




ik ben actief
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eine iba ist: ein in 
deutschland ein-
gesetztes 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
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‘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 belangstelling wekt en verwachtingen 
schept, spanning opbouwt naar resultaat en voor langere tijd 
de focus richt op een gebied’.

Peter Bertholet, directeur-secretaris Stadsregio Parkstad Limburg 
(bron: Limburgs Dagblad, 2010)
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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



iba internationaal
Er zijn grote verschillen tussen de IBA’s 
onderling. Het thema varieert, het 
schaalniveau van de opgave verschilt 
per locatie en de IBA’s zijn uitgevoerd 
in een heel andere omgeving. Soms is 
de actie sterk gericht op het mobiliseren 
van Europese investeringen, andere 
IBA’s zijn meer gericht op het ver-
beteren van hun reputatie als vestig-
ingsmilieu of plaats om te bezoeken. 
Maar er zijn ook overeenkomsten 
tussen IBA’s. Cultuur speelt steeds een 
belangrijke rol als aanjager van veran-
dering, en de programma’s zijn erop 
gericht om investeringen in de stad te 
bundelen, en zo in een beperkte peri-
ode grote vooruitgang te boeken. 

In voorbereiding op iba-open Parkstad 
Limburg is naar drie internationale 
voorbeelden gekeken, waar de ver-
nieuwing op een IBA-achtige manier is 
gerealiseerd: 

(1) iba emscher park

de iba emscher park die het 
duitse ruhrgebied een nieuwe 
impuls heeft gegeven.

hoe stond het gebied erbij?
• Sluiting van de mijnen, einde van  
de staalindustrie, veel leegloop,  
hoge werkeloosheid, achteruitgang
• Reputatie – gezien als een gebied 
waar je niet moest zijn
wat heeft de iba gedaan?
• Hergebruik van erfgoed
• Opruimen van vervuiling uit het  
verleden (deels)
• Veel parken, aantrekkelijk profiel 
maken voor bezoekers
• Proberen nieuwe economie op  
te bouwen
hoe was het proces  
georganiseerd?
• Ambitieuze overheidsinvestering
wat is de betekenis voor  
de regio?
• Nieuwe, sterke reputatie – trots
• Europese culturele hoofdstad als 
kroon op heroriëntatie
• Heeft geleid tot ander beeld van  
de regio – meer bezoekers
• Is een plaats die ook iets bijzonders 
te bieden heeft

(2) iba sachsen anhalt

de iba in sachsen anhalt  
waarbij de bevolkingskrimp 
aanleiding was om de bakens 
voor stedelijke en regionale  
ontwikkeling te verzetten.

hoe stond het gebied erbij?
• De Wende – oost en west, nieuwe 
toekomst nodig, oude economie  
verdwenen
• Veel mensen weggetrokken,  
bevolkingsteruggang > 25%
• Plattenbau, armoede
wat heeft de iba gedaan?
• Stevig begin met de ombouw van  
het gebied
• Enorm scala aan (vooral binnen
stedelijke) projecten
• Heruitvinden van de regio – toekomst 
‘Less is Future’
hoe was het proces  
georganiseerd?
• Ook een hele ‘grote’ IBA: voor de 
hele staat, 2/3 van Nederland, 2,3 
miljoen mensen
• 19 steden, 19 programma’s met een 
overkoepelend programma
• Uitgebreid programma aan Europese 
investeringen
• Op lokaal niveau: veel mogelijk
heden voor eigen initiatie, bijvoorbeeld 
Dessau – allerlei buurtschappen en 
andere acties
wat is de betekenis voor  
de regio?
• Less is future – opnieuw uitdenken 
van de toekomst
• Realistisch beeld van de toekomst
• Perspectief – nieuwe investeringen

(3) ile de nantes

de vernieuwing in nantes  
aan de mond van de loire in  
frankrijk, waar de regionale 
vernieuwing op een iba-achtige 
manier is gerealiseerd. 

hoe stond het gebied erbij?
• Sluiting scheepvaartindustrie,  
sterke reputatie
• Maar door de tand van de tijd  
aangetast
• Was toe aan een nieuwe impuls –  
op zoek naar een nieuwe toekomst
wat heeft de iba gedaan?
• Zichtbare vernieuwing gecon
centreerd op Ile de Nantes
• Cultuur, werkgelegenheid, nieuwe 
industrie
• Maar ook: trams, regionale projecten
• Nieuw vertrouwen in de toekomst, 
zekere branie
• European Green Capital 2013
hoe was het proces  
georganiseerd?
• Stad en regio werken samen aan  
de toekomst: ‘Nantes Métropole’
• Veel nadruk op projecten voor een 
plek: Ile de Nantes
wat is de betekenis voor  
de regio?
• Zekere branie – cultuur met lef
• Veel meer bezoekers, toeristen
• European Green Capital 2013  
als volgende stap
• Metropoolvorming
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‘ieder iba start met twijfel en eindigt met enthousiasme’. 

Wolfgang Böhmer, minister-president van Sachsen Anhalt Duitsland 
(bron: slotmanifestatie IBA Sachsen Anhalt, 2010)

‘spanning opzoeken en verbindingen leg gen, juist daarvoor 
is de iba aanpak in duitsland succesvol gebleken’. 

Arjan de Wit, IBA Furts-Puckler-Land Duitsland

uitgangspunten voor iba-open parkstad
iba-open Parkstad Limburg kan haar eigen koers 
bepalen, en een IBA aanpak formuleren die past 
bij de context, opgave, schaalniveau en thema-
tiek van Parkstad Limburg. De internationale 
voorbeelden uit het vorige hoofdstuk laten zien 
hoe een op IBA geïnspireerde benadering daad-
werkelijk kan bijdragen aan het verbeteren van 
levens in Parkstad, en geeft handvaten om een 
reële, optimistische en toekomstgerichte strategie 
gestalte te geven. Hoewel elk IBA anders is, zijn 
er een aantal overkoepelende ‘waarheden’ – 
ook voor Parkstad: 

• organiseer een open oproep – zorg dat 
iedereen kan bijdragen;

• maak geen eindplan, maar organiseer 
een proces op basis van wat je als regio wilt 
bereiken;

• zoek naar de eigenheid van stad en 
regio – en zet die in om nieuwe toekomst te 
maken;

• Vind ondernemers en anderen – soms 
verrassende partijen – die willen investeren en 
risico nemen;

• betrek de bewoners goed bij het ver-
anderingsproces – zij kennen de regio het 
best, en moeten de verandering dragen;

• geef de politiek de kans om ‘aan te 
haken’, om overtuigd te raken dat dit kan 
werken voor de regio;

• ben ambitieus – er moet heel wat gebeuren 
om de toekomst van een regio te veranderen;

• ben praktisch – zoek kansen, vind mogelijk-
heden, betrek nieuwe partners, en zorg dat 
veranderingen zichtbaar worden;

• breng samenhang aan – richt investerin-
gen één kant op.

Bekijk de film
iba internationaal  

op de website 
www.iba-open.nl 
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‘met de iba maken we bindweefsel in de regio. het 
kan wor den gezien als een prachtig parelsnoer waarin 
mensen en organisaties de fysiekruimtelijke 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.
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uitvoering strategische projecten
regioprogramma 2040
 Binnenring
 Buitenring
 Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer
 Herstructureringswijken

A KerkradeWest
B Brunssum Centrum/Noord
C Hoensbroek
D Vrieheide/Passart
E Nieuwenhagen
F Meezenbroek/Schandelen/Palemig

 Herstructurerings bedrijfsterreinen
 A De Beitel
 B Bouwberg
C Abdissenbosch
D WillemSophia
E Avantis
F C-Mill
G De Horsel

 Oostflank Brunssum
 Heerlen Centrum
 Woonboulevard, Xperience Parkstad, Zorgvallei
 Groenagenda

A Corio Glana
B Gebrookerbos
C Gravenrode + Anstelerbeekdal
D Heidenatuurpark + ontkluizing Roode Beek
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kick–off 29 juni



Op 29 juni 2011 waren in Parkstad 
Limburg Theaters te Heerlen ruim 150 
ondernemers, bestuurders en beleid-
smakers bijeen om een start te maken 
met ibaopen Parkstad. Onder leiding 
van Felix Rottenberg werd de ambitie 
van de iba-open uiteengezet. De trans-
formatie van Parkstad moet sneller en 
moet beter. En dat in het spanningsveld 
tussen bestaande afspraken en frisse 
nieuwe ideeën. 

