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U bent van harte welkom bij de  
follow-up van de Alliantiefabriek op  
19 januari 2012 van 16.30 tot 19.30 
uur in Parkstad. Deze bijeenkomst 
wordt geleid door Felix Rottenberg. 

Inspriratie
Tijdens de follow-up laten we ons eerst 
inspireren door een aantal experts  
met internationale allure die hun visie 
geven op de rode draad die door alle 
thema’s van IBA Parkstad loopt: bron 
van energie. Bron van energie kan 
gaan over de manier waarop je iets 
aanpakt – met onder nemerschap, 
passie – of meer letterlijk genomen 
worden in de zin van duurzame  
energie. 

Verdieping
Daarna zoeken we met elkaar hoe we 
de inspiratie van de sprekers kunnen 
gebruiken in onze eigen allianties  
en projecten. De belang rijkste inzet 
hierbij: hoe kan IBA de motor zijn 
achter duurzame innovatie en kans-
rijke allianties laten uitgroeien tot  
voorbeeldstellende en snel uitvoerbare 
projecten? 
 

uitnodiging follow-up 19 januari

Nu
inschrijven op

www.iba-open.nl/
followupiba
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oogst VaN de dag 
alliantiefabriek 1december 2011
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Ik verwacht 
vandaag ruige grote 
denkers te vinden die 

onze regio kunnen 
doen groeien

Bart Temme,  
Stichting Cuttin’Class
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allianties 
kunnen ook 

kleinschalig beginnen, 
ze hoeven niet altijd 

gelijk grootschalig te zijn
Jeffrey Kuckelkorn, 

Cato Catering
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IBa gaat over  
concrete uitvindingen 

Felix Rottenberg



 Met de IBa denken én werken 
aan de toekomst van Parkstad
Ruim 80 ondernemers, creatieven, 
maatschappelijke organisaties en 
bestuurders werken op 1 december 
2011 mee in de Alliantiefabriek IBA 
Parkstad. In het oud CBS-gebouw te 
Heerlen worden behoefte en aanbod 
‘opgewerkt’ en daarna gematched. 
Na twee uur zijn 13 allianties ontstaan 
tussen ondernemers, creatieven, 
bestuurders. ‘In IBA vind je partners en 
ontmoet je partijen die je anders niet 
gesproken had’, constateren deel-
nemers.

Een van de allianties gaat over het 
opbouwen van het imago van Tree-
beek. Door verduurzaming van de 
bestaande bouw en het creëren van 
een hotspot van creatieven moet de 
mijnkolonie een hippe wijk worden.  
In een ander initiatief willen deelne-
mers een databank van leegstaande 
gebouwen ontwikkelen zodat vraag  
en aanbod naar ruimte in de regio 
beter in beeld komt. 

verslag van de dag programma
IBa Parkstad: droom én daad
Dagvoorzitter Felix Rottenberg spreekt 
voor en na de fabrieksarbeid met 
onder nemers en bestuurders over de 
trans formatie van Parkstad. Die vraagt 
om ondernemerschap, ambitie en 
frisse ideeën. Maar vooral om concrete 
bestaande en nieuwe projecten waar-
mee vandaag al zichtbaar wordt  
dat Parkstad verandert. Vandaar een 
Alliantiefabriek waar deelnemers  
projecten met concrete doelen smeden 
en trachten om te zetten in daden. De 
fabriek is onderdeel van de open werk-
plaats die IBA Parkstad is. Het motto is: 
doen! IBA is droom en daad tegelijk. 

alliantiefabriek IBa Parkstad

Dagvoorzitter: Felix Rottenberg

14.30 UUR
Ontvangst in de proeftuin van  
IBA Parkstad

15.00 UUR 
Hoe past de alliantiefabriek  
bij de IBa?
Een IBA is droom én daad tegelijk. In 
de Alliantiefabrieken smeden we de 
daden waarmee we de Parkstad van 
de 21ste eeuw uitvinden. Een Parkstad 
als bron van energie voor ‘wonen & 
leven’ en voor ‘leisure & landschap’.

15.30 UUR
de alliantiefabriek
Behoefte en aanbod worden opge-
werkt en daarna gematched. Na twee 
uur noeste arbeid zijn 13 allianties  
ontstaan tussen ondernemers, crea-
tieven en bestuurders. 

17.30 UUR
Showcase van enkele allianties.

18.00 UUR
Netwerkborrel in de proeftuin van  
IBA Parkstad.

1514

Binnenkort alle 
behoefte, aanbod en 

matches en de film van 
de alliantiefabriek 
op www.iba-open.nl
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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



Hoe heet de alliantie?
de aanbestedingsalliantie

Wie maakt deel uit van de alliantie?
OPL (Dhr. E. Drijkoningen), De Aanbestedingsacademie Limburg (Dhr. B. Schroën), Teeken 
Beckers Architecten (Dhr. J. Beckers)

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
Lokale ondernemers betrekken bij aanbestedingen. Ruimte creëren voor de lokale economie 
en de onderkant van de arbeidsmarkt via het aanbestedingsbeleid. Zodat bijvoorbeeld in het 
geval van sloopwerkzaamheden in een wijk, bewoners uit de wijk kunnen worden ingezet 
voor het werk.  
Om dit te bereiken wil de alliantie ondernemers op de hoogte brengen van hun mogelijkhe-
den en bezien in hoeverre in bestekken kan worden opgenomen dat lokale werknemers een 
deel van het werk moeten doen.

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Dhr. E. Drijkoningen (OPL) is de trekker. Binnenkort gaat de alliantie hier over doorpraten en 
de doelstellingen aanscherpen. 

Hoe heet de alliantie?
Meer bekendheid voor de Business Career society!

Wie maakt deel uit van de alliantie?
WTC Heerlen-Aken (Dhr. J. Dijkstra), St. Mondriaan (Dhr. P. Peters), Erol Otzan Architects 
(Dhr. E. Otzan), Ministerie van Binnenlandse Zaken (Dhr. R. de Haan), ABN AMRO (Mevr.  
L. Ruiters), Vermeulen Brand Design (Dhr. L. Wassen), OPL (Dhr. E. Drijkoningen)

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
Het Business Career Society (BCS) meer bekendheid geven. Het BCS loopt al, maar er 
hebben zich meer partijen gemeld. Zij kunnen zich aansluiten. Zo wordt de bekendheid van 
het BCS vergroot en maken er meer mensen gebruik van.

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Dhr. J. Dijkstra (WTC Heerlen-Aken) is de trekker. Hij zal in februari een bijeenkomst  
organiseren en iedereen voor die tijd benaderen.



