Open Oproep

IBA Parkstad

Contact- en adresgegevens
De IBA Open Oproep wordt georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van de IBA Parkstad BV i.o.
Postadres: Postbus 200 6400 AE Heerlen
Bezoekadres: CBS-weg 2 6412 EZ Heerlen
T: +31 (0)45 570 01 23
E: info@iba-parkstad.nl

Met de Open Oproep zoekt
IBA Parkstad projectvoorstellen
en projectideeën, mensen en
projecteigenaars, plekken en locaties
voor de realisatie van voorbeeldstellende
projecten die richting geven aan de
toekomst van de regio.

Parkstad werkt op een unieke manier
aan haar toekomst: door het organiseren
van een Internationale Bau Ausstellung.
Met deze IBA wil Parkstad een impuls
geven aan economie, ruimte én
samenleving. Tot 2020 functioneert
IBA Parkstad als laboratorium en is het
een motor voor vernieuwende ideeën
en toonaangevende projecten. De
kern van de IBA bestaat uit een reeks
spraakmakende en hoogwaardige
projecten die Parkstad transformeren
en vernieuwen. De IBA is daarbij een
kwaliteitsmachine die voor het allerbeste
staat. De allerbeste projecten worden
in 2020 tijdens de slotmanifestatie
tentoongesteld.

Kenmerkend voor IBA Parkstad is open
innovatie. Dit krijgt vorm in de Open
Oproep voor projecten.
Met de Open Oproep voor
projectvoorstellen zoekt IBA Parkstad
naar buitengewone ideeën en actieve
mensen. Iedereen die wil helpen de
toekomst van Parkstad vorm te geven
wordt opgeroepen kleine of grote
projecten in te dienen die passen binnen
de kwalificatiecriteria van IBA.
IBA Parkstad biedt binnen de gestelde
kaders, inhoudelijke, procesmatige en
communicatieve ondersteuning aan.

IBA Parkstad
Wat is een IBA?
IBA is de afkorting voor Internationale Bau Ausstellung, ofwel een internationale bouwtentoonstelling.
Het fenomeen bestaat al honderd jaar en is begonnen als een tentoonstelling voor het moderne bouwen
in Duitsland. Inmiddels is de IBA uitgegroeid tot een
creatieve aanpak met een bewezen economische,
sociale en culturele impuls voor gebieden met een
transformatie- en/of transitie-opgave. IBA staat voor
het realiseren van kwalitatief hoogwaardige projecten waarmee een richtinggevende en voorbeeldstellende bijdrage aan de transformatie en transitie van
de regio wordt geleverd.
Voor de duur van 7 jaren functioneert Parkstad Limburg als een experimenteergebied, een laboratorium
dat in het teken staat van een fysieke transormatieopgave en een maatschappelijke transitie-opgave. De
IBA stimuleert vernieuwende ideeën en toonaangevende projecten die de structuur en het sociaal-maatschappelijk evenwicht van de regio versterken en in
balans brengen.
De opgave van Parkstad
Parkstad is sinds de mijnsluitingen in de jaren zeventig in transformatie. De operatie “van zwart naar
groen” veranderde de regio zowel ruimtelijk, sociaal als economisch. Elf grote mijnterreinen werden
getransformeerd in woon-, werk- en groenlocaties.
Nieuwe werkgelegenheid werd naar de regio gebracht met onder andere vestigingen van CBS en
ABP.
Deze hele operatie was vooral top down gestuurd.
Veertig jaar later wordt opnieuw aanspraak gemaakt
op de veerkracht van de regio. Nieuwe thema’s als
demografische verandering, energietransitie en circulaire economie vragen opnieuw veranderingen in
uiterlijk en bestaande structuren. De regio dient weerbaarder te worden voor veranderingen. Daarbij zijn

