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EEN IBA VOOR PARKSTAD

‘Als ik naar 
dit gebied kijk, heb ik het 
gevoel dat dit gebied een 
soort voorbode is van het 
type stedelijkheid waar-
naar we op zoek zijn in 

europa.’

Tilburg University
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Parkstad Limburg bestaat pas sinds 1998 maar het gebied zelf 

geen klassieke stad. Het geheim van Parkstad zit in de unieke 

structuur maar gesloten als gemeenschap. Deze combinatie is op 
dit moment niet genoeg voor een gezonde economie. Parkstad 

Wat betekent verstedelijking voor de nieuwste stad 
van Nederland? Parkstad is geen klassieke stad met een com-
pact centrum en een historische gegroeide structuur van- uit dit 

verankerd in de geschiedenis van de stad. Het is een stad die zich 

-

ruimte is een uitdrukking van gebiedseigen sociale en culturele 

Parkstadruimte kan het geheim van Parkstad ontdekken. Kies een 
goed uitzichtpunt. 

stad. Beekdalen en bosgebieden dooraderen Parkstad. Aan de 

-
-

Landgraaf. 

Het panoramische perspectief verraadt iets van het geheim van 

een gebiedseigen typologie. Grootschalige infrastructuur botst 

-
-

sociale omgeving. 

“Maak van de i 
van IBA internatio-
naal en kijk naar 

Europa om ons heen”. 

Vermeulen Brand 
Design  



-

de grootste hoeveelheid ouderen. Hoe zorgen deze ouderen voor 
de toekomst van onze kinderen. 

-

-

-
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Vooral het afgraven 
van de steenbergen werd 

een project van gigantische 
omvang. Op enig moment waren 

de grauwe mijngebouwen, 
de duistere steenbergen en de 

zwarte slibbekkens uit het land-
schap verdwenen en daarmee 

raakte ook een beetje in 
vergetelheid dat de mijnen emma, 

hendrik, oranje-nassau i-iv,
laura, julia, domeiniale, willem-
sophia en wilhelmina nog in de 

zestiger jaren tot 20.000 
Kostwinners aan het werk 

hadden.

Oorspronkelijk agrarisch landschap

Landschap met reliëf Beekdalen Bosgebied          Bewoond gebied

voor 1800 - heden             Romeinse heirbanen KloosterKasteel Watermolen

Bebouwd Gebied         Groenprojecten        Kantorencluster          Voorzieningencluster

Kenniscluster          Zorgcluster                   Infrastructuur  

Transitie 2.0: van zwart naar groen
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Watermolen

Transitie 1.0: van agrarisch naar steenkoolmijnen

Mijnconcessies        Voormalig mijnterrein        Mijnkolonie

Mijnsteenberg            Groeve           Voormalige Schacht           Steenfabriek

Bebouwd Gebied         Groenprojecten        Kantorencluster          Voorzieningencluster

Transitie 3.0: van adaptief naar actief

Binnenring / Buitenring           Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer         Herstructureringswijken

Herstructureringsbedrijfsterreinen        Oostflank Brunssum          Heerlen Centrum

Woonboulevard, Xperience parkstad, Zorgvallei          Groenagenda          IBA werkplaats



Tijdens de IBA Oproep wordt 
iedereen uitgedaagd om projec-
ten aan te dragen. De eerste 
oproep is de publieke start van de 
IBA. In het voorbereidende traject 
van de IBA zijn in juni 2011 al 
portretten gemaakt van drie 
potentiële projecten. Tijdens de 
alliantiefabrieken van december 
2011 en januari 2012 zijn nog 
circa 6 tot 8 projecten aangedra-
gen.

De opgave waar Parkstad voor 
staat is helder verwoord in de 
Regionale Agenda waaraan de 
publieke partijen zich hebben 
gecommitteerd.
Er is urgentiebesef en bestuurlijk 
draagvlak voor het organiseren 
van een IBA als manier om met de 
manier waarop de Regionale 
Agenda verwezenlijkt wordt te 
experimenteren en de successen 
van de experimenten uit te 
dragen.
Projecten die de IBA-thema’s toe-

IBA PROJECTEN IN WORDING
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voegen aan bestaande projecten 
en programma’s uit de Regionale 
Agenda bevinden zich op dit 
moment in de idee fase, of in 
termen van de in dit boek 
beschreven IBA-stappen: op het 
niveau van stap 1. de IBA allian-
tie. Koppeling van vragers en 
aanbieders van en voor ideeën. 
De potentiële alliantiepartners 
onderzoeken op dit moment hoe 
zij zich tot elkaar verhouden en of 

hun gezamenlijke drive kan resul-
teren in haalbare projecten met 
een duidelijk businessmodel en 
businesscase.

De idee-fase heeft zijn werk 
gedaan. Er is in brede kring 
gesproken met creatieven, stede-
bouwkundigen, adviseurs, 
bestuurders en ondernemers. Dit 
heeft goede ideeën opgeleverd. 
Om van idee naar realiteit te 
komen is nu leiderschap nodig. 
Leiderschap komt niet van de 

kring van creatieven en advi-
seurs. Bestuurders en onderne-
mers moeten besluiten nemen tot 
het verder brengen van de ideeën 
die initieel (en in de toekomst 
jaarlijks) door partijen aangereikt 
worden.
Daarvoor is een sterke “coalition 
of the willing” nodig bestaande 
uit partijen die verantwoordelijk-
heid nemen en voor eigen reke-
ning en risico projecten willen en 
kunnen  realiseren.

Hieronder worden de nu al 
bestaande allianties beschreven, 
echte projecten in wording. 