Hoe heet de alliantie? 
entree Parkstad

Wie maakt deel uit van de alliantie?
VVV Zuid-Limburg (Mevr. A. Niewierra), Woonboulevard Heerlen (Dhr. G. Hazelhof en dhr. 
L. Zeegers), Continium Discovery Center (Dhr. H. Gubbels), Winselerhof (Dhr. W. Klomp), 
Nature Wonder World (Dhr. J. Smits)
Graag aanhaken: Rijkswaterstaat, Stadsregio Parkstad Limburg, Rodaboulevard, andere lei-
sure aanbieders.

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
Vanuit het idee dat er al veel inspanningen verricht zijn in de regio op het gebied van leisure 
activiteiten stelt deze alliantie zich er op in de zichtbaarheid van de bestaande activiteiten te 
vergroten en het aanbod sterker uit te dragen (juist ook buiten de regio). Het gaat om het ver-
groten van de zichtbaarheid van de leisure in de openbare ruimte en langs de belangrijkste 
infrastructuurassen. Daarnaast gaat het om de verbinding te versterken tussen bestaande en 
nieuwe aanbieders van leisure (bijvoorbeeld door cross-selling).

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Mevr. A. Niewierra (VVV Zuid-Limburg) neemt het initiatief voor de vervolgafspraak en voor 
het aanhaken van bovengenoemde partijen om de ideeën verder uit te werken.



Hoe heet de alliantie?
Hergebruik sloopmaterialen

Wie maakt deel uit van de alliantie?
Diamond Connection (Dhr. M. Stadhouders), Erol Otzan Architects (Dhr. E. Otzan), Wonen 
Limburg (Dhr. W. Hazeu), Stadsregio Parkstad Limburg (Dhr. J. de Niet), SGS intron (Dhr. R. 
van Selst)

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
Opzetten van een regionale marktplaats voor het hergebruik van sloopmaterialen. Deze  
alliantie sluit aan bij het bestaande initiatief Re-Use. 

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Dhr. M. Stadhouders (Diamond Connection) is nauw betrokken bij Re-Use en neemt het  
initiatief voor een vervolgafspraak. 



Hoe heet de alliantie?
Herstructurering simpelveld

Wie maakt deel uit van de alliantie?
Gottschalk Cultureel Advies (Mevr. E. Gottschalk), IKEA (Dhr. D. Loozen) Vermeulen Brand 
Design (Dhr. L. Wassen), Licom (Dhr. M. Mestrom ), Wethouder Volkshuisvesting Simpelveld 
(Dhr. R. Ridderbeek), Grouwels Daelmans projectontwikkeling (Dhr. J. Blokker), Parkstad  
Limburg Bloeit (Dhr. M. Renne).

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
Formuleren van de opgave door met andere ogen en kennis naar de sloop en nieuwbouw 
van Simpelveld te kijken. Wat is de identiteit, waar zitten de bewoners op te wachten, wat 
vraagt de toekomst, wat betekent de transformatie voor een klein dorp. Een werkatelier met 
diverse slimme mensen uit de regio en van buiten. Het gaat immers om zoveel meer dan 
slopen en nieuwbouw, zeker voor een kleine gemeenschap.

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Mevr. E. Gottschalk (Gottschalk Cultureel Advies) is trekker van deze alliantie. Zij zorgt voor 
een eerste bijeenkomst met de Alliantiepartners.

Hoe heet de alliantie?
Werkplaats Leisure Parkstad

Wie maakt deel uit van de alliantie?
Limburg Leisure Academy (Dhr. T. Vossen), Continium Discovery Center/ Parkstad Attractief  
(Dhr. H. Gubbels), Tilburg University (Dhr. H. Mommaas), Nature Wonder World (Dhr. J. 
Smits), VVV Zuid-Limburg (Mevr. A. Niewierra), Kasteel Schaesberg/Boei (Dhr. H. Stel-
wagen), Woon boulevard Heerlen (Dhr. L. Zeegers), Stichting Cuttin’ Class (Dhr. B. Temme)

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
Deze alliantie zoekt de verbinding tussen jongeren en leisure economie. Aan de ene kant 
richt de alliantie zich op conceptontwikkeling en productie. Hierbij valt te denken aan  
scholieren die door middel van een kortingspas een rol als kritisch consument en toetser van 
eerste concepten vervullen. Aan de andere kant kunnen de leisure bedrijven ook stageplek-
ken aanbieden aan de jongeren. Door dit in deze alliantievorm te gieten wordt er een breder 
bewustzijn en grotere motivatie ontlokt bij de stagiairs van morgen.

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Dhr. L. Zeegers (Woonboulevard Heerlen) is trekker van deze alliantie en zorgt voor een 
eerste afspraak met bovengenoemde partijen.



Hoe heet de alliantie?
Integraal Regionaal denken

Wie maakt deel uit van de alliantie?
Parkstad Limburg Bloeit (Dhr. M. Renne), Vermeulen Brand Design (Dhr. L. Wassen), Stichting  
Cultura Nova (Dhr. R. Malherbe), Licom (Dhr. M. Mestrom). Gottschalk Cultureel Advies 
(Mevr. E. Gottschalk)
Graag aanhaken: woningcorporaties, projectontwikkelaars en het culturele veld.

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
Veel initiatieven worden ontwikkeld op wijkniveau. Nadeel bij ontwikkeling op wijkniveau is 
dat de belangen van initiatieven te veel op de gebruikersgroepen wordt gericht in die betref-
fende wijk. Doel van deze alliantie is om een regionaal leidend raamwerk te ontwikkelen dat 
door de wijken gebruikt kan worden als leidraad voor initiatieven in de wijk. Resultaat is  
regionale binding met lokale toepassing.

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Dhr. M. Renne (Parkstad Limburg Bloeit) is trekker van deze alliantie. Hij zorgt voor een eerste  
bijeenkomst met de Alliantiepartners.

Hoe heet de alliantie?
Regionale gebouwenbank Leegstand

Wie maakt deel uit van de alliantie?
Stadsregio Parkstad Limburg (Dhr. J. de Niet), Erol Otzan Architects (Dhr. E. Otzan), 
C-Magne (Dhr. G. Simonis), Wonen Limburg (Dhr. W. Hazeu)

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
Ontwikkelen van een databank van leegstaande gebouwen. Op deze manier komt vraag en 
aanbod naar ruimte in de regio beter in beeld. 

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Dhr. J. de Niet van Stadsregio Parkstad Limburg is trekker van deze alliantie en neemt het  
initiatief voor een vervolgafspraak.



