specifieke opbouw in de lezin-
gen, van het functioneren van de luchthaven, met ‘Bewegingen 
rond de Luchthaven, naar de stand van zaken rond ‘Airport City’ 
en uitwaaierend naar buiten, gericht op bewoners en betekenis 
van de luchthaven voor de regio in het symposium ‘towards a 
Better Airport Region’ in samenwerking met ETH Zürich.
De titel Op weg naar een betere luchthavenregio legt de 
basis voor een meerjarenprogramma waar de bewoners 
en gebruikers van de regio een rol in spelen. In overleg met 
Stichting Leefomgeving Schiphol, Schiphol Group, gemeente 
en Omgevingsraad zoeken we naar werkwijzen om bewoners 
een actieve rol te geven in de ontwikkeling en beleving van 
de luchthavenregio. In 2015 benoemt Podium met de partners 
onderzoeksvragen en activiteiten gericht op fietsvervoer en 
wonen/werken binnen de geluidscontour, op weg naar beteke-
nis geven en waardebepaling. 

Fietsen naar de luchthaven 
September 2015 fietste een gemêleerd gezelschap door de 
diverse lagen van het landschap rond de luchthaven. Schip-
hol bestaat in 2016 honderd jaar en vervoert jaarlijks zo’n 55 
miljoen passagiers. Dat de luchthaven niet alleen per vliegtuig 
en trein, maar ook per fiets bereikbaar is, weten maar weinig 
mensen. Wie weet dat het landschap rondom de luchthaven 
ei¬genlijk heel bijzonder en uniek is? Op welke lagen zijn de 
regio en de luchthaven met elkaar verbonden?
In de afgelopen eeuw is het landschap rondom de luchthaven 
getransformeerd tot een ultra-functioneel gebied waar wonen, 
werken, toerisme en transport elkaar omarmen. Vliegtuigen, 
treinen, (vracht) auto’s, schepen, metro’s, fietsen en een web 
aan transportwegen; Schipholregio is een landschap met een 
zeldzaam gelaagde infrastructuur. 

De inhoudelijke excursie toonde  een unieke weg langs de 
hotspots van de regio. Wat zijn de ontwikkelingen op het ge-
bied van circulaire economie in The Valley? Op Schiphol Trade 
Park worden de mogelijkheden onderzocht om een natio¬nale 
broedplaats voor circulaire economie te realiseren. Hoe gaan 
we om met de nabijheid van de luchthaven? Hoe kan de regio 
Haarlemmermeer een kwalitatief hoogwaar-dige leefomgeving 
realiseren én tegelijk deel uitmaken van een luchthavenregio 
die uitgaat van de economische en maatschappelijke voorde-
len? Hoe kunnen de routes zichtbaar en bruikbaar worden? 
Hoe plaatst de fiets de luchthaven in een vernieuwd perspec-
tief ten opzichte van andere luchthavens in de wereld? 
Joost van Faassen (gemeente Haarlemmermeer) en Fenno 
Duijvesteijn (SADC) zetten het fietsen, het werken, onderne-
men én het landschap rondom de luchthaven in een verfrissend 
daglicht. In 2016 krijgt de excursie een downloadbaar karakter 
en een vervolg tijdens de Dag van de Architectuur(week 15 -23 
juni) uitmondend in een fotografiewedstrijd.

Proeftuinen: Proefstation Hoofddorp
De geluidscontour rond de luchthaven bepaalt waar gebouwd 
of gewerkt mag worden en garandeert open ruimte met lande-
lijke en agrarische kwaliteit.  Ontwerpworkshops op diverse lo-
caties met beleidsmakers, bewoners, jongeren en ontwerpers, 
onder de titel Proeftuinen, zetten koers naar nieuw gebruik 
van de ruimte, namelijk gebruik te maken van de ruimte op en 
rondom de luchthaven. Wat is de behoefte aan wonen, werken, 
onderwijs en recreëren bij de luchthaven? Aan welke eisen 
moet het wonen voldoen vanuit wet- en regelgeving en vanuit 
de bewoners? Kan er daadwerkelijk een Proeftuin worden 
gerealiseerd? Hoe kunnen we dit doen?

Podium heeft binnen de samenwerking met Hoofddorp- Cen-
traal  de zone Beukenhorst West tot onderzoeksgebied bestem-
peld. Een groen, ruim gebied dichtbij station Hoofddorp op een 
paar minuten afstand van Schiphol. Er ontbreekt echter één 
ding: bedrijvigheid. 
Tijdens Proefstation Hoofddorp werd inspiratie en kennis 
gedeeld tijdens twee rondes met 3 workshops voor en met ei-
genaren, gebruikers, investeerders, beleidsadviseurs, project-
wethouders, zp’ers, makers, jongeren, onderzoekers, bewoners 
en woningzoekenden.
Het doel was/is om een X aantal m2 een nieuwe bestemming te 
geven en de bedrijvigheid op de kantorenlocatie een stimulans 
te geven. Er kwamen drie centrale vragen aan bod: Wat zijn de 
wensen? Wat is haalbaar? Wat voor samenwerkingsverbanden 
zijn nodig? Moet het een locatie worden voor startups, wonen 
en horeca? Of high- & low- budget werklocaties? 
In het leegstaande complex InHolland deelden de workshop-
leiders en experts hun kennis, hun ervaringen en gingen  met 
de deelnemers in gesprek, met tot besluit een verbindende  
netwerkborrel.
* Wouter Valkenier studio valkenier  / Martijn Bakker lingotto / 
Martine Zoeteman stadvogels / * Andre van Rijswijck kaas-
fabriek / Peter van Assche bureau sla / Ad Hereijgers bureau 
073 / * Nathan Rozema labyrinth / Jantien van den Berg appm / 
Klaas Schotanus hik ontwerpers/  * Jeroen Laven stipo/ Maco 
Combee kaj munk college / Saiida Bosse da vinci creatieve 
ruimtes / HielkeJan van der Leij van der leij vastgoed / John 
Breen urhahn urban desig / Bartel Geleijnse the colour kitchen
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Tijdens Proefstation Hoofddorp op 9 oktober waren drie work-
shops specifiek gericht op herbestemming.
Jeroen Laven STIPO gaf een inleiding en verdiepte tijdens een 
workshops  op de casus ZoHo, een bedrijventerrein aan de 
rand van de binnenstad van Rotterdam,  dat van woningcorpo-
ratie Havensteder de komende tien jaar de kans krijgt om zich 
te ontwikkelen als gebied voor innovaties. Leren, verbinden en 
creëren zijn hierbij de thema’s. Ondertussen hebben allerlei 
functies, bedrijven en kennisinstellingen er al een plek gevon-
den. 
Wouter Valkenier ging aan de hand van zijn projecten waar-
onder Hanneke’s Boom, de Ceuvel en Bret in op verschillende 
onderwerpen die aan bod komen bij de totstandkoming van 
deze projecten o.a. in: juridische, financiële, conceptuele en 
uitvoerende zin.
André van Rijswijck vertelde over de Kaasfabriek, het Fablab 
voor de regio Alkmaar. De Kaasfabriek is gemaakt van oude 
zeecontainers en geeft toegang tot de nieuwste machines,  zo-
als 3D-printers, een grote lasersnijder, vinylsnijder, portaalfrees 
en meer. Een inspirerende ruimte met kennis, vaardigheden 
en voorzieningen om samen te werken, te experimenteren, te 
leren en kennis te delen. 
Nathan Rozema sprak vanuit zijn ervaring als onderzoeker en 
ondernemer over de activering van plinten. Hoe kun je met het 
streven naar diversiteit het potentieel van een gebied maximaal 
benutten?

Tijdens de workshops werd ingegaan op het initiëren van een 
ontwikkelingen. Welke partijen heb je daarvoor nodig? Hoe 
geef je identiteit aan een plek waar in eerste instantie niemand 
wilde zijn? Wat is de invloed van de locatie? Waar zitten ver-
dienpotenties voor een gebied als Beukenhorst West?

“Meer m2’s voor minder? Verkopen tegen een bodemprijs? Alles platgooien? 
Moet je nog afwachten of juist ingrijpen? Nee, de eerste stap is dat je open 
en eerlijk bent naar de situatie zoals die echt is. Dan pas kun je betere keuzes 
maken. Keuzes maken in deze tijd is een kunst.” 
Theo Bakkum

“Ik ben al zo’n anderhalf jaar aan het snuffe-
len in Beukenhorst West. Ik ben twee soorten 
mensen tegengekomen: de een is gericht op 
de directe leefomgeving en de andere meer op 
de regio. Ik noem Beukenhorst West expres 
Schiphol-Zuid, omdat dit de buitenstaanders 
veel meer zegt.” 
Ad Hereijgers

Proefstation Hoofddorp 9 oktober
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‘Wat zijn de bouwstenen van een betere luchthavenregio?’ - 
symposium
Podium continueert de lezingenlijn met een (mini)symposium 
Geluidslandschap met gelijknamig concert en lezingen gericht 
op ‘Migratie binnen de geluidscontour’, ‘akoestisch bouwen’ en 
de ‘bijzondere omgeving versus de ogen sluiten’. De vraagstel-
ling bleek te beperkt is is getransformeerd naar een breder ka-
der, waarbinnen geluid een van vele aandachtegbeiden werd. 
Het minisymposium is uitgemond in een groot symposium. Het 
gebruikelijke novembersymposium is vanwege een bijeenkomst 
van Ministerie I&M uitgesteld naar januari 2016. 
Een aantal urgente vragen van diverse programmaonderdelen 
2016 paster beter onder de toekomstvragen van de luchthaven 
dan een separate insteek. Programmaonderdeel Gereser-
veerde gronden heeft een plaats gekregen binnen de program-
mering van het symposium.

De Stichting Vrienden heeft binnen het kader sprekers gewor-
ven die op vrijwillige basis en uit waardering voor de thematiek 
wilden spreken. Het maakte het onbetaalbare haalbaar.
De animatie van de toekomstmogelijkheden is ontworpen door 
een jonge ontwerper, als ondersteuning van de vraagstelling, 
Eric Smilde. 

In Pakhuis de Zwijger Amsterdam, gaven elf experts  onder 
leiding van moderator Menno van der Veen  
hun visie op de toekomst van Schiphol vanuit de vraagstelling 
‘Wat is het DNA van een betere luchthavenregio?’ 

Het kader 
Kees Smilde, CASE Begeleiding, Organisatie Advies en Ma-
nagement, pleidooi voor niet causaal denken
De nieuwe fase van West Europa: 
Wat zijn de grenzen van de luchtvaart?
Reinier de Graaf (OMA) 
Guillaume Burghouwt (Head of SEO Aviation Economics) 
Wat is het DNA van een betere luchthavenregio? 
* Jeanet van Antwerpen (SADC)
* Helen Toxopeus (New Economics) 
* Joost van Faassen (gemeente HM) 
* Kai van Hasselt (Shinsekai) 
Isabelle Vries (mainport Rotterdam) 
Liesbeth van der Pol (Supervisor Architectuur en Stedenbouw 
Schiphol) 
Reflectie
Roel in ’t Veld (strateeg, hoogleraar  Universiteit Tilburg) 
Tot besluit van de serie slot verzamelen we in november 2016 
de bouwstenen en continueren in een kleinschalige vorm van-
uit  scenario analyses.