IBA PROJECTEN IN WORDING
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JEAN GELISSEN



Grand Canyon

Een attractiepark op de locatie van de groeve 
met als thema de Grand Canyon als één van de 
zeven wereldnatuurwonderen. Dit project kan 
een versterking zijn van de leisure ring van 
Parkstad. Deze leisure ring valt samen met de 
nieuwe buitenring van Parkstad. De energie die 
nodig is voor dit attractiepark wordt gewonnen 
uit de locatie van het park, mogelijk kan het zelf 
een batterij zijn voor de leisure ring.
Het project is op zoek naar partners die geloven 
in dit concept en mee willen denken en investe-
ren in de uitwerking en uitvoering. Wie heeft een 
goed idee waardoor dit attractiepark nog ster-
ker kan worden als uniek attractiepark in 
Europa. 

“Nature Wonder 
World als energie 
neutraal attractie-

park, dat is mij 
droom”.  

eigenaar Toverland en 
algemeen directeur 

Gelissen Group
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Mini Auto’s

Karts

Mini Scooters

Hooverdam

Stunt Show

Motor Carrousel

T-Ford

Motor-cruise

Speetoestellen Route 66

Hoe zorgen we dat bij dit soort grootschalige lei-
sure de gastvrijheid bovenaan staat en dat we 
de Limburgse sfeer goed kunnen overbrengen 
en aanbieden. 

Testlocatie: groeve van Mourik, Brunssum - Oostflank 

Bekijk het filmpje van Grand Canyon op www.iba-open.nl/iba-tv/grand-canyon

20
Nature Wonder World 
wordt een grote ‘stad’  

We kijken vooral naar de 
energiebehoefte. Hoe we dat 
aanpakken, weet ik nog niet. 
Wellicht bieden de hoogtever-
schillen mogelijkheden voor 

waterkracht. Energie – warmte 
zowel als koude – kan worden 

opgeslagen in water. 

Algemeen directeur 



Mini Auto’s

Karts

Mini Scooters

Hooverdam

Stunt Show

Motor Carrousel

T-Ford

Motor-cruise

Speetoestellen Route 66
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“Normaal is 
afval een kostenpost. Wij 
moeten ervoor zorgen dat 
het iets oplevert. We gaan 
zelf energie opwekken, 
misschien kunnen we bij 

overcapaciteit aan de regio 
leveren”.

ADDVentures
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“Ik zou benieuwd 
zijn of we dit idee groter 

zouden kunnen oppakken, 
nu praten over Kerkrade-
West, maar als we weten 

dat we dit vraagstuk ook in 
veel meer delen van Park-

stad krijgen, zouden we een 
soort satelliet kunnen 

maken.” 

directeur Hestia Groep

JACK VINKEN



Flex Wonen

Het is op dit moment moeilijk te voorspellen wat 
de vraag naar huisvesting zal zijn voor de 
komende periode in Parkstad, waarom niet 
denken en bouwen in flexibele systemen maar 
wel met als uitgangspunt topkwaliteit. We gaan 
niet meer denken in eindbeelden maar in tijde-
lijke leasecontracten voor uitbouwmogelijkhe-
den, een serre in de winter of een extra 
slaapkamer voor een paar jaar. Op zoek naar 
een mooie plek in het Park of in de Stad om een 
tijdje fijn te kunnen wonen! Concreet gaat het in 
deze alliantie om de realisatie van 5 flexibele 
woningen in het deelgebied Heilust
Flex wonen ipv klassiek herhuisvestingsbeleid 
geeft de mogelijkheid om tijdens de verbouwing 
bewoners een tijdelijke, fijne woonplek in hun 
eigen oude buurt te geven. 
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Flex Wonen

Sociaal verbonden blijven, draagvlak voor de 
voorzieningen in de buurt, dicht betrokken blij-
ven bij de plek van verbouw en in de tussentijd 
vast betekenis geven aan het nieuwe park. Dus 
onderdeel zijn van verbouwing van zowel PARK 
als STAD. Wanneer we het idee kunnen verbre-
den geeft het mogelijkheden om nieuwe plekken 
in Parkstad te ontdekken door er tijdelijk te 
gaan wonen of te werken in een flex concept. 
Als je nog niet weet voor wie je moet bouwen, 
belast dan ook niet het landschap! Doe geen 
lange termijn investering voor een korte termijn 
vraag. Maar maak het wel van een bijzondere 
kwaliteit!

Testlocatie 1: wijk Heilust in Kerkrade-West

Testlocatie 2: Holzkuil Kerkrade

Bekijk het filmpje van Flex Wonen op www.iba-open.nl/iba-tv/flexibel-bouwen
 

“Wij zien Parkstad als 
een park  waar je de 

ruimte even gebruikt en 
dan weer teruggeeft 

aan andere 
parkgebruikers.”

eigenaars
Maurer United Architects
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“Flexibel wonen kan 
ook betekenen dat je 

tijdelijk een huisvesting 
voorziet voor pieken die 
je krijgt te verwerken, 
bijvoorbeeld door een 

aanloop van extra 
studenten uit Aachen.” 

manager 

“Wij zien Parkstad als 
een park  waar je de 

ruimte even gebruikt en 
dan weer teruggeeft 

aan andere 
parkgebruikers.”

eigenaars
Maurer United Architects
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ESTHER GOTTSCHALK

MARK RENNE

ROCCO MALHERBE

PETER UITERWIJK



Wij(k)kracht 

Deze alliantie gaat de menselijke energie aanbo-
ren en inzetten voor een leefbare, trotse en pro-
ductieve leefomgeving. Menselijke energie als 
Wij(k)kracht. De alliantie ontwikkelt een raam-
werk waarin de wij(k)kracht in een wijk wordt 
aangewend. Bestaande initiatieven die bijdra-
gen aan leefbaarheid worden in kaart gebracht 
en mogelijk gekoppeld, zodat het gezamenlijke 
effect groter is. Samen met wijkbewoners wordt 
de kracht van de wijk benoemd, naar buiten 
gebracht en uitgebouwd. Daarbij gebruik 
makend van de vaak onbekende mogelijkheden 
en ideeën die wijkbewoners zelf hebben. Daar 
waar nodig aangevuld met de inzet van maat-
schappelijke arbeid. 