IBA-1901-2023
1901
MATHILDENHÖHE

In 1899 sticht Ernst Ludwig de
kunstenaarskolonie
op de Mathildenhöhe. De
algehele planning laat hij
over aan de jonge architect
Joseph Maria Olbrich,
die al eerder het tentoonstellingsgebouw van de Weense
Secession ontwierp. Slechts twee
jaar later (mei 1901) wordt in
Darmstadt de tentoonstelling
‘Ein Dokument Deutscher Kunst’
(Een document van de Duitse
kunst) geopend. Het is de
eerste bouwtentoonstelling die
internationaal bekendheid
verwerft als een product van
de zogenaamde ‘hervormingsbeweging’. De route van
het stadscentrum naar
de Mathildenhöhe wordt
ontworpenals een feestelijke, door
tijdelijke bouwwerken
geflankeerde promenade.
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IBA-1901-2023
1927
WEISSENHOFSIEDLUNG

Na de Eerste Wereldoorlog
kondigt zich het begin van een
nieuw tijdperk aan. Progressieve
architecten, schilders en beeldhouwers bundelen hun krachten

flexibiliteit, creativiteit, innovatie en alliantievorming
hard nodig om de regio weer nieuw elan te geven.
Waarom een IBA in Parkstad?
IBA Parkstad staat samen met de mensen die in de
regio wonen en werken voor een transformatie- en
transitieopgave en moet de aanzet geven voor een
structureel beter woon-, werk- en leefklimaat.
Kenmerkend voor IBA Parkstad is de open innovatiegedachte. Burgers, ondernemers, overheden, architecten, stedenbouwers, stichtingen, maatschappelijke instellingen, wijkverenigingen, privépersonen,
scholen en scholieren, universiteiten en studenten,
bedrijven, organisaties, samenwerkingsverbanden,
stakeholders, diverse netwerken worden zonder
uitzondering uitgenodigd om kleine of grote IBA-projecten aan te reiken die de verandering van Parkstad
slimmer, sneller en meer zichtbaar maken.

en richten de ‘Arbeitsrat für Kunst’
op. Ze streven ernaar de
vooroorlogse eenheid tussen
architectuur, beeldhouwkunst en
schilderkunst weer te herstellen en
opnieuw een ‘Gesamtkunstwerk’
te creëren. Onder leiding van
Gropius worden de fundamentele
grondbeginselen ontwikkeld,
die in het eerste Bauhaus-manifest
worden gepresenteerd.
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IBA projecten richten zich op herstructurering en economische structuurversterking: de twee gebiedseigen
transformatie-opgaven van de Stadsregio Parkstad
Limburg. Daarnaast spelen zij in op de transitie-opgave: veranderingen in de samenleving. Deze opgaven
worden samengevat in de drie thema’s van IBA Parkstad: FlexibeleStad, EnergieStad en RecycleStad.
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Transformatie in de stedenbouwkunde en
architectuur is het omvormen van (delen)
van een stad hetgeen grote impact op
het karakter van (een deel van) de stad
kan hebben door grootschalige sloop en
herbouw (Wikipedia)
Transitie is een structurele verandering
die het resultaat is van op elkaar
inwerkende en elkaar versterkende
ontwikkelingen op het gebied van
bijvoorbeeld economie, cultuur,
technologie, instituties en natuur en
milieu (Wikipedia)
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IBA-1901-2023
1957
IBA INTERBAU