Jeanet van Antwerpen, vanaf 2015 CEO Schiphol Area Deve-
lopment Company (SADC),  sprak over de ontwikkeling wen 
innovatieve werkwijze van The Valley, de circulaire hotspot op 
Schiphol Trade Park
vanuit een ruimtelijk-economische blik. De regio heeft be-
hoefte aan een groei, waarin de leefbaarheid centraal staat. 
De huidige tijd dwingt tot een ander type denken; het is een 
leefgebied, een gemeenschap, een samenhangend geheel. 
Hoe kunnen we de verschillende ecosystemen vitaal houden? 
Schiphol verbindt, brengt welvaart en doet daarmee iets goeds. 
Maar Schiphol draagt in hoge mate bij aan het dichtslibben: 
bebouwing, wegen, haven, luchthaven, bedrijventerreinen 
van SADC, dat zich ten doel stelt om niet alleen financieel 
rendement te boeken maar ook maatschappelijk rendement: 
dat past bij het DNA van de regio. The Valley is een living lab, 
een demonstrator voor Nederland en de rest van de wereld: 
een transitie naar een circulaire economie, ecosystemen 
van bedrijven, en digitalisering. Het gaat om denken vanuit 
dwarsverbanden, waarde behoud en waarde toevoeging: het 
vergroten van de biodiversiteit en bijvoorbeeld het gebruik van 
plantensoorten die water- en luchtkwaliteit verbeteren, cradle 
to cradle productiestromen. Ondertussen gebeurt er al van 
alles; er is al olifantsgras als grondstof voor biobased materiaal 
en om ganzen te verdrijven. De gedachte is: ga uit van tijdelijk-
heid, flexibele architectuur waarbij de focus ligt op interactie 
en innovatie. De nieuwe architectuur is niet meer dan een schil 
waarbinnen mensen kunnen produceren, ontmoeten, werken, 
bedenken, maken. Dit zijn stuk voor stuk ontwikkelingen die 
verwant zijn met het DNA van het gebied. 

De kracht van de regio, het benutten van de fysieke en ex-
perimentele ruimte, ligt in het  denken in dwarsverbanden en 
verbindingen over alle disciplines heen, werd tevens bespro-
ken door Helen Toxopeus (New Economics) ‘Hoe beheer je 
gemeenschappelijke bronnen?’, Joost van Faassen (gemeente 
HM) over ‘geluids- en energieneutraalbouwen op gereser-
veerde gronden’ en Kai van Hasselt (Shinsekai) onderzoek naar 
domeinen-koppelingen maken naar de regio. 

Towards a better airport region  p—1

Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol >

>TOWARDS 
A BETTER 
   AIRPORT 
REGION
—

Wat is het DNA van een betere luchthavenregio?
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ANTWERPEN
CEO SADC

 Plastic in het paradijs
Sinds 1 mei 2015 is Jeanet van Antwerpen CEO van SADC 
(Schiphol Area Development Company) en vanuit die rol 
geeft zij, mét een ruimtelijk-economische blik, haar visie 
op de kansen voor meer circulaire ontwikkeling van Schi-
phol en omgeving. SADC werkt aan de gebiedsontwikkel-
ing en uitgifte van Schiphol Trade Park en in het bijzonder 
aan de ontwikkeling van het plangebied The Valley, de 
circulaire hotspot op Schiphol Trade Park. De regio heeft 
behoefte aan een groei, waarin de leefbaarheid centraal 
staat. De huidige tijd dwingt tot een ander type denken, 
zo stelt Jeanet van Antwerpen. Ter introductie neemt zij 
de aanwezigen mee naar Indonesië, daar waar zij kort 
daarvoor op reis was. Ze laat een idyllisch plaatje zien 
van de baai van Banda Neira, het nootmuskaateiland van 
de Molukken, met zicht op Gunung Api, de vulkaan, de 
weerschittering van de zon op het water. “Een sereen 
gevoel had ik toen ik daar zat”, vertelt Jeanet van Ant-
werpen. “Maar toen ineens leek het of de televisie op 
een ander kanaal sprong. Want het is niet slechts de zon 
die zo schittert op deze foto. In het water bevindt zich 
ontzettend veel plastic. De zon weerkaatst op duizenden 
plastic bekertjes, zakjes. De baai ligt er vol mee.” Plastic 
in het paradijs. En wel door toedoen van mensen die de 
veerboot gebruiken en onderweg afval overboord gooien, 
waarbij ze zich niet realiseren dat al dit plastic het ecosys-
teem verstoort. Die veerboot doet tegelijk ook iets goeds; 
hij brengt connecties. Daar vindt Van Antwerpen een link 

met Schiphol. Ook Schiphol verbindt, brengt welvaart en 
doet daarmee iets goeds. Maar aan de andere kant is ook 
Schiphol momenteel een soort van plastic in het paradijs, 
zo filosofeert Van Antwerpen. Een kaart toont het ver-
trouwde beeld van de Schiphol regio: bebouwing, wegen, 
haven, luchthaven, bedrijventerreinen van SADC. “Alhoewel 
ik ongelofelijk veel van kaarten houd, en van het kijken wat 
er allemaal op te ontdekken valt, is dit niet een beeld dat 
ons helpt om te begrijpen waar het écht over gaat als we 
het over een betere Schiphol-regio hebben”, meent Jeanet 
van Antwerpen. “Die kaart is niet de essentie. We zijn hier 
erg geneigd om in technisch vakjargon te praten. Dat kan 
praktisch zijn, maar ook beperkend werken. Waarom ge-
bruiken we niet wat meer emotie om ons leefgebied neer 
te zetten? Om echt vooruitgang te boeken, zitten we on-
szelf met taal en abstracte beelden in de weg. De Schiphol-
regio, dat is een leefgebied van mensen. Dat zijn u en ik, 
dat zijn anderen met hun ontelbare relaties, waardoor het 
een samenhangend geheel is: een gemeenschap. U koopt 
brood bij de bakker, uw kinderen sporten, u gaat naar de 
bioscoop, u huurt of koopt een huis, u werkt hier of niet, 
maar dan geeft u voor een groot deel uw geld hier uit. U 
lacht, u huilt, u leeft hier. En gaat het er in essentie niet om 
dat we die gemeenschap, die verschillende ecosystemen 
vitaal houden? Het woord ‘ecosysteem’ gebruik ik vaak. 
Op meerdere schaalniveaus zijn namelijk ecosystemen te 
onderscheiden. Dit klinkt misschien ook abstract, maar het 
helpt om te begrijpen dat wat dingen en mensen doen met 
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KOOS BOSMA
HOOGLERAAR ARCHITECTUUR-

GESCHIEDENIS EN ERFGOEDSTUDIES, 

VU AMSTERDAM

“Hoe geglobaliseerd, generiek en gestandaardiseerd 
vliegvelden ook mogen zijn, hun ouderdom, banen-
configuratie, terminal typologie en geopolitieke regionale 
ligging zijn vaak beslissend voor de overlevings- en 
groeikansen.”
Zo steekt Koos Bosma van wal. Met deze openingszin – 
‘de langste van vanmiddag’ – wil de hoogleraar Archi-
tectuurgeschiedenis en Erfgoedstudies duidelijk maken, 
dat verschillen ertoe doen. 

Bosma focust hier vandaag niet op management, 
maar op de fase ervoor. Hij vraagt aandacht voor het 
schemergebied waarin die fase die voorafgaat aan de 
planning zich bevindt. Het gebied waarin rekening moet 
worden gehouden met ‘de onvoorspelbare en ongrijp-
bare toekomst, die keer op keer de gewenste koers in de 
war schopt en de bestaande verhoudingen op z’n kop 
zet’. “Voordat planners en managers aan de slag gaan, 
moeten zij een beeld hebben van wat er wereldwijd aan 
de hand is, en dit goed analyseren. Als historicus zie 
je bepaalde patronen, ook in de luchtvaart en de lucht-
haven ontwikkelingen. Dit zijn wetmatigheden die zich 
nooit exact herhalen, maar toch wel erg vaak op elkaar 
lijken”, aldus Bosma.

>  Mogelijk noodzakelijke koerswijzigingen
Soms is een koerswijziging nodig. En over een mogelij-
ke koerswijziging voor Schiphol, gaat Bosma het 
publiek vandaag het één en ander voorleggen. Waarbij 
hij, zo waarschuwt hij vooraf - met knipoog - vooral 
‘problemen zal creëren’. Volgens Bosma heeft de com-

plexiteit van Schiphol de regio recht en goed gedaan, 
maar geeft deze direct ook aan in welk zwaar weer 
Schiphol zou kunnen komen te verkeren. Want, als er 
iéts is, wat niet te plannen valt, dan is dat de verande-
rende context van vliegvelden, van het vliegverkeer. 
Toeval en verrassingen zijn eigenlijk dominant. En voor 
het omgaan met zulke onzekerheden is zelfs een stoere 
wetenschappelijke term, namelijk: the science of 
muddling through.
Bosma: “Als we alleen al kijken naar welke (markt)
veranderingen zich de afgelopen twee, tweeënhalf jaar 
plotseling hebben voorgedaan, dan zie je welke invloed 
geopolitiek heeft. Daarom denk ik dat het verstandig is, 
met name voor het management van luchtvaartmaat-
schappijen, om scenario’s voor plotseling opdoemende 
veranderingen of bedreigingen achter de hand te hebben.” 
Hij geeft hiertoe drie voorbeelden van mogelijke 
onzekerheden die zouden kunnen optreden en waarvoor 
dat soort alternatieve scenario’s zeker handig dan wel 
noodzakelijk zouden kunnen zijn:

De eerste onzekerheid
de transformaties in vraag en aanbod
Goedkope vluchten versus dure vluchten

Betalen we de echte prijs van een vlucht? Dat is niet het 
geval, stelt Koos Bosma en hij vraagt zich af hoe lang dit 
zo zal doorgaan. “Zolang wij niet de werkelijke prijs be-
palen en betalen zullen de prijsvechters de markt steeds 
verder veroveren. Zo is Ryanair niet langer uitsluitend 
geïnteresseerd in toeristen, maar richt zich nu ook op 
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Wat is het DNA van een betere luchthavenregio?

JOOST 
VAN FAASSEN
BELEIDSMEDEWERKER GEMEENTE 
HAARLEMMERMEER

 Bau Ausstellung: een proeftuin voor een 
 betere luchthavenregio
De volgende spreker is Joost Faassen. Hij werkt voor de 
gemeente Haarlemmermeer aan een onderzoek naar 
de mogelijkheden voor het anders benaderen van de 
vraagstukken rondom de luchthaven. Dit onderzoek is 
gebaseerd op een Duits planologisch concept: de in-
ternationale Bau Ausstellung. De aanleiding voor dit 
uitgebreide onderzoek is de gedachte dat een sterke 
luchthaven een sterke regio nodig heeft en andersom. Ze 
zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Finan-
cieel, ruimtelijk en sociaal. Maar wat is die luchthaven-
regio nu? En het DNA van de betere luchthaven, wat is 
dat precies? “Een interessante vraag...”, vindt Joost van 
Faassen, “vooral omdat er een suggestie in zit, namelijk 
dat het beter zou kunnen, zelfs zou moéten. We hebben 
natuurlijk de luchthaven Schiphol als middelpunt van deze 
regio die zo’n 2.5 miljoen inwoners telt. Het is een regio 
met veel werkgelegenheid dankzij de luchthaven en haar 
activiteiten maar ook een regio met cultuur, recreatie, 
historie, multiculturalisme en hoogwaardig onderwijs.” 
Tegelijkertijd is daar de realiteit van de hinder, constateert 
Van Faassen, hetgeen hij illustreert met een krantenkop 
die luidt: ‘Schiphol steelt rust van omwonenden’. “Ja, dit 
is óók de realiteit. De aanwezigheid van geluid van de 
luchthaven en de gemeten en ervaren hinder daarvan is 
en blijft een hot item.” 

