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De Stadsregio Parkstad transformeert. De

verhaal opbouwen. Dit IBA-boek vormt de

opgave, waar de regio voor staat is groot.

eerste stap. U leest wat een IBA is en hoe

Enerzijds heeft de economische

die kan bijdragen aan de transformatie

ontwikkeling een krachtige impuls nodig.

van Parkstad.

Anderzijds moet Parkstad de komende
jaren actief reageren op de demografische

We verwelkomen al uw inspirerende

ontwikkeling. Deze heeft op zowel fysiek-

bespiegelingen en ideeën die IBA Parkstad

ruimtelijk, sociaal-economisch, als cultureel

neerzetten als een evenement dat kan

gebied grote consequenties. De regio

uitgroeien tot een schoolvoorbeeld van 21e

Parkstad loopt in Nederland voorop wat

eeuwse transformatiekracht. Uw bijdrage

betreft de aanpak van deze problematiek

helpt het IBA-verhaal van Parkstad nog

en is daarbij continu op zoek naar nieuwe

indringender vorm te geven.

wegen, nu de gangbare methodes niet of
onvoldoende werken.

IBA Parkstad is een verhaal van ons allen,
maak het daarom tot uw eigen verhaal.

Om de transformatie te bewerkstelligen,

“IBA zorgt voor
verbindend ondernemerschap in de regio.
Ondernemers, maatschappelijke organisaties en
bewoners krijgen daarom
een centrale plek in de
IBA-organisatie”
Gerrit van Vegchel

wil de regio Parkstad Limburg een

“Parkstad werkt aan
zijn toekomst. Vele mensen, organisaties en bedrijven zetten zich in
voor versterking van onze regio.
De IBA kan een stimulans zijn voor
al die initiatieven en acties.
En doordat IBA het verhaal van
de toekomst van Parkstad vertelt,
zorgt IBA ervoor dat al die initiatieven met elkaar in verband
worden gebracht en elkaar zo
versterken. Een regionale
ontwikkeling waar mensen trots
op kunnen en zullen zijn.”
Paul Depla

Internationale Bau Austellung (IBA)
organiseren, een van oorsprong Duits
initiatief dat zijn toegevoegde waarde
over de grens vaak heeft bewezen.

VOORWOORD

IBA is een strategie over een periode van
acht tot tien jaar die steden of regio`s in
transformatie met nieuwe ideeën en
projecten van binnenuit versterkt. Een
succesvolle IBA voor Parkstad vraagt
om ondernemerschap en betrokkenheid
van bewoners, ondernemers,
woningcorporaties, zorg- , onderwijs- en
andere maatschappelijke instellingen.
Een IBA vraagt ook om een goede

Gerrit van Vegchel

organisatie. Daarom is het van belang dat

Voorzitter Stadsregio Parkstad		

belangstellenden duidelijk worden

Paul Depla

geïnformeerd over wat een IBA is. IBA

Burgemeester Heerlen

Parkstad sluit aan bij het Regioprogramma

Patrick van der Broeck

van de regio Parkstad Limburg en bij de

Gedeputeerde Provincie Limburg

provinciale programma’s en biedt alle
betrokkenen meer dan voldoende ruimte

Meepraten over IBA Parkstad kan via de LinkedIn-

om kleine of grote IBA-projecten voor te

groep IBA Parkstad. U kunt ons volgen op

stellen.

@ibaparkstad. Actuele informatie over IBA Parkstad

“De Internationale
Bau Ausstellung is een prima
manier om grensoverschrijdend
bezig te zijn, past perfect in Parkstad waar een grote opgave ligt in
verband met de toekomstige
bevolkingsontwikkeling. Dat
vraagt om een groene zone waar
werken, wonen en recreëren als
schakels van een veelkleurige
ketting aaneengeregen worden
en gezamenlijk een prachtig
geheel vormen.”
Patrick van der Broeck

en het ontwikkelen van voorbeeldprojecten vindt u
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Het is de bedoeling dat we samen gaan

op www.iba-parkstad.nl. Via die website kunt u ook

ondernemen en daarmee samen een

contact opnemen met de IBA-projectgroep.
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Waarom een IBA?
“Voor mij is de IBA
een methode om ritme te
krijgen in een project en die
ervoor zorgt dat de termijnen
waarop de projecten gerealiseerd worden beperkt blijft tot
een periode die voor de
mensen geen verre vage toekomst is maar een concrete
deadline heeft. Je geeft burgers een perspectief van 8 tot
10 jaar waar zij nog voeling
mee hebben.”
Philip Moyersoen,
voormalig projectdirecteur
Besos-Forum 2004
Barcelona

‘’Spanning
opzoeken en
verbindingen leggen,
juist daarvoor is de
IBA aanpak in
Duitsland succesvol
gebleken.’’
Arjan de Wit,
IBA Furts-Puckler-Land
Duitsland

EEN IBA VOOR PARKSTAD
“IBA Parkstad
heeft een ambitie op
internationaal niveau.
Wat nieuwbouw
betekende voor Bilbao,
zal verbouw
betekenen voor
Parkstad.”
Bernadette Janssen,
projectgroep
IBA Parkstad
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“Traditioneel
gezien is in Nederland
de nieuwbouwarchitect
superieur aan de
restauratie architect.
Waarde toekennen aan het
bestaande betekent echt
een cultuuromslag”.
Jo Coenen, eigenaar Jo Coenen
Architects and Urbanists;
uit kunst van de
versmelting

Met de IBA willen we de transformatiekracht van de
regio Parkstad inzetten om de economische structuur van
de regio te versterken. Belangrijk is dat Parkstad een
attractieve regio blijft, dynamisch en met veel veerkracht.
Parkstad is sinds de mijnsluitingen in de jaren zeventig in
transitie. De operatie “van zwart naar groen” veranderde
de regio zowel uiterlijk als in haar structuren. 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 sterk top down gestuurd.
Veertig jaar later toont de regio opnieuw veerkracht door
de uitdaging aan te gaan die thema’s als demografische
verandering en energietransitie vragen. Meer dan in
de jaren zeventig en tachtig zal de weerbaarheid uit
de regio zelf moeten komen. Daarbij zijn flexibiliteit,
creativiteit en innovatie hard nodig om de regio weer
nieuw elan te geven. Samen met de Provincie Limburg en
vele andere partners is de regio Parkstad reeds onderweg
de bedrijvigheid te stimuleren, de leefbaarheid van de
woonwijken te verbeteren, de centra te vernieuwen,
de energietransitie vlot te trekken, de landschappelijke
kwaliteit beter te benutten, in samenhang met haar
directe omgeving (Zuid-Limburg en de regio Aken). In
gezamenlijkheid is gezocht naar een instrument dat in
staat is dit proces te versterken en nieuwe krachten voor
transformatie vrij te maken. Daarbij zal nadrukkelijk een
rol moeten zijn weggelegd voor de eigen bewoners, het
bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld. Na een
zorgvuldige voorbereiding is gekozen voor het concept
van de Internationale Bau Ausstellung.
Vertrouwen op een betere toekomst
Voor de uitvoering van de kleinschalige en grote projecten
is structurele samenhang van belang, maar ook snel en
zichtbaar resultaat. Een IBA in Parkstad zorgt daarvoor.
Maar ook voor betrokkenheid en beleving bij de circa
250.000 Parkstedelingen, die hierdoor echt vertrouwen
krijgen in een betere toekomst voor hun stadsregio. De
transformatie van die stadsregio zorgt voor een heldere
gebiedsstructuur. Met Heerlen als centrum van Parkstad
kiezen we voor ruimtelijke functionaliteit en versterking van
de identiteit. In het verlengde daarvan ontstaat een krachtige organisatie die Parkstad voortstuwt. Ten slotte zijn de
burgers bij de totstandkoming van het nieuwe Parkstad net
zo belangrijk als ondernemers, overheden en maatschappelijke partners.

regio. Zonder hun actieve betrokkenheid en creatieve
inbreng is een succesvolle IBA Parkstad zelfs onmogelijk.
Parkstad is tijdens en na de IBA van en voor de mensen.
Ten overvloede: daartoe betrekken we alle wijkbewoners
intensief bij hun eigen IBA Parkstad. We stimuleren hen
voortdurend mee te denken en aan de slag te gaan voor
een beter woon-, werk- en leefklimaat.
Aandachtsgebieden
Uitgaand van het eigen karakter van Parkstad kijken we
naar nieuwe verdienmogelijkheden. Die richten zich onder
meer op alternatieve energie, energiebesparing, duurzame
mobiliteit en hergebruik van materialen. De herbestemming
van gebouwen en de ontwikkeling van stadslandbouw krijgen eveneens alle aandacht. In de loop van de IBA worden
de resultaten zichtbaar.
Projectduur: 2013-2020
IBA Parkstad bestrijkt een periode van acht jaar (20132020). In deze tijdsperiode delen we de kennis die we tussentijds opdoen. Ook maken we geboekte resultaten
periodiek zichtbaar.

Wat is een IBA?

IBA is de afkorting van 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 het veel meer dan dat. De IBA is uitgegroeid tot
een creatieve aanpak met een bewezen economische
impuls voor gebieden die in verandering zijn. Het is een
strategie over een periode van acht tot tien jaar die economisch zwakke steden of regio’s met nieuwe ideeën en projecten van binnenuit versterkt. Een IBA brengt bestaande en
nieuwe fysiek-ruimtelijke projecten vanuit een inspirerend
thema op een hoger plan; zodanig dat dit op economisch,
sociaal en cultureel terrein effect sorteert. De dominante
werkwijze is ‘open innovatie’. Hierbij bundelen uiteenlopende gebiedspartners hun kennis en kunde. Daardoor
geeft een IBA de transformatie van Parkstad een krachtige
impuls.
Bekijk de film op: www.iba-parkstad.nl/iba-tv/iba-internationaal

IBA Parkstad is van en voor alle Parkstedelingen
IBA Parkstad is een open proces dat zich niet afspeelt
boven de hoofden van de ‘gewone’ burgers, maar met alle
betrokkenen en belangstellenden. Samen met alle Parkstedelingen werken we aan een nieuwe, aantrekkelijke stads13

Een IBA in Parkstad

IBA Parkstad richt zich primair op twee gebiedseigen
opdrachten uit het Regioprogramma: herstructurering en
economische structuurversterking. Hieraan wordt invulling
gegeven door bestaande fysiek-ruimtelijke projecten
sterker te maken en de uitvoering van nieuwe projecten
te stimuleren, die bijdragen aan een duurzame en vitale
regio. Kenmerkend voor IBA Parkstad is de open innovatiegedachte. Ondernemers, overheden, maatschappelijke
instellingen én (wijk)bewoners: ze worden zonder
uitzondering uitgenodigd om kleine of grote IBA-projecten
voor te stellen die de verbouwing van Parkstad slimmer,
sneller en zichtbaarder maken. IBA Parkstad staat voor de
transformatie van Parkstad en leidt tot een structureel beter
woon-, werk- en leefklimaat. Een IBA is een grote ingreep
die past bij een omvangrijke uitdaging.

“Een IBA is
hét instrument om
zwakkere steden en regio’s
om te vormen tot sterke en
vitale gebieden. Het is een
structuurprogramma dat brede
belangstelling wekt en
verwachtingen schept. Het
bouwt spanning op naar
resultaat en richt voor langere
tijd de focus op een gebied.”
Peter Bertholet,
directeur Stadsregio
Parkstad Limburg en
kwartiermaker
IBA Parkstad
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Wat levert een IBA op?