 “Onze alliantie gaat de 
menselijke energie 

aanboren en inzetten 
voor een leefbare, 

trotse en produktieve 
leefomgeving. 

Menselijk energie als 
Wij(k)kracht.”

eigenaar
Parkstad Limburg Bloeit
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MARK RENNE

PETER UITERWIJK
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De Wij(k)kracht zorgt zichtbaar voor trots, 
sociale energie, onderlinge hulp, duurzaamheid 
en een nog grotere leefbaarheid. Kunstenaars 
helpen grenzen te verleggen en de Wij(k)kracht 
te verbeelden. Regionale professionals assiste-
ren hierbij en helpen de bal aan het rollen te 
brengen.
Testlocatie 1: Bleijerheide, Kloosterpark en Rolduckerveld 
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Òs Gebrook
mijn Hoensbroek

‘Eerlijk eten met ingrediënten
uit de directe omgeving’

‘Tussen’land
2012-2014

Kruidentuin
van Patty Jurgens 
& Jeffrey Kuckelkorn
(Schunck 5.0 en Cato catering)

In ons restaurant wil ik 
gewoon mijn ding goed 
doen en vooral eerlijk 
eten maken. Inspiratie 
voor onze keuken halen 
we overal vandaan; er 
zijn geen grenzen.  
De ingrediënten halen 
we bij voorkeur uit de 
directe omgeving, dus 
een kruidentuin in het 
park is voor ons een 
geweldige optie!

30

PATTY JURGENS

JEFFREY KUCKELKORN



Òs Gebrook
mijn Hoensbroek

‘Ervaren imkers tonen hoe
belangrijk bijen zijn voor een 
vruchtbare omgeving’

‘Tussen’land
2012-2014

Bijen in de buurt
van Janicke Kernland
& Lotte de Moor
(Bee Collective)

In het Aldenhofpark 
willen wij met de buurt 
bijenhouden. Ervaren 
imkers zorgen voor de 
kennisoverdracht en
tonen hoe belangrijk 
bijen voor bevruchting 
van planten zijn. Door 
bijen te houden in het 
park zal dit in korte tijd 
een vruchtbaar effect 
kunnen hebben op de 
nabije omgeving!

Òs Gebrook
mijn Hoensbroek

‘Eerlijk eten met ingrediënten
uit de directe omgeving’

‘Tussen’land
2012-2014

Kruidentuin
van Patty Jurgens 
& Jeffrey Kuckelkorn
(Schunck 5.0 en Cato catering)

In ons restaurant wil ik 
gewoon mijn ding goed 
doen en vooral eerlijk 
eten maken. Inspiratie 
voor onze keuken halen 
we overal vandaan; er 
zijn geen grenzen.  
De ingrediënten halen 
we bij voorkeur uit de 
directe omgeving, dus 
een kruidentuin in het 
park is voor ons een 
geweldige optie!

Proeftuinen voor productie

Dit project wil experimenteren met nieuwe pro-
ductieruimten in en buiten de stad die bouwma-
terialen en/of voedsel opwekken en leveren aan 
de omgeving. Kunnen we hiermee experimente-
ren op verschillende schaalniveaus, van XS dak-
tuin tot XL bos? Kunnen we het nieuwe Park van 
de 21ste eeuw uitvinden?

Lege schijnbaar waardeloze ruimte, van waarde 
laten zijn doordat het een productielandschap 
voor de regio wordt. Het project opent een 
nieuwe economie maar is ook versterking van 
bestaande economie. Ook wordt ingezet op een 
kwaliteitsverbetering in beleving van de open 
ruimte als landschap. 

“Eerlijk eten met 
ingrediënten uit de 
directe omgeving.”  
Patty Jurgens en Jeffrey 

eigenaars
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ROEL DE BOER

LUDO KOCKELKORN
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Beleving van seizoenen, kleur en geur ipv de 
vaak lege plekken met gras. Het project kan een 
sterke verbinding leggen tussen Park en Stad 
vanuit het nieuwe park. Wat is Park in die stad 
van 21ste eeuw, wat is het nieuwe volkspark?

Testlocatie 1: ̀ tussen`land Aldenhofpark

Testlocatie 2: Wijk van Morgen –  biobased gebouwcomponenten
-

Bekijk het filmpje van Proeftuinen voor productie op 

“Wij zijn voor een van de
gebouwen in “de Wijk van 

Morgen” op zoek naar 
hernieuwbare materialen of 

biobased producten voor diverse 
onderdelen van het gebouw. 

Tot nu toe is 82 % (naar gewicht) 
van het ontwerp uitgevoerd in 
hernieuwbare materialen, cq 
gebaseerd op producten uit 

hergroeibare bronnen. (zoals een 
houtconstructie).

PETER ERKENS



34

Aanbestedingsalliantie 

Dit project wil lokale ondernemers betrekken bij 
aanbestedingen en ruimte creëren voor de 
lokale economie en de onderkant van de 
arbeidsmarkt via het aanbestedingsbeleid. 
Zodat bijvoorbeeld in het geval van sloopwerk-
zaamheden in een wijk, bewoners uit de wijk 
kunnen worden ingezet voor het werk. Om dit te 
bereiken wil de alliantie ondernemers op de 
hoogte brengen van hun mogelijkheden en 
bezien in hoeverre in bestekken kan worden 
opgenomen dat lokale werknemers een deel 
van het werk moeten doen.Het doel: zoveel 
mogelijk mensen inzetten voor de verbouw van 
hun eigen, nieuwe stad. Geen algemene regels, 
maar maatwerk uitvinden. Wat past bij Park-
stad, welke specifieke eigenschappen van 
mensen en andere bronnen willen we inzetten 
en hoe kunnen we voorkomen dat regelgeving 
dit onmogelijk of onaantrekkelijk maakt?