 Van segregatie naar integratie
Maar wat bepaalt nu de tendens binnen de luchthavenre-
gio? En wat heb je als luchthavenregio nodig om onder-
scheidend te zijn en te blijven? “Als je blijft doen wat je 
doet, of als je blijft hangen in het hinder-vraagstuk, dan 
dreigt een lock in”, zo stelt Joost van Faassen. “Dus, we 

moeten van segregatie naar integratie. Daarbij gaat het 
om het creëren van kansen, op het gebied van econo-
mie, arbeidsmarkt, samenleving, technologie, circulaire 
economie, geluid, innovatie, landbouw en de verhouding 
stad versus land. En het gaat om het samenbrengen van 
verschillende vraagstukken, het creëren van een podium. 
Je moet kunnen experimenteren met de vraagstukken 
om zo tot antwoorden en oplossingen te komen. Dat is 
belangrijk, want hoe kunnen we bijvoorbeeld het beste 
omgaan met dat vraagstuk van ‘hinder en groei’? Het gaat 
ook over wetenschap. Hoe zorg je dat je sociale impact 
krijgt in de stad? En hoe kun je er daadwerkelijk voor 
zorgen dat je onderzoeken antwoorden opleveren? Het 
idee is, dat je als het ware een vitrinekast maakt: een Bau 
Ausstellung als proeftuin, waarin onderzocht kan wor-
den en uitgeprobeerd, waarna anderen dit weer kunnen 
bekijken en ervan kunnen leren. De samenleving speelt 
hierin een belangrijke rol. Daar draait het immers om. De 
samenleving is de leidende factor in de proeftuin.” Een 
ietwat onpolitiek standpunt binnen de proeftuinen, is dat 
onzekerheid omarmd moet worden. Van Faassen: “Het 
leren omgaan met onzekerheid en deze onzekerheid ook 
toe te laten is wel echt noodzakelijk om andere manieren 
van denken toe te laten, om zo tot andere oplossingen 
te komen. Dit willen we onder meer doen door verbred-
ing en zoveel mogelijk initiatieven de ruimte te geven. 
Zonder nieuwsgierigheid en onderzoek kom je immers 
geen stap verder; dan was de DNA-streng waarschijnlijk 
nooit ontdekt. De Bau Ausstellung heeft wat tijd nodig, 
maar de basis is er. Binnen een aantal jaar moeten we de 
vruchten uit onze proeftuinen kunnen plukken. We kun-
nen de toekomst niet voorspellen maar laten we er wel 
aan blijven werken.”  
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KOOS BOSMA
HOOGLERAAR ARCHITECTUUR-

GESCHIEDENIS EN ERFGOEDSTUDIES, 

VU AMSTERDAM

“Hoe geglobaliseerd, generiek en gestandaardiseerd 
vliegvelden ook mogen zijn, hun ouderdom, banen-
configuratie, terminal typologie en geopolitieke regionale 
ligging zijn vaak beslissend voor de overlevings- en 
groeikansen.”
Zo steekt Koos Bosma van wal. Met deze openingszin – 
‘de langste van vanmiddag’ – wil de hoogleraar Archi-
tectuurgeschiedenis en Erfgoedstudies duidelijk maken, 
dat verschillen ertoe doen. 

Bosma focust hier vandaag niet op management, 
maar op de fase ervoor. Hij vraagt aandacht voor het 
schemergebied waarin die fase die voorafgaat aan de 
planning zich bevindt. Het gebied waarin rekening moet 
worden gehouden met ‘de onvoorspelbare en ongrijp-
bare toekomst, die keer op keer de gewenste koers in de 
war schopt en de bestaande verhoudingen op z’n kop 
zet’. “Voordat planners en managers aan de slag gaan, 
moeten zij een beeld hebben van wat er wereldwijd aan 
de hand is, en dit goed analyseren. Als historicus zie 
je bepaalde patronen, ook in de luchtvaart en de lucht-
haven ontwikkelingen. Dit zijn wetmatigheden die zich 
nooit exact herhalen, maar toch wel erg vaak op elkaar 
lijken”, aldus Bosma.

>  Mogelijk noodzakelijke koerswijzigingen
Soms is een koerswijziging nodig. En over een mogelij-
ke koerswijziging voor Schiphol, gaat Bosma het 
publiek vandaag het één en ander voorleggen. Waarbij 
hij, zo waarschuwt hij vooraf - met knipoog - vooral 
‘problemen zal creëren’. Volgens Bosma heeft de com-

plexiteit van Schiphol de regio recht en goed gedaan, 
maar geeft deze direct ook aan in welk zwaar weer 
Schiphol zou kunnen komen te verkeren. Want, als er 
iéts is, wat niet te plannen valt, dan is dat de verande-
rende context van vliegvelden, van het vliegverkeer. 
Toeval en verrassingen zijn eigenlijk dominant. En voor 
het omgaan met zulke onzekerheden is zelfs een stoere 
wetenschappelijke term, namelijk: the science of 
muddling through.
Bosma: “Als we alleen al kijken naar welke (markt)
veranderingen zich de afgelopen twee, tweeënhalf jaar 
plotseling hebben voorgedaan, dan zie je welke invloed 
geopolitiek heeft. Daarom denk ik dat het verstandig is, 
met name voor het management van luchtvaartmaat-
schappijen, om scenario’s voor plotseling opdoemende 
veranderingen of bedreigingen achter de hand te hebben.” 
Hij geeft hiertoe drie voorbeelden van mogelijke 
onzekerheden die zouden kunnen optreden en waarvoor 
dat soort alternatieve scenario’s zeker handig dan wel 
noodzakelijk zouden kunnen zijn:

De eerste onzekerheid
de transformaties in vraag en aanbod
Goedkope vluchten versus dure vluchten

Betalen we de echte prijs van een vlucht? Dat is niet het 
geval, stelt Koos Bosma en hij vraagt zich af hoe lang dit 
zo zal doorgaan. “Zolang wij niet de werkelijke prijs be-
palen en betalen zullen de prijsvechters de markt steeds 
verder veroveren. Zo is Ryanair niet langer uitsluitend 
geïnteresseerd in toeristen, maar richt zich nu ook op 
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HELEN
TOXOPEUS
IMPACT CENTRE ERASMUS
NEW ECONOMICS

 De luchthavenregio en de ‘commons’
Helen Toxopeus ging ooit economie studeren met als 
doel om uiteindelijk ‘de wereld te verbeteren’, zo vertelt 
zij. “Vandaag de dag verdiep ik me in de financiële sec-
tor en de innovatie die daar plaatsvindt. En onderzoek 
vervolgens of dit zou kunnen bijdragen aan een circulaire 
economie.” Dat is ook de achterliggende gedachte bij het 
onderzoek waar Toxopeus vandaag over vertelt. “Wat ik 
mij afvroeg was: kan het zo zijn dat mensen zich anders 
gaan gedragen zodra je andere financiële standaarden 
creëert? Wat gebeurt er als je een heel andere finan-
ciële infrastructuur hebt? Hoe kun je menselijk gedrag 
reguleren, met als doel een betere luchthavenregio?” 
Volgens Helen Toxopeus is het van belang te focussen op 
goederen en diensten waar je moeilijk mensen van kunt 
uitsluiten, maar die wél schaars en eindig zijn. Neem nu 
de zogenoemde ‘commons’, de gemeenschappelijke bron-
nen waar Schiphol als regio mee te maken heeft, zoals 
schone lucht, stilte. Deze voorraden zijn niet onuitput-
telijk en ooit zullen er nieuwe oplossingen voor moeten 
worden gezocht. Maar wat zorgt er nu, anno 2016 voor 
dat mensen bereid zijn financieel bij te dragen aan deze 
commons? En, hoe kun je ervoor zorgen dat mensen hun 
commons goed gaan beheren? En, hoe kun je deze kennis 
uiteindelijk toepassen om meer samenwerking rondom 
de commons in Schiphol regio te organiseren? Kan KLM 
bijvoorbeeld experimenteren met het anders aanbieden 
van Carbon Credits (compensatie CO2 uitstoot)?

 Casus: CO2 neutraal vliegen
Uit het onderzoek van Helen Toxopeus is gebleken dat 
hierbij ‘communicatie’ en ‘verdeling’ (een gevoel van 
eerlijkheid) twee essentiële principes zijn. Ter illustratie 
neemt Toxopeus de casus CO2 neutraal vliegen. Veel 
luchtvaartmaatschappijen bieden tegenwoordig de 
mogelijkheid om de tijdens jouw vliegreis uitgestoten 
CO2-gassen te ‘compenseren’. Ofwel: je betaalt naar 
eigen keuze een extra bedrag dat dan vervolgens onder 
andere wordt gebruikt voor (onderzoek naar) het re-
duceren en tegengaan van uitstoot van CO2 en andere 
broeikasgassen. “Het succes van een project als dit, ofwel 
het uiteindelijke aantal mensen dat ook daadwerkelijk 
zo’n extra vrijwillige bijdrage doet, hangt af van de mate 
waarin mensen bereid zijn om samen te werken. Want 
iets als dit, heeft alleen zin als veel mensen meedoen. Als 
je het gevoel hebt dat niemand anders dit ook doet, dan 
zal je sneller denken: ‘Ik doe het niet want ik ben de enige 
en het heeft toch geen nut.’ Wat ook meespeelt, is dat 
zo’n toeslag vrij abstract is. Mensen zien niet echt waarin 
ze investeren”, legt Toxopeus uit. “In de gedragsecono-
mie wordt veel onderzoek gedaan naar samenwerking. 
Samenwerken is niet zelden van essentieel belang, zo 
ook hier, maar hoe zorg je nu dat mensen samenwerken, 
meedoen? Neem nu als voorbeeld de studie naar het 
hergebruiken van handdoeken in hotelkamers. Aan ver-
schillende mensen werd gevraagd om hun handdoek nog-
maals te gebruiken ten behoeve van het milieu. Wanneer 
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KOOS BOSMA
HOOGLERAAR ARCHITECTUUR-

GESCHIEDENIS EN ERFGOEDSTUDIES, 

VU AMSTERDAM

“Hoe geglobaliseerd, generiek en gestandaardiseerd 
vliegvelden ook mogen zijn, hun ouderdom, banen-
configuratie, terminal typologie en geopolitieke regionale 
ligging zijn vaak beslissend voor de overlevings- en 
groeikansen.”
Zo steekt Koos Bosma van wal. Met deze openingszin – 
‘de langste van vanmiddag’ – wil de hoogleraar Archi-
tectuurgeschiedenis en Erfgoedstudies duidelijk maken, 
dat verschillen ertoe doen. 