Een IBA biedt door de fysiek-ruimtelijke investeringen en
betrokkenheid van velen een impuls aan de vernieuwde
economie en het ondernemerschap in Parkstad. Er ontstaan
positieve effecten en het imago van de regio gaat er aanzienlijk op vooruit als Parkstad een aantal jaren volop in de
schijnwerpers staat en uitgroeit tot een (inter)nationaal
voorbeeld van een succesvol transformatiegebied. Tijdens
de achtjarige duur van IBA Parkstad ontstaan zichtbare
projecten die ruimte bieden voor opschaling. Ze verhogen
de ruimtelijke kwaliteit van Parkstad, versterken de economie en tonen een innovatieve manier van werken. Doordat
IBA Parkstad constant signalen afgeeft van nieuwe bedrijvigheid, komen partijen in en buiten de regio in beweging.
Deze prikkels hebben een gunstig effect op de vestigingsfactoren. Doordat nieuwe verbindingen en creatieve initiatieven ontstaan, krijgt de regionale economie een
behoorlijke zet in de rug en zal de regio zich
sterker profileren. Bovendien profiteert diezelfde regio
enorm van de kennis binnen het internationale IBA-netwerk.
IBA Parkstad draagt evenzeer bij aan een positieve mentaliteitsverandering bij de Parkstedelingen.
Samengevat: IBA Parkstad maakt bestaande projecten sterker en stimuleert de uitvoering van nieuwe projecten.

“We zien over het
algemeen dat in SachsenAnhalt 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.”
Sonja Beeck,
coördinator
IBA Sachsen-Anhalt
en IBA Berlijn

“Eine IBA ist: ein in
Deutschland eingesetztes
Instrument der Stadtplanung
und des Städtebaus, um mit
neuen Ideen und Projekten
im sozialen, kulturellen und
ökologischen Bereich Impulse
zu setzen für einen in der
jeweiligen Region als
erforderlich angesehenen
städtebaulichen beziehungsweise landschaftlichen
Wandel.“
Wikipedia
“IBA Parkstad Leitprojekt 2020 für
die Region. Wir
müssen dabei sein”
Stefan Baldin,
eigenaar
Aachener Stiftung
Kathy Beys
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Start IBA Parkstad
Samenwerkingsovereenkomst en IBA-boek
Op 1 oktober 2012 tekenden Gedeputeerde Staten
van Limburg, de colleges van B&W in Parkstad en
het Parkstadbestuur een Intentieovereenkomst over
IBA Parkstad. De definitieve besluitvorming over het
organiseren van een IBA in Parkstad gebeurt op basis
van een Samenwerkingsovereenkomst. Vóór de zomer
2013 worden de gemeenteraden, de Parkstadraad en
Provinciale Staten (via de commissies) gevraagd om
akkoord te gaan met de Samenwerkingsovereenkomst.

In deze besluitvormingsperiode wordt de deelname van
de overheden in de IBA geregeld. Dat is een belangrijke
fase in de voorbereiding maar geen eindpunt, want in
IBA Parkstad trekken publieke en private partijen samen
op. De Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en
Provincie biedt daarom aan andere partijen ruimte om te
participeren en mee richting te geven aan IBA Parkstad.
Na de ‘go’ volgt de eerste IBA Open Oproep om
projecten in te dienen. IBA Parkstad bestrijkt een periode
van acht jaar (2013-2020).

2011
GO – noGO

2013

2020

Start

BauAusstellung
Open Oproep Projecten

iba

iba

2013-2020

2013-2020

parkstad
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Fase 1
Kickoff
manifestatie
JUNI 2011

Fase 2
ALLIANTIEVORMING
VOORJAAR 2012

• Begin van netwerk- en
draagvlakvorming voor
een IBA
• Begin van een open
proces

• Contouren Panorama
2030
• Allianties rond
potentiële IBA projecten
• Businessplan: financiering
en organisatie
• Zoektocht naar partners
en leiders
• Positionerings- en
profileringsplan

Fase 3
INTENTIEOVEREENKOMST
SEPTEMBER 2012
• Besluit intentieovereenkomst (IOK) door Parkstadbestuur, colleges
B&W Parkstadgemeenten
en Gedeputeerde Staten
Provincie Limburg.
• IBA-boek 1.0

Fase 4
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
MEDIO 2013
• Besluit samenwerkingsovereenkomst (SOK) door
Parkstadraad, raden
Parkstadgemeenten
en
Provinciale Staten
Provincie Limburg
• Partnership met andere
publieke en private
partijen binnen en buiten
de regio
• IBA-boek 1.1

parkstad

Fase 5
Start
TWEEDE HELFT 2013

presentatiejaar
2020

• Overdracht stuurgroep
naar IBA rechtspersoon
• Oprichten IBA
rechtspersoon
• Instellen IBA Bureau en
Governance
• Publieke startmanifestatie
IBA
• Start Open Oproep
met kwalificatielabel en
uitvoering IBA projectenen

• Slotmanifestatie IBA ParkStad
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Stuurgroep IBA Parkstad

ANDY DRITTY

PATRICK VAN DER BROECK
BARRY BRAEKEN
GERRIT VAN VEGCHEL

ERIC GEURTS
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“Ieder IBA start
met twijfel en eindigt
met enthousiasme.”
Wolfgang Böhmer,
minister-president
van Sachsen Anhalt
Duitsland

PETER THOMAS

“In het begin was het
natuurlijk lastig voor de
politici om zich uit te
spreken 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.”
Sonja Beeck,
coördinator
IBA Sachsen-Anhalt
en IBA Berlijn
19

PRE-IBA-FASE
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De kick off

De follow up van de Alliantiefabriek

In juni 2011 vond de kick-off plaats, een bijeenkomst met 150

De derde grote stap in de zoektocht was de follow-up, een ver-

ondernemers en bestuurders waar met elkaar gedeeld werd dat

volg op de alliantiefabriek. Twee sprekers gaven vanuit hun eigen

Parkstad misschien een IBA nodig heeft. De bijeenkomst gaf

werkervaring hun reflectie op IBA Parkstad. Ondernemers en

vooral veel duidelijkheid over het instrument IBA en wat het kan

bestuurders uit Parkstad brachten tijdens de follow-up hun poten-

betekenen wanneer je een IBA start. Maar er was ook ruimte om

tiele IBA-projecten een stap verder. Het verhaal voor IBA Parkstad

de eerste inhoud van het verhaal te testen: Parkstad, bron van

werd verder aangescherpt in twee ronde tafels tijdens de bijeen-

energie.

komst.

In Bron van energie werd Parkstad opgevat als een gelaagd land-

Werkbezoek Hamburg

schap met bronnen voor energiewinning, nieuwe vormen van
samenleven en eigenzinnige leisure. IBA zou ook tegen de stroom

Vervolgens bezochten we Hamburg om te leren van IBA projecten

in de weerstand moeten opzoeken om innovatieve projecten te

in Duitsland. Tijdens deze reis bespraken we het verhaal met aan-

vinden. Werkgroeplid wijlen Luc Vrolijks voegde hieraan het

wezige bestuurders en ondernemers . Ook hun input leverde een

thema ondernemerschap toe, onontbeerlijk voor een eigentijds

herijking van het verhaal op én de start van het verhaal zoals

IBA

beschreven in dit IBA BOEK: “IBA Parkstad, de nieuwste stad”.

De kick off

Om dit verhaal voor de kick-off voor te bereiden, hielden we interviews met de projectleiders en beleidmakers van Parkstad om dui-

Tijdens de hele zoektocht is gebruik gemaakt van de kennis van

maatschappelijke
…als
Na
eenleden van de werkplaats.
delijk te krijgen waarOverheden,
op dit momentondernemers,
hard aan wordt
gewerkt en
deorganisaties,
stuurgroep en creatieven
de kopgroep
vaste
aanloopperiode
begon
2007, is in 2011 gestart met de pre-IBA-fase. Binnen
waar extra energie noodzakelijk
is. Wedie
hadden
ookingesprekken
jaarIBA
moest
duidelijk
worden wat IBA Parkstad kan worden. In juni 2011
met ondernemers dieanderhalf
het instrument
al kennen
of vooruitloeen
kick-off
georganiseerd.
Tijdens
deze bijeenkomst hebben 150 ondernemers
pend op de start van is
IBA
al vol
met ideeën
zitten voor IBA
projecengesprekken
bestuurders
de mogelijkheid
een IBA in Parkstad nader verkend.
ten. Een deel van deze
is gefilmd
en getoondvoor
tijdens
de kick-off. Ook startten we met een inventarisatie van alle ener-

Eerste
richtingen
gieprojecten in Parkstad
als bijdrage
voor de IBA.
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Via het overkoepelende werkthema Bron van Energie, hebben we richting gegeven
aan het proces. Daarbij werd duidelijk dat de term ondernemerschap onmisbaar is
voor een eigentijdse IBA waaruit innovatieve, duurzame projecten voortvloeien. Ter
De Alliantiefabriek
voorbereiding zijn projectleiders en beleidsmakers van Parkstad geïnterviewd. Dit
omstap
duidelijk
krijgenvan
waar
potentiële
IBA-projecten in de regio bevinden.
De tweede belangrijke
voor deteopbouw
het zich
verhaal
was
Ook
hebben
we meerdere
de alliantiefabriek van
december
2011.
Tijdens degesprekken
alliantiefa- gevoerd met ondernemers die inhoudelijk al
bekenduitwaren
methet
hetverhaal
begripdoor
IBA.ideeën,
Een deel van die gesprekken is geregistreerd en
briek voedden ondernemers
Parkstad
getoond
tijdens de kick-off. Tijdens de hele zoektocht naar de mogelijkheid van een
dromen en wensen voor
projecten.
IBAalliantiefabriek
in Parkstad iszijn
gebruikgemaakt
van de kennis van de stuur- en kopgroep als
In voorbereiding op de
drie ronde tafelgevaste leden in de pre-IBA-fase.
sprekken gevoerd met:
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• experts op het gebied van IBA
Bekijk
de film op
www.iba-parkstad.nl/iba-tv/kickoff-meeting
aanjager
voor
gebiedsontwikkeling
• experts van events als
• een uitgebreide ambtelijke groep uit de hele regio en de provincie, in samenwerking met NIROV en SCHUNCK*.
Het slim bouwen aan de toekomst van Parkstad bleek een vruchtbaarder thema dan energie. De nieuwe werktitel werd Geopend
tijdens de verbouwing. Hierin werden stad en park op elkaar
betrokken. De stad is, als geheel een open werkplaats waar slim
verbouwd wordt, met het park als productieve ruimte. Tijdens de
alliantiefabriek is ook de start gemaakt met de “digitale werkplaats” op iba-open.nl. Daar kan een brede doelgroep niet alleen
kennis maken met IBA en het proces om tot een IBA te komen,
maar ook direct hun input leveren en samenwerkingsverbanden
aangaan. Via linked-in en twitterberichten kan iedereen de ontwikkelingen in de digitale werkplaats volgen.
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De Alliantiefabriek
De tweede belangrijke stap voor de uitbouw van het IBA-initiatief is de Alliantiefabriek van december 2011 geweest. Tijdens die bijeenkomst hebben ondernemers
uit Parkstad invulling gegeven aan het IBA-verhaal door mogelijke projecten aan te
dragen. Voorafgaand aan de Alliantiefabriek hebben we drie rondetafelgesprekken gevoerd met IBA-experts, event-experts en een ambtelijke groep uit de regio en
provincie in samenwerking met NIROV en SCHUNCK*.
Bekijk de film op www.iba-parkstad.nl/iba-tv/alliantiefabriek-iba-parkstad-1-december-2011
24

Digitale Werkplaats: www.iba-parkstad.nl
Tijdens de Alliantiefabriek zijn we ook begonnen met de Digitale Werkplaats op
www.iba-parkstad.nl. Daar kan een brede doelgroep kennismaken met het begrip
IBA. Ook kunnen geïnteresseerden hier direct input leveren en samenwerkingsverbanden aangaan. Via LinkedIn en Twitter heeft iedereen de mogelijkheid om de
ontwikkelingen in de Digitale Werkplaats te volgen.