Dat een IBA gebieden op de kaart kan 
zetten en een culturele en economische 
impuls kan geven, bewijzen succesvolle 
buitenlandse IBA’s zoals IBA Emscher-
park, IBA Sachsen-Anhalt en een soort-
gelijk project voor het Ile de Nantes. 
Een reeks van projecten is daarbij niet 
genoeg, er is een verhaal nodig. De 
iba-open levert een nieuw toekomst-
perspectief op Parkstad: het Panorama 
Parkstad 2040, een stad van bronnen 
die duurzaam zijn verbonden. 

programma 
kick-off iba-open parkstad

Dagvoorzitter: Felix Rottenberg

14.30 uur 
Ontvangst met koffie en taart

15.00 uur 
wat heeft iba u te bieden? 
We gaan kennismaken met elkaar, met 
de kracht van de IBA en met de energie 
die het losmaakt. 
Een ronde langs internationale best 
practices biedt inspiratie voor Parkstad. 
Geeft IBA de energie die we nodig 
hebben voor de transformatieopgave 
van Parkstad?

16.00 uur 
wat heeft u iba te bieden?
Ondernemende mensen in Parkstad 
maken het verschil. Zij hebben iets  
te bieden. Hoe wordt iedereen een 
energiebron voor de transformatie van 
Parkstad? Hoe wordt energie synergie 
en synergie innovatie? iba-open kan 
beginnen. Het begin van het begin.

17.00 uur 
Netwerkborrel

 

De kick-off bijeenkomst maakte veel 
enthousiasme los. Het thema energie-
transitie werd door de aanwezigen 
aangedragen als een belangrijk thema 
voor iba-open. Er ontstonden spontane 
allianties rondom enkele ondernemers 
die in Parkstad willen investeren. Een 
energieke start voor een IBA! 

Onder het voorlopige motto ´Parkstad 
bron van energie´ wordt de komende 
tijd toegewerkt naar één leidend thema 
en een definitief ‘go’ voor ibaopen 
Parkstad 2012–2020. 

22 23

verslag van de dag
Bekijk de 

video van de 
kick-off 

op www.iba-open.nl/
iba-tv/kickoff-meeting
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‘belangrijk is de part ner aan de andere kant van 
de grens – aken –, waar een forse potentie ligt. 
bijvoorbeeld een rwth campus, die daar wordt 
gepland, met meer dan 2 miljard aan geplande 
investeringen, direct over de grens en daarvoor 
hebben we wel de verbindingen nodig om de 
samenwerking daadwerkelijk vorm te geven.’

Peter Bertholet (directeur Stadsregio Parkstad Limburg)

‘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)

‘kies een kapstok waarmee je de transformatie van  
de regio ook voor iedereen een herkenningspunt geeft: 
het icoontje dat hoort bij de versterking van parkstad. 
en zorg dat het loskomt van het automatisme dat we 
het als overheid allemaal doen.’

Paul Depla (burgemeester Heerlen) 

‘parkstad als permanente werkplaats waar je niet 
alleen naar toe gaat om te wandelen, maar ook om 
wetenschap te bedrijven en ervaringen uit te wisselen 
en kennis te nemen van ontwikkelingen die sneller  
van de grond komen dan elders in het land.

Felix Rottenberg (Dagvoorzitter)

Verwachtingen
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wat heeft iba 
u te bieden?



28 29



30 31



3332

bron Van energie

oppervlak. Midden twintigste eeuw ont-
staan de contouren van Parkstad door 
wederopbouw en nieuwe werkgelegen-
heid. Toch kost het de voormalige oos-
telijke mijnstreek tijd om zich te 
herpakken. De gefragmenteerde stad 
van groei en krimp is op zoek naar 
nieuwe samenhang. 

Er wordt vandaag, vanuit groeiend ver-
trouwen, gewerkt aan bereikbaarheid 
met een grensoverschrijdende oriënta-
tie. Een nieuwe economie en een cultu-
rele lente dienen zich aan. Krimp en 
internationalisering vragen om een ant-
woord. Parkstad is één stedelijke regio 
geworden en kan zich zo ook met één 
gezicht richten op partners. Iba-open is 
de start van een nieuwe fase. 

De regio is aan de slag met grote pro-
jecten zoals Parkstadcentrum, Park-
stadring, grensoverschrijdend OV, 
Campus Avantis en nieuwe energie. 
Maar goede projecten maken samen 
nog geen verhaal. Duurzaam en vitaal 
wil elke regio wel zijn. Wat is het over-
stijgende verhaal van Parkstad? iba.
open moet dat verhaal gaan maken. 
Het moet concrete projecten koppelen 
aan een verhaal over Parkstad, verbon-
den met het verleden en met een blik 
op de toekomst. De kick-off leverde drie 
kansrijke thema’s op die ons daarbij op 
weg helpen. 

parkstad bron 
van energie
Parkstad overweegt een IBA te organi-
seren om de transformatie van dit 
gebied te versnellen en te verbeteren. 
Overal in Nederland wordt gesproken 
over teruggang en dingen niet meer 
doen. Parkstad denkt hardop na over 
wat wél kan en hoe dat sneller en beter 
kan. Daarbij staat kwaliteit hoog in het 
vaandel en dat is sterk. Van meer naar 
beter! 

De regionale agenda ligt klaar, de 
doelstelling voor Parkstad 2040 is 
bekend: een vitale en duurzame regio. 
Hieraan wordt gewerkt via strategische 
projecten die mikken op herstructure-
ring en economische versterking. Er 
wordt al een tijd gewerkt aan Park en 
Stad als een nieuwe laag in de geschie-
denis. Maar waarop bouw je dan 
eigenlijk voort?

Parkstad is een gelaagd verhaal. Het 
agrarische landschap met beekdalen 
en nederzettingen is nog herkenbaar. 
Slow en zelfvoorzienend zijn kwalitei-
ten uit deze periode die nog steeds 
bestaan. Met de mijnbouw kwam de 
streek in een versnelling en kreeg een 
andere logica. Veel uit die tijd is ver-
dwenen maar sluimert nog onder het 
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ingezet worden. De beken als stromen 
zijn een bron, de velden, de bomen, de 
zon en ook de wind. Ook de meest 
recente geschiedenis van Parkstad kan 
interessant zijn, door de krimp zijn er 
meer leegstaande gebouwen en ruimte 
die vrijkomt door sloop zijn in potentie 
allemaal bronnen van energie. Het 
gaat niet alleen om de mogelijkheden 
van het bestaande landschap en de 
gebouwen maar zeker ook om de 
mensen. Iedereen kan een bron van 
energie zijn.

thema’s
parkstad 2040 
vol energie

energie

Het landschap van Parkstad is voor een 
deel het landschap van de oude indus-
trie van energiewinning, het landschap 
van de mijnen. Dit is terug te lezen aan 
de groeves, een enkel industrieel 
gebouw, de typische woonbuurten en 
het fijnmazige netwerk van sporen en 
wegen. Op dit moment wordt een deel 
van dit landschap opnieuw ingezet 
voor energieprojecten maar dat kan 
nog veel sterker, sneller en zichtbaar-
der. Ook het landschap van voor het 
mijnverleden kan voor nieuwe energie 
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van wonen en samenleven zijn denk-
baar, welke nieuwe woon en leefkwali-
teit wordt gevraagd door bewoners  
die in Parkstad blijven, welke nieuwe 
woon en leefkwaliteit kan Parkstad  
aanbieden voor mensen die geloven in 
een andere stedelijke dynamiek dan 
die van groei en daar juist hun kansen 
zien?

thema’s
parkstad 2040 
proeftuin voor 
nieuwe vormen 
van wonen en 
leven

wonen en leVen

De stad van Parkstad gaat veranderen. 
Een stad verandert altijd, meestal door 
economische groei en in een geleidelijk 
tempo. Maar wat als de toekomstige 
groei niet helemaal zeker is? Welke 
dynamiek moet de Stad van Parkstad in 
de komende tijd opvangen? Is de hui-
dige stedelijke structuur wel geschikt? 
Vraagt deze onzekere periode niet om 
uitvindingen? Welke nieuwe vormen 
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Wat betekent dit voor het Park en hoe 
kan de stad versterken? Wat betekent 
een concentratie van leisure langs de 
nieuwe ring? Hoe kan Parkstad bezoe-
kers echt goed verwelkomen? Kan dit 
een nieuwe economische structuur van 
Parkstad betekenen?

thema’s
parkstad 2040 
een uniek  
en eigenzinnig 
leisure  
programma

leisure

Limburg is een vakantiebestemming 
maar wat is de bestemming Parkstad. 
Parkstad kent al een paar bijzondere 
attracties als Snowworld en Gaiapark 
en bijzondere evenementen zoals Pink-
pop. Hoe kan deze pret bijdragen aan 
een totaal leisure profiel van Parkstad? 
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vormen met energie, bijvoorbeeld 
zonne-energie, mijnwaterenergie, bio-
massa energie.

iba-open gaat vooral over mensen, 
bewoners en bezoekers van Parkstad. 
Over U. Bent u een bron van energie 
voor de toekomst? Iedereen die mee-
doet met iba-open gaat op zoek naar 
bronnen. Die zoektocht is natuurlijk 
altijd stroomopwaarts, tegen de stroom 
in, op zoek naar de onderstromen. Van 
daaruit werken we samen aan het 
Panorama Parkstad 2040, een duur-
zaam verbonden stad. Een bron van 
energie! 

panorama
parkstad 2040 

panorama

Vanuit deze drie thema’s werken wij 
via iba-open aan het Panorama Park-
stad 2040. Het lonkende toekomst-
perspectief van iba-open is een nieuw 
soort stad, passend bij deze streek. Een 
open stad. Dat betekent een zoektocht. 
Het vraagt nieuwe en duurzame ver-
banden, nieuwe allianties. Iba-open 
betekent anders samenwerken en nog 
meer denken als Euregio. 