Hoe heet de alliantie?
Ruimte voor experimentele Bestemmingen

Wie maakt deel uit van de alliantie?
Stadsregio Parkstad Limburg (Dhr. J. de Niet), Wonen Limburg (Dhr. W. Hazeu), Erol Otzan  
Architects (Dhr. E. Otzan) 
Graag aanhaken: Gemeenten en Rijk 

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
Deze alliantie gaat een concrete casus (pilot) uitwerken. De alliantie vraagt hierbij de  
medewerking van de gemeente ne het Rijk. 

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Dhr. J. de Niet (Stadsregio Parkstad Limburg) is trekker van deze alliantie en neemt initiatief 
voor een vervolgafspraak. 

Hoe heet de alliantie?
sjiek energiek, energiek dynamiek

Wie maakt deel uit van de alliantie?
Wonen Zuid Regio Parkstad (Dhr. P. Uiterwijk), Vermeulen Brand Design (Dhr. L. Wassen), 
Parkstad Limburg Bloeit (Dhr. M. Renne), BAM Utiliteitsbouw (Mevr. T. Houbiers), Grouwels 
Daelmans projectontwikkeling (Dhr. J. Blokker), Hogeschool Zuyd (Dhr. H. Gijsbergs ),  
Gottschalk Cultureel Advies (Mevr. E. Gottschalk)

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
Ombouwen van het imago van de wijk Treebeek door herstructurering, waarbij het erfgoed 
gepositioneerd blijft. Centraal staat het werkatelier dat in de wijk gevestigd is. In contact 
komen met de jeugd, letterlijk met de volgende generatie om jong en hip in te kunnen vullen. 
Nadenken over wat Treebeek anders kan zijn dan het bijzondere erfgoed. Duurzame her-
structurering! De pijlers van deze alliantie zijn 1) creatieve industrie en hotspot, 2) studenten 
en 3) verduurzaming van bestaande bouw. 

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Dhr. P. Uiterwijk (Wonen Zuid Regio Parkstad) is trekker van deze alliantie. Hij zorgt voor 
een eerste bijeenkomst met de Alliantiepartners.



Hoe heet de alliantie?
Wijk van Morgen/ gebouw 2 

Wie maakt deel uit van de alliantie?
Hogeschool Zuyd/ RiBuilT Gebouwde Omgeving en Ruimtelijke Ontwikkeling (Dhr. L.  
Kockelkorn), Cato Catering (Mevr. P. Jurgens), De Groene Boer (Dhr. R. de Boer)

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
In deze alliantie gaan de partijen proberen invulling te geven aan ‘Gebouw 2’ van de  
Hogeschool Zuyd. Alle activiteiten die worden gedaan zullen in het kader van een duurzaam 
2040 zijn. Gedacht kan worden aan een cateringbedrijf met biologisch eten. 

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Dhr. L. Kockelkorn (Hogeschool Zuyd) is de trekker. Hij maakt een afspraak met de alliantie-
partners om te brainstormen over het concept. 

Hoe heet de alliantie?
dutch Mountain Filmfestival – plus –

Wie maakt deel uit van de alliantie?
Tejohaas (Dhr. T. Hezemans), Limburg Leisure Academy (Dhr. T. Vossen)
Graag aanhaken: outdoor leisure aanbieders 

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
Koppelen van het Dutch Mountain Filmfestival aan outdoor leisure aanbieders in de regio: 
robuust en zichtbaar maken van outdoor cluster in Parkstad. Dit kan bijvoorbeeld door de 
kaartverkoop voor het filmfestival te koppelen aan een toegangskaartje voor Snowworld. 

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Dhr. T. Hezemans is trekker van deze alliantie en neemt contact op met Dhr. T. Vossen voor 
het benaderen van leisure aanbieders op het gebied van outdoor.



Hoe heet de alliantie?
Wijk van Morgen / Publieke Ruimten 

Wie maakt deel uit van de alliantie?
De Groene Boer (Dhr. R. de Boer), Hogeschool Zuyd/ RiBuilT Gebouwde Omgeving en 
Ruimtelijke Ontwikkeling (Dhr. L. Kockelkorn), Gemeente Voerendaal (Mevr. S. Lipsch), 
Roosevelt Biomassa (Dhr. L. Snijders), Erkens Agro (Dhr. P. Erkens)  

Wat gaat de alliantie (zelf) doen? Wat heeft de alliantie van anderen nodig?
Deze alliantie gaat (mede) invulling geven aan het programma van de Wijk van Morgen.  
Onderdeel van dit programma is het ontwikkelen van een concept voor het hergebruik van  
materiaal in publieke ruimten. 

afspraken en trekker (neemt het initiatief voor een vervolgafspraak)
Dhr. L. Kockelkorn (Hogeschool Zuyd) is de trekker. Hij maakt een afspraak met de alliantie-
partners om het concept verdere invulling te geven. 
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dRooM eN daad

de 21ste eeuwse 
stedelijkheid wordt een 

permanente verbouwing. IBa 
Parkstad moet je gebruiken 
als werkplaats waarin per-
manent geëxperimenteerd 
wordt met de verbouwing

Hans Mommaas, 
ambassadeur IBA Parkstad

de policentrische 
stedelijkheid in Parkstad 
is iets unieks, het is een 

soort voorbode van 
het type stedelijkheid 
waarnaar we op zoek 

zijn in europa
Hans Mommaas, 

ambassadeur IBA Parkstad



De transformatie van Parkstad vraagt 
om ondernemerschap, ambitie en 
frisse ideeën. Maar vooral om concrete 
bestaande en nieuwe projecten waar-
mee vandaag al zichtbaar wordt dat 
Parkstad verandert. Een IBA kan daar-
bij helpen. IBA Parkstad zoekt crea-
tieve, innovatieve en spraakmakende 
projecten: bestaand en nieuw, groot en 
klein. Die zetten de schijnwerper op 
Parkstad, waardoor ook andere, nog 
ongedachte opbrengsten kunnen ont-
staan.

Parkstad, bron van energie
Bij een IBA hoort een thema: het ver-
haal van de toekomst van Parkstad. 
Het overkoepelende thema is: Park-
stad, bron van energie. De gedachte is 
dat de bronnen van energie in Park-
stad aangeboord worden, zodat Park-
stad in 2040 zelf vermogen levert. 
Vermogen als in energie, welzijn, wel-
vaart.
De bronnen van energie zijn:
• nieuwe vormen van wonen en leven. 

Denk daarbij aan Parkstad als Leef-
bare stad, Sloop & Verbouwstad of 
Werk & Onderwijsstad. 