“Bewoners laten 
slopen onder toe-
zicht.” 

eigenaar Teeken Beckers 
Architecten
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JULES BECKERS ERNEST DRIJKONINGEN

EROL OZTAN
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“Veel 
maatschappelijke 

handjes met afstand 
tot reguliere arbeid is 

ons aanbod.” 

Licom
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MAARTEN STADHOUDERS



Re Use

Recycling is een belangrijk thema voor een regio 
die zich duurzaam herordent. Experimenteren 
met hergebruik van bouw- afval- en sloopmate-
rialen in nieuwbouw en in de openbare ruimte. 
Denk in ketens. Een concreet doel: hergebruik 
minimaal 10% sloopmaterialen in nieuwbouw-
projecten. Kunnen we de sloopopdrachten voor 
deze regio aan nieuwe bouwopgaven verbinden 
en daarmee de geschiedenis herschrijven van 
deze regio en naar de toekomst brengen? 
RE-Use the future… Waarde geven aan dat wat 
je hebt, slim zijn in herwaarderen van materiaal 
dat is afgeschreven. 

Re Use 
the Future. 

 
eigenaar 
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Heerlen

Òs Gebrook        

Aldenhofpark - plankaart
B+B+B

laatste fase na 2020

40

“Bestaande bouw-
materialen classifi-

ceerbaar maken om 
hergebruik geschikt 

te maken.” 

We slopen 32 
woningen en twee stra-
ten verder gaan we 4 

nieuwe gebouwen 
ontwikkelen met 100% 
hergebruik van sloop-
materialen. Dat is onze 

doelstelling. 

Wonen Limburg

Met Licom zijn we 
bezig om te zien  hoe zij de 

Met Licom zijn we bezig om te 
zien  hoe zij de materialen al 

kunnen klaarmaken voor 
hergebruik.  Wim Hazeu, 

directeur-bestuurder Wonen 
Limburg. materialen al 

kunnen klaarmaken voor 
hergebruik.  

directeur-bestuurder 
Wonen Limburg.



Heerlen

Òs Gebrook        

Aldenhofpark - plankaart
B+B+B

laatste fase na 2020

Met minder middelen meer bereiken, niet alleen 
vooruit kijken maar bedenken wat je achterlaat. 
Dicht bij huis houden, sloop- en verbouwopgave 
zien als een materialen ‘bron’ en een ‘keten’ 
binnen de regio. Toegankelijk en zichtbaar voor 
iedereen, werken aan deze bewustwording. Eer 
is geen afval in deze verbouw naar de nieuwe 
stad van de 21ste eeuw.

Testlocatie 1: Aldenhofpark Hoensbroek

Testlocatie 2: Eygelshoven Kerkrade
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“In de LTS buurt 
gaan we 250 woningen 

slopen en bouwen slechts 
16 woningen terug.  We 

hebben secundaire 
materialen in de 

aanbieding die we terug 
willen gebruiken in de 

wijk.” 

directeur 
Woonpunt

“Bestaande bouw-
materialen classifi-

ceerbaar maken om 
hergebruik geschikt 

te maken.” 

Met Licom zijn we 
bezig om te zien  hoe zij de 

Met Licom zijn we bezig om te 
zien  hoe zij de materialen al 

kunnen klaarmaken voor 
hergebruik.  Wim Hazeu, 

directeur-bestuurder Wonen 
Limburg. materialen al 

kunnen klaarmaken voor 
hergebruik.  

directeur-bestuurder 
Wonen Limburg.
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Entree Parkstad 

Vanuit het idee dat er al veel inspanningen ver-
richt zijn in de regio op het gebied van leisure 
activiteiten stelt deze alliantie zich er op in de 
zichtbaarheid van de bestaande activiteiten te 
vergroten en het aanbod sterker uit te dragen 
(juist ook buiten de regio). Het gaat om het ver-
groten van de zichtbaarheid van de leisure in de 
openbare ruimte en langs de belangrijkste infra-
structuurassen. Daarnaast gaat het om de ver-
binding te versterken tussen bestaande en 
nieuwe aanbieders van leisure (bijvoorbeeld 
door cross-selling)

-
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ANYA NIEWIERRA HANS GUBBELS



44

GEERD SIMONIS



HTS Complex

Voor deze herontwikkeling heeft Wonen Lim-
burg de samenwerking met C’magne gezocht en 
is er gezamenlijk naar een passende nieuwe 
functie voor het complex gezocht. Met respect 
voor de bestaande stenen en vanuit de doelstel-
ling een “generatieproof” en samenhangend 
complex te ontwikkelen heeft C’magne onlangs 
het ‘Urban Soul’ concept gepresenteerd. ‘Urban 
Soul’ staat voor een bruisend stadsleven. ‘Full 
life in one building’ door een mix van wonen, 
werken, kunst, cultuur en vrije tijd in allerlei 
vormen en combinaties op een bijzondere locatie 
is Heerlen. 
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GEERD SIMONIS

“Het Nederland van 
mijn kinderen bestaat 

al. Je moet de 
bestaande gebouwen 
alleen nog wat oppim-

pen, managen en 
onderhouden. ”
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Hierdoor zal het complex haar icoonfunctie voor 
de wijk Bekkerveld weer moeten terugverdie-
nen. Het gebouwencomplex, met haar drie 
totaal uiteenlopende bouwstijlen, heeft geïnspi-
reerd tot een thematische mix van stedelijke 
functies. Hiervoor worden de gebouwen ver-
deeld over de thema’s LIVE, VITAL en CREATE. Een 
unieke concentratie, differentiatie en vermen-
ging van functies die vanuit onderlinge synergie 
het complex opnieuw zullen positioneren.  
 