Bosma focust hier vandaag niet op management, 
maar op de fase ervoor. Hij vraagt aandacht voor het 
schemergebied waarin die fase die voorafgaat aan de 
planning zich bevindt. Het gebied waarin rekening moet 
worden gehouden met ‘de onvoorspelbare en ongrijp-
bare toekomst, die keer op keer de gewenste koers in de 
war schopt en de bestaande verhoudingen op z’n kop 
zet’. “Voordat planners en managers aan de slag gaan, 
moeten zij een beeld hebben van wat er wereldwijd aan 
de hand is, en dit goed analyseren. Als historicus zie 
je bepaalde patronen, ook in de luchtvaart en de lucht-
haven ontwikkelingen. Dit zijn wetmatigheden die zich 
nooit exact herhalen, maar toch wel erg vaak op elkaar 
lijken”, aldus Bosma.

>  Mogelijk noodzakelijke koerswijzigingen
Soms is een koerswijziging nodig. En over een mogelij-
ke koerswijziging voor Schiphol, gaat Bosma het 
publiek vandaag het één en ander voorleggen. Waarbij 
hij, zo waarschuwt hij vooraf - met knipoog - vooral 
‘problemen zal creëren’. Volgens Bosma heeft de com-

plexiteit van Schiphol de regio recht en goed gedaan, 
maar geeft deze direct ook aan in welk zwaar weer 
Schiphol zou kunnen komen te verkeren. Want, als er 
iéts is, wat niet te plannen valt, dan is dat de verande-
rende context van vliegvelden, van het vliegverkeer. 
Toeval en verrassingen zijn eigenlijk dominant. En voor 
het omgaan met zulke onzekerheden is zelfs een stoere 
wetenschappelijke term, namelijk: the science of 
muddling through.
Bosma: “Als we alleen al kijken naar welke (markt)
veranderingen zich de afgelopen twee, tweeënhalf jaar 
plotseling hebben voorgedaan, dan zie je welke invloed 
geopolitiek heeft. Daarom denk ik dat het verstandig is, 
met name voor het management van luchtvaartmaat-
schappijen, om scenario’s voor plotseling opdoemende 
veranderingen of bedreigingen achter de hand te hebben.” 
Hij geeft hiertoe drie voorbeelden van mogelijke 
onzekerheden die zouden kunnen optreden en waarvoor 
dat soort alternatieve scenario’s zeker handig dan wel 
noodzakelijk zouden kunnen zijn:

De eerste onzekerheid
de transformaties in vraag en aanbod
Goedkope vluchten versus dure vluchten

Betalen we de echte prijs van een vlucht? Dat is niet het 
geval, stelt Koos Bosma en hij vraagt zich af hoe lang dit 
zo zal doorgaan. “Zolang wij niet de werkelijke prijs be-
palen en betalen zullen de prijsvechters de markt steeds 
verder veroveren. Zo is Ryanair niet langer uitsluitend 
geïnteresseerd in toeristen, maar richt zich nu ook op 
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 Ecologische trendwatching
Kai van Hasselt werkte samen met Urhahn Urban Design 
aan een quickscan voor een Internationale Bau Ausstel-
lung in de MRA. Vandaag zoekt hij naar de betekenis van 
de toekomst van de luchthavenregio in de spiegeling van 
maatschappelijke en economische trends en hoe die van 
invloed kunnen zijn op Schiphol en de regio. “Je ziet dat 
met de tijd IBA’s zich meer ontwikkelen van primair ruim-
telijk naar maatschappelijk. Steeds minder staat de bou-
wopgave centraal, maar het maatschappelijke belang”, 
zegt Van Hasselt. Welke thema’s voor samenwerking zou 
je kunnen koppelen aan IBA? Ten eerste: ‘Welke partners/
stakeholders?’ en, ten tweede: ‘Wie komen in beeld 
als men dit op Schipholregio toepast?’. Volgens Kai van 
Hasselt gaat het steeds om samenbrengen, niet zelden 
van zeer uiteenlopende partijen; denk aan de gemeente, 
Schiphol, bewoners en bewonersgroepen, natuur- en 
projectontwikkelaars, universiteiten, milieubewegingen, 
MKBA specialisten, financiers... De holistische aanpak van 
IBA’s helpt daarbij tegen vervreemding. “Issues in de regio 
moet je proberen om te zetten naar kansen. Je moet ‘iets’ 
doen met onbehagen, je kunt dat niet laten voor wat het 
is. Als omwonende moet je namelijk wel erg veel vliegen, 
wil je alle negatieve effecten van de luchthaven helemaal 
kunnen wegstrepen tegen de voordelen. Je moet die 
negatieve effecten en geluiden erkennen, zodat je er iets 
mee kunt. Als je daarbij meer kijkt naar die use value, 
dan kom je op heel andere waarden en kosten en baten 

in dit gebied”, aldus Van Hasselt, die tot slot pleit voor 
het zichtbaar maken van processen, het tonen, delen en 
toegankelijk maken van uiteenlopende bedrijfsprocessen 
en daarmee meerwaarde creëren. Geef als het ware een 
kijkje in de keuken. Design thinking is daarbij zowel een 
interessante toolset als mindset; elke stap heeft zijn eigen 
methodes, context en inspiratiebronnen en betekenis en 
het kan leiden tot specifieke toepassingen voor vraagstuk-
ken en opgaven. Daarnaast zou je een koppeling kunnen 
maken met maatschappelijke thema’s. En, zo adviseert hij, 
ontwikkel een luisterend oor. Reageer snel op kritiek en 
focus op wat wel goed gaat. Neem negatieve geluiden wel 
degelijk serieus, maar probeer ze direct om te bouwen.”
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zo zal doorgaan. “Zolang wij niet de werkelijke prijs be-
palen en betalen zullen de prijsvechters de markt steeds 
verder veroveren. Zo is Ryanair niet langer uitsluitend 
geïnteresseerd in toeristen, maar richt zich nu ook op 

Webpublicatie Wat is het DNA van een betere luchthavenregio?

Symposium Wat is het DNA van een betere luchthavenregio in Pakhuis de Zwijger

Towards a better airport region  p—1

Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol >

>TOWARDS 
A BETTER 
   AIRPORT 
REGION
—

Wat is het DNA van een betere luchthavenregio?

WAT IS HET 
DNA VAN EEN 
BETERE 
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NIEUWE GENERATIES & NIEUWE STEDEN 
Ontwerpen aan de vragen van de toekomst

Hoe willen we in de toekomst wonen en werken? Het onder-
zoek en de publicatie Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden, 
Dwarsdoorsnede NL (Plusproject in samenwerking met AORTA 
Utrecht en architectuurcentrum Twente 2013-2013) krijgt een 
vervolg. Podium onderzoekt lokale ontwerpvraagstukken met 
de focus op de veranderende ontwerppraktijk en lokale maat-
schappelijke opgaves. 

Bouwen als maatpak 
Inspelen op de veranderende ontwerppraktijk met jonge ont-
werpbureaus
&
Verbinding tussen zorg en wonen 
Een nieuwe ontwerpopgave: ontwikkeling voorzieningen, leef-
baarheid en vitaliteit in de wijk, wonen en zorgbehoefte

De ontwerpcultuur heeft onder invloed van de recessie en 
met behulp van jonge bureaus enorme veranderingen onder-
gaan. Werd er voor 2008 gebouwd voor de verkoop, nu moet er 
geluisterd worden naar de vraag. Een extra opgave vormt de 
komst vele asielzoekers naar Nederland. Het stelt de gemeente 
en woningcorporatie voor de opgave vanuit de rijksoverheid 
om in 2015 ca 350 en in 2016 550 personen te huisvesten. 
Onder de titel Bouwen als Maatpak hebben de twee thema’s 
hun plaats gevonden, namelijk 
de woningbouwopgaven voor statushouders (T)huis voor Ont-
heemden en de vraag van Ymere naar zelfstandig wonen in een 
omgeving op maat, Vitaal ouder worden.
Bij beide thema’s was  aandacht voor het functioneren van 
ontwerpbureaus binnen de veranderde  praktijk. 

Ymere wilde met jonge ontwerpers een verkenning doen naar 
de zorgvraag en betaalbaar bouwen voor vitale senioren (in 
Tudorpark). Senioren willen graag zo lang mogelijk zelf¬standig 
wonen, het liefst in de eigen woning en in de eigen woonom-
geving. De overheid trekt zich terug. Hoe kan er bij het ontwerp 
van deze nieuwe wijk ingespeeld worden op de veranderende 
woon,- en zorg wensen? Hoe ziet deze woon-omgeving en 
woning eruit?

Drie bureaus hebben hun theoretische- en ontwerpvisie aan 
potentiële bewoners van Tudorpark gepresenteerd. Voor Ymere 
was dit tevens een marktonderzoek i.s.m. Beyond Now: is er 
vraag onder senioren om binnen huur- en koopaanbod op een 
meer community en aanpasbare woningen te wonen? Welke 
rol speelt de architect in de ontwikkeling van de wensen en 
processen? 
Binnen een workshop was er aandacht voor de inventarisatie 
van behoeften
o Gebruik/inrichting openbaare ruimte:  De Stuurlui
o Gestapeld wonen wonen in een appartment met   
 gemeenschappelije ruimtes: Bureau van Eig
o Grondgebonden variabele, aanpasbare woningen op   
 eigen grond: 2by4 architects
De serie een (T)huis voor Ontheemden is in december gestart 

met een intensief vervolg  en intensivering in de eerste maan-
den van 2016. De dialoog voorziet in een enorme behoefte door 
de ruimte voor verkenningen, uitwisseling van opvattingen en 
beadering van de kansen voor Haarlemmermeer. Per sessie 
wordt de koers voor de volgende uitgezet, vanuit de vraag.

De toestroom van vluchtelingen confronteert iedere gemeente 
met de primaire opvang en het beschikbare aanbod van lokale 
huurwoningen. Veel gemeentes en corporaties hebben moeite 
de grote toestroom op te vangen. Maar de opgave gaat verder 
dan dat. Wat be¬tekent de instroom voor de regio? Hoe leren 
we kijken en analyseren binnen Europese en globale context? 
Hoe raken zovelen in de wereld ontheemd? Een serie lezingen 
en exposities vanuit diverse disciplines plaatst de vraag in een 
wisselend perspectief en poneert een vraag, een registratie of 
een oplossing bin¬nen de lokale opgave.

Moderatoren: Jos Feijtel en  Bart Cosijn | Introductiespreker: 
Margaret Zeeman, ambassadeur van het Expertteam Kan-
torentransformatie | Vaste sprekers/deelnemers: directie en 
woningloods gemeente, Ymere, BPD, MeerWaarde, Vluchtelin-
genwerk | Presentaties ontwerpbureaus:  SnelStudio’s, Studio 
Merz (Urban Village), Henk Middelkoop architecten (Return 
Tainer), Vital Places | Reflectie en opdrachtgever VO: Marcel 
van Heck, Atelier Rijksbouwmeester (specifieke locale experi-
menteervraag) | Internationale expertise: The Sponteneous City 
International met Gert Urhahn (de polder gerelateerde vraag) 
Voortgezet onderwijs projectontwikkeling najaar 2015 : looptijd 
april-juni onderzoek en ontwerp op inbouwmodules en gere-
serveerde gronden HVC Nieuw-Vennep, opdrachtgever Atelier 
Rijksbouwmeester.