25
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Vervolg op de Alliantiefabriek
De derde grote stap in de verkenning van een IBA is het vervolg geweest op de
Alliantiefabriek in januari 2012. Tijdens een interactieve bijeenkomst hebben
experts, ondernemers en bestuurders uit Parkstad hun potentiële IBA-projecten
kritisch tegen het licht gehouden en een stap verder gebracht. Daarnaast zijn twee
rondetafelgesprekken gehouden.
Bekijk de film op www.iba-parkstad.nl/iba-tv/iba-open-follow-inspiratie-en-verdieping
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Werkbezoek Hamburg en Sachsen-Anhalt
In maart 2012 heeft een Parkstad-delegatie Hamburg bezocht om te leren van
Duitse IBA-projecten. Eerder al – in 2009 – had een delegatie kennisgemaakt met
een IBA in Sachsen-Anhalt, die zich concentreerde op stedenbouw in een
krimpende omgeving. Na de Hamburg-reis zijn de contouren van IBA Parkstad
aangescherpt.
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Bestuurlijke informatiebijeenkomsten
Bestuurlijke ondertekening van de Intentieovereenkomst (IOK)
IBA Parkstad
Op 1 oktober 2012 is de IOK ondertekend door gedeputeerde staten van
Limburg, de colleges van de Parkstad gemeenten en het Parkstadbestuur. Hiermee
is bestuurlijk draagvlak ontstaan voor het idee van een IBA voor Parkstad en zijn
intenties overeengekomen die de weg hebben vrijgemaakt om dit idee verder op
te werken naar een vorm en aanpak waarmee de IBA Parkstad daadwerkelijk
georganiseerd kan worden.
30

Informatiebijeenkomst voor Raads- en Statenleden
Op 1 oktober 2012 kwamen honderdvijftig raads- en statenleden samen. Zij
werden geïnformeerd over wat IBA is, wat het oplevert en wat daarvoor nodig
is. Zij kregen ook het IBA Boek 1.0 in ontvangst. Ondernemend Parkstad en de
koepelorganisatie van woningcorporaties van Parkstad (ROW) spraken tijdens de
bijeenkomst een adhesiebetuiging uit voor IBA Parkstad.
Bekijk de film op www.iba-parkstad.nl/iba-tv/infobijeenkomst-raads-en-statenleden

Bestuursconferentie voor de colleges van B&W van de acht
Parkstad gemeenten
Op 25 januari 2013 is met de colleges van de Parkstad gemeenten besproken
hoe de stuurgroep invulling heeft gegeven aan de SOK op basis van de IOK en
voorstellen op de thema`s governance, financiën en organisatie.
Raads- en Statenconferentie
Op 18 februari 2013 zijn met de Raads- en Statenleden de uitgangspunten van
de Informatiebrief en de concept besluiten besproken die vóór de zomer van
2013 aan de raden en staten worden voorgelegd ter besluitvorming.
Bekijk de film op www.iba-parkstad.nl/iba-tv/raads-en-statenconferentie]
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IBA PARKSTAD
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“Hoe gaan
we de kleinschaligheid
van streekproducten
combineren met de
grootschaligheid van de
voedseleconomie?”
Hans Mommaas,
hoogleraar Vrijetijdswetenschappen Tilburg University
en ambassadeur van
IBA Parkstad

“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.”
Wil Sijstermans,
directeur
Reinigingsdiensten
Rd4
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“Het DNA van deze
streek is energie.”
Elianne Demollin,
projectmanager
nieuwe energie
Gemeente Heerlen

“Wanneer hier
productie ontstaat,
kan ik de behoefte
van mijn klanten
bevredigen.”
Roel de Boer,
eigenaar
De Groene Boer

“Toen het mijnwaterproject 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 pionnen in het innovatieve
project.”
Ralf Schröder in:
De Groenmetropool 2008

In de verkenningsfase is duidelijk geworden wat een IBA
inhoudt, hoe een IBA is georganiseerd en bovenal wat een
IBA voor Parkstad kan betekenen. Ook is duidelijk geworden welke inhoudelijke thema’s IBA Parkstad kan bieden en
welke middelen daarbij passen. Deze inzichten worden
hieronder beschreven.

Wat is IBA Parkstad?

IBA Parkstad bestaat uit een reeks spraakmakende,
vernieuwende projecten die bijdragen aan de transformatie
van Parkstad. De projecten komen tot stand doordat IBA:
• een platform creëert voor het uitwisselen van ideeën
en het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een
duurzame en vitale regio;
• ‘open innovatie’ centraal stelt: gebiedspartners bundelen
gezamenlijk hun kennis en kunde en binnen het platform is
ruimte om te experimenteren;
• mensen en middelen bij elkaar brengt om projecten uit
te voeren en mogelijk financieel te ondersteunen.
Slimmer, sneller, zichtbaarder
IBA-projecten zijn soms onderdeel van bestaande initiatieven en soms nieuw. Iedereen die wil organiseren of ondernemen in Parkstad kan – kleine of grote – IBA-projecten
voorstellen. Voorwaarde is wel dat ze de noodzakelijke
veranderingen in Parkstad slimmer, sneller en zichtbaarder
maken. Verder staat IBA Parkstad voor innovatief ruimtegebruik en nieuwe manieren van werken die leiden tot het
opnieuw uitvinden en verbouwen van de stad. Dit laat IBA
Parkstad overtuigend zien in 2020 tijdens de internationale
slottentoonstelling.
Onderdeel van het IBA-netwerk
Het is belangrijk om dit eindresultaat te delen met de buitenwereld. Deze kennisdeling stimuleert onze ambitie en
geeft blijkt van moed. Tijdens de IBA is Parkstad onderdeel
van het internationale IBA-netwerk “IBA meets IBA”. Dat
organiseert congressen en zorgt voor kennisuitwisseling
tussen deskundigen en betrokkenen. Het IBA-netwerk geeft
ons bovendien toegang tot kennisinstellingen en internationale experts die zich bezighouden met stedelijke en regionale herstructurering. Met een IBA wordt Parkstad weer
helemaal zichtbaar. Deze keer als regio met een transformatorische daadkracht die als voorbeeld dient voor
21e-eeuwse stedelijkheid. Kernbegrippen daarbij zijn:
ondernemerschap, duurzaamheid, gastvrijheid, zelfredzaamheid, maar ook internationale verbondenheid.

IBA Werkplaats

Het ‘wat en waar’ voor een sterk en attractief Parkstad is
vastgelegd in het Regioprogramma. Het ‘hoe en met wie’
vraagt nog om nadere invulling. Die ruimte hebben we
ook. Hoe en met wie vernieuw je een stad van rond de

250.000 inwoners? Maar dan wel zó dat we tijdens de
transformatie economische kansen grijpen terwijl de leefkwaliteit op peil blijft. Het antwoord moet komen uit de
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bewoners. Ondernemerschap is
daarbij noodzakelijk en experimenteren belangrijk. Heel
Parkstad is de IBA Werkplaats. Daaruit komen ideeën voort
en wordt de totstandkoming van projecten gestimuleerd.
Zo wordt de uitvoering van het Regioprogramma versneld
en verbeterd.

IBA en Regioprogramma

Tijdens de verbouwing van de regio gaat de IBA in
eerste instantie uit van de maatschappelijke opgave
van het Regioprogramma. Het Regioprogramma
biedt een ruimtelijk-economische ontwikkelingskoers.
Die is maatgevend voor het Regionaal Actieplan
Bevolkingsdaling Parkstad Limburg en het Meerjarig
Uitvoeringsprogramma Regiodialoog. Daarnaast
vormt het Regioprogramma de inhoudelijke basis
voor samenwerking met de stadsregio Aken. Het
Regioprogramma is vastgesteld door Parkstad, Provincie
Limburg en het Rijk. Inhoudelijk richt het zich op
herstructurering en economische structuurversterking. De
IBA heeft alles in zich om het Regioprogramma op een
vernieuwende en creatieve manier uit te voeren.

IBA Parkstad: drie thema’s

Een IBA verbindt mensen en projecten met elkaar
en brengt projecten vanuit gebiedseigen thema`s op
een hoger plan. Voor IBA Parkstad zijn drie thema`s
geformuleerd die leidend zijn:
1. FlexibeleStad
Tijdens het hele transformatieproces zal Parkstad zich flexibel en veerkrachtig op moeten stellen. Hoe creëer je een
nieuwe ruimtelijke orde waar herbestemming een structureel karakter heeft? Juist nu, in de economische crisis, zijn
kleinschalige projecten kansrijk binnen de stedelijke ontwikkeling. Daarom richt de IBA zich op plekken en gebouwen
die vrijkomen of leegstaan bij de verbouwing van Parkstad.
Het gaat hierbij ook om loze gebiedsdelen of liefdeloze
locaties die niet bijdragen aan de openbare ruimte. De IBA
vindt ze, stelt ze open en geeft ze een nieuwe betekenis.
Daarnaast is de herstructurering van de woningvoorraad
en het voorzieningenniveau nu vooral een kwantitatief
vraagstuk. De IBA zorgt voor een kwalitatieve aanpassing.
Die geldt ook voor de zorg, het onderwijs en de vrijetijdsmarkt.
2. EnergieStad
Parkstad is al heel lang een energielandschap. Het oude
rijk van de watermolens veranderde in een streek van steen35

“Parkstad als
duurzaamheids transferium voor ZuidLimburg en Aken”
Bert Schroen
directeur
BETA, Zuyd Hogeschool
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De IBA Werkplaats is de etalage van de IBA-projecten.
Daarom is de IBA Werkplaats afwisselend dáár waar de
projecten zijn: in heel Parkstad, zowel in het stedelijk als
landelijk gebied. Om de transformatie van Parkstad te versnellen, zet de IBA ongebruikte plekken en gebouwen in een
databank. Wie geïnteresseerd is in de uitvoering van een
project, is welkom bij de IBA. Die maakt de verbinding
tussen grondeigenaren, ontwikkelaars en initiatiefnemers.
Specifieke plekken of gebouwen worden afgebakend en
krijgen een bijzondere status binnen de IBA Werkplaats.
Zo krijgen zielloze plekken de kans om te veranderen in
levendige (openbare) gebruiksruimten. IBA Parkstad orga
niseert ter facilitering van de uitvoering van IBA-projecten
vier instrumenten:
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h e r s t r u c t u r e r i n g

Wonen

P a r k s t a d

2 0 2 0

FlexibeleStad

EnergieStad

RecycleStad

• Flexwoningen

• Uitbreiding Mijnwaterproject

• Re-Use Parkstad

Holzkuil, Kerkrade

(nieuw)

Eygelshoven

• HTS complex, Heerlen

• Lokaal hernieuwbaar

Aldenhof

• Herstructurering

Energiebedrijf / Energie neutrale

• Masterplan 3.0 Vrieheide

Bocholz/ Simpelveld

woningen Kerkrade-West

Groen en openbare ruimte
• in stedelijk gebied

• ‘Tussen’ruimte / Gebrookerbos /

• lanschapsontwikkeling

Mijnspoor

• ‘Tussen’ruimte / Gebrookerbos /
• Energie opwekkende beken (nieuw)