Het nieuwe Hansaviertel moet het
oude Hansaviertel compleet doen
vergeten. Op de plaats van
de oude blokbebouwing
verrijst te midden van een
parklandschap een mix van hoogen laagbouw. Het Hansaviertel is
tegenwoordig een architectonisch
voorbeeld voor moderne
saneringsactiviteiten, waarbij een
puur functionele bouwstijl de rug
wordt toegekeerd.
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De thema’s van IBA Parkstad
In de afgelopen honderd jaar kende Parkstad een
aantal grootschalige veranderingen. Zo groeide de
streek in het begin van de 20e eeuw in korte tijd van
dorp naar het centrum van de Nederlandse energievoorziening. Met het sluiten van de mijnen onderging
Parkstad een volgende transformatie: het industriële
landschap veranderde in een Park-achtige stedelijke
omgeving. Van zwart naar groen.
Opnieuw staat Parkstad middenin een fysieke
transformatie-opgave – demografische, economisch
en ruimtelijk. Het lijkt erop dat langdurige stabiele
periodes van groei tot het verleden behoren. Met
een overheid die zich meer en meer terugtrekt is de
vanzelfsprekendheid dat ‘zaken geregeld worden’
voorbij. Steeds vaker zullen burgers zelf initiatief
moeten nemen om zaken als energievoorziening,
leefbaarheid en mobiliteit te organiseren. Nederland
zal hierdoor de komende decennia diepgaand gaan
veranderen. Parkstad kan met de IBA een voorloper
worden in het omgaan met die veranderingen.
Flexibele Stad
Een flexibele stad is klaar voor de 21e eeuw. Tijdens het hele transformatieproces zal Parkstad zich
flexibel en veerkrachtig moeten opstellen. Leegstaande gebouwen en loze gebiedsdelen vragen
om een nieuwe invulling. Met herbestemming en
tijdelijk gebruik kan gewerkt worden aan een veerkrachtige stad die klaar is om mee te bewegen met
toekomstige veranderingen. Tegelijkertijd biedt het
transformatieproces ook andere kansen. Immers met
minder mensen groeit het groen en de ruimte. Op
welke manier geven we nieuwe betekenis aan de
vrijgekomen ruimte? Zijn er mogelijkheden om oorspronkelijke relaties met landschap en cultuurhistorie
te herstellen? Kunnen we het vrijgekomen groen niet
omvormen tot productielandschap?
De transformatie vraagt ook om nieuwe impulsen
in de zorg, het onderwijs en de vrijetijdsmarkt. De

inwoners van Parkstad worden ouder en ontwikkelen
andere behoeften. Hoe spelen we hier flexibel op in?
Hoe maken we gebruik van dit sociaal kapitaal en
(her)gebruiken we kennis en ervaring van ouderen?
De FlexibeleStad kijkt verder dan alleen de gebouwde omgeving.

IBA 1901-2023
1987
IBA BERLIN

Met IBA Parkstad bouwt Parkstad de komende zeven
jaar aan een FlexibeleStad. Want, een flexibele stad
is een toekomstbestendige stad met een nauwe verwevenheid met het omringende landschap.
Energie Stad
Al sinds het begin van de twintigste eeuw wordt de
identiteit van het huidige Parkstad Limburg gekleurd
door het thema energie. Het zwarte werklandschap
tijdens de mijnperiode heeft plaatsgemaakt voor een
groene leefomgeving. Het lijkt daarom paradoxaal
dat onze regio nu grip moet krijgen op de eigen
energiehuishouding. Energietransitie en klimaatverandering zijn belangrijke en actuele maatschappelijke
thema’s. Overheden en bedrijven steken nog steeds
veel geld in fossiele brandstoffen. Zij investeren te
weinig in hernieuwbare energie, terwijl mondiale
instanties wijzen op het risico van een wereldwijde
economische ontwrichting als op dezelfde voet wordt
doorgegaan. Het staat vast dat de mondiale voorraad aan fossiele grondstoffen eindig is en in hoog
tempo gekozen moet worden voor hernieuwbare
en schone energie. Niet alleen om de negatieve effecten van de klimaatverandering beheersbaar te
houden, maar ook om onze kwaliteit van leven te
behouden en potentiële kansen voor onze economie
te benutten. Ook voor een duurzaam Nederland is
een grondige herziening van ons denken, handelen
en ons stelsel nodig. Het systeem moet om en dat kan
in Parkstad Limburg.