Wie moeten dat gaan doen? Wie wil 
energie steken in die toekomst? Iba-
open gaat op zoek naar mensen, plek-
ken en initiatieven die het verschil 
maken. Parkstad vatten we op als een 
stad van bronnen, letterlijk en figuurlijk. 
Parkstad: Bron van Energie is daarom 
de werktitel van het leidende verhaal. 

Inwoners en ondernemers gaan met 
Parkstad aan de slag en steken er ener-
gie in als bronnen, maar halen er ook 
veel energie uit. Bezoekers en toeristen 
ervaren Parkstad als een bron van ener-
gie. Hier kun je uitrusten en weer opla-
den, maar ook lekker actief aan de 
slag. De relatie met het verleden blijft, 
omdat het landschap van Parkstad 
natuurlijk de bron was maar ook blijft 
in de toekomst. Parkstad blijft als krimp-
regio voorop lopen, een inspiratiebron 
voor anderen, ook bij de uitvoering. 
Bron van Energie gaat ook om de zo 
vurig gewenste energietransitie van 
Parkstad. Energie is één van de grote 
internationale opgaven voor de toe-
komst. Een duurzame toekomst vraagt 
om nieuwe vormen van en omgangs-
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energie lexicon a
Aanboren
Aandrijving
Aantrekkingskracht
Actie <> Reactie
Arbeid

b
Balans
Beweging
Botsing
Brandstof
Bronnen
Bronpunt

c
Creativiteit
Coöperatie(f)
Circuit

d
Daadkracht
Dynamo
Druk
Doel
Durf

e
Energie
Evenwicht

f
Frictie

g
Geleider
Generator

h

i
Impuls
Innovatie
Intensiteit

j

k
Kennis
Kern
Kracht
Krachtenveld
Kringen
Katalysator

l
Lading
Lef
Licht

m
Maatschappij
Magneet
Momentum

n
Net(werk)

o
Opwekken
Opladen
Ontwikkeling

p
Panorama’s
Perpetuum Mobile
Potentieel
Prikkel

Q

r
Relais

s
Samenhang
Slagkracht
Spanning
Stroom
Stimulans
Synergie

t
Transformeren
Trilling

u
Uitstraling
Uitvinden

V
Veerkracht
Verandering
Verbindingen
Vermogen
Vernieuwen
Versnellen
Vitaliteit
Vliegwiel

w
Warmte
Weerstand
Wilskracht
Winning
Wisselstroom
Wrijving

X / Y / z



de totale energie 
Van een sYsteem = 
de som Van alle 
Vormen Van energie 
die op Verschillende 
manieren zijn 
opgeslagen

de arbeid die Verricht 
moet worden om tot 
de nieuwe situatie 
te komen

als een sYsteem zich 
in een toestand Van 
minimale energie 
beVindt, is het in 
eVenwicht

eVenwicht:  
een situatie waarin 
zonder Verstoring 
geen Verandering 
zal plaatsVinden
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oogst Van de da 
 

wat heeft u 
iba te bieden?
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g



verschil met bijvoorbeeld de IBA in 
Sachsen-Anhalt, die ondanks de  
retoriek toch een vooral een door de 
overheid aangedreven herstructure-
ringsoperatie is.’ (…)
‘Dat wordt een van de veranderingen 
in het komende decennium: minder 
overheid, meer op eigen kracht, maar 
die moet dan wel ontwikkeld worden.’

Parkstad bouwt aan een eigen econo-
mie. Er is volop ruimte voor nieuwe  
initiatieven, ondernemend Parkstad is 
een begrip in Nederland, maar ook  
ver over de grens. Wat is Parkstad 
wanneer het ondernemerschap van 
mensen als grootste goed wordt gezien, 
er ruimte wordt gegeven aan verschil-
lende vormen van ondernemerschap 
voor mensen die iets zien in Parkstad, 
en die ruimte is letterlijk maar ook 
figuurlijk?

De eerste aanzet voor het Panorama 
2040 Parkstad, bron van energie, blijkt 
een bron van inspiratie. De reacties  
tijdens de kick-off, hebben voor nieuwe 
ingrediënten gezorgd om verder te 
bouwen aan hét verhaal voor ibaopen 
Parkstad. De oogst is samengevat in 
een aantal nieuwe thema’s voor Park-
stad 2040. 

groene ruimte, open ruimte, 
lege ruimte is productieruimte 
Wat is Parkstad 2040 wanneer de lege 
ruimte wordt ingezet voor duurzame 
productie van voedsel en energie dus 
als het Park van Parkstad de belangrijk-
ste nieuwe economische pijler is?

de grote transitie van parkstad 
geeft ruimte voor nieuwe woon- 
en leefconcepten die flexibel zijn
Wat is Parkstad 2040 wanneer wonen 
en onze leefomgeving precies op maat 
kan worden aangeboden, precies vol-
doet aan de vraag, aan het moment in 
je leven, flexibel in tijd en in ruimte? 
Een huis als een handschoen voor de 
rest van je leven of voor de komende 2 
jaar. Zonder het landschap te belasten 
voor een veel langere periode.

nieuwe thema’s
parkstad kan stevig doorbou-
wen op een uniek leisure profiel
Bijzondere avonturen beleven op bij-
zondere locaties in het bijzondere land-
schap, het oude industrielandschap. 
Wat is Parkstad 2040 wanneer nieuwe 
vormen van vrijetijdsbesteding mogelijk 
zijn en wanneer gastvrijheid het belang-
rijkste kenmerk is van de Parkstedeling?

hoe functioneert parkstad als 
park en stad?
Welke nieuwe kwaliteiten en kansen 
zien we als we naar de typische 
opbouw van Parkstad kijken? Wat is 
Parkstad 2040 als stad, welke nieuwe 
uitvinding gaan we doen om Parkstad 
de moderne stad van de 21ste eeuw  
te laten zijn, als een stedelijk centrum, 
een open stad met sterke verbanden 
naar buiten, als een regio over gren-
zen, sterk internationaal?

ondernemerschap
Tijdens de kick-off viel tussen de regels 
en gesprekken ondernemerschap te 
beluisteren. Ook in de voorbereidingen 
van die dag voorzag Luc Vrolijks dat 
ondernemerschap een essentiële rol  
in een toekomstige IBA gaat spelen.  

Luc Vrolijks leverde een belangrijke  
bijdrage aan het eerste IBA-denken in 
Parkstad. Op 1 augustus 2011 over-
leed hij plotseling (zie het In Memoriam 
op pagina 88). Vlak daarvoor ging hij 
nog eens in op het belang van dat 
ondernemerschap:  

‘In het denken over de toekomst van 
Parkstad vind ik “ondernemerschap” 
steeds belangrijker – een krimpende 
regio kan geen nieuwe toekomst krij-
gen zonder een sterk economisch “ver-
haal”.’ (…)
‘In de huidige tijd zal de nieuwe econo-
mie waarschijnlijk niet van de overheid 
komen. Daarom is het belangrijk om 
een aanzienlijk deel van de “IBA-ener-
gie” in te zetten op het bevorderen en 
versterken van ondernemerschap. Dat 
is bepaald niet waar de regio van 
nature goed in is. Maar er is geen 
beter antwoord dan “zelf aan de slag”. 
Ondernemerschap is de tijdgeest van 
het moment en stelt de regio in staat  
om haar centrale positie in de wijdere 
regio te benutten. 
Dat moet een van de karakteristieken 
zijn van de IBA Parkstad: actie in  
een ondernemende regio. Dat is een 
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‘het kernpunt van een iba is dat je gaat 
samenwerken en dingen gaat oppakken die 
er toe doen. kies een thema dat heel prak-
tisch vertaalbaar is. beter een paar dingen 
praktisch ten uitvoer brengen dan heel lang 
studeren op alleen de beste ideeën. het is  
niet alleen maar ‘brengen’, er moet op een 
gegeven moment ‘gehaald’ kunnen worden.’