Mijnspoor

Retail

structuurversteking

Zorg

economische

IBA Werkplaats in de praktijk

2 0 4 0

3. RecycleStad
Duurzaam wonen en leven betekent zo veel mogelijk kringlopen maken. De ombouw van Parkstad levert veel sloopmateriaal op. Veel hiervan is opnieuw bruikbaar. Recycling is
daarom een belangrijk thema voor Parkstad. In de IBA
Werkplaats kijken we met andere ogen naar vrijkomende
plekken en leegstaande gebouwen. Zo worden materialen
uit sloop en afvalstoffen permanent slim hergebruikt. Ook de
juiste verbouwingsmaterialen, -methodieken en -gereedschappen komen aan bod. Daartoe is de IBA Werkplaats
een plek om uitvindingen te doen en testen door te voeren.
Daarnaast heeft Parkstad meer beken, hoogteverschillen en
park dan elke andere stad in Nederland. Op het gebied
van klimaatverandering is dit meer dan een pre. Het vele
groen zorgt voor een natuurlijke airconditioning en biedt
bergruimte voor water. Bovendien is een park in de stad een
mogelijke bron voor het vraagstuk van de voedselvoorziening. Hier kunnen we nuttige gewassen telen. In de IBA
Werkplaats krijgt de term park een nieuwe betekenis. Het is
een levendig en productief gebied dat een meerwaarde
levert voor de regionale economie. Ons einddoel: we willen
dat Parkstad in 2030 voor een langere periode toekomstbestendig is gemaakt voor de komende generaties. Als tussendoel willen we Parkstad binnen tien jaar veranderen in de
meest duurzame, grensoverschrijdende regio van Europa.

I B A

R e g i o p r o g r a m m a

kolenwinning. Nu zijn mijnwater- en zonne-energie kenmerkend voor Parkstad. In de IBA Werkplaats maken we
Parkstad tot een bron van energie voor zichzelf en zijn
omgeving. Dit gebeurt op diverse niveaus. Van zonnecellen
of turbines op daken tot complete biomassabeekdalen, stuwmeren, windparken en algenkwekerijen. Ook het opdiepen
van materialen en het opwerken van grondstoffen dagen uit
tot nadenken over hergebruik en hernieuwbare energie.
Geologie, seismologie, boringen en dateringen horen bij
het vroegere Limburgse mijnlandschap. Welke nieuwe energie kunnen we nu uit de oude ondergrond halen?

• Flexunits

Infrastructuur
• binnen- en buitenring

• Entree van Parkstad / poorten

• Grens OV
Gebiedsontwikkeling
• Avantis

• Wijk van morgen: biobased
materials

• Toerisme & Leisure

• Top Wilhelminaberg (nieuw)

• Creative City Continium

• Top Wilhelminaberg (nieuw)

• Oostflank  Grand Canyon

• Kasteel Schaesberg

• Entree Parkstad / poorten
• Revitalisering

• CBS-gebouw / Carbon 6

bedrijventerreinen
Parkstadcentrum
Arbeidsmarkt en onderwijs

• Centrumplan Heerlen

• 1ste fase Maankwartier
• Wijk van morgen

• Wijk van morgen

Relatie projecten Regioprogramma en IBA: in het schema wordt weergegeven hoe de projecten uit het Regioprogramma en de IBA zich thematisch zouden kunnen verhouden.
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IBA-Forum
IBA Parkstad staat niet alleen voor fysiek-ruimtelijke
transformatie maar biedt ook ruimte voor een mentale/
culturele verandering. Het IBA-Forum is de plek waar
debat en interactie plaatsvindt, bijvoorbeeld tussen
buurtbewoners en professionele ambities. Sprekers,
projecten of initiatieven van buiten Parkstad kunnen een
podium krijgen als inspirerend voorbeeld. De uitkomsten
voeden de IBA-projecten. IBA Parkstad initieert discussie
en reflectie aan de hand van de onderzoeksvragen uit het
definitieve IBA-boek.
De begeleidende onderzoeksvraag luidt: Hoe kijkt de Parkstedeling tegen zijn eigen stad aan en wat moet er volgens
hem veranderen?

organiseert de IBA-School een open dag met een congres.
Zo wordt Parkstad samen slimmer. De IBA-School focust
mede op jonge generaties en laat hen volwaardig in de
IBA participeren.
De begeleidende onderzoeksvragen luiden: Welke innovatieve kennis over Parkstad komt voort uit de IBA-projecten?
En hoe kunnen we die kennis toepassen en opschalen in
andere (Parkstad)projecten?
IBA-Financieringsconsult
Het IBA-Financieringsconsult werkt aan zinvolle win-win
constructies en financieel instrumentarium. Het IBAFinancieringsconsult heeft verder de benodigde economische, financiële en juridische kennis om te adviseren over concrete
vraagstukken in projecten. Het consult gaat actief op zoek
naar extra investeringsgeld voor IBA-projecten.
De begeleidende onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen we
nieuwe verdienmodellen ontwikkelen via nog niet
bestaande samenwerkingsverbanden?

”Events, zoals een
IBA hebben strepen
in de geschiedenis
van een gebied. Laat
die streep zien. ”
Anya Niewierra,
directeur
VVV Zuid Limburg

IBA-School
IBA projecten zijn altijd experimenten waar veel van
te leren valt. Het IBA-Bureau maakt de opgedane
kennis breed toegankelijk in de IBA-School. De
school is een netwerk van actieve IBA ondernemers,
onderwijsinstellingen, bewoners uit Parkstad en
internationale IBA vrienden die met elkaar de waarde van
nieuwe initiatieven bespreken, en uitkomsten evalueren
van lopende of afgeronde projecten. Belangrijk speerpunt
van de school is het werken aan concrete vaardigheden
waarmee bewoners eigen doelen leren formuleren en
realiseren en meer zelfredzaam worden. Zo zijn straks
ook kleine initiatieven beter in staat te participeren in
de IBA Open Oproepen om projecten. Iedere Open
Oproep genereert weer nieuwe leden voor de IBA-School.
Startende ondernemers in Parkstad kunnen ook gebruik
maken van de IBA-School. Tenminste één keer per jaar
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IBA-Event
IBA-Event, waaronder de startmanifestatie in 2013 en het
slotevenement in 2020. De IBA-Events zijn een belangrijk
middel om IBA Parkstad voor het voetlicht te brengen bij
Parkstad bewoners, instellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden, zowel binnen als buiten
de regio. Tijdens de events wordt informatie overgedragen
en worden successen gevierd. Dit begint wanneer er een
‘go’ is voor de IBA. Dan wordt een IBA startmanifestatie in
Parkstad georganiseerd. Tijdens de startmanifestatie stelt
de IBA zich voor en vindt de eerste Open Oproep plaats. In
de jaren daarna is elk succesvol experiment en elke oplevering van een project, reden voor een happening. Zo werkt
IBA Parkstad toe naar de grote internationale slottentoonstelling, de IBA Parkstad expo 2020.
De begeleidende onderzoeksvragen luiden: Hoe kan Parkstad zélf een event worden? En welke bijeenkomsten, exposities en evenementen dragen bij aan de stedelijke
vernieuwing van Parkstad?

“Innovatie is
toestaan, ruimte
geven aan mensen
om nieuwe dingen te
doen”
Deirdre Mc Closkey,
econoom

“New ideas
often need old
buildings”.
Jane Jacobs uit
Death and Life of
Great American
cities

“1000 IBA
verhaalvertellers in
de buurten van Parkstad om het kleine
ook te waarderen.
Benut de energie en
trots van de bewoners”.
Doenja Urlings,
eigenaar
Jadoen
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“Denk ook aan
de kleine ideeën,
die zijn van
belang voor de
mensen in de
stad’.
Bart Temme,
Stichting
Cuttin’Class
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IBA Open Oproep

iedereen kan projecten aandragen

Structuur IBA Parkstad
IBA Open Werkplaats
Open oproep om IBA projecten die Parkstad
vernieuwen door:
• FlexibeleStad - Parkstad stelt zich
flexibel en veerkrachtig op en experimenteert met structureel tijdelijk gebruik.
• EnergieStad - Parkstad wordt een bron
van energie voor zichzelf en zijn omgeving.
• RecycleStad - Parkstad hergebruikt slim
materialen uit sloop- en afvalstoffen.
Uitvoeren van IBA projecten rond onbenutte
ruimten door heel Parkstad, zowel het stedelijke
gebied als het meer landelijke gebied.
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IBA-Forum
Reflectie
Dialoog
Debat
IBA-School
Proeftuin
Kennis & kunde
Innovatieve oplossingen
Jaarlijks congres
IBA-Financieringsconsult
Financiën
Kosten en baten
Waardecreatie (vermogen)
IBA-Events
Startmanifestatie
Opleveren projecten
Jaarlijkse tentoonstelling
Slottentoonstelling 2020

Bewoners, ondernemers, overheden, maatschappelijke
groepen en instellingen … Via de IBA Open Oproep daagt
IBA Parkstad iedereen die in Parkstad woont of werkt uit
een project aan te dragen. De kennis en creativiteit van
ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden spelen
daarbij een centrale rol. Zoals eerder vermeld vraagt IBA
Parkstad ook de wijkbewoners met nadruk ondernemerschap te tonen en mee te werken aan de transformatie van
Parkstad. Daartoe besteedt IBA Parkstad veel aandacht
aan burgerparticipatie, waarbij niet – zoals vaak gebruikelijk – van ‘boven naar beneden’ wordt gedacht, maar van
‘beneden naar boven’. Door alle Parkstedelingen actief te
betrekken bij de IBA, verminderen we samen ook het on
behagen dat gepaard gaat met veranderingen. Een verhoogde trots en een groter zelfbewustzijn bij de inwoners
van Parkstad komen daarvoor in de plaats. De IBA Open
Oproep maakt deel uit van de startmanifestatie. De begeleidende onderzoeksvragen luiden: Hoe kan de IBA Open
Oproep ondernemerschap stimuleren? Wat zijn de beste
manieren om de verborgen ontwikkelkracht in Parkstad
naar boven te halen?