De IBA Berlin 1987 benadert
stedelijke ontwikkeling op twee
verschillende manieren die elkaar
deels aanvullen en deels lijnrecht
tegenover elkaar staan: IBANeubau en IBA-Altbau.
“Met mijn keuze voor de werktitel
‘kritische reconstructie van de
stad’ probeer ik een dialoog
tot stand te brengen tussen het
traditionele en het moderne, en de
tegenstelling van de moderne
tijd niet te beschouwen als een
breuk met het verleden, maar
in de zin van een zichtbaar
blijvende ontwikkeling in de
ruimte en de tijd.”
(J. P. Kleihues, hoofd van de IBANeubau)

Recycle Stad
De transformatie en transitie van Parkstad gaat niet
over weggooien en opnieuw beginnen maar over
doorbouwen en verbinden. Een duurzame stad is
15

IBA 1901-2023
1999
IBA EMSCHER PARK

De IBA Emscher Park heeft tot doel
een regio van 17 steden, 70 km
lengte en 15 km breedte
theoretische en praktische
impulsen te geven voor een
ecologische, economische en
culturele herontwikkeling.
Het industriële landschap wordt
zowel ecologisch als esthetisch
opgewaardeerd en ontwikkeld tot
recreatiegebied. Braakliggende
stukken grond worden
getransformeerd in open ruimtes.
Gebieden die lange tijd verboden
waren te betreden, worden
weer toegankelijk gemaakt. De
IBA introduceert een
nieuw soort recreatiegebied:
industriële natuur.
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een circulaire stad. De regio moet in de behoefte van
haar bewoners kunnen voorzien. Dichterbij is daarbij
beter. De stad en omringend land wordt steeds meer
ingericht als een soort levensorganisme met stromen.
De stofwisseling moet op orde zijn. Het niet goed
functioneren van deze stromen kan gezien worden
als de belangrijkste oorzaak van de mondiale milieuproblematiek en hierin ligt dus ook de sleutel naar de
stad van de toekomst.
Recycling is daarom een belangrijk thema voor Parkstad. Dit geldt niet alleen voor energie, maar ook
voor afvalmaterialen, (bouw-)materialen, plantaardige materialen, water en voedsel. Voor een circulaire
stad bewegen deze stromen zich zoveel mogelijk
binnen de regio. Kringlopen worden gesloten en
afvalstoffen worden gebruikt als grondstoffen, eventueel ook voor een andere kringloop. De uitdaging is
om op een andere manier naar de huidige opgaven
te kijken. Zo kunnen materialen voortkomend uit de
krimpopgave slim worden hergebruikt en kan energie
worden gewonnen uit restproducten.

Energie in Parkstad-Limburg

37% W
29% Pu
commercië
verlenin
Verkeer e
16% Ind
energie <1
bouw <2%
Jaarlijkse enegiekosten Parkstad:

€500/550
miljoen.

Daarvan verdwijnt
98% uit de regio.
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De gebouwde
omgeving zorgt
voor

Woningen
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66%
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energieverbruik

Energiegebruik Parkstad (2011): 29,6 PJ primair
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IBA 1901-2023
2010
IBA FÜRST-PÜCKLER-LAND

Op de locatie van het voormalige
energiecentrum van de DDR
bevindt zich nu het grootste
‘landschapsbouwterrein’
van Europa!
Waar zich ooit enorme
bruinkoolgroeves uitstrekten,
ontstaat nu met14.000 hectare
nieuw water het grootste
kunstmatige merenlandschap van
Europa. 7.000 hectare
daarvan zal met elkaar worden
verbonden door middel van
bevaarbare kanalen. De IBA
begeleidt dit proces in de Lausitz
met 25 modelprojecten.