8

1450 Chenies Manor door sir John Cheyne

1900 Huis Goddards door Lutyens

1850 Huis door Phillip Webb

1930 Huis in Peachtree Heights, Atlanta, VS

Tudor landhuis
In dit landhuis bevinden zich 11 appartementen van verschillende 
afmetingen. Per laag zijn er 3 appartementen, op de bovenste laag zijn er 
twee. De gebruiksoppervlakte van de appartementen is ongeveer 80, 100 
en 130 m2. Dat is de maat binnen de buitenste opgaande wanden. 

Plattegrond
Het is mogelijk om het interieur van uw woning volledig zelf te bepalen, 
er staan geen constructieve elementen binnen. Wij kunnen u hierin 
begeleiden, dan maken we samen een maquette waarin we schuiven 
met wanden tot het goed staat. De plattegronden in deze folder zijn 
ter inspiratie. De positie van de leidingschacht ligt wel vast, hier dient 
rekening mee gehouden te worden bij het plaatsen van een toilet en hier 
hangt ook de ketel aan. 

Locatie
Het pand staat op een mooie, vrije plek in de wijk. Het wordt omzoomd 
door groene hagen, gras en bloemen. Het parkeren bevindt zich op het 
maaiveld, een parkeergarage behoort echter tot de mogelijkheden. De 
bergingen zijn groot en staan op het terrein. In samenspraak kunt u deze 
berging groter of kleiner kiezen, met of zonder isolatie. Op de bergingen 
komen zonnepanelen.

Architectuur
De uitstraling van dit complex is dat van een echt landhuis. Het is 
een statig pand van mooie baksteen en grote daken die gedraaid ten 
opzichte van elkaar zijn. De balkons zijn ruim als een veranda. Daarmee 
past de architectuur bij de statige Tudorstijl in de rest van de wijk.
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Cijfers & Dromen, woningontwikkeling in 
Haarlemmermeer: symposium
Over de echte cijfers, aanbod of vraag, woningontwikkeling en 
ontwerpopgave
Met Ymere, gemeente, AM, Rabobank Regio Schiphol

In 2014 concludeerden we dat het op de woningmarkt goed 
gaat, maar het nog beter kan. Haarlemmermeer is een aan-
trekkelijk woonmilieu in de nabijheid van steden als Haarlem, 
Amsterdam en Leiden.
Wat is de toekomst voor Haarlemmermeer als unieke locatie 
binnen de Metropoolregio Amsterdam op basis van cijfers 
en dromen (2015–2030)? Wat zijn de cijfers, de behoeftes, de 
diversiteit en de woonvormen? Huren, kopen, starten, zorghuis-
vesting, verhuizen, ruilen? Rabobank onderzoek gaf leiding aan 
het de verkenning. Wat is de gedroomde toekomst? De dromers 
werkten binnen  workshops met ontwerpers Peter van Assche 
en Peik Suyling.
Het afgelopen jaar heeft de initiatiefnemers aangezet tot nader 
onderzoek naar de cijfers en de dromen voor Haarlemmermeer. 
Ymere, AM, Rabobank, gemeente Haarlemmermeer en Podium 
voor
Architectuur presenteerden de uitkomsten van de verkennin-
gen binnen de twee groepen en gingen daarover onder leiding 
van Marcel Tankink, partner KAW, met de deelnemers  in ge-
sprek: Remco Pols, regiomanager Ymere, Tom Horn, wethouder 
Wonen, Frits Oevering, als cijferaar /onderzoeker Rabobank 
NL, Wim van der Lee, stedenbouwkundig adviseur HM, namens 
de Dromers.
Als intermezzo nam  Theo Baart de zaal mee in de gefotogra-
feerde transformatie van de polder in het bijzondere project 
WERKLUST, dat zich gedurende  de afgelopen drie  jaar heeft 
ontwikkeld.
Over de cijfers, werkelijke behoeften van ouderen/jongeren tot 
dromen, liepen de opvattingen uiteen. HM heeft de potentie 
om bestaande wijken te revitaliseren tot een omgeving waar 
jonge gezinnen kunnen leven volgens de eisen van nu. Ook 
de behoefte aan inbreiding en hoogstedelijke milieus bestaat, 
naast meer landelijke autarkische gemeenschappen. Juist 
door de hoeveelheid ruimte, innovatie en experiment, biedt de 
gemeente kansen om diverse typen woonmilieus te realiseren 
voor de bijbehorende leefstijlen.  

 

Oevering: ‘’...Daar ligt dus een uitdaging 
voor de toekomst: maak de niet-westerse 
immigranten
écht onderdeel van de samenleving.’’

Tom Horn 
‘We moeten als gemeente ook denken aan 
de middeninkomens en flexwerkers en 
kleine zelfstandigen.”

Theo Baart
‘’De complete agenda van ruimtelijke 
ordening van de afgelopen jaren is hier 
zichtbaar.’’

Woonsymposium

Uitwerking dromenworkshop
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BEGROOT WERKELIJKE KOSTEN

Totale kosten Activiteitenprogramma 2015 313.238€       292.117€         

Basisprogramma 47.363€         44.988€           

Tussen Tijd 102.110€       93.366€           

Voedselproductie in de metropo(o)lder 36.490€         34.193€           

Op weg naar een betere luchthavenregio 51.530€         45.928€           

Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden 75.745€         73.642€           

Totale dekking Activiteitenprogramma 2015 313.238€       292.117€         

Totale dekking door SCI 45.373€         45.373€           

Totale dekking gevraagde bijdragen elders 152.760€       139.747€         

Totale dekking door Pier K 114.705€       106.998€         

Totale opbrengst deelnemers 400€              1.155€             

Basisprogramma

Totale kosten basisprogramma 47.363€         44.988€           

Ontwerpen aan de polder - workshop ruimtelijke opgaven voor ontwerpers met jongeren 21.608€         21.462€           

Kinderworkshops 5.140€           4.745€             

Dag van de Architectuur 20.615€         18.782€           

Totale dekking basisprogramma 47.363€         44.988€           

Totale dekking basisprogramma door SCI 14.173€        13.724€           

Ontwerpen aan de polder - workshop ruimtelijke opgaven voor ontwerpers met jongeren 8.728€           8.608€             

Kinderworkshops 2.080€           2.085€             

Dag van de Architectuur 3.365€           3.032€             

Totale dekking basisprogramma door gevraagde bijdragen elders 13.950€         13.924€           

Ontwerpen aan de polder - workshop ruimtelijke opgaven voor ontwerpers met jongeren 11.600€         11.574€           

Kinderworkshops -€               -€                 

Dag van de Architectuur 2.350€           2.350€             

Totale dekking basisprogramma door Pier K 18.840€        17.340€           

Ontwerpen aan de polder - workshop ruimtelijke opgaven voor ontwerpers met jongeren 1.280€           1.280€             

Kinderworkshops 2.660€           2.660€             

Dag van de Architectuur 14.900€         13.400€           

Totale eigen inkomsten 400€             1.155€             

Kinderworkshops (deelnemers) 400€              1.155€             

Ontwerpen aan de polder - Workshops ruimtelijke opgaven voor 

ontwerpers met jongeren
Tarief Aantal Subtotaal Dekking Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Personeelslasten 15.930€        

Projectleider extern op expertise (ontwikkeling, organisatie, web-publicatie, nazorg) 65€            100 4.500€           SCI
8.607,57€      1 8.607,57€        Projectleider Brenda van Leeuwen - Stedelijk ontwerp

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            24 1.080€           Pier K 45,00€           24 1.080,00€        Medewerker financiële en projectadministratie

Mede ontwikkeling door programmaraad 125€          12 1.500€           Programmaraad 125,00€         12 1.500,00€        Programmaraad

Mede ontwikkeling door externe "opdrachtgevers" 125€          64 8.000€           Ymere, APPM, SADC, Vital Places, Gemeente, Bouwfonds 125,00€         64 8.000,00€        Ymere, APPM, SADC, Vital Places, Gemeente, Bouwfonds

Lobby en Netwerk 85€            10 850€              Frits Vermeijs (Voorzitter Stichting Vrienden) 85,00€           10 850,00€           Frits Vermeijs (Voorzitter Stichting Vrienden)

Uitvoering/Realisatie 5.678€          

Presentatiemateriaal (eindpresentatie, expositie, 4 groepen per jaar) 2.128€       1 2.128€           SCI

Honorarium + onkostenvergoeding ontwerpers 225€          6 1.350€           SCI

Honorarium sprekers 250€          5 1.250€           Bouwfonds 1.224,17€      1 1.224,17€        Brenda van Leeuwen - Stedelijk ontwerp

Website ontwerp & hosting (webfilms) 750€          1 750€              SCI

Webmaster 200€          1 200€              Pier K 200,00€         1 200,00€           Webmaster-€                 

Totale kosten 21.608€         21.462€           
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Kinderworkshops Tarief Aantal Subtotaal Dekking Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Personeelslasten 2.460€          

Projectleider (organisatie) 65€            24 1.560€           Pier K 65,00€           24 1.560,00€        Projectleider (organisatie)

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website) 45€            12 540€              Pier K 45,00€           12 540,00€           M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website)

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            8 360€              Pier K 45,00€           8 360,00€           Medewerker financiële en projectadministratie

Uitvoering/Realisatie 2.680€          

Docenten 65€            32 2.080€           SCI 180,00€         1 180,00€           Docent - Brenda van Leeuwen - Stedelijk ontwerp (Groene Loper Festival)

130,19€         1 130,19€           Docent - Brenda van Leeuwen - Stedelijk ontwerp (Kinderkunstweek)

324,12€         1 324,12€           Atelier Habitat (Groene Loper Festival)

820,06€         1 820,06€           Brenda van Leeuwen - Stedelijk ontwerp

157,50€         1 157,50€           Docent Britt Dekker (Polderparade)

217,10€         1 217,10€           Docent Tijmen Snelderwaard  (Polderparade)

729,75€         1 729,75€           Brenda van Leeuwen - Stedelijk ontwerp (Ijwegschool)

300,00€         1 300,00€           Docent Iris (Ijwegschool)

Webmaster 200€          1 200€              Pier K 200,00€         1 200,00€           Webmaster

Materialen 100€          4 400€              Deelnemers-bijdrage -1.155,00€     1 -1.155,00€       Doorfacturatie Ijwegschool

12,17€           1 12,17€             materialen kinderkunstweek | declaratie Britt Dekker

122,79€         1 122,79€           Multicopy

193,60€         1 193,60€           Rajapack

52,51€           1 52,51€             Brenda van Leeuwen - Stedelijk ontwerp - materiaal

Totale kosten 5.140€           4.745€             

Dag van de Architectuur 2015 - Thuisvoelen in de Vinex Tarief Aantal Subtotaal Dekking Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Personeelslasten 15.550€        

Projectleider (samenstelling, organisatie, nazorg) 65€            120 7.800€           Pier K 65€                120 7.800€             Projectleider (samenstelling, organisatie, nazorg)

Projectmedewerker (voorbereiding, uitvoering, nazorg) 45€            40 1.800€           Pier K 45€                40 1.800€             Projectmedewerker (voorbereiding, uitvoering, nazorg)

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, social media, storytelling, 

archivering)
45€            56 2.520€           Pier K 45€                56 2.520€             

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, social media, storytelling, 

archivering)

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            24 1.080€           Pier K 45€                24 1.080€             Medewerker financiële en projectadministratie