• nieuwe vormen van leisure en land-
schap. Denk daarbij aan Parkstad 
als Productiepark, Recreatiepark of 
Zorgpark.

parkstad, bron van energie
Leefbarestad Parkstad is gewend 
aan verandering. Het is de kracht voor 
de toekomst van een leefbare stad. Bij-
zondere vormen van collectieve dien-
sten, services of bijvoorbeeld flexibele 
woonvormen horen daarbij. Werken 
aan verandering betekent ook aan-
dacht voor dat wat je achter laat.

sloop&Verbouwstad Parkstad  
is de afgelopen decennia getransfor-
meerd en zal dat blijven doen.  
Demografische veranderingen en inter-
nationalisering leiden tot een grote  
verbouwing van de stad op weg naar 
de nieuwe 21e eeuwse stedelijkheid. 
Hoe kan Parkstad slim omgaan met  
de bouw- en afvalstromen? Hoe kan 
Parkstad ook nu al nadenken over 
duurzame sloop en hergebruik? 

Werk&onderwijsstad Onderwijs 
is een belangrijke energiebron voor de 
toekomst. Xperience Parkstad en de 
Wijk van Morgen zijn opvallende  
initiatieven, waarin ondernemers en 
studenten samen de handen uit de 
mouwen steken. Zijn er nog meer van 
dit soort initiatieven mogelijk?

ProductiePark Parkstad is een bron 
van bijzondere producten. De stad 
brengt van alles op: energie maar ook 
de heerlijkste ingrediënten voor een 
slow en gastvrij verblijf. Hoe kan  
Parkstad van ruimte productieruimte 
maken?

RecreatiePark Leisure en toerisme is 
een economie van Parkstad, ook voor 
de toekomst. Nieuwe vormen van ver-
tier worden hier vandaag uitgevonden. 
Wat zijn de nieuwe concepten voor 
attractieparken en een gastvrij Park-
stad? 

ZorgPark Een belangrijke werkgever 
hier is de zorgsector met karakteristieke 
(inter-)nationale niches in Parkstad. 
Wat wordt de zorg van de toekomst? 
Kan Parkstad daar al een innovatie in 
opleveren? 
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Bouw mee 
aan het verhaal 
en de projecten 

van IBa Parkstad 
in de open 

Werkplaats!
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ZICHtBaaR MeNseN 
oPeN WeRkPLaats 
PaRk gesCHIedeNIs 
oNdeRNeMeN stad 

LaNdsCHaP 
UItVoeReN tRots
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Blijf bijeenkomsten 
houden, breng zoveel 

mogelijk mensen 
gericht met elkaar in 

contact 
Frans de Boer, 
Rijksvastgoed

ga zorgvuldig om 
met ideeën en 

mensen die erachter 
zitten. Zorg dat je de 

verbindende rol houdt 
en onafhankelijk blijft 

Erol Otzan, Erol Otzan 
Architects

ga zo door, 
en betrek het 
bedrijfsleven. 

Misschien weten ze 
nog niet voldoende 
wat IBa voor hen 
kan betekenen
Geerd Simonis, 

C-Magne

Laat met 
voorbeelden zien 
van hoe het elders 

is gegaan 
Anja Niewierra, 

VVV Zuid-Limburg
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Wij hebben 
een database waarin 
je kunt zien wat aan 

sloopmateriaal vrijkomt 
en wat de nieuwbouw 

nodig heeft aan 
materialen

Erol Otzan, Erol Otzan 
Architects

Parkstad 
moet zich losmaken  
van structuren en  

vernieuwend denken. We 
hadden altijd een voor-
beeldfunctie. die moeten 

we nu weer pakken  
Anja Niewierra, 

VVV Zuid-Limburg

Ik vroeg vandaag: 
hoe maak je van een 

100 jaar oude mijnkolonie 
een hippe wijk? 

Nu heb ik een alliantie en 
gaan we aan die hippe 

wijk werken
Peter Uiterwijk, 
Wonen Zuid

Ik denk dat IBa 
voor Parkstad heel 
nuttig kan zijn. Het 

brengt ondernemers, 
overheid en allerlei 

andere sectoren 
bij elkaar

Geerd Simonis, 
C-Magne
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wat is 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 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 
van binnenuit met nieuwe ideeën en pro-
jecten een impuls geeft. Een IBA brengt 
bestaande en nieuwe projecten vanuit 
een inspirerend thema op een hoger plan 
– economisch, sociaal, fysiek en cultureel. 
Centraal staat ‘open innovatie’. Hierbij 
bundelen uiteenlopende gebiedspartners 
hun kennis en kunde. Een IBA kan daar-
mee uitgroeien tot vliegwiel voor de trans-
formatie van een stad of een regio.iba for dummies

een IBa is hét 
instrument om zwakke 

steden en regio’s om te vormen 
tot sterke en vitale gebieden. Het is 
een structuur programma dat brede 

belang stelling wekt en verwachtingen 
schept, spanning opbouwt naar  

resultaat en voor langere tijd de focus 
richt op een gebied

Peter Bertholet, directeur Stadsregio  
Parkstad Limburg 

Met de IBa maken 
we bindweefsel in de regio. 
Het kan wor den gezien als 

een prachtig parelsnoer waarin 
mensen en organisaties de fysiekruim-
telijke parels van de regio met elkaar 
verbinden en daarmee uitdrukking 

geven aan de trots van de regio. Het 
leidt tot nieuwe combinaties die de 

moeite waard zijn

Gerrit van Vegchel, voorzitter Stadsregio  
Parkstad Limburg
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iba en parkstad
de opgave voor Parkstad:  
kan een IBa daarbij helpen? 
De Stadsregio Parkstad Limburg is 
bezig met een flinke transformatie. De 
krimp biedt letterlijk en figuurlijk ruimte 
voor nieuwe initiatieven. Daarbij kijken 
we in Parkstad ook over onze grenzen 
heen, de internationalisering neemt 
immers toe. Deze ontwikkelingen 
bieden kansen voor de economie van 
Parkstad. Het Regioprogramma ligt 
klaar, de doelstelling voor Parkstad 
2040 is bekend: een vitale en duur-
zame regio. Hieraan wordt al enkele 
jaren gewerkt via strategische projec-
ten die mikken op herstructurering en 
economische structuurversterking. 

Maar we hebben meer nodig dan 
alleen de uitvoering van een pro-
gramma. We hebben een breed gedra-
gen agenda nodig die Parkstad neerzet 
als een speciaal gebied, waar de 
nieuwe 21ste eeuwse stedelijkheid 
wordt uitgevonden. We hebben hier-
voor een verhaal nodig, een verbeel-
ding van die toekomst waarmee 
verschillende doelgroepen van Park-
stad zich kunnen associëren. En we 
hebben een locomotief nodig, een 
investeringscoalitie tussen private en 
publieke partners die samen de trans-
formatie van Parkstad invulling geven.