47

Kunnen we hier 
voor de eerste keer in 
Limburg negatief gaan 

herbestemmen, dus 
een vrij bestemmings-

plan ontwikkelen? 

directeur-bestuurder
Wonen Limburg



IBA PARKSTAD
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IBA PARKSTAD
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“Eine IBA ist: ein in Deutschland 
eingesetztes Instrument der Stadt-
planung und des Städtebaus, um 
mit neuen Ideen und Projekten im 
sozialen, kulturellen und ökologi-
schen Bereich Impulse zu setzen 
für einen in der jeweiligen Region 
als erforderlich angesehenen 
städtebaulichen beziehungsweise 
landschaftlichen Wandel.“ 

Wikipedia

“Een IBA is hét instrument 
om zwakker steden en 

regio’s om te vormen tot 
sterke en vitale gebieden. 
Het is een structuurpor-

gramma dat brede belang-
stelling wekt en 

verwachtingen schept. Het 
bouwt spanning op naar 

resultaat en richt voor lan-
gere tijd de focus op een 

gebied”

Parkstad Limburg

“IBA Parkstad heeft 
een ambitie op inter-

nationaal niveau. 
Wat nieuwbouw bete-

kende voor Bilbao, 
zal ombouw beteke-
nen voor Parkstad.”

Bernadette Janssen

IBA Parkstad

“De moderne 
samenleving is een 

energieke samenleving. Zij 
kent mondige, autonome 
burgers en vernieuwende 

bedrijven. Zo is er een grote 
groep burgers, boeren en 
bedrijven die wil handelen 

en veranderen.” 

Planbureau voor 
de leefomgeving
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Wat is IBA Parkstad  

-
-

-
eel te ondersteunen. Dat resulteert in een dynamisch uitvoerings-
programma. 

Ruimte in Parkstad is op verschillende manier ingezet voor produc-
-

-

-
-

-

van de resultaten.

-
schillende steden is toegepast. De economische en culturele 

-

Het is van belang dat het eindresultaat en de kennis die is opge-

-

-

stad. 

Hoe: de IBA Werkplaats en de 
IBA Oproep

-

de kant van de overheid komen. 

-
-

serend vermogen van Parkstad moet vergroot.

-
ven: een laboratorium voor de zoektocht naar Parkstads eigen 

-
tieve buitenboordmotor die de uitvoering van de regionale 
agenda kan versnellen en verbeteren: heel Parkstad ís de IBA 

-

1. De IBA werkplaats: ombouwen 
als dé uitdaging

op zo’n manier dat alle energie en investeringen gericht 

van de bestaande Regionale Agenda. Het is ongeveer bekend 

-
-

Het programma richt zich op Herstructurering en Economische 

-
ren. 

sneller op gang te brengen en beter en zichtbaarder te maken. 
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-

op een viertal thema’s. Welke ongebruikte plekken in de stad 

voor Parkstad.

Flexibiliteit in de stad 

-

-

oplossingen en economische groei. 

Productief maken van landschap Geen stad heeft zoveel 

is een sterke troef van Parkstad in het licht van klimaatverandering. 

-
mische groei.

Nieuwe energiebronnen aanboren Parkstad is al heel lang 
-

-
gie en zonne-energie kenmerkend voor Parkstad. In de IBA 

-

-
-

-
-

Hergebruik van materialen Toekomstbestendig en duurzaam 

Parkstad zal veel sloopmateriaal opleveren. Veel hiervan is 

voor Parkstad. 

Flexibiliteit

Flexwoningen

Heilust, Kerkrade

Holzkuil, Kerkrade

Wilhelminaberg

Wonen 

 

Groen en openbare ruimte

Retail

Zorg

Infrastructuur

 

   bedrijventerreinen

Parkstadcentrum
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Flexibiliteit 

Flexwoningen

Heilust, Kerkrade

Holzkuil, Kerkrade

Wilhelminaberg

Productief landschap 

materials

Nieuwe energie bronnen Hergebruik materialen

Eygelshoven

Aldenhof

I B A  P a r k s t a d  2 0 2 0



“Traditioneel 
gezien is in Nederland 
de nieuwbouwarchitect 

superieur aan de 
restauratie architect. 

Waarde toekennen aan het 
bestaande betekent echt 

een cultuuromslag”.

kunst van de 
versmelting

-

-

-

generaties.

2. IBA Werkplaats in de praktijk

-

-

-
laar en initiatiefnemer. 

De IBA Werkplaats kent vier ondersteunende onderdelen. 

IBA Forum
meer dan een technische of beleidsmatige uitdaging. Het ombou-

is het samen klussen aan de stad een manier om de ruimte toe te 

-

IBA School  

-

kennis van en voor ondernemers. Jonge mensen leren in de IBA 
school om ondernemend de toekomst van Parkstad vorm te geven. 