Cor Bonnema (Bonnema Makelaars)

‘we moeten vooral kijken naar opslag  
van energie. we hebben bijvoorbeeld onder 
de grond een gatenkaas zitten waarin we 
warmte kunnen opslaan. de iba kan op  
kleinere schaal laten zien wat zou kunnen  
op energiegebied en hoe dat zou kunnen.’

Leo Gommans (Hogeschool Zuyd)

‘jaarlijks stroomt er ongeveer 150 duizend ton 
afval door onze organi satie. 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 (Reinigingsdiensten Rd4)

‘het dna van deze streek is energie.’

Elianne Demollin (projectmanager nieuwe energie, Gemeente  
Heerlen)

‘bundel alle energie initiatieven in parkstad.’

Peter Smeets (Algemeen Directeur, Cofely Zuidoost)
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behoefte
Partners die geloven in dit concept en 
mee willen denken en investeren in de 
uitwerking en uitvoering. Wie heeft een 
goed idee waardoor dit attractiepark 
nog sterker kan worden als uniek 
attractiepark in Europa. Hoe zorgen 
we dat bij dit soort grootschalige  
leisure de gastvrijheid bovenaan staat 
en dat we de Limburgse sfeer goed 
kunnen overbrengen en aanbieden.

aanbod
• Onderwijs aanbod en ontwikkelen  

op het gebied van gastvrijheid
• Aanvullende energieprojecten
• Samenwerking tussen verschillende 

leisure voorzieningen in Parkstad om 
de ring echt werkelijkheid te maken

dhr. Jean Gelissen
Eigenaar Toverland
Algemeen Directeur Gelissen Group

idee
Een attractiepark op de locatie van  
de groeve met als thema de Grand 
Canyon als één van de zeven wereld-
natuurwonderen. Dit project kan een 
versterking zijn van de leisure ring van 
Parkstad. Deze leisure ring valt samen 
met de nieuwe buitenring van Parkstad. 
De energie die nodig is voor dit attrac-
tiepark wordt gewonnen uit de locatie 
van het park, mogelijk kan het zelf een 
batterij zijn voor de leisure ring.

ondernemersportretten portret grand canyon
een eerste  
zoektocht naar 
nieuwe allianties 
rond potentiële  
iba-projecten

Een onderdeel van IBA Parkstad is  
het stimuleren van nieuwe allianties, 
samenwerkingafspraken tussen part-
ners die willen werken en investeren 
aan het Panorama 2040. Vooruit
lopend op de alliantiefabriek zijn er  
al drie allianties in wording. Tijdens de 
kickoff heeft u kennis kunnen maken 
met deze potentiële allianties. Het idee, 
het aanbod en de behoefte is in een 
film terug te zien via de website.  
We geven u een korte beschrijving,  
ter inspiratie maar ook als uitnodiging 
om aan te sluiten met een idee, een 
behoefte of een aanbod. IBA Parkstad 
brengt de i en de b en de a bij elkaar. 

start
iba-open 
Ga naar 

www.iba-open.nl 
voor de stand  

van zaken

Bekijk de 
video van de 

grand canyon 
op www.iba-open.nl/
iba-tv/grand-canyon
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aanbod
• Beheer van weide in ruil voor ‘het 

afval’
• Recreatieve inrichting van de stads

randen in ruil voor productieland
• Afname van sloophout
• Aanplant en beheer van bos in ruil 

voor snoeiafval

mevr. Suzanne Lipsch 
Wethouder Gemeente Voerendaal

idee
Kan het beheer en gebruik van onze 
groene ruimte niet veel meer opleveren 
dan we ons op dit moment realiseren 
en organiseren? Snoeiafval is immers 
brandstof en maaiafval is voedsel voor 
dieren of wel er bestaat geen afval. 
Ook is voedselproductie in de stad 
dichtbij huis steeds meer een trend  
en ook de behoefte aan biologische 
streekproducten neemt toe. Zijn dit  
niet allemaal kansen voor een nieuwe 
economie die passen bij een krim-
pende regio? Bovendien staat extra 
ruimte ook voor extra beheerskosten.

behoefte
• Het park van parkstad als proeftuin 

voor groene economische activiteiten 
• Ruimte
• Inzicht in de afzetmarkt, bewust

wording, communicatie

idee
Flexibel bouwen als uitgangspunt voor 
het huis van de toekomst in Parkstad. 
Het is op dit moment moeilijk te voor-
spellen wat de vraag naar huisvesting 
zal zijn voor de komende periode in 
Parkstad, waarom niet denken en 
bouwen in flexibele systemen maar wel 
met als uitgangspunt topkwaliteit. We 
gaan niet meer denken in eindbeelden 
maar in tijdelijke leasecontracten voor 
uitbouwmogelijkheden, een serre in de 
winter of een extra slaapkamer voor 
een paar jaar. Op zoek naar een 
mooie plek in het Park of in de Stad  
om een tijdje fijn te kunnen wonen!

behoefte
De herstructurering van de wijken in 
Parkstad betekent vaak een verhuizing 
voor veel bewoners. Soms omdat ze  
tijdelijk hun huis uit moeten voor de  
verbouw maar soms ook omdat hun 
woning wordt gesloopt. De woning-
bouwcorporatie Hestia Groep, heeft 
behoefte aan ideeen om deze herhuis-
vestingopgave op een goede manier 
samen met de bewoners aan te pak-

ken, te beginnen in de wijk Heilust in 
KerkradeWest. Is er een mogelijkheid 
dat mensen tijdelijk of definitief in  
hun eigen wijk kunnen blijven wonen, 
met hun eigen buren zodat ook hun  
kinderen naar hun eigen school kunnen 
blijven gaan? Is het mogelijk om zo 
dicht bij je oude woning te gaan 
wonen zodat de verandering letterlijk 
uit je raam kunt volgen?

aanbod
• Modulaire bouwsysteem voor  

woningen bedacht door Maurer 
United uit Parkstad in samenwerking 
met Jan Snel Flexibel Bouwen

• Onderzoek naar flexibel bouwen 
door de Universiteit Eindhoven, facul-
teit Bouwkunde

• Slimme tijdelijke installaties
• Sloopmateriaal
• Ruimte
• Energievoorzieningen die flexibel te 

plaatsen zijn

dhr. Jack Vinken
DirecteurBestuurder Hestia Groep

portret productielandschapportret flexibel bouwen

Bekijk de 
video van het 

productielandschap 
 op www.iba-open.nl/

iba-tv/nieuw- 
productielandschap

Bekijk de 
video van 

flexibel wonen 
 op www.iba-open.nl/
iba-tv/flexibel-wonen
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oplaadpunt 
electrische auto’s, 

ikea heerlen
David Loozen, 
IKEA Heerlen

bomenfabriek
parkstad

Natasja Lataster, 
Roosevelt Biomassa BV

 

iba staat voor 
een beweging, 

subculturen, web2.0, 
young potentials
Martijn Hermans, 

Betawerk
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de 
christus koning 
kerk moet weer 
het dynamisch 
middelpunt van 

Vrieheide worden
Jo Braeken (voorzitter 
stichting Wijkbeheer 

Vrieheide)

Bouw mee
aan de toekomst 

van Parkstad Limburg 
@ibaopen
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hoe gaan we 
iba laten indalen 

bij de burgers  
van parkstad

Guido Mares, Infour

maak 
van onze regio 
een proeftuin 

op het gebied van 
energietrajecten
Wim Sijstermans, 

Rd4

ik kies voor 
parkstad om 
te leven en 

ondernemen
Doenja Urlings, 

Jadoen



6766

wanneer 
hier productie 

ontstaat, kan ik de 
behoefte van mijn 

klanten bevredigen
Roel de Boer 

(De Groene Boer, 
Gulpen)

Bouw mee 
aan de toekomst

van Parkstad Limburg 
groep iba-open 

parkstad limburg
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maak van 
de i van iba 

internationaal en 
kijk naar europa 

om ons heen
Rob Vermeulen,  
Vermeulen Brand 

Design

meedoen als  
grote werkgever  

(atrium mc)  
m.b.t. innovatie
Eke Zijlstra, Raad,  
bestuur Atrium mc

hoe kan 
vrijkomende 

grond in een woon wijk 
benut worden voor 
energieopwekking 

Andy Dritty,  
Commissie Ruimte  

& Wonen



7170

schoon 
gms is een meer-
waarde voor de 

buurt, de winkeliers, 
onze clienten en  

de bewoners
Mark Schaffrath 

(oprichter Schoon 
GMS)

Bouw mee
aan de toekomst 

van Parkstad Limburg 
@ibaopen
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zorg voor 
persoonlijke 

verhalen in ’t iba
Paul Depla, 

Gemeente Heerlen

waar 
wachten we op

Kim van Wagtendonk, 
Trebuchet

hebben 
wij de moed 

om voor 1 centraal  
sterk gefocust 

thema te kiezen
Wim Ortjens, 

Stg. Regiobranding 
ZuidLimburg

Bekijk alle 
overige iba’s 

op www.iba-open.nl
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elk goed idee,  
van wie dan ook,  

is welkom
Jean Gelissen  

(Nature Wonder World)

Bouw mee 
aan de toekomst

van Parkstad Limburg 
groep iba-open 

parkstad limburg
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naar een go-no go besluit 
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gens mij eXperimen-
teerruimte worden 
Voor 21e eeuwse  
stedelijkheid. 
hier ga je gewoon  
de 21e eeuwse stad  
uitVinden. alle iba’s 
hebben een metafoor 
waarmee een heleboel 
groepen zich kunnen 
Verbinden.’ 