Die kansen willen we pakken en de ver-
andering concreet laten zien in succes-
volle projecten. We willen een IBA 
gebruiken als versneller en podium van 
die transformatie. IBA moet de transfor-
matie van Parkstad sneller, beter en 
zichtbaarder maken. 

Wat is het resultaat van  
een IBa in Parkstad?
In de acht jaar dat een IBA duurt 
worden zichtbare projecten gereali-

seerd. Die verhogen de ruimtelijke kwa-
liteit van Parkstad, versterken de 
economie en wijzen de weg naar een 
andere manier van werken. Het resul-
taat van een IBA is vooral dat het par-
tijen in (en buiten) de regio in 
beweging brengt, nieuwe verbindingen 
entameert, daarmee creativiteit opwekt 
en de regio sterker profileert. Concreet 
gaat het om het sterker maken van 
bestaande projecten in Parkstad en het 
realiseren van nieuwe initiatieven. Mis-
schien groeit uw project wel uit tot een 
van de spraakmakende IBA projecten. 
Het belangrijkste criterium is dat projec-
ten bijdragen aan de verandering en 
vernieuwing van Parkstad.

IBa Parkstad: droom én daad
IBA Parkstad is een open werkplaats 
met het motto: doen! IBA is droom en 
daad tegelijk. Het bouwen van het ver-
haal en de zoektocht naar uitvoerbare 
projecten gaan gelijk op. Medio 2012 
zijn een aantal ‘IBA-waardige’ projec-
ten nodig, die als voorbeeld kunnen 
dienen voor als de IBA werkelijk van 
start gaat. Projecten die passen bij 
Parkstad als bron van energie. 

Wat kunt u verwachten van 
IBa Parkstad?
IBA Parkstad:
• bouwt samen met u aan het leidende 

verhaal voor de toekomst van Park-
stad. 

• organiseert de reizende open werk-
plaats, waar bedrijven en personen 
van zeer verschillende disciplines uit-
genodigd zijn om inbreng te geven 
in het verhaal.

• helpt initiatieven uit te bouwen tot 
‘IBA-waardige’ projecten door het 
bieden van kennis, inspiratie en  
verbindingen met andere projecten 
en partijen.

open Werkplaats
IBa Parkstad

De open werkplaats bestaat 
virtueel en fysiek. Virtueel is deze te  

vinden op www.iba-open.nl.
Fysiek reist de open werkplaats 

langs verschillende plekken in de regio 
in de vorm van ronde tafel gesprekken, 

werkateliers, alliantiefabrieken en 
inspiratiebijeenkomsten. 

Volg ons 
ook via Twitter  

@ibaparkstad en  
Linkedin iba parkstad
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IBa CoMMUNIty

alliantiefabriek 1 december 2011
lijst genodigden voor de alliantiefabriek

kopgroep
Gemeente Heerlen / dhr. P. Depla / b.gielgens@heerlen.nl (secrtaresse)
Tilburg University / dhr. H. Mommaas / j.t.mommaas@uvt.nl
Schunck Glaspaleis / dhr. S. Huijts / stijn.huijts@schunck.nl

Moderator
Rottenberg / dhr. F. Rottenberg 

stuurgroep
Stadsregio Parkstad Limburg / dhr. G. van Vegchel / g.van.vegchel@parkstad-limburg.nl
Gemeente Kerkrade / dhr. P. Thomas / secretariaat_wethouders@kerkrade.nl
Gemeente Brunssum / dhr. E. Geurts / eric.geurts@brunssum.nl
Gemeente Landgraaf / dhr. A. Dritty / andy.dritty@landgraaf.nl

Projectgroep
Stadsregio Parkstad Limburg / dhr. P. Bertholet / p.bertholet@parkstad-limburg.nl
Stadsregio Parkstad Limburg / dhr. T. Goossens / t.goossens@parkstad-limburg.nl
BVR adviseurs / mevr. B. Janssen / Bernadette.Janssen@bvr.nl
Berenschot / dhr. P.J. van der Hulst / P.vanderhulst@berenschot.nl
Betawerk / dhr. M. Hermans / maurice@driezesnul.nl
Buro Boudier / mevr. N. Struijker / nicky@buroboudier.nl

architecten 
Erol Otzan Architects / dhr. E. Otzan / info@erol.nu
Jo Coenen & Co Architects / dhr. J. Coenen / jccm@jocoenen.com
Landschapsarchitect / dhr. C.S. Slijpen / c.slijpen@kpnplanet.nl
Maurer United Architects / mevr. N. Maurer / office@maurerunited.com
Maurer United Architects / dhr. M. Maurer / office@maurerunited.com
Teeken Beckers Architecten / dhr. J. Beckers / j.beckers@teekenbeckers.nl
Walas Concepts / dhr. G. Vijgen / gvijgen@walasconcept.com
Walas Concepts / dhr. G. van Straaten / hgvanstraaten@walasconcepts.com
Wiel Arets Architects / dhr. W. Arets / info@wielarets.nl 

Creatieve Industrie
Aachener Stiftung Kathy Beys / dhr. S. Baldin / info@aachener-stiftung.de 
Buro Marcel van der Heyden / dhr. M. van der Heijden / vorm@vanderheyden.nl
C-Magne / dhr. G. Simonis / g.simonis@cmagne.com
Cultuurhuis Heerlen / dhr. L. Nelissen / lex@cultuurhuisheerlen.nl
De Nieuwe Nor / dhr. J. Wilbers / joery@nieuwenor.nl
Dutch Interiour and Trade / dhr. S. Dirks / sales@Ditistop.com
Gottschalk Cultureel Advies / mevr. E. Gottschalk / gottschalk@planet.nl
Homo Ludens ontwerpbureau / dhr. B. Godec / berry@homo-ludens.nu
Huis voor de kunsten Limburg / dhr. J. Boumans / jboumans@hklimburg.nl
Kunstenaar / mevr. K. Peulen / karincmc@yahoo.com
Kunstenaar / dhr. M. Bosman / matthijsbosman@gmail.com
Kunstenaar / dhr. M. Huisman / michelhuisman@home.nl
KUS / dhr. F. van Dijk / floor@mediascapers.nl
Lijnspel / dhr. L. Crombach / leocrombach@lijnspel.nl
Stichting Cultura Nova / dhr. F. van der Hijden / fiedel.vanderhijden@abraxas.nl
Stichting Cultura Nova / dhr. R. Malherbe / r.malherbe@parkstadlimburgtheaters.nl
Stichting Cuttin’ Class / dhr. B. Temme / bart@cuttinclass.nl
Tejohaas / dhr. T. Hezemans / info@tejohaas.com
Vermeulen Brand Design / dhr. R. Vermeulen / rvermeulen@vermeulen.eu
Vermeulen Brand Design / dhr. L. Wassen / lwassen@vermeulen.eu