-
-

“Innovatie is: 
Toestaan, ruimte 

geven aan mensen 
om nieuwe dingen 

te doen”
econoom 

“In mijn werk speelt 
tijdelijkheid een 
belangrijke rol, 

Kerkrade biedt voor 
mij als kunstenaar 
nu mogelijkheden” 
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“Innovatie is: 
Toestaan, ruimte 

geven aan mensen 
om nieuwe dingen 

te doen”
econoom 

-‘De IBA moet geen 
Kunststuck worden, 

maar een 
Lebensstuck’

burgemeester 

“In mijn werk speelt 
tijdelijkheid een 
belangrijke rol, 

Kerkrade biedt voor 
mij als kunstenaar 
nu mogelijkheden” 

“Wanneer hier 
productie ontstaat, 
kan ik de behoefte 
van mijn klanten 

bevredigen” 

De Groene Boer

“Jaarlijks stroomt er 
ongeveer 150 duizend 

ton afval door onze 
organisatie. Het zou toch 
een mooie droom zijn om 
het afval van de burgers 
in bruikleen te krijgen en 

terug te geven als 
alternatieve energie.`` 

Reinigingsdiensten 
Rd4

“Breng grote 
bedrijven als Licom 

terug in de wijken om 
de leefbaarheid en 

de economie te 
stimuleren. “

gedeputeerde 
Provincie Limburg

“Toen het mijnwater-
project op gang kwam, 
was men aangewezen 

op de ondersteuning van 
de mannen die onder de 
grond de weg kennen”…

Zodoende werden de 
vroegere mijnwerkers 

opeens belangrijke pion-
nen in het innovatieve 

project. 

De Groenmetropool 
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“New ideas 
often need old 

buildings”

and Life of Great 
American cities

IBA Werkplaats Parkstad

 gebaseerd op kennis en inspiratie uit het 
 verleden

 uittesten

IBA Forum

Dialoog
Debat
IBA School
Proeftuin

Innovatieve oplossingen

IBA Bank

Kosten en baten

IBA Events

Structuur IBA Parkstad Limburg
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”Dingen concreet maken, 
feestjes, feesten, klein en 
groot, iets groot vieren 

omdat er echt iets veranderd 
is, en weer iets vaags verzin-

nen wat weer concreet 
wordt. Dat is een perma-

nente afwisseling en daar-
mee duurt zo`n een 

volksbeweging (IBA) een 
jaar of 10. ”

“1000 IBA verhaal-
vertellers in de buur-
ten van Parkstad om 

het kleine ook te 
waarderen. Benut de 
energie en trots van 

de bewoners”. 

“Denk ook aan de 
kleine ideeën, die zijn 
van belang voor de 
mensen in de stad’.

IBA Bank 

-

IBA events -

-

“New ideas 
often need old 

buildings”

and Life of Great 
American cities

IBA Forum

Dialoog
Debat
IBA School
Proeftuin

Innovatieve oplossingen

IBA Bank

Kosten en baten

IBA Events
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3. IBA oproep
-

-
-

mende generatie Parkstedelingen op. En die laat zich nu gelden.  
Zelfredzaamheid en een groot zelforganiserend vermogen  is een 

-

voor actie. 

Creatief en ondernemend

Dat vraagt een actieve ondernemende houding. Wie kent niet 

kwam elke aflevering in een netelige situatie terecht waar hij zich 
slim uitredde. Dat deed hij met gebruikmaking van voor handen 
zijnde materialen zoals bouwmaterialen, een autoband, een ach-
teloos weggegooide sleepkabel. In Parkstad moeten we eigenlijk 

van werken: bricolage. Het is iets maken met wat voorhanden is 
en zo steeds nieuwe betekenissen geven aan die dingen. Steeds 
veranderen, net als Barbapappa, een andere jeugdheld uit de 

modus vivendi. Deze stedelijke omgeving is een omgeving voor 
emancipatie.

Voor wie?
-
-

van Parkstad. 

Wanneer?

-
-

De oproep zelf
-

-

en beter en zichtbaarder te maken. Dat kan door:

inspiratie 
 uit het verleden

-
mische basis kunnen vormen voor Parkstad.

Hoe werkt het?

-
-

gende hoofdstuk toegelicht.

Wie kwalificeert?
De directeur van IBA Parkstad treedt op als de curator: als autori-

-
commissie - aan de hand van de in het volgend hoofdstuk gefor-

-
nale tentoonstelling. 

4. IBA projecten: criteria
-

-

Stap 1. IBA alliantie. 

-

-

binnen de IBA is om een krachtige alliantie te formeren die het ini-
tiatief kan nemen. Het IBA bureau zorgt met AlliantiefabriekenTM 

-

Het criterium:
-

hoofddoelstelling van IBA parkstad:

-

Stap 2. IBA Projectinitiatief. 

-

-
-

tie
-

ruimte

toekomst
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“De projecten die zeer 
succesvol waren, zijn de 
projecten waar we geen 

verwachting over het 
resultaat hadden, maar 

waar we een open 
experiment zijn gestart 

en nieuwe dingen 
hebben gemaakt.”

IBA Emscherpark

“Open innovatie is de 
enige manier om in een 
mondiale concurrentie-

strijd mee te blijven 
doen. Je moet met een 

aantal spelers bij elkaar 
blijven, en schaal cree-

ren”
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“Mijn droom is dat 
Parkstad qua 

bouwmaterialen een 
zelfverdienende regio 

wordt en zich als 
hergebruikregio kan 
profileren, Re-use the 

future.”

”Events, zoals een
 IBA hebben strepen 
in de geschiedenis 

van een gebied. laat 
die streep zien. ” 

VVV Zuid Limburg

60



gegenereerd en gedeeld
-

ren

Stap 3. IBA groeiproject 

klaargemaakt voor uitvoering. Het IBA bureau helpt mee te lob-
-

aan veranderende omstandigheden en plotselinge kansen. Het 
-

ode. 

-

-

-

-

Stap 4.  IBA uitvoeringsproject.
-

beeld en stelt eventueel geld ter beschikking.

aan te dragen. De eerste oproep is de publieke start van de IBA. 