“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.”
Katja Aßmann,
directeur
Kultuur Ruhr Gmbh

“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.”
Maarten Hajer, Planbureau
voor de leefomgeving

IBA-Label en kwalificatiecriteria

Niet elk project is per definitie een IBA-project. De hieronder
vermelde criteria bepalen of een project het IBA-Label mag
dragen. In drie stappen kan een projectidee veranderen in
een volwaardig IBA-project.
Stap 1. IBA-projectideeën en …
Aansluitend op de drie centrale thema’s kunnen projectideeën worden ingediend via de IBA Open Oproep. Dit
kunnen compleet nieuwe ideeën zijn. Ze mogen ook deel
uitmaken van een bestaand initiatief. Of een combinatie
vormen van een nieuw en een bestaand initiatief. In Parkstad staan al enkele IBA-rijpe pilotprojecten op de agenda.
Die worden in de eerste stap meegenomen.
… IBA-projectallianties
Tijdens stap 1 bepaalt IBA Parkstad ook welke projecten
onder welke thema’s vallen. En welke projecten krachtig
genoeg zijn om alleen door te gaan of eventueel bij elkaar
gebracht moeten worden om een sterke alliantie te vormen.
Is er een alliantie ontstaan, dan kan een volwaardig projectinitiatief worden geformuleerd. Deelnemers presenteren
hun projecten aan IBA Parkstad. IBA Parkstad bepaalt of
een project in aanmerking komt voor kwalificatie.
Stap 2. IBA-kwalificatiecriteria
Het IBA-Bureau faciliteert en begeleidt de kwalificatie van
de projecten. Er moet aan de volgende criteria worden voldaan:
• Uitzonderlijke kwaliteit: het karakter van het
project is origineel en onderscheidt zich kwalitatief van
‘normale’ projecten. Daarnaast heeft het project betekenis
voor de identiteit van Parkstad.
• IBA Parkstad-thematiek: de inhoudelijke thematiek
van het project is breder dan alleen het Regioprogramma.
Het project draagt bij aan minstens een van de IBAthema’s.
• Innovatief: het project slaat nieuwe wegen in
vanuit de centrale thema’s: EnergieStad, Flexibele Stad,
RecycleStad.
• 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. Daarmee draagt
het project bij aan de structurele versterking van de
Parkstadeconomie.
• Publiek karakter: het project is zichtbaar,
bezoekbaar en vierbaar tijdens de IBA-periode.
• Open proces: het project moedigt een breed publiek
van burgers, private en publieke partijen aan om deel
te nemen. Daarnaast kenmerkt het project zich door een
open en flexibel proces. Ook kan het zich aanpassen aan
veranderende omstandigheden en plotselinge kansen.
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• Ondernemerschap: het project wordt gedragen
door individuele of collectieve partijen die door krachtig
ondernemerschap in staat zijn grenzen te verleggen en
mensen te mobiliseren.
• Realiseerbaar: het project is in 2020 klaar en voldoet
dan aan de gestelde kwalificatiecriteria. Bovendien levert
het een fysiek resultaat op en is het uitvoerbaar op basis
van een sluitende begroting.
Stap 3. IBA-uitvoeringsproject
Pas als een project aan de voornoemde criteria voldoet,
wordt het IBA-waardig verklaard en volgt de toekenning
van het IBA-Label. Vervolgens kan het project worden
uitgevoerd. Hieraan voegen we nog nader te omschrijven
rechten en plichten toe. Om hun voorbeeldfunctie te onderstrepen, zet de IBA uitverkozen projecten tijdens de uitvoering publiekelijk in de schijnwerpers. Daarnaast stelt de
IBA-Eventueel geld ter beschikking.

IBA als onderneming

Een IBA is een zelfstandige rechtspersoon die de nadruk
legt op hoge kwaliteit van projecten. Een onderneming
met eigen verantwoordelijkheid als het gaat om resultaten
en voortgang. Naast een hoge kwaliteit ligt de nadruk
op de uitvoerbaarheid van voorstellen en projecten
binnen de IBA periode. De indieners van de projecten
blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering
en de daaraan gekoppelde (financiële) verplichtingen.
Wel worden de projecten begeleid en gefaciliteerd door
IBA Parkstad. Om effectief te kunnen opereren, moet IBA
Parkstad beschikken over een hoogwaardige, solide en
flexibele organisatie die klein van schaal is. Maar ook
over een financieel model dat zekerheid en verandering
combineert en een multiplier van het eigen inbrengend
vermogen bewerkstelligt.

• verwerft financiële middelen uit subsidies en sponsoring;
• organiseert ter facilitering van de uitvoering
van IBA-projecten de IBA-School, IBA-Forum, IBAFinancieringsconsult en IBA-Event.
Partnerships
IBA Parkstad is een initiatief waarbij in ieder geval
de samenwerkende gemeenten van Parkstad en de
Provincie Limburg zijn betrokken. Dat geldt ook voor
het Rijk, woningbouwverenigingen en -corporaties en
banken. Mogelijk gaat IBA Parkstad ook buitenregionale
verbanden aan met steden als Sittard-Geleen, Maastricht
en de Akense stadsregio. IBA Parkstad wordt een slanke
organisatie (IBA Bureau) die volgens de triple-helix nauw
samenwerkt met een groot aantal (semi) publieke en
private partners op meerdere schaalniveaus. Er worden
ook langlopende relaties gelegd met organisaties die
zijn gespecialiseerd in de drie centrale thema’s van IBA
Parkstad of in de vier onderdelen van de IBA werkplaats
(IBA Forum, School, Financieringsconsult, Event).

IBA-financiën

Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg en de
Parkstadgemeenten financieren de IBA Parkstad met een
bijdrage van 45 mln euro voor de periode 2013 tot
2020. De provincie Limburg voor 22,5 mln euro enerzijds
en de Parkstad Limburg en Parkstadgemeenten voor
22,5 mln anderzijds. Er wordt gestreefd dat bedrag te
vermeerderen tot 70 mln euro d.m.v. bijdragen van het
Rijk, de EU en private sponsoren. Het is de nadrukkelijke
ambitie om het investeringsvolume van 45 mln euro
minimaal te verdrievoudigen (multiplier van 3) via project
investeringen tot een minimaal bedrag van 135 mln euro.

IBA-Bureau

Kerntaken
De begeleiding en facilitering van IBA-projecten is
in handen van het IBA-bureau. Dit heeft de volgende
kerntaken:
• organiseert de Open Oproep voor IBA-projecten en
activeert projectdragers en allianties om mee te doen;
• kwalificeert en selecteert projecten voor mogelijke
financiële ondersteuning waarbij de regels ter uitsluiting
van staatssteun worden gerespecteerd;
• faciliteert, stimuleert en versterkt richtinggevende en
voorbeeldstellende projecten voor de transformatie van
Parkstad. De IBA-organisatie is niet de projectuitvoerder;
• organiseert de communicatie rondom IBA Parkstad;
• investeert in de kwaliteit van innovatieve en
spraakmakende IBA-projecten;

Tabel events
IBA Startmanifestatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

   

   •

IBA Expositie

   

   

   •

   •

   •

   •

   •

   •

   •

IBA Debat, Dialoog, KBG

   

   

   •

   •

   •

   •

   •

   •

   •

IBA Congres

   

   

   •

   •

   •

   •

   •

   •

   •

   •

   •

   •

   •

   •

   •

   •

IBA Open Oproep		

•

   

Oplevering projecten
& ideeën
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2013

Slottentoonstelling

   

   •
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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 verzinnen wat weer concreet
wordt. Dat is een permanente afwisseling en daarmee duurt zo`n een
volksbeweging (IBA) een
jaar of 10. ”
Felix Rottenberg
dagvoorzitter
IBA Parkstad
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PANORAMA PARKSTAD 2030
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Panorama Parkstad 2030
Hoe ziet Parkstad er straks uit?
Panorama 2030 en de daarna volgende denkbeeldige
projecten laten zien wat de IBA concreet kan betekenen
voor Parkstad. In 2030 is Parkstad een (inter)nationaal
voorbeeld van een nieuwe stad waarvan de structuur is versterkt zonder stedelijke groei, maar door stedelijke en
bestuurlijke verandering. Dit sluit ook aan op de gedachte
van de Europese Raad, die drie prioriteiten heeft vastgelegd in haar Europa 2020-strategie: slimme, duurzame en
economische groei.

‘’Dit gebied is
fysiek het meest internationale gebied van heel
Nederland. Vergeet niet
dat binnen Duitsland,
Stuttgart, München en
Nordrhein-Westfalen de
motoren van de economie
van de wereld zijn.
Parkstad ligt daar pal
tegen aan.’’
Jean Baptiste Benraad,
Transformatieteam

Van zwart naar groen
Het landschap van Parkstad is voor een deel het landschap
van de mijnindustrie, die zich hier van circa 1900 tot 1975
afspeelde. De naam Parkstad verwijst naar de kenmerkende ruimtelijke ordening van de vroegere mijnkoloniën
die onderling waren gescheiden door landbouwgronden of
natuur. Inmiddels zijn alle steenkoolmijnen en mijnterreinen
ontmanteld en heringericht als woonwijken, bedrijventerreinen of recreatiegebieden. Onder de benaming ‘Van zwart
naar groen’ is deze herstructurering nog steeds niet volledig afgerond. Ook Parkstad is onlosmakelijk verbonden
met dit industriële verleden. Niet alleen wat de fysieke
infrastructuur betreft, ook de ondernemerszin en de pragmatische instelling van veel Parkstedelingen zijn hierop
terug te voeren. De groeiende waardering voor de krachtige regio die Parkstad lange tijd was, komt mede voort uit
het besef dat het mijnverleden een onmisbare inspiratiebron is voor toekomstige ontwikkelingen, waaronder IBA
Parkstad.
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Goede verbindingen en relaties
Parkstad staat in 2030 bekend als een broedplaats voor
nieuwe economische ontwikkelingen. De stadsregio is
daarbij ook nog eens zeer divers in haar aanpak. Daarnaast beschikt Parkstad over een slim en flexibel vraag-enaanbodsysteem voor arbeid. Nergens anders in Nederland
is de arbeidsparticipatie van ouderen en vrouwen zo hoog.
Ook is Parkstad de meest grensoverschrijdende regio van
Nederland. Parkstad is onderdeel van de arbeidsgemeenschap van Aken. Duits is dan ook de tweede taal van de
Parkstedelingen. Via datzelfde Aken heeft Parkstad een
goede verbinding met Noordrijn-Westfalen, een van de
krachtbronnen binnen de wereldeconomie. Parkstad heeft
relaties met de Vlaamse mijnstreek, Luik, de kennisregio’s
van Nederland – zoals Brabantstad en de Randstad – en
de noordelijke Energy Valley.
Open, ruimtelijke structuur
Parkstad heeft durven kiezen. We vertrouwen op onze
eigen kwaliteiten en vormen een open stad waar verandering en vernieuwing plaatsvinden door verbouwing. De
inwoners zijn er trots op Parkstedeling te zijn. Technologie,
innovatie en research zijn andere onderwerpen waarmee
we ons onderscheiden van andere regio’s. Ook heeft Parkstad in 2030 een uitstekende balans bereikt tussen dynamische stedelijke clusters en open rustgebieden, waar je dicht
bij de natuur kunt zijn. Parkstad is als eerste Nederlandse
regio klaar voor de gevolgen van de klimaatverandering.
Dankzij de open en ruimtelijke structuur kan de stadsregio
voorzien in eigen voedsel, energie en materialen. Het landschap in en om de stad wordt ingezet voor de levering van
koeling en warmte. Parkstad is zelfredzaam, veerkrachtig
en flexibel.
Hoge levenskwaliteit
In 2030 is alle loze ruimte omgezet in productieve ruimte.
De groengebieden op hellingen en langs beken zijn zeer
divers. Ze vormen een aantrekkelijke bron voor voedsel,
energie, plezier en ontspanning. Leegstaande gebouwen
zijn hergebruikt. De stad verwelkomt veranderingen en is
gastvrij. Nieuwe economische centra zijn ontstaan. De
invulling van vrijetijdsvoorzieningen geeft een herkenbare
stijl aan Parkstad. Lang niet iedereen is meer huiseigenaar,
maar wel geniet bijna iedereen van een hoge levenskwaliteit. Zo kun je wonen in een watermolen op een rustige plek
en tegelijkertijd deel uitmaken van het stedelijk netwerk.

wordt gewonnen uit niet-vermoede, bestaande bronnen.
Afgedankte lagen uit de eigen geschiedenis zijn succesvol
ingezet voor een intrigerend energielandschap. Parkstad
levert energie aan zijn Euregionale partners en is goed met
hen verbonden. Als kennisknooppunt voor de transformatie
van stad en land is Parkstad een vanzelfsprekende partner
voor omliggende steden.