Consultancy 
Bolk & Bolk / dhr. J. Bolk / info@bolkenbolk.com
Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs BV / dhr. A. Hanlo / a.hanlo@chri.nl
JJ Hospitality Consulting / dhr. J. Janssen / jan.janssen@jjhc.eu
Syntens innovatiecentrum / dhr. M. Peutz / murk.peutz@syntens.nl
TNO Science and Industry / dhr. M. van Bracht / mart.vanbracht@tno.nl

sector energie / duurzaamheid
BeGreen Energy / dhr. H. Arends / h.arends@begreenenergy.nl
BeGreen Energy / dhr. C. Kleinschmidt / c.kleinschmidt@begreenenergy.nl
BREEDOFBUILDS / mevr. R. van Drimmelen / renatevd@breedofbuilds.nl
Cofely / dhr. N. Bos / nic.bos@cofely-gdfsuez.nl
Cofely / dhr. P. Smeets / peter.smeets@cofely-gdfsuez.nl
De solarshop / dhr. R. Borro / rborro@desolarshop.nl
De Wijk van Morgen / dhr. G. Bergmans / gabriel@gbrl.nl
Diamond Connection / dhr. M. Stadhouders / maarten_stadhouders@live.nl
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Enexis / dhr. H. Fennema / ingrid.de.visser@enexis.nl
New Energy Systems / dhr. N. Eurelings / n.eurelings@newenergysystems.nl
Scheuten Solar / dhr. J. Scheuten / jscheuten@scheuten.com
SGS Intron / dhr. R. van Selst / rico.vanselst@sgs.com
Solar Invest / dhr. G. Boxhoorn / info@solar-invest.nl
Solland Solar / dhr. H. Roelofs / hroelofs@sollandsolar.com
Trebuchet / dhr. K. van Wagtendonk / kvwtrebuchet@mac.com

ontwikkelaars/Bouw/Makelaars/Woningbouwcorporaties
Aedes / dhr. J. Aarnoudse / j.aarnoudse@aedes.nl
BAM Utiliteitsbouw / dhr. J. Hoen / jl.hoen@bamutiliteitsbouw.nl 
BAM Woningbouw bv / dhr. M.J.S.A. Broos / m.broos@bamwoningbouw.nl
BAM Utilitetissbouw / mevr. T. Houbiers / t.houbiers@bamutilitetisbouw.nl
Boek & Offermans Makelaars / dhr. P. Boek / pieterboek@boek-offermans.nl
Bonnema / dhr. K. Bonnema / kor.bonnema@bonnema.nl
Bouwbedrijven Jongen/VolkerWessels / dhr. P. Leurs / pleurs@jongenbv.nl
Bouwbedrijven Jongen/VolkerWessels / dhr. F. Zuthof / n.hensgens@bouwbedrijvenjongen.nl
Grontmij / dhr. J. Janissen / joris.janissen@grontmij.nl
Grontmij / dhr. R. de Leeuw / remco.de.leeuw@grontmij.nl
Grouwels Daelmans projectontwikkeling / dhr. J. Blokker / j.blokker@gd.nl
Hestia Groep / dhr. J. Vinken / JVN@hestiagroep.nl
Hestia Groep / dhr. W. van der Kooij / wkj@hestiagroep.nl
Jan Snel Flexibel Bouwen / dhr. H. van Zandwijk / hvz@jansnel.com
Jan Snel Flexibel Bouwen / dhr. N. Vergeer / n.vergeer@jansnel.com
Mercurius / dhr. F. Herberighs / f.herberighs@mercurius-investments.com
Mercurius / dhr. H. Stienstra / nicole.voncken@mercurius-investments.com
Nouville Ontwikkelaars / dhr. C. Smeets / l.blanken@nouville.nl
Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg / dhr. E. Drijkoningen / e.drijkoningen@opl-parkstad.nl
OPL / dhr. F. Vonk / info@opl.nu 
Weller / dhr. J. Gorgels / jackgorgels@wellernet.nl
Wonen Limburg / dhr. W. Hazeu / wim.hazeu@wonenlimburg.nl
Wonen Zuid Regio Parkstad / dhr. P. Uiterwijk / p.uiterwijk@wonen-zuid.nl
Woningstichting De Voorzorg / dhr. J.M.G. Kerkhoffs / j.kerkhoffs@wsdevoorzorg.nl
Woningstichting Land van Rode / dhr. G. Logister / g.logister@lvr.nl
Woningstichting Land van Rode / dhr. M. Renne / m.renne@lvr.nl
Woningstichting Simpelveld / dhr. J.M. Evers / j.evers@wssimpelveld.nl
Woningstichting Voerendaal / dhr. L. Creugers / l.creugers@woningstichtingvoerendaal.nl
Woningvereniging Ubach over Worms / mevr. M. Vankan / m.vankan@wvuow.nl
Woonpunt Westelijke Mijnstreek/Parkstad / dhr. P. Hofland / p.hofland@woonpunt.nl
Zo Wonen / dhr. T. Mans / t.mans@zowonen.com
Zo Wonen / mevr. M. Severeijns / m.severeijns@zowonen.com

Installatietechniek
Hvl TBI Techniek / dhr. J. Kuling / j.m.kuling@hvl.nl
Imtech / dhr. B. Bouwmeester / jori.reuland@imtech.nl
ITH Techniek / dhr. H. Boltong / hboltong@ithtechniek.nl
Rendamax / dhr. G. Jacobs / gerard.jacobs@rendamax.com
Stelrad / dhr. E. Zomers / erwin_zomers@caradonradiators.com

