
 

 

Podium voor Architectuur 
Podium voor Architectuur (PvA) is het kennis- en 
ontwerpnetwerk van de regio Haarlemmermeer en Schiphol. 
PvA ontwikkelt activiteiten voor een breed, nationaal en 
internationaal publiek zoals experts, bedrijven, bewoners 
en jongeren. Het zet belangrijke ruimtelijke vraagstukken 
in de Metropool Regio Amsterdam op de kaart, is neutraal 
en werkt aan kansen voor de dagelijkse leefomgeving op 
onderwerpen als wonen, werken, voedsel, mobiliteit en leren. 
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 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.

De grote thema’s van de Vrienden 
Luchthaven, woningbouwopgave, energietransitie, 
mobiliteit vanuit een integrale landschappelijke benadering. 
De connectie met jongeren en voortgezet onderwijs is 
belangrijk. Jongeren zijn de kritische burgers van de zeer 
nabije toekomst. De Vrienden zijn allen afkomstig uit 
genoemde sectoren. 

Beleidsvoornemen van de Vrienden 2021
Haarlemmermeer in MRA context
In 2020 hebben de Vrienden een actieve rol gehad bij de 
ondersteuning van de serie podcasts als vervolg op en 
mogelijke opstap naar de Safari MRA in samenwerking met 
fotograaf en auteur Theo Baart.

De Safari MRA met een speciale aflevering Zuidas 
in samenwerking met Baart en BPD had een abrupt 
einde door de lockdown; de expeditie, het debat in het 
Burgerweeshuis over Stad en Ommeland is geannuleerd. De 
publicatie Groot Amsterdam is verschenen. PvA heeft met 
toezegging van een financiële bijdrage van de Vrienden een 
serie podcasts geproduceerd met een presentatie vanaf 1 
april 2021. 

De Vrienden zijn betrokken bij de koppeling van de thema’s 
in het netwerk en de inhoudelijke verbinding aan de Nieuwe 
omgevingswet. 

• Agendering Luchthaven 2021-2026 positionering 
en kansen als vervolg op de symposia 2012-2016,  
kleinschalige dialogen tot 2020.

• Energietransitie dialogen, vanuit de maquette 
Haarlemmermeer- ontwikkeling woningbouwopgave, 
erfgoed, luchthaven, mobiliteit. 

• De connectie met jongeren en voortgezet onderwijs is 
een doorlopende lijn. 

Fondswerving 
• De Vrienden hebben een aanvraag gedaan ten 

behoeve van de cultuurroute Rijsenhout bij PBCF, welke 
is toegezegd. Door de omstandigheden is dit project 
met een jaar uitgesteld naar 2021. 

• De Vrienden doen aan aanvraag voor documentaire 
fotografie ‘’Geniedijk in Honderd Stappen”’

“Als we landschap aanvaarden als basis en 
drager van verleden, heden en toekomst, 

bouwen we aan een leefbare regio. Kwaliteit 
die concreet, meetbaar en benoembaar is 
en de basis vormt voor alle ruimtelijke en 

culturele opgaven.”
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