“Nog steeds,
bijna vijftig jaar na de
aankondiging van de
Mijnsluiting, is de regio
op zoek naar zichzelf.
Hoe kan een IBA Parkstad helpen zichzelf te
hervinden? ”
Maurice Hermans, directeur
Betawerk en projectgroep IBA
Parkstad

‘’Als ik naar dit
gebied kijk, heb ik het
gevoel dat dit gebied
een soort voorbode is
van het type stedelijkheid waarnaar we op
zoek zijn in Europa.’’
Hans Mommaas,
hoogleraar
Vrijetijdswetenschappen
Tilburg University

“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 landschap 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 geholpen”.
Ralph Algaier in:
De Groenmetropool 2008

Energie uit onverwachte bronnen
Bij sloop worden vrijkomende materialen altijd hergebruikt.
In Parkstad zijn hiertoe dynamische depots ingericht. Bouwmaterialen worden ook geteeld op onverwachte plekken.
Bamboevelden, bossen en oliehoudende gewassen bijvoorbeeld leveren in 2030 een bijdrage aan de permanente
verbouwing van Parkstad. Nieuwe, duurzame energie
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THEMA
ENERGIE
STAD

Energieopwekkende beken

Geleenbeek, Caumerbeek, Rode
Beek, Anselerbeek, Platsbeek,
Eyserbeek. Parkstad is de stad van
de beekdalen. Vele daarvan zijn in
de loop der tijd gekanaliseerd of in
duikers onder de grond gestopt.
Het renatureren van de beken zou
een mooi initiatief zijn om de leefbaarheid in Parkstad te vergroten.
Maar natuurherstel is duur en eenzijdig. Kunnen de beken een grotere rol krijgen binnen IBA
Parkstad? Ze zouden bijvoorbeeld
energie kunnen opleveren door
watermolens te plaatsen. En in dat
verband: het enige stuwmeer in
Nederland bevindt zich in Parkstad.

Inspiratieprojecten
I
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THEMA
RECYCLE
STAD

Top Wilhelminaberg

THEMA
FLEXIBELE
STAD

Deze voormalige mijnsteenberg is
in 2030 de blikvanger van IBA
Parkstad. Wat doen we in de toekomst met de top van deze berg?
Kan IBA Parkstad ertoe leiden dat
er nieuwe, originele activiteiten
worden georganiseerd op deze
locatie? Wellicht vindt op de top
jaarlijks een expositie plaats met
de beste vondsten uit de IBA. Het
uitzicht is aangenaam veranderd
sinds de start van de IBA in 2012.
Parkstad is verrijkt met talrijke
fraaie transformatieprojecten. Eerst
waren dat nog proefprojecten. Nu
zijn de vondsten overal toegepast
in Parkstad. De top met het wisselende paviljoen en het grote
zomerfeest wordt elk jaar bezocht
door veel toeristen. Daar genieten
ze van het Panorama Parkstad.

“Onze droom is
de Green Playgrounds
in Parkstad te realiseren, een energie
opwekkende speeltuin.”
Delano Lankhorst, Colin
Martin en Tim Beckers
3e jaars Charlemagne
College
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Ga naar
www.iba-parkstad.nl/
allianties voor het
overzicht van de
pilotprojecten

IBA PILOTPROJECTEN
Nog lang niet iedereen heeft een

nog eens zes tot acht pilotprojec-

duidelijke voorstelling van wat

ten aangedragen. De pilotprojec-

IBA Parkstad allemaal kan ople-

ten hebben daarmee al een deel

veren. Vandaar dat we er in het

van het IBA-proces doorlopen en

voorbereidende IBA-traject voor

komen op de lijst van te kwalifi-

hebben gekozen voorbeeld- of

ceren IBA-projecten te staan.

pilotprojecten te zoeken of te

Hieronder worden de nu al

laten ontstaan. In juni 2011

bestaande allianties en potentiële

hebben we al portretten gemaakt

IBA-projecten beschreven.

van drie mogelijke IBA-projecten.
Tijdens de Alliantiefabrieken zijn
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Grand Canyon
Een onderscheidend themapark voor jong en
oud op de locatie van groeve Mourik in Brunssum. Met als thema een van de zeven wereldnatuurwonderen: de Grand Canyon. Deze
bijzondere ontwikkeling levert veel werkgelegenheid op voor de directe omgeving en draagt
bij aan de branding en trots van de regio. Zeker
omdat het themapark de omliggende natuurparken wil versterken en duurzaamheid vooropstelt. De energie die nodig is voor het park wordt
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gewonnen uit de locatie zelf. Mogelijk kan die
JEAN GELISSEN

energie ook worden ingezet voor de regio. Daarnaast is Grand Canyon een inspiratiebron voor
andere gebiedsontwikkelingen langs
de Leisure Ring (Buitenring)

“Nature Wonder
World als energie
neutraal attractiepark, dat is mijn
droom”.
Jean Gelissen, eigenaar
Toverland en algemeen
directeur
Gelissen Group
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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.”
Jan Smits,
projectleider
ADDVentures

van Parkstad. Het themapark kan bovendien
voor een nog sterker leisurecollectief in Parkstad
zorgen door zich te verbinden met bestaande
leisureondernemingen. Het project is – naast de
bestaande zakelijke en bestuurlijke alliantiepartners – op zoek naar partners die geloven in
dit concept en mee willen denken en investeren
in de uitwerking en uitvoering. Wie heeft nog
goede ideeën, zodat dit themapark werkelijk
uniek wordt in Europa? Buiten de doorontwikkeling van het concept en de haalbaar64

heidsonderzoeken werken de alliantiepartners
aan een integraal ambitiedocument. Het speerpunt daarbij is duurzaamheid.
Testlocatie: groeve van Mourik, Brunssum - Oostflank
IBA-thema: EnergieStad, RecycleStad
Alliantiepartners: ADDVentures, Cofely Zuid-Oost (onderdeel van gfd Suez),
Grontmij Nederland, VolkerWessels/Bouwbedrijven Jongen, gemeente Brunssum,
Stadsregio Parkstad Limburg
Informatie: www.iba-parkstad.nl/iba-tv/grand-canyon of www.ad-d-ventures.nl

“Voor Brunssum zijn
werkgelegenheid en een
duurzame ontwikkeling
van de Oostflank van
groot belang. Daar
moeten we de komende
generaties mee vooruit
kunnen.”
Eric Geurts, wethouder
gemeente Brunssum
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‘’Nature Wonder
World wordt een grote ‘stad’.
We kijken vooral naar de
energiebehoefte. Hoe we dat
aanpakken, weet ik nog niet.
Wellicht bieden de hoogteverschillen mogelijkheden voor
waterkracht. Energie – warmte
zowel als koude – kan worden
opgeslagen in water.’’
Peter Smeets,
algemeen directeur
Cofely Zuid-Oost

Idee
zoekt
testruimte!

Flexibel bouwen
Het is op dit ogenblik moeilijk te voorspellen hoe
groot en wat de aard van de vraag naar huisvesting straks is in Parkstad. Waarom dan niet
bouwen met flexibele systemen die topkwaliteit
garanderen? En nadenken over tijdelijke leasecontracten voor uitbouwmogelijkheden: een
serre in de winter, of een extra slaapkamer voor
een paar jaar. Hierdoor kunnen we bewoners
tijdens de verbouwing van Park en Stad een
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tijdelijke woonplek aanbieden in hun eigen ver-

Nicole maurer

trouwde buurt. Zo blijven ze sociaal verbonden
en zijn ze dicht betrokken bij de plek van verbouwing. Ook kunnen ze alvast betekenis geven
aan het nieuwe Park. Als we het idee verbreden

“Als je aan nieuwbouw
denkt, en dat zul je ook
in een krimpregio toch in
sommige gevallen
moeten doen, kies dan
een bouwwijze die volledig reversibel is”
Marc Maurer,
eigenaar
Maurer United
Architects

– van flexibele bouw naar flexibele stedebouw kunnen meer bewoners nieuwe plekken in Park-

marc maurer
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stad ontdekken door er tijdelijk te gaan wonen
of werken binnen een flexconcept. De achterliggende gedachte hierbij: als je nog niet weet voor
wie je moet bouwen, belast dan ook niet het
landschap. Doe geen langetermijninvestering
voor een kortetermijnvraag. Maar vul deze
vraag wel in door bijzondere kwaliteit te bieden.

“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.”
Mathea Severeijns,
manager
ZO Wonen

Testlocatie gezocht:
Een tiental locaties om te experimenteren met flexibele stedenbouw, woningbouwprogrammering en niet gangbare financieringsconstructies.
IBA-thema: Flexibele Stad
Alliantiepartners: Maurer United Architects, Heijmans, ZO Wonen, Rooymans
van Boxtel, Cofely
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Informatie: Maurer United Architects
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“In Engeland zijn er
experimenten geweest
met woningen die zichzelf konden veranderen
als ze vonden dat
mensen er niet genoeg
mee omgingen.”
Jan Westra,
voormalig decaan Technische
Universiteit Eindhoven

“Wij zien Parkstad als
een park waar je de
ruimte even gebruikt en
dan weer teruggeeft
aan andere
parkgebruikers.”
Marc en Nicole Maurer,
eigenaars
Maurer United Architects

Wij(k)kracht
Menselijke energie inzetten als Wij(k)kracht. De
alliantiepartners van dit project ontwikkelen een
raamwerk in een wijk. Ze brengen initiatieven in

JOERI WILBERS

kaart die bijdragen aan de leefbaarheid binnen
de wijk. Of ze voegen initiatieven samen om een
groter effect te bereiken. Samen met wijkbewoners wordt de kracht van de wijk benoemd,
THIJS DECKERS

naar buiten gebracht en uitgebouwd. De ideeën

ROCCO MALHERBE
MARK RENNE

van de wijkbewoners nemen daarbij een
belangrijke plaats in. Ook worden ze geatten-
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deerd op voor hen onbekende mogelijkheden
waardoor ze hun sociale rol binnen de wijk

ESTHER GOTTSCHALK

kunnen vergroten. Waar nodig zorgt de inzet
van maatschappelijke arbeid daarbij
voor een extra aanvulling.
Wij(k)kracht staat voor

PETER UITERWIJK

“Onze alliantie gaat de
menselijke energie
aanboren en inzetten
voor een leefbare,
trotse en produktieve
leefomgeving.
Menselijk energie als
Wij(k)kracht.”
Mark Renne,
eigenaar
Parkstad Limburg Bloeit
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trots, sociale energie, onderlinge hulp, duurzaamheid en een grotere leefbaarheid. Regionale professionals en kunstenaars helpen mee
om grenzen te verleggen en de Wij(k)kracht te
verbeelden.