Regionaal Bedrijfsleven
Avantis GOB NV / dhr. R.S. Seijben / reneseijben@avantis.org
Beaujean / dhr. Guido & Harry / Beaujean / info@beaujeanbv.nl
CADAC Group (automatisering) / dhr. J. Baggen / jbjr@cadac.com
Camelot Beheer / dhr. R. Van Olst / r.vanolst@camelotbeheer.nl 
Camelot Beheer / mevr. A. Veld / a.veld@camelotbeheer.nl
CBS / dhr. F.W.M. Hendrikx / fhnx@cbs.nl
Chemelot campus / dhr. G. Wagemans / ger.wagemans@chemelot.com
Componenta / dhr. B. Stals / boudewijn.stals@componenta.com
Corioleague / dhr. S. Kujier / serve@servekuijeradvies.nl
Defauwes / dhr. G. Defauwes / g.defauwes@defauwes.nl
DSM Nederland / dhr. J. Schneiders / jos.schneiders@dsm.com
IKEA / dhr. D. Loozen / david.loozen@ikea.com
Industriebank LIOF / dhr. R. van Midden / rvanmidden@liof.nl
Industriebank LIOF / dhr. Th.J.A.M. Verhagen / jverhagen@liof.nl
Industriebank LIOF / dhr. J. Mikx / jmikx@liof.nl
Kamer van Koophandel / dhr. W. Houben / whouben@limburg.kvk.nl
Licom / dhr. Vrehen / H.Vrehen@licom.nl
Licom / dhr. M. Mestrom / marc.mestrom@licom.nl
LWV / dhr. W. Weijnen / weijnen@lwv.nl
MKB Parkstad Limburg / dhr. H. Wolting / hans.wolting@wolting.nl
Reinigingsdiensten Rd4 / dhr. W.C.H. Sijstermans / wil.sijstermans@rd4.nl
Roda JC / dhr. M. van den Bunder / mvandenbunder@rodajc.nl
Sibelco / dhr. J.L. Deleersnyder / jean-luc.deleersnyder@sibelco.com
Sigrano Nederland bv / mevr. Jolanda / Daemen / Jolanda.daemen@sigrano.nl
Van Gansewinkel groep / dhr. N. van Lith / nico.van.lith@vangansewinkel.nl
Vebego International / dhr. W. Feijen / wim.feijen@vebego.com 
Vebego International / dhr. R. Goedmakers / esmeralda.sangen@vebego.com
WaterschapsBedrijf Limburg / dhr. B. Speetjees / hs@wbl.nl
Waterschap Roer en Overmaas / dhr. J.J. Schrijen / j.schrijen@overmaas.nl
Wiertz personeeldiensten / dhr. H. Wiertz / h.wiertz@wiertz.com
Woonboulevard Heerlen / dhr. L. Zeegers / lzeegers@xs4all.nl
Woonboulevard Heerlen / dhr. G. Hazelhof / g.hazelhof@stegabo.nl
WTC Heerlen-Aachen / dhr. J. Dijkstra / j.dijkstra@wtc-heerlen-aachen.com

toeristische en recreatieve sector
Addventures / dhr. J. Gelissen / j.smits@ad-d-ventures.nl
Addventures / dhr. J. Smits / j.smits@ad-d-ventures.nl
Amrath Grand Hotel / dhr. E-J. Ginjaar / e.ginjaar@grandhotel-heerlen.nl
Bungalowpark Simpelveld / dhr. J. Schösser / dir@bungalowparksimpelveld.nl
Centrummanagement Heerlen / dhr. P. Berden / paul@berden.nl
Chateau Gilbert / dhr. G. van Esschoten / gvesschoten@kembit.nl
Chateau Hotels & Restaurants / dhr. C. Oostwegel / co@chateauhotels.nl
Continium Discovery Center / dhr. H. Gubbels / h.gubbels@continium.nl
Fletcher Hotels/ Kasteel Erenstein/ stuwmeer Kerkrade / dhr. R. Hermans / rhermans@fletcherhotels.nl
GaiaPark Kerkrade / dhr. R. Huppertz / r.huppertz@gaiapark.nl
Gaiapark / dhr. J. Bakker / j.bakker@gaiapark.nl
Historisch Goud / dhr. T. van Slooten / t.van.slooten@historischgoud.nl 
Hoenshuis Golf / dhr. I. Harthoorn / iharthoorn@hoenshuis.nl
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Hoeve Steenenis / dhr. B. Huijts / info@steenenis.nl
Hoofdkantoor VVV Zuid Limburg / mevr. A.A.J. Niewierra / Anya.Niewierra@vvvzuidlimburg.nl
Kasteel Hoensbroek / dhr. T. van Slooten / t.van.slooten@historischgoud.nl
Kasteel Schaesberg / Boei / dhr. H. Stelwagen / info@mindscapes.nl
Koninlijke Horeca Nederland / mevr. J. Hameleers-Beunen / jolanda.hameleers@hoteldelimbourg.nl
Megaland Exploitatie / dhr. J. Smeets / jansmeets@pinkpop.nl
Mondo Verde / dhr. K. van der Honing / gebroedershoning@wereldtuinenmondoverde.nl
Openbare golfbaan Brunssum / dhr. F. Heuts / fheuts@heutsverzekeringen.nl 
Parade Brunssum / dhr. J. Van Oppen / jack@oppen.nl
Parkstad Limburg Theaters / dhr. B. Schoonderwoerd / bschoonderwoerd@parkstadlimburgtheaters.nl
Rodahal / dhr. J. van Melick / info@vanmelick.nl
Snowworld Landgraaf / dhr. A.A.J. van der Vangen / ad.vandervangen@snowworld.com
Snowworld Landgraaf / dhr. K. Hendriks / koos.hendriks@snowworld.com
Sport en Leisurepark / dhr. C. Nuytens / nuytens@xs4all.nl
Steengroeve Kunrade / dhr. M. Vervuurt / info@kunradersteengroeve.nl
Vakantieresort Simpelveld / Arcus Zuid / dhr. G. Habets / info@arcuszuid.nl
Van der Valk Heerlen / dhr. F. van der Valk / f.vdvalk@heerlen.valk.nl
Welnesshotel / Romeinse villa / dhr. N. Wulffele / wulffele@planet.nl
Wijngoed Fromberg / dhr. M. Somers / wijngoed@fromberg.nl
Winselerhof / dhr. B. Klomp / winselerhof@chateauhotels.nl
WMC / dhr. H. Bosch / hbosch@wmc.nl
Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij / dhr. J. Colaris / jurgen.colaris@zlsm.nl

kennis- en onderwijssector
Arcus College / dhr. E.A.M. Theunissen / ttheunissen@arcuscollege.nl
Citaverde college / dhr. J. Maijntz / j.maijntz@citaverde.nl
Hoge hotel school Maastricht / dhr. A. Smits / ad.smits@zuyd.nl
Hogeschool Zuyd / dhr. B. Schroen / b.schroen@hszuyd.nl
Hogeschool Zuyd / dhr. K. van Rosmalen / c.rosmalen@hszuyd.nl
Hogeschool Zuyd / dhr. H. Gijsbergs / hans.gijsbers@zuyd.nl
Hogeschool Zuyd, RiBuilT / dhr. L. Kockelkorn / l.kockelkorn@hszuyd.nl
Limburg Leisure Academy / dhr. T. Vossen / tvossen@arcuscollege.nl
Maastricht University, afd. School of Business and Economics / mevr. M. Peeters / m.peeters@maastrichtuniversity.nl
Maastricht University, ir./ afd. FHS / dhr. M. Visser / marc.visser@maastrichtuniversity.nl
NEIMED / dhr. A. Reverda / a.reverda@hszuyd.nl
Open Universiteit / dhr. M.J. Stefens / jo.stefens@ou.nl
Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg / dhr. T. Seeverens / info@svopl.nl