5. IBA events
De IBA events hebben tot doel:

- levendige betrokkenheid te versterken.
- ondernemerschap te stimuleren

IBA Startmanifestatie
De startmanifestatie vindt plaats op verschillende plekken in Park-

-

IBA oproep

IBA Expositie

Debat, Dialoog, Klankbordgroepen (KBG)
-

IBA Congres

Oplevering IBA projecten & ideeën

vondsten.

Slottentoonstelling

         

De programmering wordt jaarlijks naar voortschrijdend inzicht en 

Tabel events
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6. Organisatie en financiën
-

-

-
cieel model dat zekerheid met veranderbaarheid combineert. 

ondernemingsdoelstellingen heeft: 

IBA bureau

-

- het periodiek organiseren van een ‘open oproep’
-

voering

- het programmeren van doorlopende en periodieke activiteiten

- het actief uitdragen van de IBA-ambities.

Dit stelt hoge eisen aan de bezetting van het bureau. 

Partners

-

-

De financiën 

-

-
fase en een operationele fase. 

voor de toekomst hebben alle IBA’s tot dusverre en los van elkaar 

-
-

-

de planfase en vanaf omzetting t.b.v. de realisatie zullen in de 

De verhouding tussen vaste kosten voor de bureauorganisatie en 

ervaring met andere IBA’s. Dat betekent dat voor IBA Parkstad in 
-

Ingroeimodel
-

-
-

-

-

-

-

-

-
gen. 
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“Open innovatie is de enige 
manier om in een mondiale con-
currentiestrijd mee te blijven 
doen. Je moet met een aantal 
spelers bij elkaar blijven, en 
schaal creeren”

“We zien over het 
algemeen dat in Sachsen-

Anhalt dankzij de IBA 
andere aspecten zoals 

toerisme, cultuur, creatieve 
industrie, dienstverlening 
en hernieuwbare energie 

een andere betekenis 
hebben gekregen. Dat is 
allemaal tijdens de IBA 

gebeurd.”
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Raad van Advies Aandeelhouders

Directie

IBA-bureau

BV



PANORAMA PARKSTAD
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PANORAMA PARKSTAD
Het Panorama 2030 en de 
volgende denkbeeldige 
projecten geven weer wat de 
intentie is van het IBA label en 
wat het kan betekenen voor de 
uitvoering van bestaande projec-
ten in Parkstad
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Panorama Parkstad 2030

groei. Dit betekent een goed geschoold en innovatief Europa dat 

-
sieve economische groei.

Parkstad staat bekend als broedplaats met de grootste diversiteit 

groeien. Er is een goed georganiseerde ruimtebank en een slim 

-
-

-
-

Parkstad heeft durven kiezen. Er is gekozen om uit te gaan van de 
-

-

toekomstbestendige structuur en is als eerste regio klaar voor de 
-
-

-

Parkstad heeft alle loze ruimte omgezet in productieve ruimte. De 
groene ruimte op hellingen en langs beken in en om de stad is 

-

-

-
schillende vormen vanleven.. Lang niet iedereen is meer eigenaar 
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“De Europese Raad 
heeft 3 prioriteiten 

vastgesteld voor de Europa 
2020-strategie: slimme, 
duurzame en inclusieve 
economische groei. Dit 

betekent een goed 
geschoold en innovatief 

Europa dat ook in de toe-
komst concurrerend is, met 

werkgelegenheid 
voor zoveel mogelijk 

mensen.”

-

Parkstad levert energie aan haar Euregionale partners en is daar-

omgeving en voor zichzelf.

-

omliggende steden. 

als een huis voor cultuur in de Vrieheidetuin. De religieuze beteke-

-

van Parkstad. Water heeft een sterk aandeel in de energievoor-

Bronnen feest. ….

een internationaal icoon voor voedselproductie in de stad. Park-
-

ductie ook echt tot een succes is gemaakt. Veel studenten uit 

-

is getransformeerd tot het icoon van Parkstad en IBA open. Elk 

IBA. Het uitzicht is inmiddels drastisch veranderd sinds de start 
-
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1ste fase Maankwartier 

in de geest van kunstenaar Huisman - 
een actief depot in te richten voor 
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Uitbreiding Mijnwaterproject 

-

is een succesvolle en gebiedseigen 
pilotstudie. Jammer genoeg is er geen 
commercieel succes gemaakt van het 

-

-
ming van de meren in de voormalige 

Voorbeeldprojecten
I
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Uitbreiding Bekenherstel 

-
kers onder de grond gestopt. Het rena-
turiseren van de beken is een 

Parkstad te vergroten. Maar natuurher-

beken in het IBA een veelkleurigere rol 

-
-

land ligt immers in Parkstad. Kunnen 
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Evenementen  top als 
versterking Leisure ring 

zichtbaar op de top van de Wilhelmi-
naberg. Het uitzicht is hier fenome-

-

naar de grote publiekstrekker in Park-

met het Pinkpopterrein. Het is een 
icoon voor de transformatie van Park-
stad en voorbeeld van re-value van het 

aan de Leisurering!



DE ZOEKTOCHT
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DE ZOEKTOCHT
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De kick off

energie.

-

samenleven en eigenzinnige leisure. IBA zou ook tegen de stroom 

IBA
-
-

met ondernemers die het instrument IBA al kennen of vooruitlo-
-

-

De Alliantiefabriek

-

-
sprekken gevoerd met:

-

-

-
plaats” op iba-open.nl. Daar kan een brede doelgroep niet alleen 

-

De follow up van de Alliantiefabriek

-

-

-
komst.