Algemene informatie
Open Oproep
De IBA haalt haar legitimiteit uit projecten: zonder
projecten geen IBA. In de Open Oproep kunnen
projectideeën en concrete projectvoorstellen worden
ingediend.
Voorwaarden voor deelname
Wie kunnen projectideeën en projectvoorstellen indienen?
Iedereen die door middel van het uitvoeren van een
kwalitatief hoogwaardig project wil bijdragen aan
de toekomst van de regio Parkstad en die gedreven
is door de inhoudelijke doelstelling van IBA Parkstad. Burgers, ondernemers, overheden, architecten,
stedenbouwers, stichtingen, maatschappelijke instellingen, wijkverenigingen, privépersonen, scholen en
scholieren, universiteiten en studenten, bedrijven, organisaties, samenwerkingsverbanden, stakeholders,
netwerken enz.
Voorwaarden indienen projectvoorstellen
of projectideeën
Registratie & Indienen
Deelname aan de IBA Open Oproep is uitsluitend
mogelijk door digitale inschrijving. Projectindieners
moeten zich via een door henzelf aan te wijzen contactpersoon registreren om deel te kunnen nemen.
De contactpersoon ontvangt een automatische bevestiging van de registratie. Daarna kunt u uw voorstel
indienen door het versturen of uploaden van uw digitale bestand.
Inzendingen
• Projectvoorstellen of projectideeën in de Nederlandse, Duitse of Engelse taal worden geaccepteerd.
Inzendingen bestaan uitsluitend uit stukken die door
de contactpersoon via de website ge-upload zijn. Inzendingen moeten worden voorzien van een motto.
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IBA Parkstad instrumenten:
IBA Forum: Dit is de plek waar alle bij de IBA betrokken
partijen met elkaar van gedachten kunnen wisselen en
verbindingen kunnen leggen. Hier is volop ruimte voor het
debat.
IBA School: In de IBA School is aandacht voor
praktijkgerichte kennis van en voor innovatieve projecten,
waar men van elkaar kan leren. Hier is volop ruimte voor
verkennen en verdiepen van de drie thema’s van IBA.
IBA Consult: IBA Consult helpt IBA-projecten op weg
met economische en juridische kennis en zoekt financieel
instrumentarium voor projecten en opgaven. Hier is volop
ruimte voor vragen op weg naar realisatie van het project.
IBA Event: IBA Event plaatst Parkstad, de IBA-thema’s en
projecten in de internationale publieke belangstelling. Hier is
tot en met 2020 volop ruimte voor het etaleren van resultaten
door middel van symposia, tentoonstellingen en publicaties.
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IBA 1901-2023
2010
IBA STADTUMBAU

In 2002 wordt de IBA Stadtumbau
Sachsen-Anhalt 2010 door de
deelstaat Saksen-Anhalt in het
leven geroepen. Het centrale
thema van deze IBA is de

• De inzending bestaat uit een projectbeschrijving
in maximaal 2000 woorden plus beeldmateriaal in
jpg’s. Het beeldmateriaal betreft o.a. referentiebeelden/tekeningen/foto’s die de beoogde sfeer, stijl,
functionaliteit, kwaliteit en materialiteit ondersteunen
en die - indien aan de orde - inzicht geven welke locatie eventueel in beeld is voor het project. Tenslotte
is het mogelijk een bijlage toe te voegen. Verdere
specificaties zijn te vinden op www.iba-parkstad.nl
• Een verklaring van eigendom van de visie wordt
meegezonden.
Deze verklaring bevat gegevens van de
projectindiener(s) en een verklaring dat het ontwerp
het geestelijk eigendom is van de (hoofd)verantwoordelijke indiener.
• Voor het inzenden van deze verklaring moet het
format gebruikt worden dat kan worden gedownload.

problematiek van krimpende
steden. Het is de eerste
internationale bouwtentoonstelling
in Duitsland die zich richt op een
complete deelstaat. Bij de IBA

Overige inzendingsvoorwaarden
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend
worden in behandeling genomen. De inzending
bevat geen voorbehouden.

zijn 17 steden in Saksen-Anhalt
betrokken, elk met hun eigen
specifieke thema’s.