Hans Mommaas (ambassadeur iba-open Parkstad)

‘iba is iets speciaals! 
ik denk dat je een  
project moet neer-
zetten waarVan ook 
de rest Van nl zegt: 
“Verrek ze zijn het 
daar anders aan het 
aanpakken, daar wil 
ik bij zijn!” ik zou het 
balletje net nog iets 
Verder willen leggen. 
dit gebied moet Vol-



bidbook
Een IBA in Parkstad is de beoogde 
motor achter de transformatieopgave 
waar de regio voor staat. Demogra fi
sche ontwikkeling in de vorm van krimp, 
het energievraagstuk, de economische 
ontwikkeling en internationa lisering 
vragen om een antwoord. We willen 
het komend jaar onderzoeken of een 
IBA dat antwoord is. En dat doen we 
graag samen met u. Vandaar de naam: 
iba-open.

Tot medio 2012 werken we in een 
zogeheten Werkplaats aan het IBABid-
book. In dat Bidbook zijn uiteindelijk 
vier lijnen uitgewerkt:

presentatiejaar
2020

• Tentoonstelling IBA projecten

2012 2020
GO – noGO Start BauAusstellung

Open Oproep Projecten

80 81

fase 1
kickoff 
manifestatie
JUNI 2011

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

fase 2
Vorming
draagVlak
NOVEMBER 2011

• Contouren Panorama
 2040
• Allianties rond
 potentiële IBA projecten
• Businessplan: financiering 

en organisatie
• Zoektocht naar partners
 en leiders
• Positionerings en  

profileringsplan

fase 3
go-no go 
iba 2012-2020
MEDIO 2012

• Besluit over het al dan
 niet uitvoeren van de 

transformatieagenda –  
het Bidbook

• Overdracht stuurgroep
 naar IBA rechtspersoon

fase 4
iba in bedrijf
NAJAAR 2012

• Oprichten IBA
 rechtspersoon 
• Organiseren
 publieke start-
 manifestatie

fase 5
start
NAJAAR 2012

• Publieke start IBA
• Start Open Oproep
 met kwalificatielabel en
 uitvoering IBA projecten

2011

1 het lonkend toekomstperspectief (het 
Concept IBA / het Panorama 2040);

2 allianties rond potentiële IBA pro-
jecten (de selectiecriteria voor IBA 
projecten / het IBA Kwaliteitslabel); 

3 de financiering en de organisatie  
om een IBA te kunnen realiseren  
(het Businessplan). 

4 de toegevoegde waarde en het 
onderscheidend vermogen van een 
IBA voor Parkstad (het Positionerings- 
en Profileringsplan) 

De productie van het Bidbook gebeurt 
met betrokken partijen die vertrouwen 
en willen investeren in de IBA. Alleen 
zo krijg je een breed gedragen trans-

formatieagenda om een IBA voor de 
periode 20122020 te organiseren. 
Medio 2012 volgt het besluit over het 
al dan niet uitvoeren van deze agenda. 
Na een ‘go’ kan de IBA rechtspersoon 
worden opgericht zodat vanaf het 
najaar van 2012 het publieke startsein 
kan worden gegeven voor een IBA in 
Parkstad Limburg. Dit startschot is een 
Open Oproep aan iedereen om de 
transformatieagenda met IBA-projecten 
invulling te geven en uit te voeren. Op 
basis van selectiecriteria wordt een 
keuze gemaakt van projecten die het 
IBA label kunnen dragen en die vervol-
gens uitgevoerd kunnen worden binnen 
de IBA periode. Andere ingezonden 
projecten worden door de IBA uitge-

daagd en begeleid om ze IBA waardig 
te maken. De precieze aanpak van de 
Open Oproep werken we nu uit en ook 
die landt in het Bidbook. 

Deze gefaseerde aanpak is weerge-
geven in onderstaande afbeelding als 
boomjaarringen. De voorbereidingen 
voor een IBA zullen stap voor stap  
in kringen uitgroeien tot een breed 
ge dragen commitment voor een IBA in 
Parkstad. Dit proces wordt tot en met 
de Start van een IBA geleid door een 
tijdelijke werkorganisatie bestaande  
uit een Stuurgroep (bestuurders), een 
Kopgroep (ambassadeurs) en een  
Projectgroep (experts). 
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Op de 
website staat 

wát er wánneer 
gebeurt in de 
werkplaats. 
Meedoen kan 
ook online!

zoektocht naar iba projecten
Het entameren van aansprekende IBA 
projecten en hiermee invulling geven 
aan de transformatie van Parkstad is de 
belangrijkste doelstelling van de IBA. 
IBA projecten zijn nieuwe initiatieven, 
maar kunnen net zo goed onderdelen 
zijn van bestaande projecten. De IBA 
projecten dragen bij aan wat we willen 
worden, en daarmee aan het Panorama 
2040. Dat doen ze op een concrete, 
zichtbare en eigenzinnige manier. Dat 
vraagt nogal wat. Niet elk idee is een 
IBA project.

Terwijl we bouwen aan het Panorama 
2040, formuleren we selectiecriteria 
voor IBA projecten. Op dit moment 
gebruiken we drie, nog zeer algemene 
selectiecriteria op basis van het huidige 
Panorama: IBA projecten dragen bij 
aan de transformatie, ze zijn een bron 
voor de regio, en ze weten verbindingen 
naar buiten te maken. Voor het Bidbook 
scherpen we de selectiecriteria aan. 

Een IBA project heeft altijd een fysieke 
component, maar het is meer dan dat. 
Bij voorkeur is er een verbinding met 
bijvoorbeeld onderwijs, cultuur of eco-
nomie. Een voorbeeldproject waarin  
al deze onderdelen voorkomen is de 
Wijk van Morgen, waarin onderwijs
instellingen, bedrijfsleven en overheden 
samen werken aan concrete toepas-
singen van energietransitie in de 
bebouwde omgeving. 

De ondernemersportretten uit de Kick-off 
fase (Grand Canyon, Flexibel Bouwen 
en Productielandschap) kunnen uit-
groeien tot IBA projecten omdat ze 
passen bij het Panorama 2040. Voor 
het Bidbook werken we door aan deze 

portretten en gaan we ook op zoek 
naar meer ideeën, behoeften en 
aanbod. En hopelijk meer projecten. 
Misschien groeit uw project wel uit tot 
een spraakmakend IBA project. Om 
nieuwe projecten te traceren én om 
bestaande projecten uit te bouwen, 
maken we gebruik van een bijzondere 
methode: de Alliantiefabriek.  

alliantiefabriek
De hoeveelheid potentiële energie in 
Parkstad is groot. Bewoners, bedrijven, 
bezoekers, bestuurders hebben allemaal 
iets te bieden. Ze vertegenwoordigen 
een ‘energieaanbod’ dat bij kan dragen 
aan de transformatie van Parkstad. De 
eerste stap richting deze transformatie 
is het zichtbaar maken, verbinden én 
recombineren van dit bestaande aan-
bod, van vragen, ideeën en projecten. 
Daarvoor zetten we de Alliantiefabriek 
in: het is een werkwijze die partijen  
stimuleert op een andere manier naar 
hun eigen rol en eigen aanbod te 
kijken. Het is een werkwijze om con-
crete allianties te smeden tussen (vaak) 
andersoortige partijen rondom de  
IBA thema’s (in lijn met het Panorama 
2040) die vervolgens kunnen door-
groeien tot IBA projecten.