Mede ontwikkeling door programmaraad 125€          12 1.500€           Programmaraad 125€              12 1.500€             Mede ontwikkeling door programmaraad 

Lobby en Netwerk 85€            10 850€              Frits Vermeijs (Voorzitter Stichting Vrienden) 85€                10 850€                Lobby en Netwerk

Uitvoering/Realisatie 5.065€          

Workshop fotografie 65€            6 390€              SCI 318,96€         1 318,96€           Brenda van Leeuwen; 201522 (deel)

Lezingen 250€          2 500€              SCI 150,00€         1 150,00€           Vital Places

Onkostenvergoeding jury 30€            5 150€              SCI 192,00€         1 192,00€           Frits print - spandoeken

Grafisch vormgever (uitnodiging) 225€          1 225€              SCI 18,15€           1 18,15€             Garbo (domeinnaam: dagvandearchitectuurhaarlemmermeer.nl)

Grafisch vormgever (expositie beeldschermen) 500€          1 500€              SCI 63,56€           1 63,56€             Flyer "Happy Hour' - Drukwerkdeal, fact.nr. F2015303735

Website (nomineerpagina, stempagina) 500€          2 1.000€           SCI 100,00€         1 100,00€           Step&KO

Online portfolio 250€          1 250€              SCI 63,56€           1 63,56€             Drukwerkdeal.nl

Webmaster 200€          1 200€              Pier K 200,00€         1 200,00€           Webmaster

Zaalhuur (prijsuitreiking) 500€          1 500€              Pier K 233,84€         1 233,84€           Europcar

Catering (jurering, prijsuitreiking) 350€          1 350€              SCI 1.142,24€      1 1.142,24€        Lumineux

Onvoorzien 1.000€       1 1.000€           Pier K 150,00€         1 150,00€           Totaal Party Verhuur

35,64€           1 35,64€             Hubo

206,00€         1 206,00€           Snel&Verzzz

232,49€         1 232,49€           BV Hospitality Services Cultuurgebouw

125,40€         1 125,40€           Declaratie Barbara Luns

Totale kosten 20.615€         18.782€           

1 | Tussen Tijd Werkelijke kosten

Totale kosten Tussen Tijd 102.110€       93.366€           

Werklust, de transformatie Haarlemmermeer 64.550€         56.910€           

Gereserveerde gronden voor 3d print 25.140€         25.451€           

Schuurplaatsen 12.420€         11.005€           

Totale dekking Tussen Tijd 102.110€       93.366€           

Totale dekking door SCI 11.050€        11.258€          

Werklust, de transformatie van Haarlemmermeer 5.200€           5.212€             

Gereserveerde gronden voor 3d print 4.050€           4.161€             

Schuurplaatsen 1.800€           1.885€             
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Totale dekking door gevraagde bijdragen elders 59.510€        53.508€           

Werklust, de transformatie van Haarlemmermeer 50.450€         42.798€           

Gereserveerde gronden voor 3d print 4.500€           6.150€             

Schuurplaatsen 4.560€           4.560€             

Totale dekking door Pier K 31.550€        28.600€           

Werklust, de transformatie van Haarlemmermeer 8.900€           8.900€             

Gereserveerde gronden voor 3d print 16.590€         15.140€           

Schuurplaatsen 6.060€           4.560€             

Werklust, de transformatie van Haarlemmermeer Tarief Aantal Subtotaal Dekking Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Personeelslasten 10.000€        

Projectleider (onderzoek,organisatie, nazorg) 65€            80 5.200€           Pier K 65€                80 5.200,00€        Projectleider (onderzoek,organisatie, nazorg)

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg) 45€            24 1.080€           Pier K 45€                24 1.080,00€        M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg)

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            16 720€              Pier K 45€                16 720,00€           Medewerker financiële en projectadministratie

Medeontwikkeling door Stichting Vrienden van het Podium 125€          24 3.000€           Stichting Vrienden van het Podium 125€              24 3.000,00€        Medeontwikkeling door Stichting Vrienden van het Podium

Uitvoering/Realisatie 54.550€        

Verslaglegging presentaties (inhoud extended version Werklust) 300€          4 1.200€           SCI 1.225,00€      1 1.225,00€        Reneé Hartog - Verslag

Grafische vormgeving publicatie extended version Werklust 1.500€       1 1.500€           SCI 60,50€           1 60,50€             Banner

Drukkosten publicatie extended version Werklust (oplage 750 stk) 1.500€       1 1.500€           SCI 173,03€         1 173,03€           [s]color beplakking snijtekst

Krant voor bewoners Haarlemmermeer (ontwerp, druk - oplage 5000 stk) 5.000€       1 5.000€           Rabo Bank Regio Schiphol 750,00€         1 750,00€           De Smaeck, hapjes

Sprekers 350€          7 2.450€           financiering uit de markt 1.345,83€      1 1.345,83€        5000 exemplaren Werklust

Fotografie 35.000€     1 35.000€         Gemeente Haarlemmermeer 2.528,90€      1 2.528,90€        [s]color beplakking window vision

Artikelen in de Correspondent 300€          5 1.500€           Theo Baart 35.000€         1 35.000,00€      Gemeente Haarlemmermeer

Folieprint (expositie) 700€          5 3.500€           Stichting Vrienden van het Podium 119,18€         1 119,18€           Declaratie werklust borrel

Online portfolio 250€          1 250€              SCI 2.498,65€      1 2.498,65€        Montse Hernandez i Sala ontwerpen publicatie

Webmaster 400€          1 400€              Pier K 400,00€         1 400,00€           Webmaster

Catering 100€          5 500€              SCI 1.309,10€      1 1.309,10€        Publicatie Tussentijd/Werklust dialogen

Zaalhuur 300€          5 1.500€           Pier K 300,00€         5 1.500,00€        Zaalhuur

Onvoorzien 250€          1 250€              SCI

Totale kosten 64.550€         56.910€           

Gereserveerde gronden voor 3d print Tarief Aantal Subtotaal Dekking Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Personeelslasten 18.140€        

Projectleider (onderzoek,organisatie, nazorg) 65€            172 11.180€         Pier K 65€                172 11.180€           Projectleider (onderzoek,organisatie, nazorg)

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg) 45€            56 2.520€           Pier K 45€                56 2.520€             M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg)

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            32 1.440€           Pier K 45€                32 1.440€             Medewerker financiële en projectadministratie

Medeontwikkeling door Stichting Vrienden van het Podium 125€          24 3.000€           Stichting Vrienden van het Podium 125€              24 3.000€             Medeontwikkeling door Stichting Vrienden van het Podium

Uitvoering/Realisatie 7.000€          

Sprekers expertmeetings 250€          6 1.500€           financiering uit de markt 450,00€         7 3.150,00€        

Kees Smilde (CASE Begeleiding), Reinier de Graaf (OMA), Jeanet van Antwerpen 

(SADC), Joost van Faassen (gemeente HM), Isabelle de Vries (mainport Rotterdam), 

Liesbeth van der Pol (Supervisor Architectuur en Stedenbouw Schiphol), Roel in 't Veld 

(strateeg, hoogleraar Universiteit Tilburg)

Moderator expertmeeting 300€          3 900€              SCI 750,00€         1 750,00€           Menno van der Veen

Verslaglegging expertmeeting 250€          3 750€              SCI 3.411,12€      1 3.411,12€        Pakhuis de Zwijger voor (mini)symposium Geluidslandschappen

Grafische vormgeving verslag 350€          1 350€              SCI

Begeleider workshop 350€          1 350€              SCI

Beeldverslag workshops 350€          1 350€              SCI

Online portfolio 250€          1 250€              SCI

Online advertenties 150€          1 150€              SCI

Webmaster 400€          1 400€              Pier K

Catering 100€          7 700€              SCI

Zaalhuur 150€          7 1.050€           Pier K

Onvoorzien 250€          1 250€              SCI

Totale kosten 25.140€         25.451€           
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Schuurplaatsen Tarief Aantal Subtotaal Dekking Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Personeelslasten 9.120€          

Projectleider (onderzoek,organisatie, nazorg) 65€            48 3.120€           Pier K 65€                48 3.120€             Projectleider (onderzoek,organisatie, nazorg)

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg) 45€            24 1.080€           Pier K 45€                24 1.080€             M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg)

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            8 360€              Pier K 45€                8 360€                Medewerker financiële en projectadministratie

Medeontwikkeling door partners 95€            48 4.560€           
Gemeenteraad D66, Winkelstad Hoofddorp, Stichting 

Meerwaarde, Stichting Maatvast
95€                48 4.560€             Medeontwikkeling door partners

Uitvoering/Realisatie 3.300€          

Begeleiding workshops (ontwerpers) 350€          2 700€              SCI 453,75€         1 453,75€           Stipo

Uitwerking naar exposities 250€          2 500€              SCI 453,75€         1 453,75€           Kaasfabriek

Drukkosten of online publicatie 1.000€       1 1.000€           Pier K 453,75€         1 453,75€           studiovalkenier.nl

Online advertentie 150€          1 150€              SCI 423,50€         1 423,50€           Onderzoeksbureau Labyrinth

Catering 100€          2 200€              SCI 100,00€         1 100,00€           Van Teffelen, De Haan: rondleiding Honingcomplex; 1512

Zaalhuur 250€          2 500€              Pier K

Onvoorzien 250€          1 250€              SCI

Totale kosten 12.420€         11.005€           

2 | Voedselproductie in de metropo(o)lder Werkelijke kosten

Totale kosten 36.490€         34.193€           

Airport-FARM-city 36.490€         

Totale dekking Continuering Luchthavenserie 36.490€         34.193€           

Totale dekking Continuering Luchthavenserie door SCI 5.250€          5.552,67€        

Airport-FARM-city 5.250€           5.552,67€        

Totale dekking Continuering Luchthavenserie door bijdragen elders 13.900€        13.200,00€      

Airport-FARM-city 13.900€         13.200,00€      

Totale dekking Continuering Luchthavenserie door Pier K 17.340€        15.440,00€      

Airport-FARM-city 17.340€         15.440,00€      

Airport-FARM-City (2 expertmeetings, 2 kleinschalige acties op locaties met agrariërs, 

bewoners, en betrokkenen)
Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Personeelslasten 28.340€        

Projectleider (onderzoek, organisatie, nazorg) 65€            160 10.400€         Pier K 65€                160 10.400€           Projectleider (onderzoek, organisatie, nazorg)

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg) 45€            80 3.600€           Pier K 45€                80 3.600€             M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg)

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            32 1.440€           Pier K 45€                32 1.440€             Medewerker financiële en projectadministratie

Medeontwikkeling door programmaraad 125€          12 1.500€           Programmaraad 125€              12 1.500€             Medeontwikkeling door programmaraad 

Medeontwikkeling door Stichting Vrienden 125€          48 6.000€           Stichting Vrienden 125€              48 6.000€             Medeontwikkeling door Stichting Vrienden

Medeontwikkeling door partners 95€            30 2.850€           Paul Bos (BoerBos, Jonathan Karpathios (restaurant Vork en 

Mes), Henriette Waal (kunstenaar en ontwerper)

95€                30 2.850€             Medeontwikkeling door partners

Lobby en Netwerk 85€            30 2.550€           Frits Vermeijs (Voorzitter Stichting Vrienden) 85€                30 2.550€             Lobby en Netwerk

Uitvoering/Realisatie 8.150€          

Sprekers expertmeetings 200€          4 800€              SCI 14,49€           1 14,49€             Xenos tafellichtjes pop-up diner

Moderator expertmeetings 300€          2 600€              SCI 201,42€         1 201,42€           Boels verhuur b.v.