IBA meerwaarde: procesbegeleiding en
ondersteuning
In te dienen projecten zijn niet ‘af’ noch in een verder
gevorderd stadium van planning. Er is binnen de
projecten nog ruimte aanwezig om samen met IBA
Parkstad en eventueel andere partners kwaliteit toe te
voegen. Zodra een project na de Open Oproep is
geselecteerd, start het proces met als doel de realisatie en de verwerving van het IBA-label. Het IBA Buro
stelt ondersteuning beschikbaar om het project door
te laten groeien van goed naar excellent. De ondersteuning wordt geboden op inhoudelijk, organisatorisch, communicatief en - indien door IBA Parkstad
noodzakelijk en gewenst geacht - op financieel vlak..
Bekeken wordt welke lacunes aanwezig zijn in de
gestelde projectcriteria (zie beneden) en wat nodig
is om de ontbrekende projectcriteria in te vullen. Het
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IBA Buro maakt hierbij gebruik van het aanwezige
netwerk, het Quality-team samengesteld uit onafhankelijke experts maar ook de IBA-instrumenten.
Wat kan een geselecteerd project van IBA Parkstad
verwachten:
• Ondersteuning en begeleiding van het IBA Buro
• De inzet van de IBA-instrumenten: IBA Forum, IBA
School, IBA Consult en IBA Event
• Indien IBA Parkstad het noodzakelijk of gewenst
acht, procesgeld t.b.v. maatwerk
• Indien IBA Parkstad het noodzakelijk of gewenst
acht, gerichte investering op kwaliteit en innovatie
• Etalage – IBA is een sterk merk en een internationaal podium. Proces en project worden in de etalage
gezet en gepresenteerd in het tentoonstellingsjaar
2020.
Het selectieproces vraagt maatwerk. Het IBA Buro
stippelt voor ieder project een op maat gemaakt traject uit waardoor het de kans krijgt door te groeien
en uiteindelijk het IBA-label te behalen.

IBA 1901-2023
2013
IBA HAMBURG

Vorm geven aan de toekomst
van de stad in de 21e eeuw: dat
is de taak die de internationale
bouwtentoonstelling IBA
Hamburg [Duits: Internationale
Bauausstellung] zich heeft
gesteld. De IBA levert met haar
projecten een innovatieve
en duurzame bijdrage aan

Open Oproep & kwalificatie-procedure
en kaders
Open Oproep Wordt aangekondigd tijdens de
manifestatie op 27 en 28 juni. Projectvoorstellen en
–ideeën mogen vanaf die datum via
www.iba-parkstad.nl worden ingediend.
			
Deadline: De projectvoorstellen en -ideeën voor de
eerste selectieronde dienen voor 1 november 2014
ingediend te zijn

actuele stedenbouwkundige
vraagstukken. Met ruim 60
bouwkundige, sociale en culturele
projecten en programma’s toont
de IBA Hamburg tot 2013 in het
hart van de Hanzestad hoe een
metropool in de 21e eeuw kan
groeien terwijl een balans tussen
ecologische en sociale aspecten
gewaarborgd blijft.

Selectie: Het Q-team en het IBA Buro bereiden de
eerste selectie voor. Projecten worden: direct aangemerkt als IBA-kandidaat, of krijgen aanbevelingen ter
verbetering, of worden afgewezen. De geselecteerde
projecten worden als bundel en voorzien van toelichting ter goedkeuring voorgedragen aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De presentatie van de eerste lichting IBA kandidaten vindt plaats
in kwartaal 1 van 2015.
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Tijdslijn IBA Parkstad 2014 - 2020
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IBA-Label

Realisatie
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IBA 1901-2023
2020
IBA BASEL

Met de IBA Basel 2020 steekt de
internationale bouwtentoonstelling
(Duits: Internationale
Bauausstellung) voor het eerst
de landsgrenzen over en vindt
tegelijkertijd plaats in drie
landen – Duitsland, Frankrijk en
Zwitserland. Door haar nabijheid
aan de grens is de stadsregio
Basel vanuit economisch oogpunt
en wat betreft leefruimte en
landschap een uniek gebied.
Doel van de IBA Basel is dit
gemeenschappelijke potentieel

Kwalificatie: De projecten met de status “te kwalificeren project” gaan een traject in op weg naar
de status IBA-kandidaat, IBA-project en uiteindelijk:
het IBA label. IBA Parkstad voegt kwaliteit toe door
coaching en expertise, netwerk en indien door IBA
Parkstad noodzakelijk of gewenst geacht gerichte
financiële ondersteuning. De stappen tijdens de kwalificatie zijn:
IBA-kandidaat
Het project staat aan het begin van het kwalificatieproces. In deze fase gaat het vooral om aan de hand
van een projectbeschrijving (schets, idee, voorstel)
presenteren van:
• inhoud en aanleiding voor het project
• doelen
• ruimtelijke projectomgeving c.q. projectonderwerp
• specifieke vereisten.
In deze fase wordt vooral de vraag van de regionale
betekenis van dit project getoetst en verder verdiept
en de verankering in de regio gestimuleerd. Verder
dienen projectvoorstellen in potentie in de internationale IBA-etalage te kunnen worden gezet. Projecten
krijgen aanbevelingen ter verbetering en worden aan
het einde van deze fase in de AVA voorgedragen als
IBA-project of worden uiteindelijk afgewezen.

