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BASISPROGRAMMA 

A. Jongeren ontwerpen aan de polder  

In opdracht van Podium voor Architectuur verkennen jongeren lokale ruimtelijke 
vraagstukken op verschillende schaalniveaus w.o. voedselproductie, robotisering, 
energietransitie, tiny houses/mobile homes, gamification, erfgoed, toekomstig 
landschap en Design Thinking-workshops: ‘hoe ontwerp je je eigen leerproces?’  

B. Kinderworkshops: de jonge architect  

Kinderen bekijken wereldwijde referenties en bespreken de diversiteit aan 
vormen en materialen. De workshops zoeken de verhouding tot hun eigen wereld, 
behoeften en wensen op. Vanuit het gesprek ontwerpen zij een eigen gebouw, 
ruimte of object.  

C. Dag van de Architectuur  

In de polder vraagt het Onbenoemde Erfgoed aandacht: als onderlegger voor de 
huidige ontwikkelingen. We richten ons op fotografie van de boerenhoeves die 
hun architectonische verschijningsvorm danken aan de geografische afkomst van 
de herenboer. Het Onbenoemde Erfgoed krijgt tevens een autonoom traject met 
landschapsfotograaf Loek van Vliet en het (video)project Gerritshoeve van 
architect Gijs de Waal. 

D. Groene zones als ongebruikelijke erfgoed-excursies  

In 2019 verkennen we met kleinschalige excursies de verbinding van groene 
zones. Wat is haalbaar binnen de grenzen van het Luchthavenindelingsbesluit en 
zijn er initiatieven te ontwikkelen die passen in het toeristisch/recreatief kader?  

 

 

 



REGULIER PROGRAMMA 

1 | Betere luchthavenregio 

Positieve Dilemma’s, lezingen & dialogen  

De luchthaven krijgt veel negatieve aandacht. Met Tertium zoeken we naar een 
vorm die past bij de gevoelige inhoud en die het gesprek afwendt van uitstoot en 
het aantal vluchten. Wat kan een constructieve wending in het denken en beleid 
zijn?  

Ontwerpateliers ‘Make Some Noise’ 

Geluidsoverlast vormt één van de belangrijkste uitdagingen voor luchthavens en 
luchthavenregio’s. Hoe kan geluidadaptieve en duurzame (steden)bouw 
geluidsoverlast kan verminderen en een katalysator zijn voor innovaties op het 
gebied van energie, water, bouwmaterialen en de kwaliteit van de leefomgeving?  

Proeftuin Rijsenhout – monitoring experiment 

We willen blijvend de verbindingslijnen en de integrale ontwerpopgave stimuleren 
en monitoren in Rijsenhout. Een van de eerste doelen vanuit het dorp is 
experiment met woonvormen, dat tevens de leefbaarheid en sociale cohesie van 
het gebied kan aanjagen: experiment met voedselproductie, scholing, energie, 
grondposities en kleinschalige bedrijvigheid.  

 
2 | Op Safari door de MRA 

Landschapsfotograaf Theo Baart werkt aan zijn Atlas MRA. Wij werken samen met 
Theo aan een parallelle lijn: de zogenoemde Safari MRA waarin we samen met een 
groep experts de bus ingaan en focussen op de verbinding tussen de grote 
ruimtelijke opgaves van de MRA, te weten ‘Datacenters‘, ‘Bodemdaling’, ‘De 
Energietransitie’, ‘Watermanagement’ en ‘Infrastructuur’.  

 
3 | Woningbouwopgave Haarlemmermeer binnen MRA 

In de MRA moeten er tot het jaar 2050 ongeveer 250.000 nieuwe woningen 
gerealiseerd worden. Hoe kunnen we doorstroom, betaalbaar wonen, 
voorzieningen en zorg met elkaar verbinden? Hoe past de circulaire bouwopgave, 
de energietransitie en de waterberging in de opgave?  Vanuit workshops en 
dialogen met gemeente en projectontwikkelaars, woningcorporaties en dialogen 
met actoren, continueren we in 2019 de zoektocht naar de integrale, inclusieve 
opgave.  