Sprekers acties op locatie 200€          4 800€              SCI 682,00€         1 682,00€           Totaal Party Verhuur

Begeleiding acties op locatie 250€          2 500€              SCI 181,50€         1 181,50€           ECO toilet

Verslaglegging expertmeetings en acties 200€          2 400€              SCI 138,06€         1 138,06€           Haarlemmermeerverhuur

Grafische vormgeving verslag expertmeeting en acties 300€          1 300€              SCI 423,50€         1 423,50€           Paul Bos

Grafische vormgeving webpublicatie 500€          1 500€              SCI 300,00€         1 300,00€           Gemeente Haarlemmermeer evenementenvergunning

Online advertenties 150€          1 150€              SCI 110,70€         1 110,70€           Gemeente Haarlemmermeer ontheffing

Webmaster 400€          1 400€              Pier K 2.066,00€      1 2.066,00€        Brenda van Leeuwen - Stedelijk ontwerp

Catering expertmeeting 200€          3 600€              SCI 1.435,00€      1 1.435,00€        Vork en Mes

Catering acties op locatie 300€          2 600€              SCI 300,00€         1 300,00€           Valad EU - locatie

Zaalhuur expertmeetings 500€          3 1.500€           Pier K

Locatiehuur 500€          2 1.000€           financiering uit de markt

Totale kosten 36.490€         34.193€           
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3 | Op weg naar een betere luchthavenregio Werkelijke kosten

Totale kosten 51.530€         45.928€           

Fietsen naar de luchthaven 16.200€         14.850€           

Proeftuinen 19.625€         15.637€           

Geluidslandschap 15.705€         15.441€           

Totale dekking Continuering Luchthavenserie 51.530€         45.928€           

Totale dekking Continuering Luchthavenserie door SCI 7.800€          7.937€             

Fietsen naar de luchthaven 1.800€           1.800€             

Proeftuinen 3.875€           3.837€             

Geluidslandschap 2.125€           2.299€             

Totale dekking Continuering Luchthavenserie door bijdragen elders 27.100€        20.550€           

Fietsen naar de luchthaven 8.950€           7.600€             

Proeftuinen 10.300€         6.350€             

Geluidslandschap 7.850€           6.600€             

Totale dekking Continuering Luchthavenserie door Pier K 16.630€        17.442€           

Fietsen naar de luchthaven 5.450€           5.450€             

Proeftuinen 5.450€           5.450€             

Geluidslandschap 5.730€           6.542€             

Fietsen naar de luchthaven Tarief Aantal Subtotaal Dekking Tarief Aantal Totaal Specificatie

Personeelslasten 12.950€        

Projectleider (onderzoek, organisatie, nazorg) 65€            56 3.640€           Pier K 65€                56 3.640€             Projectleider (onderzoek, organisatie, nazorg)

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg) 45€            28 1.260€           Pier K 45€                28 1.260€             M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg)

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            10 450€              Pier K 45€                10 450€                Medewerker financiële en projectadministratie

Medeontwikkeling door programmaraad 125€          8 1.000€           Programmaraad 125€              8 1.000€             Medeontwikkeling door programmaraad 

Medeontwikkeling door Stichting Vrienden 125€          16 2.000€           Stichting Vrienden 125€              16 2.000€             Medeontwikkeling door Stichting Vrienden

Medeontwikkeling door partners 125€          30 3.750€           
Gemeente, Schiphol Group, St. Leefomgeving Schiphol, 

Omgevingsraad Schiphol i.o., CROS
125€              30 3.750€             Medeontwikkeling door partners

Lobby en Netwerk 85€            10 850€              Frits Vermeijs (Voorzitter Stichting Vrienden) 85€                10 850€                Lobby en Netwerk

Uitvoering/Realisatie 3.250€          

Begeleiding fietsworkshops 350€          3 1.050€           Gemeente Haarlemmermeer 880,00€         1 880,00€           Maurits van Putten

Grafische vormgeving beeldverslag fietsworkshop en webpublicatie 1.250€       1 1.250€           SCI 920,00€         1 920,00€           Maurits van Putten

Online portfolio 100€          1 100€              SCI

Webmaster 100€          1 100€              Pier K 100,00€         1 100,00€           Webmaster

Catering 150€          3 450€              SCI

Fietshuur 15€            20 300€              CROS

Totale kosten 16.200€         14.850€           

Proeftuinen (ontwerpworkshops) Tarief Aantal Subtotaal Dekking Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Personeelslasten 11.700€        

Projectleider (onderzoek, organisatie, nazorg) 65€            56 3.640€           Pier K 65€                56 3.640€             Projectleider (onderzoek, organisatie, nazorg)

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg) 45€            28 1.260€           Pier K 45€                28 1.260€             M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg)

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            10 450€              Pier K 45€                10 450€                Medewerker financiële en projectadministratie

Medeontwikkeling door programmaraad 125€          8 1.000€           Programmaraad 125€              8 1.000€             Medeontwikkeling door programmaraad 

Medeontwikkeling door Stichting Vrienden 125€          16 2.000€           Stichting Vrienden 125€              16 2.000€             Medeontwikkeling door Stichting Vrienden

Medeontwikkeling door partners 125€          20 2.500€           
Gemeente, Schiphol Group, St. Leefomgeving Schiphol, 

Omgevingsraad Schiphol i.o., CROS
125€              20 2.500€             Medeontwikkeling door partners

Lobby en Netwerk 85€            10 850€              Frits Vermeijs (Voorzitter Stichting Vrienden) 85€                10 850€                Lobby en Netwerk

Uitvoering/Realisatie 7.925€          

Begeleiding ontwerpworkshops (ontwerper/gesprekleider)  €         350 3  €          1.050 SCI 453,75€         1 453,75€           thecolourkitchen

Publicatie uitkomsten ontwerpworkshops (boekje)  €      3.500 1  €          3.500 financiering uit de markt 453,75€         1 453,75€           bureau SLA

Grafische vormgeving verslagen ontwerpworkshops  €         275 1  €             275 SCI 453,75€         1 453,75€           Van der Leij

Grafische vormgeving expositie 750€          1 750€              SCI 453,75€         1 453,75€           Buro SIKS (HIK ontwerpers)

Druk panelen 1.250€       1 1.250€           SCI 453,75€         1 453,75€           Stadtvogels

Online portfolio 100€          1 100€              SCI 453,75€         1 453,75€           BOA

Webmaster 100€          1 100€              Pier K 100,00€         1 100,00€           Webmaster

Catering 150€          3 450€              SCI 907,50€         1 907,50€           Appm

Zaalhuur 150€          3 450€              CROS 67,76€           1 67,76€             Haarlemmermeerverhuur

139,55€         1 139,55€           Declaratie Barbara Luns (fotosafari)

Totale kosten 19.625€         15.637€           
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Geluidslandschap (symposium) Tarief Aantal Subtotaal Dekking Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Personeelslasten 12.130€        

Projectleider (onderzoek, organisatie, nazorg) 65€            56 3.640€           Pier K 65€                56 3.640€             Projectleider (onderzoek, organisatie, nazorg)

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg) 45€            28 1.260€           Pier K 45€                28 1.260€             M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg)

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            12 540€              Pier K 45€                12 540€                Medewerker financiële en projectadministratie

Technicus 45€            2 90€                Pier K

Medeontwikkeling door programmaraad 125€          10 1.250€           Programmaraad 125€              10 1.250€             Medeontwikkeling door programmaraad 

Medeontwikkeling door Stichting Vrienden 125€          16 2.000€           Stichting Vrienden 125€              16 2.000€             Medeontwikkeling door Stichting Vrienden

Medeontwikkeling door partners 125€          20 2.500€           
Gemeente, Schiphol Group, St. Leefomgeving Schiphol, 

Omgevingsraad Schiphol i.o., CROS
125€              20 2.500€             Medeontwikkeling door partners

Lobby en Netwerk 85€            10 850€              Frits Vermeijs (Voorzitter Stichting Vrienden) 85€                10 850€                Lobby en Netwerk

Uitvoering/Realisatie 3.575€          

Sprekers minisymposium 250€          3 750€              gefinancierd uit marktinkomsten 500,00€         1 500,00€           New economics - Helen Toxopeus

Moderator minisymposium 500€          1 500€              SCI 330,00€         1 330,00€           Kai van Hasselt IBA & maatschappelijke trends

Verslaglegging minisymposium 350€          1 350€              SCI 1.500,00€      1 1.500,00€        visuele ondersteuning symposium

Grafische vormgeving uitnodiging minisymposium 275€          1 275€              SCI 500,00€         1 500,00€           René Hartog - verslag

Grafische vormgeving webpublicatie 500€          1 500€              SCI 43,95€           1 43,95€             Post Primera

Online portfolio 100€          1 100€              SCI 32,67€           1 32,67€             Pakhuis de Zwijger uitrijkaarten parkeergarage

Webmaster 200€          1 200€              Pier K 200,00€         1 200,00€           Webmaster

Catering 400€          1 400€              SCI 25,00€           1 25,00€             Geschenkbon Grapedistrict

Zaalhuur 500€          1 500€              Schiphol 197,76€         1 197,76€           12 flessen wijn+box, Grapedistrict

71,50€           1 71,50€             De aardappelboer

Totale kosten 15.705€         15.441€           

4 | Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden Werkelijke kosten

Totale kosten Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden 75.745€         73.642€           

Bouwen als maatpak 18.460€         20.617€           

Verbinding tussen zorg en wonen 15.805€         16.365€           

Woningsontwikkeling in Haarlemmermeer 41.480€         36.660€           

Totale dekking Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden 75.745€         73.642€           

Totale dekking door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 7.100€          6.922€             

Bouwen als maatpak 4.375€           6.922€             

Verbinding tussen zorg en wonen 2.725€           -€                 

Totale dekking door gevraagde bijdrage elders 38.300€        38.565€           

Bouwen als maatpak 2.350€           2.350€             

Verbinding tussen zorg en wonen 6.550€           11.135€           

Feiten & Dromen - woningontwikkeling in Haarlemmermeer 29.400€         25.080€           

Totale dekking door Pier K 30.345€        28.155€           

Bouwen als maatpak 11.735€         11.345€           

Verbinding tussen zorg en wonen 6.530€           5.230€             

Feiten & Dromen - woningontwikkeling in Haarlemmermeer 12.080€         11.580€           

Bouwen als maatpak (lezingen) Tarief Aantal Subtotaal Dekking Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Personeelslasten 12.385€        

Projectleider (voorbereiding, uitvoering, nazorg) 65€            90 5.850€           Pier K 65€                90 5.850€             Projectleider (voorbereiding, uitvoering, nazorg)

Projectmedewerker (voorbereiding, uitvoering, nazorg) 45€            30 1.350€           Pier K 45€                30 1.350€             Projectmedewerker (voorbereiding, uitvoering, nazorg)

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website) 45€            45 2.025€           Pier K 45€                45 2.025€             M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website)

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            12 540€              Pier K 45€                12 540€                Medewerker financiële en projectadministratie

Technicus 45€            6 270€              Pier K 45€                4 180€                Technicus