De Alliantiefabriek zorgt voor een  
productieproces, met als grondstoffen 
Idee, Behoefte en Aanbod. Het produc-
tieproces begint met het inventariseren 
en zichtbaar maken van deze grond-
stoffen. Tijdens de Kickoff op 29 juni 
hebben we daar al een begin mee 
gemaakt. In dit najaar gaan we hier-
mee verder, door een Alliantiefabriek 
en twee follow-up bijeenkomsten te 
organiseren rond de volgende thema’s: 
• Energie en nieuwe vormen van 

wonen & leven
• Energie en nieuwe vormen van  

leisure & landschap

Door in de Alliantiefabriek de grond-
stoffen idee, behoefte en aanbod te 
matchen, ontstaat de basis voor een 
alliantie. De allianties worden in de 
Alliantiefabriek op hoofdlijnen uitge-
werkt. Daarna worden ze vastgelegd 
en beklonken in een Alliantieakkoord. 
In het Alliantieakkoord wordt door de 
alliantiepartners ook een trekker aan-
gewezen. De gesmede Alliantieakkoor-
den vormen een belangrijk onderdeel 
van het uiteindelijke Bidbook: Alliantie-
akkoorden rondom concrete potentiële 
IBA projecten brengen een IBA voor 
Parkstad dichterbij,

ronde tafels
Intussen werken we sinds de Kick-off 
ook door aan het Panorama 2040, het 
Businessplan en het Profileringsplan. 
Samen met de Alliantieakkoorden 
vormen zij de vier lijnen voor het Bid-
book. Het Panorama als het verhaal 
over waar de IBA Parkstad in 2040 
kan brengen; de alliantieakkoorden die 
de eerste concrete uitwerkingen van 
IBA-projecten vormen en het Panorama 
dichterbij brengen; het Businessplan 
dat zicht geeft op te verwachten inves-
teerders, investeringsomvang, en op de 
organisatie, die nodig zijn om een IBA 
succesvol te maken en het Positione-
rings en profileringsplan dat de toege-
voegde waarde van IBA voor Parkstad 
onderbouwt.

Dat kunnen en doen we niet alleen.  
In Ronde Tafelgesprekken, steeds van 
wisselende samenstelling en omvang, 
betrekken we velen van u bij het op -
stellen van het Bidbook. Zo maken we 
gebruik van de denk- en doekracht in 
de regio en daarbuiten en bouwen we 
samen aan een gedragen IBA voor 
Parkstad.

Zoek  
mee naar 

poten tiële iba 
projecten via 

www.iba-open.nl
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iba netwerk

website
Online kunt u verder gaan bouwen  
aan het netwerk waarvoor tijdens de 
kick-off de eerste kiemen zijn gezaaid.
www.iba-open.nl

Via Twitter (@ibaopen) en Linkedin
(groep iba-open parkstad limburg)
nodigen we u uit mee te praten over 
de toekomst van Parkstad Limburg.

projectgroep
peter bertholet
Parkstad Limburg
thierry goossens
Parkstad Limburg
pieterjan van der hulst
Berenschot
bernadette janssen
BVR
maurice hermans
Betawerk
luc Vrolijks †
Urban Progress

stuurgroep i.o.
gerrit van Vegchel   
Voorzitter Parkstad Limburg
lex smeets    
Wethouder Gemeente Heerlen
eric geurts    
Wethouder Gemeente Brunssum
peter thomas    
Wethouder Gemeente Kerkrade
andy dritty    
Wethouder Gemeente Landgraaf

kopgroep i.o.
paul depla    
Burgemeester Gemeente Heerlen
gerrit van Vegchel   
Voorzitter Parkstad Limburg
hans mommaas   
Hoogleraar Universiteit Tilburg
stijn huijts    
Directeur Schunck*
peter bertholet   
Directeur Parkstad Limburg

architecten
Architekten und Stadtplaner dhr C. Uwer 
BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling mevr H. Blank 
Erol Otzan Architects dhr E. Otzan 
Jo Coenen & Co Architects dhr J. Coenen 
Landschapsarchitect dhr C.S. Slijpen 
Maurer United Architects mevr N. Maurer 
Maurer United Architects dhr M.  Maurer 
Mecanoo architecten mevr F.  Houben 
Nederlands Architectuurcentrum dhr L.  Moerman 
Nederlands Architectuurcentrum dhr p. Haasbroek 
Teeken Beckers Architecten dhr J. Beckers 
Wiel Arets Architects dhr W. Arets

creatieve industrie 
Aachener Stiftung Kathy Beys dhr S. Baldin 
Betawerk dhr M.  Hermans 
Buro Marcel van der Heyden dhr M. van der Heyden  
CMagne dhr G. Simonis 
Cultuurhuis Patronaat dhr E. Van Houtem 
Cultuurhuis Patronaat dhr P. Smits 
De Nieuwe Nor dhr J. Wilbers 
Evisual dhr R. Essers 
Gottschalk Cultureel Advies mevr E. Gottschalk 
Homo Ludens ontwerpbureau dhr B. Godec 
Homo Ludens ontwerpbureau dhr G. Prevoo 
Huis voor de kunsten Limburg dhr J. Boumans 
Kunstenaar mevr K. Peulen 
Kunstenaar dhr M. Bosman 
Kunstenaar dhr N. Tummers 
kuS dhr T. Hezemans 
Metamatrix ArtLab dhr J.M Crapanzano 
Schunck* mevr A. Croé 
Schunck* dhr H.S. Smedts 
Stichting Cultura Nova dhr F. van der Hijden 
Stichting Cultura Nova dhr R.  Malherbe 
Stichting Cuttin’ Class dhr B. Temme 
Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 dhr G. Wevers 
Vermeulen Brand Design dhr R. Vermeulen 

 
consultancy 
Bolk & Bolk dhr J. Bolk 
Jadoen mevr D. Urlings 
ZKA Consultans & planners dhr H. Verheijden 
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sector energie / duurzaamheid 
BeGreen Energy dhr H.  Arends 
Cofely dhr N. Bos 
Cofely  dhr P. Smeets 
Energy Hills  dhr W. Aarts 
Scheuten Solar dhr J. Scheuten 
Solar Invest dhr G. Boxhoorn 
Solland Solar dhr H.  Roelofs 
Trebuchet dhr K. van Wagtendonk 

 
ontwikkelaars/bouw/makelaars/woningbouwcorporaties 
Aedes dhr J. Aarnoudse 
BAM Utiliteitsbouw  mevr T. Houbiers 
BAM Woningbouw bv dhr M.J.S.A.  Broos 
Boek & Offermans Makelaars dhr P. Boek 
Bonnema dhr K. Bonnema 
Bouwbedrijven Jongen/VolkerWessels dhr P. Leurs 
Bouwbedrijven Jongen/VolkerWessels dhr F. Zuthof 
Grontmij dhr J. Janissen 
Grouwels Daelmans projectontwikkeling dhr J. Blokker 
Hestia Groep dhr J. Vinken 
Hestia Groep dhr J. De Niet 
Jan Snel Flexibel Bouwen dhr H. van Zandwijk 
Jan Snel Flexibel Bouwen dhr N. Vergeer 
Nouville Ontwikkelaars dhr G. Graus 
Nouville Ontwikkelaars dhr C. Smeets 
Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg dhr E.  Drijkoningen 
Transformatieteam  dhr J.B. Benraad 
Weller dhr H. Laudy 
Weller  dhr J.  Gorgels 
Wonen Limburg dhr W. Hazeu 
Wonen Limburg dhr B. Sievers 
Wonen Limburg dhr G. Peeters 
Wonen Zuid dhr A. Van Malde 
Wonen Zuid Regio NuthValkenburg dhr R.P.M. Vissers 
Wonen Zuid Regio Parkstad dhr P. Uiterwijk 
Woningstichting De Voorzorg dhr J.M.G. Kerkhoffs 
Woningstichting Land van Rode dhr G. Logister 
Woningstichting Land van Rode dhr M. Renne 
Woningstichting Simpelveld dhr J.M. Evers 
Woningstichting Voerendaal dhr L. Creugers 
Woningvereniging Ubach over Worms mevr M. Vankan 
Woonpunt Parkstad mevr M. Depondt 
Woonpunt Parkstad dhr P. Hofland 
Zo Wonen dhr T. Mans 
Zo Wonen mevr M. Severeijns 

regionaal bedrijfsleven
Avantis GOB NV dhr R.S. Seijben 
Beaujean dhr G. Beaujean 
Beaujean dhr H. Beaujean
CBS dhr F.W.M. Hendrikx 
Corioleague dhr S. Kujier 
Defauwes  dhr G. Defauwes 
DSM Nederland  dhr J. Schneiders 
DSM Nederland  dhr A. Nicolai 
DSM Nederland  dhr F. Sybesma 
IKEA dhr D. Loozen 
Industriebank LIOF dhr R. van Midden 
Industriebank LIOF dhr Th.J.A.M. Verhagen 
Kamer van Koophandel dhr W. Houben 
LWV dhr W. Weijnen 
LWV dhr J. Zuidam 
Maecon nv dhr C. Hagens 
MKB Parkstad Limburg dhr H. Wolting 
Reinigingsdiensten Rd4 dhr W.C.H. Sijstermans 
Roda JC dhr M. van den Bunder 
Sigrano Nederland bv mevr J. Daemen 
Thuis & Partners dhr R. Schobben 
Vebego International dhr W. Feijen 
Vebego International dhr R. Goedmakers 
Vondenhoff Sijben Advocaten dhr W.B.M. Vondenhoff 
Waterschap Roer en Overmaas dhr J.J. Schrijen 
Woonboulevard Heerlen dhr L. Zeegers 
Woonboulevard Heerlen dhr G. Hazelhof 
WTC HeerlenAachen dhr J. Dijkstra 