Inclusief Wonen 

Podium wil inzetten op een vernieuwde formulering van de inclusieve 
woningbouwopgave, met de focus op eenpersoonshuishoudens, 
kangoeroewoningen en kleinschalige (ouderen)zorg. Waar zit de rek met 



ontwerp, materiaalgebruik, grootte, bouwen, bewonen, inbedden 
van zorg, doorstroom, aanpasbaarheid, tijdelijkheid, 
verplaatsbaarheid, circulair bouwen en wonen en – essentieel in 
deze regio – geluidadaptief bouwen?  

Nieuwe financiële modellen 

De tijd van eengezinswoningen is voorbij, de behoefte aan tijdelijke woningen 
neemt toe, evenals de behoefte aan anders wonen zoals in kleine 
gemeenschappen, zelfbouw en kleinschalig. Lopen de financiële mogelijkheden in 
de pas met de behoefte en het aanbod van koop-en huurwoningen? Welke 
waardes anders dan geld kunnen we benoemen als het om een primaire behoefte 
als wonen gaat?  

Woonsymposium met marktpartijen 

Ymere, AM Vastgoed, de Gemeente Haarlemmermeer en de Rabobank Regio 
Schiphol hebben ons benaderd voor een inhoudelijke en organisatorische rol in 
het Woonsymposium. Vanuit de ervaringen in 2018 en behoefte aan kennisdeling 
en behoeftepeiling, ligt de focus geheel op de Inclusieve Opgave.  

Wonen bij de boer- een zoektocht naar identiteit, leefstijl en architectuur  

Het van oorsprong agrarische polderlandschap wordt volgebouwd. Wat is de 
ontwerpopgave en waar liggen de kansen om de bestaande verpauperde 
herenboerderijen nieuw leven in te blazen? Verkennende workshops geven 
richting aan nieuwe vormen van stedenbouw, architectuur, bouwen, 
bereikbaarheid, wonen en leven inclusief de teelt van nieuwe gewassen.  

 
4 | DATA & ENERGIE  

Collectieve intelligentie op weg naar een intelligente regio  

Onze verzameldrift van al dan niet bruikbare data confronteert ons met enorme 
volumes aan opslag en energieverbruik. De datacenters plegen een aanslag op de 
leefkwaliteit en het landschap. Wat is het percentage data dat we echt nodig 
hebben voor doelmatig gebruik? Is er een andere manier om data op te halen, te 
verzamelen en uitsluitend data op te slaan die we daadwerkelijk nodig hebben? 
De nadruk komt te liggen op de ontmoeting van de landschapsexpert en de tech-
expert in de vorm van ontwerp.  

Gamification energietransitie – een ruimtelijk ervaringsspel 

Het volume aan informatie over de op handen zijnde energietransitie creëert 
behoefte aan inzicht over de consequenties. Het lijkt een opgave die we kunnen 
koppelen aan de Makersplaats. Jongeren kunnen hun ambachtelijke vaardigheden 
ontwikkelen met ontwerpende en technische professionals en een ‘model-
Haarlemmermeer’ maken met uitneembare locaties en functionele onderdelen om 
zichtbaar en bespreekbaar te maken: ‘Dit zijn onze opties. Wat willen we voor 
onze regio?’ 



5 | INITIATIEVEN UIT DE POLDER 

Makersplaats Metropo(o)lder  

De Makersplaats is een ontmoetingsplaats waar ondernemers, onderzoekers en 
ontwerpers van jong tot oud kunnen experimenteren, waar kennis circuleert en 
waar concreet getest kan worden. Op de locatie C-Bèta komt een circulaire 
experimentele Makersplaats voor jong en oud (van professioneel tot starter), in 
samenwerking met het voortgezet onderwijs.  

Voedselverbindingen in de MRA  

Met gemeenschappelijke ambities gaan Podium en de Food Council MRA 
samenwerken. In het licht van transport en distributie wil de Food Council MRA 
concrete stappen zetten door het concept Markten nieuw leven in te blazen. 
Markten op onverwachte betekenisvolle locaties, op tijden die aansluiten bij woon-
werkverkeer, dus namiddag en avond, op weg naar het bereik van de groep die 
naast online bestellen ook fysieke verbinding krijgt met streekproducten. Vanuit 
dialogen werken we toe naar een MRA Marktenkaart.  

 