Testlocatie: Bleijerheide, Kloosterpark en Rolduckerveld
IBA-thema: EnergieStad
Alliantiepartners: Woningstichting Land van Rode, gemeente Kerkrade, Wonen
Limburg, Parkstad Limburg Bloeit, Vermeulen Brand Design, Licom, Gottschalk Cultureel Advies, Grouwels Daelmans, Kim Meijer
Informatie: Woningstichting Land van Rode, gemeente Kerkradede
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‘Tussen’land
2012-2014
Proeftuinen voor productie
Dit project wil experimenteren met nieuwe productieruimten in en buiten de stad. De bedoeling
hiervan: bouwmaterialen en voedsel voortbrengen die aan de omgeving geleverd kunnen
worden. De voorgenomen experimenten kunnen

Bijen in de buurt
van Janicke Kernland
& Lotte de Moor

PATTY JURGENS

(Bee Collective)

JEFFREY KUCKELKORN

zich wellicht richten op meerdere schaalniveaus.
Van een XS daktuin bijvoorbeeld tot een XL bos.
En in een bredere context: bestaat de kans om
het park van de 21e eeuw uit te vinden? Dit zou
kunnen door lege ruimten te veranderen in een
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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!

productielandschap voor de regio. Het project
opent een nieuwe economie, maar vormt ook
een versterking van de bestaande economie.
Tegelijkertijd richten de alliantiepartners zich op een kwalitatief
hogere beleving van de

“Eerlijk eten met
ingrediënten uit de
directe omgeving.”
Patty Jurgens en Jeffrey
Kuckelkorn,
eigenaars
Cato Catering.
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PETER ERKENS

Ludo Kockelkorn

ROEL DE BOER
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“Ervaren imkers
tonen hoe belangrijk
bijen zijn voor een
vruchtbare
omgeving.’’
Janicke Kernland en
Lotte de Moor,
eigenaars
Bee Collective

‘’Geef je ideeën
vorm en richt je
eigen kavel
tijdelijk in!’’
Doenja Urlings,
gemeente Heerlen/
Jadoen

open ruimte als landschap. Daar zijn nu vaak
alleen lege plekken met gras aanwezig. Het project kan bovendien – vanuit het nieuwe park –
een sterke verbinding maken tussen park en
stad.

“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 of
gebaseerd op producten uit
hergroeibare bronnen (zoals
een houtconstructie).’’
De Wijk van Morgen

Testlocatie 1: ‘tussen’land in ‘De Tussentijd’ 2012-2014, Aldenhofpark Òs Gebrook Hoensbroek
IBA-thema: Flexibele Stad, RecycleStad
Alliantiepartners: gemeente Heerlen, Erkens Agro, Cato Catering, Bee Collective
Informatie: www.heerlen.nl/Pub/Osgebrook/Aldenhofpark.html

Testlocatie 2: De Wijk van Morgen – biobased gebouwcomponenten
IBA-thema: EnergieStad, RecycleStad
Alliantiepartners: Zuyd Hogeschool, RiBuilt, De Wijk van Morgen, Erkens
Agro, Roosevelt Biomassa, De Groene Boer
Informatie: De Wijk van Morgen, www.dewijkvanmorgen.nl
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Aanbestedingsalliantie
De drijfveer van de Aanbestedingsalliantie:
lokale ondernemers betrekken bij aanbestedingen. En ruimte maken voor de onderkant van de
arbeidsmarkt via het aanbestedingsbeleid.

“Veel
maatschappelijke
handjes met afstand
tot reguliere arbeid is
ons aanbod.”
Marc Mestrom,
projectmanager
Licom

“Bewoners laten
slopen onder
toezicht.”
Jules Beckers, eigenaar
Teeken Beckers
Architecten

Bewoners kunnen bijvoorbeeld worden ingezet
bij sloopwerkzaamheden in hun wijk. De alliantie wil ondernemers hiervan op de hoogte brengen en hun mogelijkheden hierbij onderzoeken.

ERNEST DRIJKONINGEN

Ook wil de alliantie nagaan in hoeverre in
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bestekken kan worden opgenomen dat lokale
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werknemers een deel van de arbeid verrichten.
Het overkoepelende doel: zo veel mogelijk
mensen inzetten tijdens de transformatie van
hun eigen stad. Niet volgens algemene regels,
maar op basis van maatwerk en persoonlijke

JULEs BECKERS

aandacht.

BERT SCHROËN

Idee
zoekt
testruimte!
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Testlocatie: n.t.b.
IBA-thema: n.t.b.
Alliantiepartners: Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg,
De Aanbestedingsacademie Limburg, Teeken Beckers Architecten, Licom
Informatie: Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg

Re-Use Parkstad
Recycling is een belangrijk thema tijdens de
duurzame verbouwing van Parkstad. Experimenten met bouw-, afval- en sloopmaterialen in
de nieuwbouw en openbare ruimte geven invulling aan dat thema. Een concreet doel daarbij is
het hergebruik van minimaal 50% van de sloopmaterialen bij nieuwbouwprojecten, renovaties
en nieuwe openbare ruimten in de bebouwde
omgeving. Re-Use Parkstad wil sloop-opdrachten binnen Parkstad verbinden met nieuwe
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bouwopgaven en daarmee de geschiedenis van
de regio opnieuw gebruiken en naar de toekomst brengen. Kortom, Re-Use the future. Dit
betekent met minder middelen meer bereiken.

MAARTEN STADHOUDERS

“Mijn droom is dat
Parkstad qua bouwmaterialen een zelfverdienende regio
wordt en zich als hergebruikregio kan profileren, Re-use the
future.”
Maarten Stadhouders,
eigenaar
Re Use Materials

En niet alleen vooruitkijken, maar ook bedenken
wat je achterlaat. Sloop- of verbouwopgaven
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‘’Ik hoop dat
een grote hoeveelheid
secundair bouwmateriaal gebruikt kan worden
in de aanleg van dat
park en die BMV, want
dat moet de mensen die
hier vijftig jaar hebben
gewoond, een kick
geven.”
Peter Hofland,
directeur Woonpunt

“Bestaande bouwmaterialen classificeerbaar maken om
hergebruik geschikt
te maken.”
Rico van Selst,
SGS INTRON
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“We slopen 32
woningen en twee straten verder gaan we 4
nieuwe gebouwen
ontwikkelen met 100%
hergebruik van sloopmaterialen. Dat is onze
doelstelling.’’
Bas Sievers,
Manager Innovatie,
Kennis & Strategie,
Wonen Limburg

moeten binnen een regionale ketengedachte
worden gezien als nieuwe bronnen voor materialen. Het einddoel: geen afval tijdens de verbouwing van Parkstad.
Testlocatie 1: Aldenhofpark Hoensbroek
IBA-thema: RecycleStad
Alliantiepartners: gemeente Heerlen, Woonpunt, Re-Use Materials bv, Erol
Oztan Architects, SGS INTRON, Sica recycling, Wolter-Crijns, Woon-, wijk- en
werkconcept (TOBAS)
Onderzoeksvragen:
• Wat is een interessante schaal voor hergebruik? Kan de wijk Hoensbroek een
voorbeeldproject worden op nationaal of internationaal niveau?”
• Hoe maak je hergebruik zichtbaar en leuk?
• Wanneer is hergebruik écht een nieuwe economie voor Parkstad?
Informatie: gemeente Heerlen en Woonpunt

‘’Via de database van
Re Use Materials kunnen
we in kaart brengen welke
materialen aanwezig zijn
in de gebouwde omgeving, voordat die wordt
gesloopt. Dit aanbod koppelen we aan tijd en
vraag. Wanneer en waar
zijn materialen nodig?’’
Maarten Stadhouders,
Re Use Materials

Testlocatie 2: Eygelshoven Kerkrade
IBA-thema: RecycleStad
Alliantiepartners: Wonen Limburg, Zuyd Hogeschool, Re-Use Materials bv, Erol
Oztan Architects, Licom, SGS INTRON, Sica Recycling, Wolter-Crijns, Woon-, wijken werkconcept (TOBAS)
Informatie: Wonen Limburg
Testlocatie3: gezocht een regionaal
distributiepark Re-Use
IBA-thema: RecycleStad
Idee: Gemeente Heerlen

‘’Met Licom zijn we
bezig om te zien hoe
zij de materialen
kunnen klaarmaken
voor hergebruik.’’
Wim Hazeu,
directeur-bestuurder
Wonen Limburg

“In de LTS-buurt
gaan we 250 woningen
slopen. Daarvoor in de
plaats komen 90 woningen, een nieuwe BMV en
een park. We hebben
secundaire materialen in
de aanbieding die we
opnieuw willen gebruiken
in de wijk.”
Peter Hofland,
directeur
Woonpunt
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Entree Parkstad
Op het gebied van vrije tijd en ontspanning zijn

HANS STELWAGEN

in Parkstad al veel inspanningen verricht. De

HANS MOMMAAS

alliantie van Entree Parkstad wil het bestaande
aanbod sterker uitdragen, vooral buiten de
regio. Daarnaast spant de alliantie zich in om de

JAN SMITS

zichtbaarheid van de vrijetijdsvoorzieningen te
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Anya niewierra

vergroten in de openbare ruimte en langs de
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belangrijkste infrastructuurassen en poorten.
Een betere verbinding tussen bestaande en

‘’Hoe gaan we de
smoel van Parkstad
verbeteren via de
entrees?’’
Bastiaan Klomp,
directeur-gastheer
Hotel Winselerhof

nieuwe aanbieders is een andere opdracht die
de alliantie zich heeft gesteld. Denk bijvoorbeeld
aan cross-selling.
Testlocatie: n.t.b.
IBA-thema: n.t.b.
Alliantiepartners: VVV Zuid-Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg, Woonboulevard Heerlen, Continium Discovery Center, Winselerhof, ADDVentures

Alliantie
zoekt
idee!

Informatie: Stadsregio Parkstad Limburg

Ger hazelhof

LEO ZEEGERS

BASTIAAN KLOMP

HTS-complex
Wonen Limburg en C’magne hebben samen
gezocht naar een nieuwe, passende functie voor
het voormalige HTS-complex. Daartoe heeft
C’magne het Urban Soul-concept gepresenteerd.
Dit bestaat uit een evenwichtige mix van wonen,
werken, kunst, cultuur en vrije tijd. Hierdoor kan
het gebouwencomplex met de drie verschillende
bouwstijlen zijn voorbeeldfunctie in de Heerlense
wijk Bekkerveld weer terugverdienen. Wonen
Limburg en C’magne betrekken de wijkbewo-
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ners actief bij het project. Naast duurzaamheid is
het behoud van de bestaande gebouwen een
belangrijke voorwaarde bij
de opwaardering van het
HTS-complex.

WIM HAZEU

Testlocatie:
HTS-complex Bekkerveld Heerlen
IBA-thema: Flexibele Stad
Alliantiepartners: Wonen Limburg,
C’magne, gemeente Heerlen
Informatie: Wonen Limburg, C’magne

‘’Kunnen we hier
voor de eerste keer in
Limburg negatief gaan
herbestemmen, dus
een vrij bestemmingsplan ontwikkelen?’’
Wim Hazeu,
directeur-bestuurder
Wonen Limburg

89

“Het Nederland
van mijn kinderen
bestaat al. Je moet de
bestaande gebouwen
alleen nog wat oppimpen, managen en onderhouden. ”
Geerd Simonis,
eigenaar C’magne
en ambassadeur
IBA Parkstad
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VERWACHTINGEN IBA

92

93

“Zorg voor
persoonlijke
verhalen in ’t IBA.”
Paul Depla,
burgemeester Heerlen
en ambassadeur
IBA Parkstad

“Koppel er
een multimediaal
project aan dat in
gewone mensentaal
vertelt wat er gebeurt.”
Wiel Beijer,
MGL

“IBA moet gaan
over een beweging die los
moet komen, dus niet alleen
over ruimtelijke ontwikkelingen en energieprojecten.
Het gaat om het weten te
bewerkstelligen van een
andere mindset, een nieuwe
mental map van de mensen
die hier wonen”.
Martijn Hermans,
partner Betawerk.