toeristische en recreatieve sector
Addventures dhr J. Gelissen 
Addventures dhr J. Smits 
Amrath Grand Hotel dhr EJ. Ginjaar 
Chateau Hotels & Restaurants dhr C. Oostwegel 
Continium Discovery Center dhr H. Gubbels 
GaiaPark Kerkrade dhr R.  Huppertz 
Hoofdkantoor VVV Zuid Limburg mevr A.A.J.  Niewierra 
Kasteel Hoensbroek dhr T. van Slooten 
Megaland Exploitatie  dhr J. Smeets 
Parkstad Limburg Theaters dhr B. Schoonderwoerd 
Snowworld Landgraaf dhr A.A.J.  van der Vangen 
Snowworld Landgraaf dhr K. Hendriks 
Van der Valk Heerlen dhr F. van der Valk 
WMC dhr H. Bosch 
ZuidLimburgse Stoomtrein Maatschappij dhr J. Colaris 
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kennis- en onderwijssector
Arcus College  dhr E.A.M.  Theunissen  
Fachhochschule Aachen dhr M. Baumann 
Fachhochschule Aachen dhr D. Castro 
Hogeschool Zuyd dhr B. Schroen 
Hogeschool Zuyd dhr E. Loijens 
Hogeschool Zuyd dhr K. van Rosmalen 
Hogeschool Zuyd dhr R. Vetkamp 
Hogeschool Zuyd, RiBuilT  dhr R.R. Rovers 
Hogeschool Zuyd, RiBuilT  dhr L. Kockelkorn 
Hogeschool Zuyd, RiBuilT Nieuwe Energie dhr J. Kimman 
Hogeschool Zuyd, RiBuilT Nieuwe Energie dhr L.G. Gommans 
Innovo dhr H.J.G. van Beers 
Innovo mevr J.W.M.G. van Zomeren 
Leopold Franzens Universtat Innsbruck dhr B.  Lootsma 
LVO dhr H. van Hoof 
LVO dhr R. Bonekamp 
Maastricht University dhr P. Eickholz 
Maastricht University dhr M. Visser  
MOVARE dhr H.M.G. Linssen 
MOVARE dhr  A. Kraak 
NEIMED dhr G. van de Luitgaarden 
NEIMED dhr A. Reverda 
Open Universiteit dhr M.J. Stefens 
Open Universiteit dhr Th.J.F.M. Bovens  
RWTH dhr K. Wachten 
Stichting Voortgezet Onderwijs PSL dhr J.H.M. Monsewije 
Stichting Voortgezet Onderwijs PSL dhr J.M. Meens 
TU Delft, Bouwkunde dhr N. Tillie 
TU Eindhoven, Bouwkunde dhr J. Westra 

zorgsector
Atrium MC dhr E. Zijlstra 
Cicero mevr K. Koster 
Hogeschool Zuyd dhr L. de Witte 
MeanderGroep ZuidLimburg dhr J.  Meijerink 
MeanderGroep ZuidLimburg dhr R.  Ruijters 
Mondriaan Zorggroep dhr P. Peters 
Mondriaan Zorggroep dhr H.H.W. de Veen 
NextGeneration4all dhr H.  Knops 
Sevagram dhr P. Steerneman 
Sevagram mevr M. Keijser 

logistieke sector
NS Poort dhr F. Bukkems 
Veolia dhr R. de Beer 

financiele sector 
 dhr B.J. Krouwel 
Rabobank Parkstad Limburg dhr J. van Dijk 

 
mediasector
Blauwe Kamer dhr F. Asselbergs 
Infour Marketing en Communicatie dhr G. Mares 
JeanPhilippe Rieu Media dhr J.P. Rieu 
Limburgs Dagblad dhr J. Van den Camp 
Limburgs Dagblad dhr M. Verberkt 
Media Groep Limburg dhr W.  Beijer 
Rappp Communicatie mevr K Ratejec 
Stichting Regiobranding ZuidLimburg dhr W.  Ortjens 
Van Zandvoort Media BV dhr R. van Zandvoort 

 
buurregio’s
Gemeente Maastricht dhr W. Meys 
Gemeente SittardGeleen dhr G. van Goethem 
Herzogenrath dhr C. Vondendriesch 
IBA Sachen-Anhalt mevr S. Beeck 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven mevr R.  Engels 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven dhr J. Veldhuizen 
Stad Aachen mevr C. Gastmann 
StädteRegion Aachen dhr M. Terodde 
StädteRegion Aachen mevr R.  Roelen 
StädteRegion Aachen dhr T. König 
StädteRegion Aachen dhr U. Zink 

 
agrarische sector 
Agrarier dhr H. Kleuters 
De Groene Boer dhr R. de Boer  
Erkens Agro dhr. P. Erkens 
Kwekerij Bastin dhr R. Bastin 
LLTB dhr N. Janssen 
Roosevelt Biomassa mevr N. Lataster 

 
overheid bestuurlijk 
Gemeente Brunssum dhr H.J.S.M. Broers 
Gemeente Brunssum mevr S.H.A. Jansen 
Gemeente Brunssum dhr E. Vogelzang 
Gemeente Heerlen mevr R. de WitRomans 
Gemeente Heerlen dhr N.A. Aarts 
Gemeente Heerlen dhr B.H.J. Braeken 
Gemeente Heerlen dhr K.  Adema 
Gemeente Heerlen dhr M.P.G.M. Peters 
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Gemeente Heerlen dhr W.G.  Gouders 
Gemeente Heerlen mevr O.W.M.  Mous 
Gemeente Heerlen dhr R.P.E.  Meyer 
Gemeente Kerkrade dhr D.W.J.  Schneider 
Gemeente Kerkrade dhr Y.J.F.  Lataster 
Gemeente Kerkrade dhr M.M.L van Drunen 
Gemeente Kerkrade dhr S.H.G.  Gorissen 
Gemeente Kerkrade dhr J.L.P. Hanssen 
Gemeente Landgraaf dhr R. Vlecken 
Gemeente Landgraaf mevr E.J.H.  DreissenEmbrechts 
Gemeente Landgraaf dhr H.G.F.  van de Burgt 
Gemeente Landgraaf dhr R. Reichrath 
Gemeente Nuth dhr H.G.  Vos 
Gemeente Nuth dhr T. Kollée 
Gemeente Nuth dhr J. Geurts 
Gemeente Onderbanken mevr M. ClermontsAretz 
Gemeente Onderbanken mevr C. Nijkerkende Haan 
Gemeente Onderbanken dhr L.R. Evers 
Gemeente Simpelveld dhr H. Bogman 
Gemeente Simpelveld dhr R. Ridderbeek 
Gemeente Simpelveld mevr M. Wetzels 
Gemeente Simpelveld dhr J.H.  Meijers 
Gemeente Voerendaal mevr S. Lipsch 
Gemeente Voerendaal dhr E. Sprokkel 
Gemeente Voerendaal dhr P.J.E.  Leunissen 
Gemeente Voerendaal dhr V.J.E.H.  Gustings 
Provinciale Staten dhr H. Bosch 
Provinciale Staten mevr I. Aasted-Madsen 
Provinciale Staten dhr P. van Dijk 
Provinciale Staten dhr E. Bus 
Provinciale Staten dhr E. Koppe 
Provinciale Staten dhr B Rewinkel 
Provincie Limburg dhr A.E.P.J. Janssen 
Provincie Limburg dhr M.L. Verheijen 
Provincie Limburg dhr T.F.W.A. Krebber 
Provincie Limburg dhr P. Van der Broeck 
Provincie Limburg dhr N.M.J.G. Lebens 
Tweede Kamer der StatenGeneraal dhr D.J.G.  Graus 
Tweede Kamer der StatenGeneraal dhr F.C.G.M. Timmermans 
Tweede Kamer der StatenGeneraal dhr J.M.A.M. de Wit 
Tweede Kamer der StatenGeneraal mevr L.M.J.S. Helder 
Tweede Kamer der StatenGeneraal mevr P.E. Smeets 
Tweede Kamer der StatenGeneraal dhr P.F.C. Jansen 
Tweede Kamer der StatenGeneraal mevr K.C.J. Straus 
Tweede Kamer der StatenGeneraal mevr P.E. Smeets 
Tweede Kamer der StatenGeneraal dhr G.P.J. Koopmans 
 

