
 

 

Het Podium voor Architectuur (PvA) is het kennis- en 
ontwerpnetwerk van de regio Haarlemmermeer en 
Schiphol. Het agendeert urgente ruimtelijke opgaven 
binnen de MRA, is neutraal en werkt aan de kansen voor 
de dagelijkse leefomgeving: wonen, werken, voedsel, 
mobiliteit en leren. Het PvA ontwikkelt activiteiten voor 
een breed publiek, lokaal en nationaal: experts, bedrijven 
en bewoners. Jongeren vormen door de samenwerking 
met het voortgezet onderwijs een grote groep. Het 
Activiteitenprogramma 2019 met de titel  ‘Snelheden 
van de Metropo(o)lder’ koerste op overeenkomsten 
in denken en beleven – waar bewegen we naartoe en 
wat zijn de grote opgaven -  met een diversiteit aan 
actieve deelnemers en bezoekers. Inhoud en type 
deelnemer bepaalden de vorm, w.o. lezingen, dialogen, 
ontwerpateliers, excursies voor experts( Safari MRA) 
of monitoring. De locaties reikten tot ver buiten Het 
Cultuurgebouw: het Amsterdamse Marineterrein tijdens 
WeMakeThe.City, C- Bèta, de Witte Boerderij, het 
Oude Raadhuis, de Zaancorridor, het Pharosgebouw, 
werkruimtes Schiphol Group en AM, het IJmeer en tot slot 
IJmuiden en Tata Steel. De keuze van locaties en vertelt 
het verhaal over de regionale opgaven en de omvang 
van de samenwerkingspartners.

Podium voor Architectuur wordt inhoudelijk en zakelijk 
bijgestaan door de onbezoldigde Stichting Vrienden van 
Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, 
kortweg De Vrienden. Zij werven fondsen en zetten actief 
hun kennisnetwerk in voor immateriële ondersteuning. 
De Vrienden vertegenwoordigen de disciplines luchtvaart, 
economie, ruimtelijke ordening, stedenbouw en 
landschap, mobiliteit en onderwijs.

De grote thema’s vertaald in programma 2019

1.Betere luchthavenregio 
a. Positieve Dilemma’s, lezingen & dialogen over de 
luchthaven met ruimte voor diverse waarheden 
b. Ontwerpateliers ‘Make Some Noise’ met experts en 
jongeren 
c. Proeftuin Rijsenhout, verslaglegging van integrale 
ontwikkeling, gestagneerd door bestuurlijke processen 
2. Safari MRA 
Regionale experts op zoek naar verbinding van de grote 
ruimtelijke opgaves gefotografeerd door fotograaf Theo 
Baart.
3. Woningbouwopgave Haarlemmermeer MRA 
Workshops en dialogen met gemeente en 
projectontwikkelaars, woningcorporaties over inclusieve 
opgave, nieuwe financiële modellen, flexibel wonen
4. Data & Energie dialogen
Over de ontwerpopgave het data- en internetlandschap 
en de energietransitie, met een start van de maquette 
Haarlemmermeer
5. Initiatieven uit de polder 
Pop up makersplaatsen en voedselverbindingen op initiatief 
en samenwerking met partners

Steun van de Vrienden
In 2019 hebben de Vrienden een actieve rol gehad bij de 
ondersteuning van bovengenoemd programma door 
inhoudelijke ontwikkeling van het programma, inzet van 
het netwerk, lobby en moderatie. 
De Vrienden vergaderen tien keer per jaar en dragen 
op die wijze bij aan inhoudelijke ontwikkeling van de 
inhoud, de connecties in de verschillende disciplines en 
fondswerving.

Talentontwikkeling, vertaling thema’s naar 
jongeren 
De wereld, het onderwijs en de regio zijn in beweging en dat 
vraagt om nieuwe onderzoeks- en ontwerpvraagstukken. 
Podium vertaalt deze vraagstukken in co-creatie met 
professionals en onderwijs  in actuele opdrachten, 
workshops en lezingen op maat. De projecten binnen Leren 
in de Metropo(o)lder stellen jongeren als ontwerper centraal 
en geven verdieping aan het activiteitenprogramma van 
het Podium voor Architectuur. De onderwerpen zijn actueel, 
maatschappelijk betrokken en onderling verbonden. De 
opgaven gaan over het kritisch kijken naar de ruimte waarin 
wij leven, ofwel onze leefomgeving. Design Thinking wordt 
ingezet als een ‘mindset’. Een vorm van aanpak bij het 
oplossen van vraagstukken in het project, persoonlijk leven, 
bedrijfsleven, op school en in de wereld van morgen. In 
2019 werden opdrachten uitgezet als Rainproof en mixed-
used bouwen op de Zuidas, geluidadaptief bouwen in een 
omgeving vol vliegtuiggeluid, verbeterplannen voor erfgoed 
in Hoofddorp, een workshopreeks Homeless Souls. Het 
bereik van de projecten binnen ‘Leren in de Metropo(o)lder 
van ca. 500 deelnemers en ca. 750 bezoekers zijn verwerkt 
in het totaaloverzicht bereikcijfers van het Podium voor 
Architectuur.

Samenwerkingspartners
Regionaal: diverse afdelingen Gemeente Haarlemmermeer, 
team Leefbaarheid en Omgevingsvisie Provincie NH, Bureau 
MRA, Ymere, BPD, Schiphol Group, Rabobank Regio Schiphol, 
AM Vastgoed, C-Bèta, Pakhuis de Zwijger/WeMakeThe.City, 
Kunstfort bij Vijfhuizen, HMmuseum de Cruquius,  
Boer Bos, Theo Baart, Food Council MRA, NMCX, 
fotografieverenigingen, beeldende kunstenaars, 
projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, ontwerpbureaus,
Dorpsraad Rijsenhout en de Dorpsraad Badhoevedorp.
Kennisinstellingen: vier scholen voor voortgezet 
onderwijs HM, twee in Amsterdam, Hogeschool van 
Amsterdam, Technische Universiteit Delft, AMS,  Vereniging 
Deltametropool, collega instelling AIR Rotterdam.
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