Zorgsector
Atrium MC / dhr. E. Zijlstra / rvb@atriummc.nl
Cicero / mevr. K. Koster / raadvanbestuur@cicerozorggroep.nl
MeanderGroep Zuid-Limburg / dhr. J. Meijerink / raadvanbestuur@mgzl.nl
Mondriaan Zorggroep / dhr. H.H.W. de Veen / secr.rvb@mondriaan.eu
St. Mondriaan / dhr. P. Peters / j.sterck@mondriaan.eu
NextGeneration4all / dhr. H. Knops / info@ng4all.nl
Sevagram / dhr. P. Steerneman / secretariaatrvb@sevagram.nl

Logistieke sector
NS Poort / dhr. F. Bukkems / frank.bukkems@ns.nl
Veolia / dhr. R. de Beer / rene.beer@veolia-transport.nl

Financiele sector
ABN Amro / mevr. L. Ruiters / linda.ruiters@nl.abnamro.com
Ex-Rabobank / dhr. B.J. Krouwel / bartjankrouwel@gmail.com
Rabobank / dhr. P. Vandermeulen / p.vandermeulen@parkstadlimburg.rabobank.nl
Rabobank Parkstad Limburg / dhr. J. van Dijk / j.dijk@parkstadlimburg.rabobank.nl

Mediasector
Jean-Philippe Rieu Media / dhr. J.P. Rieu / info@jp-rieu.com

agrarische sector + voeding
RVOB / dhr. H. Kleuters / hub.kleuters@planet.nl
Bakkersland Kerkrade / dhr. B. Cuijpers / bcuijpers@bakkersland.com
Bodemzorg Limburg / dhr. D. Rootert / drootert@bodemzorglimburg.nl
De Groene Boer / dhr. R. de Boer / info@degroeneboer.nl
Erkens Agro / dhr. P. Erkens / petererkens@hotmail.com
Kwekerij Bastin / dhr. R. Bastin / info@bastin.nl
LLTB / dhr. N. Janssen / njanssen@lltb.nl
Cato Catering / mevr. P. Jurgens / kuckelko@xs4all.nl
Cato Catering / dhr. J. Kuckelkorn / kuckelko@xs4all.nl
Roosevelt Biomassa / dhr. L. Snijders / info@roosevelt.nu
Staatsbosbeheer / dhr. H. Boeschoten / h.boeschoten@staatsbosbeheer.nl
Stichting IKL / dhr. P. Debey / p.debey@ikl-limburg.nl

overheid Bestuurlijk
Gemeente Heerlen / mevr. R. de Wit-Romans / r.de.wit@heerlen.nl
Gemeente Nuth / dhr. H.G. Vos / hubert.vos@nuth.nl
Gemeente Onderbanken / mevr. M. Clermonts-Aretz / m.clermonts@onderbanken.nl
Gemeente Simpelveld / dhr. R. Ridderbeek / r.ridderbeek@simpelveld.nl
Gemeente Voerendaal / mevr. S. Lipsch / suzanne.lipsch@voerendaal.nl
Provincie Limburg / dhr. A.E.P.J. Janssen / aepj.janssen@prvlimburg.nl
Provincie Limburg / dhr. M.L. Verheijen / ml.verheijen@prvlimburg.nl
Provincie Limburg / dhr. P. Van der Broeck / pfcw.van.der.broeck@prvlimburg.nl

overheid ambtelijk
Agentschap NL / dhr. P. Ramsak / paul.ramsak@agentschapnl.nl
Gemeente Heerlen / mevr. D. Schipperheijn / d.schipperheijn@heerlen.nl
Gemeente Heerlen / mevr. R. Gebben / r.gebben@heerlen.nl
Gemeente Heerlen / mevr. G. van Gemert / g.van.gemert@heerlen.nl
Ministerie BZK / dhr. R. de Haan / Richard.deHaan@wwibzk.nl
Ministerie BZK DG WWI / dhr. M. Frequin / Mark.Frequin@wwi.minbzk.nl
Ministerie EL&I DG ondernemen en innovatie / dhr. R. Bergkamp / r.m.bergkamp@minez.nl
Provincie Limburg / dhr. J. Smeelen / jaj.smeelen@prvlimburg.nl
Provincie Limburg / dhr. H. Bosch / jggbosch@home.nl
Provincie Limburg / dhr. B.J.M. van Essen / bjm.van.essen@prvlimburg.nl
Provincie Limburg / dhr. E. Huids / emg.huids@prvlimburg.nl
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Rijksvastgoed / dhr. F. de Boer / f.s.boer@minfin.nl
Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf / dhr. FJ. Magis / frans-jozef.magis@rvob.nl
Stadsregio Parkstad Limburg / dhr. V. Delheij / v.delheij@parkstad-limburg.nl
Stadsregio Parkstad Limburg / dhr. J. De Niet / j.deniet@parkstad-limburg.nl
StädteRegion Aachen / mevr. N. Malekzadeh

Wijkbeheer en stichtingen
Stichting wijkbeheer Vrieheide / dhr. J. Braeken / info@vrieheide.nl

sociaal maatschappelijk ondernemen
Schoon GMS / dhr. G. & M. Schaffrath

Netwerkorganisaties 
Junior Kamer van Herle / dhr. H. Ernens / info@jcilandvanherle.nl
Jonge Bedrijvensociëteit (JBS) / dhr. A. Heemeyer / info@jbs.nl
Open Coffee / mevr. L. Mackintosh / info@m-netwerk.nl
ProLimburg BV / dhr. S. Nuij / info@prolimburg.nl
Parkstad Limburg Bloeit / dhr. M. Renne / info@krimpcoach.nl / 

Colofon
Het initiatief voor de voorbereiding van  
een IBA Parkstad ligt bij de Stadsregio Parkstad 
Limburg. Iedereen wordt uitgenodigd om mee  
te denken en mee te doen. Peter Bertholet is ver-
antwoordelijk voor de praktische voorbereiding 
van IBA Parkstad. 

Informatie
Voor meer informatie over IBA Parkstad kunt u 
contact opnemen met Thierry Goossens.

045-5700141 / 06-29060622
info@iba-open.nl / www.iba-open.nl

Fotografie: Frederico Ileck en Philip Driessen 
Vormgeving: Buro Marcel van der Heyden