overheid ambtelijk 
Agentschap NL dhr R. Boerée 
College van Rijksadviseurs mevr L.  van der Pol 
College van Rijksadviseurs mevr Y. Feddes 
Eo Wijersstichting p/a Nirov dhr H. Leeflang 
Gemeente Brunssum dhr M. Wierts 
Gemeente Brunssum dhr R. Das 
Gemeente Heerlen dhr R.M. Meertens 
Gemeente Heerlen dhr R. Roelofsen 
Gemeente Heerlen mevr  C. Hahn 
Gemeente Heerlen mevr  D.  Schipperheijn 
Gemeente Heerlen dhr J. Essers 
Gemeente Heerlen dhr R. Hupkens 
Gemeente Heerlen mevr   Demollin 
Gemeente Kerkrade dhr H.  Denekamp 
Gemeente Landgraaf dhr H. Rijvers 
Gemeente Nuth dhr  van Vloten 
Gemeente Onderbanken  F. Geraets 
Gemeente Simpelveld  P.  Schillings 
Gemeente Voerendaal  J. Kooijman 
Ministerie BZK dhr W. Segers 
Ministerie BZK dhr B. van Delden 
Ministerie BZK dhr B. Smallenbroek 
Ministerie BZK DG WWI dhr M. Frequin 
Ministerie EL&I DG ondernemen en innovatie dhr R. Bergkamp 
Ministerie I&M dhr J. van Dam 
Ministerie I&M DG Ruimte  dhr C. Kuijpers 
Nirov mevr. C. Oude Veldhuis 
Parkstad Limburg dhr V. Delheij 
Parkstad Limburg dhr G. Pizlo 
Parkstad Limburg dhr K.  Augustijn 
Parkstad Limburg mevr I. Delsing 
Parkstad Limburg mevr MJ. Spronken 
Parkstad Limburg dhr J. Dullens 
Parkstad Limburg dhr N. Dizdarevic 
Parkstad Limburg mevr B. Jongerius 
Provincie Limburg dhr B.J.M. van Essen 
Provincie Limburg dhr E. Huids 
Provincie Limburg dhr J. Smeelen 
Provincie Limburg dhr M. Wilbers 
Provincie Limburg Woordvoerder Cultuur fractie SP 
Provincie Limburg Woordvoerder Cultuur fractie CDA 
Provincie Limburg Woordvoerder Cultuur fractie D66 
Provincie Limburg Woordvoerder Cultuur fractie Groen Links 
Provincie Limburg Woordvoerder Cultuur fractie PVV 
Provincie Limburg Woordvoerder Cultuur fractie VVD 
Provincie Limburg Woordvoerder Cultuuur fractie 50+ 
Provincie Limburg Woordvoerder Cultuur fractie PvdA 
Rijksdienst Cultureel erfgoed dhr F. Strolenberg



ondernemerschap 
‘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 
– en in een serie presentaties over 
de stad Buffalo (New York) kwam de 
noodzaak van een nieuwe economisch 
“verhaal” sterk naar voren. 
In de huidige tijd zal de nieuwe econo-
mie waarschijnlijk niet van de overheid 
komen. Daarom is het belangrijk om 
een aanzienlijk deel van de “IBA-ener-
gie” in te zetten op het bevorderen en 
versterken van ondernemerschap. Dat 
is bepaald niet waar de regio van 
nature goed in is. Maar er is geen 
beter antwoord dan ‘zelf aan de slag’. 
Ondernemerschap is de tijdgeest van 
het moment en stelt de regio in staat om 
haar centrale positie in de wijdere 
regio te benutten. 
Dat moet een van de karakteristieken 
zijn van de IBA Parkstad: actie in een 
ondernemende regio. Dat is een ver-

schil met bijvoorbeeld de IBA in Sach-
sen-Anhalt, die ondanks de retoriek 
toch een vooral een door de overheid 
aangedreven herstructureringsoperatie 
is.’

ondernemerschap versterken: 
hoe kan een iba dat doen?
‘Onder de streep zijn de meeste IBA’s 
toch vrij sterk door de overheid aan-
gedreven “ondernemingen”. Dat wordt 
een van de veranderingen in het 
komende decennium: minder overheid, 
meer op eigen kracht, maar die moet 
dan wel ontwikkeld worden.
Hoe dat te doen, en hoe een IBA dat 
kan doen, dat wordt volgens mij een 
van de sleutelvragen bij het opstellen 
van het werkprogramma voor IBA.  
De alliantiefabriek is een mooie en 
belangrijke component. Dit zijn een 
paar suggesties die kunnen bijdragen 
aan de discussie over hoe de IBA 
ondernemerschap kan versterken:

Venture capital – toegang tot  
kapitaal is essentieel voor succesvol 
ondernemen. Het zou heel goed zijn 
als een van de IBA projecten een  
investeringsfonds zou opleveren – op 
commerciële basis, misschien met wat 
risico “afvangen” door de overheid;

bid – in de VS heeft het Business 
Improvement District veel navolging 
gekregen. Concept is dat de onder-
nemers in een gebied een kleine aan-
vullende belasting betalen. Daarmee 
wordt een kleine, slagvaardige “private 
overheid” opgezet. Die neemt een deel 
van de rol van de lokale overheid (en 
het bijbehorende geld) over, en voert 
daarmee een “ondernemersgezind  
stedelijk beleid”. Meestal gericht op 
beheer openbare ruimte, maar ook 
voor revitalisering van stadscentra  

ingezet. Het principe is wellicht ook 
interessant op regioniveau, waarbij  
bijvoorbeeld de zorg/service sector 
wordt ondersteund vanuit een krachtige 
privaat/publieke organisatie;

cultureel ondernemerschap – het 
voorbeeld in Nantes laat zien dat cultu-
rele ondernemers een heel gebied (of 
zelfs een hele regio) mee op sleeptouw 
kunnen nemen. In de kern hadden de 
ondernemers van de stad drie dingen 
gekregen: (1) ruimte om te onderne-
men; (2) startkapitaal voor een eerste 
project; en (3) vertrouwen vanuit de 
politiek. Ook IBA Parkstad heeft instru-
menten nodig om dit type ondernemer-
schap te bevorderen;

project zero – dit is de onderne-
mende component van de ambitie van 
de stad Sønderborg (Jutland, Denemar-
ken) om energieneutraal te worden. De 
stad heeft business programma’s 
gestart met namen als ZEROcompany 
en ZEROshops. De bedoeling is om een 
ondernemersklimaat te initiëren waarin 
de regio ondernemender wordt, en 
geld verdient aan het verminderen van 
haar energiegebruik.

onderwijs – de link tussen onderne-
merschap en onderwijs is in de meest 
ondernemende regio’s ter wereld heel 
sterk. De Research Triangle in de VS 
bouwt haar succes op de uitstekende 
universiteiten in de regio, en ook een 
stad als Grenoble moet het van haar rol 
als opleider en kenniscentrum hebben. 
IBA kan deze samenhang wellicht 
verder versterken in deze regio.’

Luc Vrolijks, 20 juli 2011

in memoriam 
luc Vrolijks 

Met diepe droefheid hebben we kennis 
genomen van het overlijden van Luc  
Vrolijks van Urban Progress. Hij is op  
1 augustus 2011 onverwachts overle-
den tijdens zijn vakantie in Brazilië. Luc 
werkte in de IBA projectgroep mee aan 
het opzetten van een IBA in Parkstad 
Limburg. Luc speelde daarin een bij-
zondere rol. Hij verkende een aantal 
internationale IBA processen en ver-
rijkte deze uitkomsten met andere inno-
vatieve planprocessen en 
veranderingstrajecten uit de wereld. 
Luc was een meester om uit innovatieve 
vernieuwingsstrategieën de juiste parels 
te halen die interessant zijn om de 
beste strategie voor een IBA in Parkstad 
te ontwikkelen. Hij was een briljante 
parelvisser met een unieke lens. 
Luc heeft heel concrete bijdragen gele-
verd aan de IBA Parkstad: de film IBA 
Internationaal, een collectie ‘long-list’ 
regio’s waar wat te leren valt voor de 
regio en een reflectie op de IBA kickoff 
manifestatie. Nevenstaande tekst is  
een fragment uit Luc’s reflectie en voor-
uitblik naar aanleiding van de kick-off 
manifestatie. Dit was Luc’s laatste  
bijdrage aan Parkstad. 
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colofon

Het initiatief voor de voorbereiding van  
een iba-open voor Parkstad ligt bij de 
Stadsregio Parkstad Limburg. Iedereen 
wordt uitgenodigd om mee te denken  
en mee te doen.
Peter Bertholet is verantwoordelijk voor de 
praktische voorbereiding van iba-open. 

informatie
Voor meer informatie over ibaopen kunt u 
contact opnemen met Thierry Goossens.

0455700141 / 0629060622
info@iba-open.nl 
www.iba-open.nl

Volg 
de discussie op 
iba-open.nl



ik blijf actief