‘’De IBA moet geen
Kunststuck worden,
maar een Lebensstuck’’
Mirjam Clermonts-Aretz,
burgemeester gemeente
Onderbanken
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“Bundel alle
energie initiatieven
in Parkstad.”
Peter Smeets,
algemeen directeur
Cofely ZuidoostGDF Suez
“Nieuw
productielandschap
in de binnenstad. “
Suzanne Lipsch,
wethouder,
gemeente
Voerendaal

“Vertalen van
wereldwijde
maatschappelijke
ontwikkelingen en de
voorhoede breed
introduceren bij burgers.”
Egid van Houtem,
directeur Stichting
SocialBeta

“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.”
wijlen Luc Vrolijks,
eigenaar
Urban Progress New York

“Partners voor
culturele hoofdstad om
Parkstad & Euregio
te versterken.“
Esther Gottschalk,
eigenaar Gottschalk
Cultureel Advies
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‘Open zijn’ is
de ambitie en
IBA de vorm.
Frank Strolenberg ,
Cultureel Erfgoed

‘’Bomenfabriek
Parkstad.’’
Natasja Lataster,
eigenaar
Roosevelt Biomassa

“Maak van de
i van IBA internationaal en kijk naar
Europa om ons heen”.
Rob Vermeulen,
eigenaar
Vermeulen Brand
Design

“Nieuwsgierig
betrokken
publiek.”
Stijn Huijts,
directeur
Bonnefantenmuseum
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“Tijdelijke kunst
en cultuurprojecten
op locatie”.
Rocco Malherbe,
directeur Stichting
Cultura Nova

“Parkstad moet
zich losmaken van
structuren en vernieuwend denken. We
hadden altijd een
voorbeeldfunctie. Die
moeten we nu weer
pakken.”
Anja Niewierra,
directeur
VVV Zuid-Limburg

‘’Maak van onze
regio een proeftuin
op het gebied van
energietrajecten”.
Wil Sijstermans,
directeur
Reinigingsdiensten
Rd4

“Experimenteerruimte in
regelgeving. “
Wim Hazeu,
directeur-bestuurder
Wonen Limburg

“Parkstad,
hart van de
euregio.”
David Loozen,
manager,
IKEA Heerlen
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“Ga zo door
en betrek het bedrijfsleven. Misschien weten ze
nog niet voldoende wat
IBA voor hen kan
betekenen”
Geerd Simonis,
eigenaar C’magne
en ambassadeur
IBA Parkstad
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SAMENVATTING
KURZINFORMATION
SUMMARY
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IBA Parkstad samengevat

Kurzinformation zur IBA Parkstad

IBA Parkstad summarised

Parkstad Limburg wil in de periode 2013-2020 een Internationale Bau Ausstellung organiseren. Een IBA is een creatieve aanpak met een bewezen economische, sociale en
culturele impuls voor transformatiegebieden. IBA Parkstad
richt zich primair op twee gebiedseigen opdrachten: herstructurering en economische structuurversterking. Hieraan
wordt invulling gegeven door bestaande fysiek-ruimtelijke
projecten sterker te maken en de uitvoering van nieuwe projecten te stimuleren.
Kenmerkend voor IBA Parkstad is de open innovatiegedachte. Ondernemers, overheden, maatschappelijke
instellingen én (wijk)bewoners: ze worden zonder uitzon
dering uitgenodigd om kleine of grote IBA-projecten voor
te stellen die de verbouwing van Parkstad slimmer, sneller
en zichtbaarder maken. IBA Parkstad kent drie thema’s:
Flexibele Stad (Parkstad stelt zich flexibel en veerkrachtig
op), EnergieStad (Parkstad wordt een bron van energie
voor zichzelf en zijn omgeving) en RecycleStad (materialen
uit sloop en afvalstoffen worden slim hergebruikt).
Heel Parkstad is de experimentele IBA Werkplaats. IBAForum, IBA-School, IBA-Financieringsconsult en IBA-Event
zijn de vier onderdelen van de IBA Werkplaats. IBA-Forum
is de plek waar ondernemers, maatschappelijke groepen
en bewoners met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
In de fysieke en digitale IBA-School is aandacht voor
praktijkgerichte kennis van en voor ondernemers. De IBAFinancieringsconsult concentreert zich op de financiën
van IBA-projecten en de balans van kosten en baten.
IBA-Event plaatst Parkstad tijdens de IBA in de publieke
belangstelling.
IBA Parkstad staat voor de transformatie van Parkstad en
leidt tot een structureel beter woon-, werk- en leefklimaat.
Een IBA is een grote ingreep die past bij een omvangrijke
uitdaging. Een majeure ontwikkeling voor de regio, die vergelijkbaar is met de Culturele Hoofdstad maar verder strekt:
een IBA duurt acht jaar.

Die Stadtregion Parkstad Limburg plant für den Zeitraum
2013-2020 eine Internationale Bauausstellung. Eine solche
Internationale Bauausstellung bietet einen kreativen Ansatz
mit nachweislichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Impulsen für Gebiete, die sich im Wandel befinden. Die
IBA Parkstad konzentriert sich primär auf zwei gebietsspezifische Aufgabenstellungen: Umstrukturierung im Immobilienbereich und Stärkung der Wirtschaftsstruktur. Im Hinblick
darauf werden vorhandene physisch-räumliche Projekte verstärkt und die Durchführung neuer Projekte gefördert.
Kennzeichnend für die IBA Parkstad ist der Gedanke der
offenen Innovation. Unternehmen, Behörden, soziale Einrichtungen und Bürger werden gebeten, kleine oder große
IBA-Projekte vorzuschlagen, mit denen der Wandel der
Stadtregion Parkstad durchdachter, schneller und sichtbarer
gestaltet werden kann. Bei der IBA Parkstad gibt es drei
Themenkreise: flexible Stadt (Parkstad präsentiert sich flexibel und dynamisch), EnergieStadt (Die Stadtregion Parkstad
wird eine Quelle der Energie für sich selbst und ihre Umgebung) und RecycleStadt (Abbruchmaterialien und Abfallstoffe werden zweckmäßig wiederverwendet).
Die gesamte Stadtregion Parkstad ist die experimentelle IBA
Werkstatt, gegliedert in die vier Bereiche IBA-Forum, IBA
Schule, IBA-Financieringsconsult und IBA-Event. Das IBAForum ist der Bereich, in dem ein Gedankenaustausch zwischen Unternehmen, gesellschaftlichen Gruppierungen und
Bürgern stattfinden kann. In der physischen und digitalen
IBA Schule gilt das Augenmerk praxisorientiertem Wissen
von Unternehmen und für Unternehmen. Die IBA-Financieringsconsult konzentriert sich auf die finanziellen Aspekte
der IBA-Projekte und die Kosten-Nutzen-Bilanz. Der Bereich
IBA-Event sorgt für die Werbung für Parkstad in der Öffentlichkeit während der IBA.
Die IBA Parkstad steht für den Wandel der Stadtregion
Parkstad und zielt auf ein strukturell besseres Wohn-,
Arbeits- und Lebensumfeld ab. Eine IBA ist eine umfangreiche Initiative, passend zu einer großen Herausforderung.
Eine vorrangige Entwicklung für die Region, vergleichbar
mit der Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas, doch mit
weiter reichender Perspektive: Eine IBA dauert acht Jahre.

In the period 2013-2020, Parkstad Limburg wishes to
organise an international construction event (Internationale
Bau Ausstellung – IBA). An IBA is an event with a creative
approach and a proven economic, social and cultural
boost for transformation areas. IBA Parkstad is focusing on
two area-specific assignments: property restructuring and
economic structure reinforcement. This is supported by
strengthening existing physical and spatial projects and by
encouraging the execution of new projects.
IBA Parkstad is characterised by open innovation. Entrepreneurs, public authorities, civil-society institutions and local
residents are all being invited to submit small or large-scale
IBA projects to make the transformation of Parkstad smarter,
quicker and more evident. IBA Parkstad is characterised by
three themes: Flexible Town (Parkstad has a flexible and
resilient attitude), Energy Town (Parkstad is a source of
energy for itself and its surroundings) and Recycle Town
(materials from demolition and waste are reused smartly).
The whole of Parkstad is the experimental IBA Workshop.
IBA-Forum, IBA-School, IBA-Financieringsconsult and IBAEvent are the four elements of the IBA Workshop. IBA-Forum
is the location where entrepreneurs, social groups and residents exchange ideas. The physical and digital IBA-School
focuses on practice-based knowledge from and for entrepreneurs. IBA-Financieringsconsult concentrates on the
finances of IBA projects and the income and expenditure
balance sheet. IBA-Event showcases Parkstad during the
IBA.
IBA Parkstad represents the transformation of Parkstad and
results in a long-term improvement in living and working.
An IBA is a substantial intervention in line with a sizeable
challenge. A major development for the region that can be
compared with the Capital of Culture project, but with a
longer duration: an IBA lasts eight years.
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Colofon
IBA Parkstad wordt gesteund en uitgedragen door de
pre-IBA-organisatie, bestaande uit:
Stuurgroep IBA Parkstad
- Gerrit van Vegchel, voorzitter Stadsregio Parkstad
Limburg
- Patrick van der Broeck, gedeputeerde Provincie Limburg
- Barry Braeken, wethouder gemeente Heerlen
- Peter Thomas, wethouder gemeente Kerkrade
- Andy Dritty, wethouder gemeente Landgraaf
- Eric Geurts, wethouder gemeente Brunssum
Kopgroep IBA Parkstad
- Paul Depla, burgemeester gemeente Heerlen
- Gerrit van Vegchel, voorzitter Stadsregio Parkstad
Limburg
- Hans Mommaas, hoogleraar Vrijetijdswetenschappen
Tilburg University
- Peter Bertholet, directeur Stadsregio Parkstad Limburg
- Geerd Simonis, C’magne
Projectgroep IBA Parkstad
- Peter Bertholet, directeur Stadsregio Parkstad Limburg
- Thierry Goossens, projectleider Stadsregio Parkstad
Limburg
- Volmar Delheij, programmamanager Stadsregio Parkstad
Limburg
- Lennard van Damme, Provincie Limburg
- Maarten Wilbers, Provincie Limburg
- Dennis Huurdeman, Gemeente Heerlen
- Bernadette Janssen, BVR-adviseurs ruimtelijke
ontwikkeling
- Pieterjan van der Hulst, Berenschot
- Maurice Hermans, Betawerk
- Nicky Struijker, Buro Boudier
- Luc Vrolijks, Urban Progress †

Bedankt H. Aben, D. Aertssen, F. van Ankel, H. Arends, K. Augustijn, F. Backhuijs, S. Baldin,
Informatie
Voor meer informatie over IBA Parkstad kunt u contact
opnemen met Peter Bertholet, directeur Stadsregio Parkstad
Limburg en kwartiermaker IBA of Thierry Goossens,
projectleider Stadsregio Parkstad Limburg, 045-5700149

P. Baltus, R. Bastin, R. de Beer, J. Beckers, Y. Bemelmans, J. Benraad, G. Bergmans,

www.iba-parkstad.nl
Twitter: @IBAparkstad
LinkedIn-groep: IBA Parkstad

A. Croé, L. Crombach, H. Dautzenberg, P. Debey, R. Deleeuw, V. Delheij, I. Delsing,

Meepraten over IBA Parkstad kan via de LinkedIn-groep
IBA Parkstad. U kunt ons volgen op @ibaparkstad.
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ibaboek1.1
Dit IBA-boek 1.1 is de geupdate versie van het IBA-boek 1.0
dat in oktober 2012 is verspreid. Hierin is de richtinggevende
inhoudelijke koers voor IBA Parkstad vastgelegd. Deze versie
van het IBA-boek is als kaderstellend document verbonden
aan de Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Limburg,
Stadsregio Parkstad Limburg en de acht Parkstadgemeenten.

WWW.IBA-PARKSTAD.NL