Mede ontwikkeling door programmaraad 125€          12 1.500€           Programmaraad 125€              12 1.500€             Mede ontwikkeling door programmaraad 

Lobby en Netwerk 85€            10 850€              Frits Vermeijs (Voorzitter Stichting Vrienden) 85€                10 850€                Lobby en Netwerk

Uitvoering/Realisatie 6.075€          

Sprekers 200€          6 1.200€           SCI 423,50€         2 847,00€           Jos Feijtel

Moderator 350€          3 1.050€           SCI 1.355,00€      1 1.355,00€        Maurits van Putten

Respondent 250€          3 750€              SCI 300,00€         4 1.200,00€        Reneé Hartog (verslagen)

Inhoudelijke verslaglegger 300€          3 900€              SCI 350,00€         2 700,00€           Bart Cosijn (moderator)

Grafisch vormgever (uitnodiging) 225€          1 225€              SCI 983,20€         1 983,20€           Catering De Smaeck

Online portfolio 250€          1 250€              SCI 786,50€         1 786,50€           Gert Urhahn SPcitI
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Webmaster 200€          1 200€              Pier K 200,00€         1 200,00€           Webmaster

Zaalhuur 500€          3 1.500€           Pier K 300,00€         4 1.200,00€        Zaalhuur

350,00€         1 350,00€           Islant atelier voor stedebouw

350,00€         1 350,00€           SnelStudio's

350,00€         1 350,00€           Studio Merz (Urban Village)

Totale kosten 18.460€         20.617€           

Verbinding tussen zorg en wonen (lezingen expertmeeting met locale 

partners en ontwerpers) Tarief Aantal Subtotaal Dekking
Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Personeelslasten 11.780€        

Projectleider (ontwikkeling, organisatie, nazorg) 65€            50 3.250€           Pier K 65€                50 3.250€             Projectleider (ontwikkeling, organisatie, nazorg)

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg) 45€            32 1.440€           Pier K 45€                32 1.440€             M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg)

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            12 540€              Pier K 45€                12 540€                Medewerker financiële en projectadministratie

Medeontwikkeling door Programmaraad 125€          8 1.000€           Programmaraad 125€              8 1.000€             Medeontwikkeling door Programmaraad

Medeontwikkeling door Stichting Vrienden van het Podium 125€          24 3.000€           Stichting Vrienden van het Podium 125€              24 3.000€             Medeontwikkeling door Stichting Vrienden van het Podium

Lobby en Netwerk 85€            30 2.550€           Frits Vermijs (voorzitter Stichting Vrienden) 85€                30 2.550€             Lobby en Netwerk

Realisatie/Uitvoering 4.025€          

Experts/sprekers 200€          5 1.000€           SCI 1.822,61€      1 1.822,61€        2by4-architects, bouwen als maatpak, vitaal ouder worden, Tudorpark H'dorp

Moderator 250€          1 250€              SCI 1.512,00€      1 1.512,00€        Bureau Van Eig, studie seniorenhuisvesting Hoofddorp

Inhoudelijke verslaglegger 500€          1 500€              SCI 1.250,00€      1 1.250,00€        De Stuurlui

Grafisch vormgever verslag 400€          1 400€              SCI

Grafisch vormgever uitnodiging 275€          1 275€              SCI

Webmaster 800€          1 800€              Pier K

Catering 300€          1 300€              SCI

Zaalhuur/locatie 500€          1 500€              Pier K

Totale kosten 15.805€         16.365€           

Feiten & Dromen, woningontwikkeling in Haarlemmermeer (symposium 

voor vakpubliek en woningmarkt voor breed publiek) Tarief Aantal Subtotaal Dekking
Tarief Aantal Subtotaal Specificatie

Personeelslasten 20.630€        

Projectleider (ontwikkeling, organisatie, nazorg) 65€            120 7.800€           Pier K 65€                120 7.800€             Projectleider (ontwikkeling, organisatie, nazorg)

M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg) 45€            60 2.700€           Pier K 45€                60 2.700€             M&C medewerker (persbericht, uitnodigingen, website, nazorg)

Medewerker financiële en projectadministratie 45€            24 1.080€           Pier K 45€                24 1.080€             Medewerker financiële en projectadministratie

Medeontwikkeling door Programmaraad 125€          20 2.500€           Programmaraad 125€              20 2.500€             Medeontwikkeling door Programmaraad

Medeontwikkeling door Stichting Vrienden van het Podium 125€          32 4.000€           Stichting Vrienden van het Podium 125€              32 4.000€             Medeontwikkeling door Stichting Vrienden van het Podium

Lobby en Netwerk 85€            30 2.550€           Frits Vermijs (voorzitter Stichting Vrienden) 85€                30 2.550€             Lobby en Netwerk

Realisatie/Uitvoering 8.350€          

Experts/sprekers 300€          8 2.400€           financiering uit de markt 900,00€         1 900,00€           SLA ontwerpers, begeleiding en uitwerking workshop Dromen

Moderator 750€          1 750€              financiering uit de markt 423,50€         1 423,50€           KAW

Filmverslag en editor 1.500€       1 1.500€           financiering uit de markt 350,00€         1 350,00€           Renée Hartog (verslag)

Grafisch vormgever (filmverslag) 1.200€       1 1.200€           financiering uit de markt 350,00€         1 350,00€           Montse Hernández I sala

Grafisch vormgever uitnodiging 350€          1 350€              financiering uit de markt 325,01€         1 325,01€           Montse Hernández I sala

Online advertenties 150€          1 150€              financiering uit de markt 35,00€           1 35,00€             boekhandel Stevens

Catering 1.500€       1 1.500€           financiering uit de markt 1.146,75€      1 1.146,75€        T FORT

Zaalhuur/locatie 500€          1 500€              Pier K

Woningmarkt 12.500€        

All-in-organisatie 12.500€     1 12.500€         financiering uit de markt 12.500€         1 12.500€           uitgevoerd door derde partij

Totale kosten 41.480€         36.660€           
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Programma 2015: 65 activiteiten

Basisprogramma Soort activiteit Deelnemers Bezoekers

Ontwerpen aan de Polder (40) Presentaties pre-meesterproeven 31 75

subsidie Fonds 21 | SCI Start VO Fruittuinen 32

Start VO Brugdorpen 89

Hoofddorp Centraal 40

Gastles 'Vormgeving'Fruittuinen 32

Gastles 'vormgeving' Pre-meesterproef 64

Pre-meesterproeven 7

Brugdorpen - Parels aan de Ringvaart 152 113

Workshop - Handel en Verkoop 33

Pre-meesterproeven 4

Standbouw - expositiemeubelen 52

Brugdorpen expositie 50

Fruittuinen presentatie (incl. expositie) 45 250

Start VO Soundscape 70

Start VO Productontwerp Positionering 35

Pre-meesterproef 5

expositie Brugdorpen (Raadhuis) - opening 20

Ontwerpen voor Landhuis in de Polder 40 100

Walkscapes- beleef Hoofddorp opnieuw 75 20

expositie Brugdorpen (Raadhuis)

Presentatie Werkplek Fruittuinen 10 5

Ontwerpen aan landhuis in de Polder (start expositie) 100

Start Hoofddorp Walkscapes 50

Vervolg 'Dit is geen werkplek' 10

Ontwerpen aan landhuis in de Polder (start expositie) 100

Start Hoofddorp Walkscapes 50

Vervolg 'Dit is geen werkplek' 10

Nieuwe verbinding tussen brugdorpen langs Ringvaart 63

Ontwerpen aan landhuis in de Polder (start expositie) 100

Meesterproef: Nieuw expositiemeubel 7

Pre-Meesterproef Leegstand & herbestemming, wonen in Haarlemmermeer 7

Gastles ‘Maquettebouw’ voor VO-project ‘Restruimte Raadhuisplein’ 23

Tussentijdse bezoeken door Podium en stadsarchitect Fred Kaaij aan VO-project 63

Presentatie VO-project ‘Restruimte Raadhuisplein’ 27 30

VO Pre meester proef (4 keer) 20

VO Restruime: Raadhuisplein 87 3000

VO-Workshops Maquettebouwen voor Technasiumklassen Kaj Munk College 91

VO-project Haarlemmermeer Lyceum ‘Welkom in PARK21’ – gastlessen P de Kort,Vista 50

VO Meesterproef, Technasium, Kaj Munk College 7

Expositie ‘PARK21 als Proeftuin’ -Tentoonstelling KSH-projectweek november 50

Kinderworkshops (3) Kinderkunstdagen Pier K - bamboeworkshop 30 200

Groene Loper Festival 100 3.000

Polderparade 25

Dag van de Architectuur (1) DvdA Proef de ruimte 150

 Soort activiteit Deelnemers Bezoekers

Werklust (4) Werklust expertmeeting 3 28

Werklust expertmeeting 4 29

Werklust expertmeeting 5 41

Werklust boekpresentatie + rondleiding 21

Schuurplaatsen (1) Schuurplaatsen Workshop 15

Voedselproductie Metropo(o)lder Soort activiteit Deelnemers Bezoekers

Airport - FARM - City (1) Pop-up diner 45

DNA van een betere luchthavenregio Soort activiteit Deelnemers Bezoekers

Fietsen naar de luchthaven (1) Schipol per fiets (excursie) 40

Proefstation Proefstation Hoofddorp 120

Symposium DNA van een betere luchthavenregio 164

Nieuwe Generaties, Nieuwe Steden Soort activiteit Deelnemers Bezoekers

Bouwen als maatpak (4) Bouwen als maatpak - (T)huis voor ontheemden 105

Vitaal ouder worden Bouwen als maatpak Vitaal Ouder Worden Ymere 72

Overig Soort activiteit Deelnemers Bezoekers

Woonsymposium Dromen Workshop (woonsymposium) 8

Woonsymposium 73

Woningmarkt 800

Open Proces - Hoofddorp Centraal (3) workshops transformatie 210

Open Proces - Hoofddorp Centraal ontwerpworkshop 'Wie Wil Wonen 22

Tussen Nu en Toekomst VO (Fonds 21) (4)Tussen Nu & Toekomst Workshop 2 - Beeldend Vormgeven 70

VO-bijeenkomst, Podium & Pier K - Voorbereiding Innovatie in Voortgezet Onderwijs 12

Kennismaking Scholengemeenschap Thamen 5

Overig Rondje Cultuur 80 100

Extra Soort activiteit Deelnemers Bezoekers

Parallel landschap en Fotosafari

subsidie St Ruigrok en Lezing Loek van Vliet - Parallel Landschap 50

Prins Bernhard Cultuurfonds Opening expositie Fotosafari Beukenhorst West 7 25

Opening expositie Parallel Landschap 9 21

TOTAAL 3.582 7.489



TOTAAL PER MAAND Passief bereik WEBbereik (inclusief social media)TOTAAL Webvisits

December 38.450 11.025 49.475 837

November 121.313 24.813 146.126 1.656

Oktober 376.555 376.555 3017

September 638.195 638.195 2783

Augustus 6.902 6.902 848

Juli 7.016 7.016 669

Juni 1.500 216.855 218.355 2.318

Mei 600 14.953 15.553 1432

April 17.800 635.295 653.095 990

Maart 9.474 9.474 1331

Februari 6.701 6.701 1.001

Januari 6.840 6.840 1207

TOTAAL 179.663 1.954.624 2.134.287 18.089
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