beter te benutten en de identiteit
en uitstraling van deze
gemeenschappelijke leefruimte te
versterken.
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IBA-project
Het projectvoorstel of projectidee wordt verder uitgewerkt tot een projectdossier. De kwaliteitseisen en
hoe deze te realiseren worden aan het begin van
dit proces beschreven in een intentieovereenkomst.
Zaken als projectmanagement en projectfinanciering
komen gaandeweg het proces steeds meer aan de
orde. Het project krijgt aanbevelingen ter verbetering
en voldoet uiteindelijk na precieze kwalificatie in
principe aan de projectcriteria of wordt uiteindelijk
afgewezen. Het project kan, indien aan de orde,
aanspraak maken op een financiële bijdrage in de
investeringskosten. Voor fysieke (bouw)projecten kan
dit moment de toekenning voor een bouwvergunning

zijn, mits ook aan alle andere criteria wordt voldaan.
Het project wordt in de AVA voorgedragen voor
verkrijging van het IBA-label. De realisatie en de verkrijging van het IBA-label worden overeengekomen in
een projectcontract.

IBA 1901-2023
2022
IBA HEIDELBERG

IBA-label
Na realisatie van het project kan het IBA-label
worden verleend. Tijdens het presentatiejaar in 2020
worden alle projecten met het IBA-label voorgesteld

Heidelberg is in de loop van zijn
geschiedenis op economisch en
sociaal vlak gevormd door een
geheel eigen combinatie van
kennisdimensies.Gezien de
speciale rol die zowel nu als in
de toekomst is weggelegd voor
de factor kennis, is het essentieel
dat er binnen de samenleving
een dialoog ontstaat en woorden
worden omgezet in daden. De
focus ligt hierbij op de stad. De
IBA Heidelberg onderzoekt welke
impact deze veranderingen
concreet hebben op steden, welke
nieuwe regels moeten worden
opgesteld en welke ruimtelijke
en sociale structuren het geschiktst
zijn voor de stad van morgen.
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IBA 1901-2023
2023
IBA THÜRINGEN

De deelstaat Thuringen
staan grote uitdagingen te
wachten. Thuringen is een
van de deelstaten waar forse
demografische veranderingen
plaatsvinden. Niet alleen krimp,
ook vergrijzing leidden tot
problemen, bijvoorbeeld wat
betreft financierbaarheid van
infrastructuur.
Tegelijkertijd zal de
energietransitie zich meer en
meer manifesteren in de dorpen
en steden, daar waar nu alleen
nog maar de contouren zichtbaar
zijn. Thuringen ziet zich daarmee
gesteld voor uitdagingen - sociaal,
economisch en gebouwelijk - die
in een tijd van terugtrekkende
overheden tot nieuwe antwoorden
moeten leiden.
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IBA Parkstad
Projectcriteria
Om aan de IBA Parkstad te kunnen deelnemen
moeten de projecten op het eind van het kwalificatieproces voor het IBA-label aan de volgende eisen
voldoen:
Uitzonderlijke kwaliteit
Het karakter van het project is origineel en onderscheidt zich kwalitatief van “normale” projecten. Het
gaat er om van goede projecten (door kwalificatie)
excellente projecten te maken met internationale relevantie.
IBA-Parkstad-thematiek
Het project draagt bij aan minstens 1van de
IBA-thema’s: FlexibeleStad, RecycleStad en EnergieStad, het is evident van regionale betekenis en versterkt de identiteit.
Innovatief
Het project slaat vernieuwende en creatieve wegen
in vanuit minstens 1 van de centrale IBA-thema’s FlexibeleStad, RecycleStad en EnergieStad.
Structureel en economisch effect
Het project levert een structurele en duurzame verbetering van “de locatie” op. Het is ook na de IBA
levensvatbaar en beschikt over een blijvende economische waarde.

Publiek karakter
Het project is zichtbaar, bezoekbaar en vierbaar tijdens de IBA-periode.Het project moet presenteerbaar
zijn; dat geldt ook voor niet-fysieke projecten. Wat is
er te zien of te beleven zowel gedurende als na de
IBA-periode?
Open proces
Het project kenmerkt zich door een open en flexibel
proces; het kan zich aanpassen aan veranderende
omstandigheden en plotselinge kansen, maar kan
ook diverse doelgroepen, m.n. burgers aan zich
binden.
Ondernemerschap
Het project wordt gedragen door individuele of collectieve partijen die door krachtig ondernemerschap
in staat zijn grenzen te verleggen en mensen en middelen te mobiliseren.
Realiseerbaar
Het project is in 2020 klaar en voldoet aan de gestelde kwalificatiecriteria. Bovendien levert het een
fysiek resultaat op en is het uitvoerbaar op basis van
een sluitende begroting. Daarmee moet een project
ook financierbaar zijn. Wat is de businesscase achter
het project? Hoe wordt in de exploitatie voorzien?
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IBA Parkstad
Kwalificatie proces
Open Oproep
Het projectvoorstel of projectidee wordt ingediend
IBA Buro en Q-team selecteren
direct afgewezen
aanbevelingen ter verbetering
geselecteerd en ter goedkeuring als IBA-kandidaat
IBA-kandidaat
IBA Buro en Q-team starten het kwalificatieproces
niet toegelaten tot de kwalificatie tot IBA-project
aanbevelingen ter verbetering
ter kwalificatie voorgedragen als IBA-project
IBA-project
IBA Parkstad en projecteigenaar sluiten
intentieovereenkomst.
afgewezen en kan buiten de IBA gerealiseerd 		
worden
voorgedragen voor verkrijging van het IBA-label
IBA Parkstad en de projecteigenaar sluiten een projectcontract ter realisatie en verkrijging van het IBAlabel
IBA-label
Na realisatie van het project wordt het IBA-label verleend. Tijdens het presentatiejaar in 2020 worden
alle projecten met het IBA-label voorgesteld.
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IBA-Kandidaat

IBA-Project

IBA-Label
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Overige informatie en
voorwaarden
Deelname-vereisten (format invullen)
Indiening geschiedt via www.iba-parkstad.nl. Daar
staan klaar: een online-formulier “Open Oproep IBA
Parkstad” en aanvullende informatie. Verdere specificaties zijn te vinden op www.iba-parkstad.nl.
U kunt altijd contact opnemen met het IBA Buro voor
al uw vragen. Het niet invullen van het format betekent automatisch niet in aanmerking komen voor de
IBA-selectie.
Publicatie, tentoonstelling en juridische bepaling
Door het indienen van een projectvoorstel of projectidee heeft IBA Parkstad automatisch het recht om het
voorstel of idee gedurende het kwalificatieproces
openbaar te maken en tentoon te stellen. Het projectproces is niet anoniem. Op basis van deze Open
Oproep ontstaat geen enkel recht ter verkrijging van
de status van IBA-kandidaat, IBA-project of het IBAlabel. De juridische rechtsweg is uitgesloten.
Voorzitter van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders: Paul Depla, burgemeester van de
gemeente Heerlen
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De toekomst van Parkstad is geopend
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De Open Oproep is voor iedereen,
binnen en buiten Parkstad, die wil
meebouwen aan de toekomst van deze
regio; iedereen die mee wil doen mag
een voorstel of een idee indienen.
IBA Parkstad zoekt moedige en visionaire
mensen, buitengewone ideeën en
innovatieve projecten.
IBA Parkstad is een kwaliteitsmachine,
geen subsidiekraan.
De termijn voor inzendingen in de eerste
Open Oproep sluit op 1 november 2014.