Werkbezoek Hamburg

-

De kick off / 29 jun 2011

-

-

-

-
drage voor de IBA.
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De Alliantiefabriek / 2 dec 2011

-
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De follow up van de Alliantiefabriek / 19 jan 2012

-
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Werkbezoek Hamburg / 23 mrt 2012

-
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VERWACHTINGEN IBA
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VERWACHTINGEN IBA
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“IBA moet gaan 
over een beweging die los 

moet komen, dus niet alleen 
over ruimtelijke ontwikkelin-

gen en energieprojecten. 
Het gaat om het weten te 
bewerkstelligen van een 

andere mindset, een nieuwe 
mental map van de mensen 

die hier wonen”. 

.

“Hoe gaan we de 
kleinschaligheid van 
streekproducten com-
bineren met de groot-

schaligheid van de 
voedseleconomie?” 

hoogleraar 

Tilburg University

 productielandschap 
in de binnenstad.

“Koppel er 
een multimediaal 
project aan dat in 

gewone mensentaal 
vertelt wat er gebeurt.” 

MGL

Zorg voor 
persoonlijke

 verhalen in ’t IBA

burgemeester Heerlen

Nieuwsgierig 
betrokken 
publiek.

 
 Bonnefantenmuseum
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“In het denken 
over de toekomst van

 Parkstad vind ik 
ondernemerschap steeds 

belangrijker – een krimpende 
regio kan geen nieuwe toekomst 

krijgen zonder een sterk 
economisch “verhaal”. Dat is een 

van de lessen die ik van de 
American Planning Association 

conferentie in Boston (april 2011) 
heb meegenomen. Daar was veel 

belangstelling voor krimp.”

“Bundel alle 
energie initiatieven 

in Parkstad.”

algemeen directeur 

Vertalen van 
wereldwijde 

maatschappelijke 
ontwikkelingen en de 

voorhoede breed 
introduceren bij burgers. 

E
“Partners voor 

culturele hoofdstad om 
Parkstad & Euregio 

te versterken“.
 

Gottschalk 

Nieuw
 productielandschap 

in de binnenstad. 

 gemeente 
Voerendaal
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“IBA moet de ver-
maatschappelijking 
van het Regiopro-
gramma worden.” 

burgemeester Heerlen “Parkstad moet 
zich losmaken van 

structuren en vernieu
wend denken. We 
hadden altijd een 

voorbeeldfunctie. Die 
moeten we nu weer 

VVV Zuid-Limburg

Resource Efficiency 
in nieuw bouwen. 

Kathy Boys

“Tijdelijke kunst 
en cultuurprojecten 

op locatie”. 

“De 
transfor-matieopgave 

van Parkstad moet veel 
sneller, beter en 

zichtbaarder worden. IBA 
kan ons daarin helpen.” 

directeur-secretaris 

Parkstad Limburg
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“Parkstad moet 
zich losmaken van 

structuren en vernieu-
wend denken. We 
hadden altijd een 

voorbeeldfunctie. Die 
moeten we nu weer 

pakken.” 

directeur 
VVV Zuid-Limburg

“Experimenteer-
ruimte in 

regelgeving. “

Wonen Limburg

Parkstad, 
hart van de 

euregio. 

IKEA Heerlen
“Welke Provincie 

heeft de mogelijkheid 
om binnen 8 jaar een 
Floriade, een Culturele 

Hoofdstad en een IBA te 
laten zien?” 

Parkstad Limburg

‘Open zijn’ is 
de ambitie en 
IBA de vorm. 
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Wanneer kan IBA Parkstad 
starten?
Het IBA boek en een besluit.

-

“In het begin was het 
natuurlijk lastig voor de 

politici om zich uit te spre-
ken voor een IBA. Aan het 
einde waren het juist deze 
politici die uiterst tevreden 
waren, want IBA had een 
grote imagowinst voor de 

regio opgeleverd.” 

FASE 1
KICKOFF 
MANIFESTATIE

 draagvlakvorming voor
 een IBA

 proces

FASE 2
VORMING
DRAAGVLAK

en organisatie

 en leiders
 

FASE 3
GO-NO GO 
IBA 2012-2020

 niet uitvoeren van de 
 

het Bidbook

 naar IBA rechtspersoon

FASE 4
IBA IN BEDRIJF

 rechtspersoon 

 publieke start-
 manifestatie

2011
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“In het begin was het 
natuurlijk lastig voor de 

politici om zich uit te spre-
ken voor een IBA. Aan het 
einde waren het juist deze 
politici die uiterst tevreden 
waren, want IBA had een 
grote imagowinst voor de 

“Ieder IBA start met 
twijfel en eindigt met 

enthousiasme.” 

minister-president 

Duitsland

PRESENTATIEJAAR

2012 2020
 BauAusstellung

FASE 5
START
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ERIC GEURTS

ANDY DRITTY

PATRICK VAN DER BROECK
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BARRY BRAEKEN

GERRIT VAN VEGCHEL

PETER THOMAS
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Colofon

pre-IBA organisatie bestaande uit:

-

betrokkenen in een vorm met een zekere zelfstandigheid en onaf-

Kopgroep IBA Parkstad i.o.

 Tilburg University

voorbereiding van IBA Parkstad. 

Informatie:
Voor meer informatie over IBA Parkstad kunt u contact opnemen 

Linkedin groep: iba Parkstad
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Bedankt  
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ibaboek1.0
IBA Parkstad, de nieuwste stad
Laat ons maar schuiven…

Parkstad is op zoek naar gebiedseigen economie als versterking 
van de totale economie. Dit vraagt een veel sterker zelforganise-
rend vermogen en ondernemerschap. En het vraagt slim gebruik 
van de totale bestaande stad: Parkstad.
 
De inzet van IBA Parkstad is :

1. Versterking van het ondernemerschap van mensen door:

IBA Bank

op de volgende thema’s:


