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Laten we onszelf er nog maar eens aan 
herinneren en zelfs feliciteren: IBA Parkstad is 
alleen al uniek omdat het de eerste Nederlandse 
IBA is. IBA is de afkorting van Internationale Bau 
Ausstellung. Het bijzondere succes van deze 
formule is dat er - vaak over langere perioden 
- voorbeeldprojecten in een gebied werkelijk 
worden uitgevoerd en dat het publiek zich 
kan vergapen aan innovaties in de gebouwde 
omgeving. Die gebouwde component en de 
voorbeeldfunctie is dominant in de eerste IBA’s. 
Van de ‘Weissenhof-siedlung’ in Stuttgard 1927 
tot de na-oorlogse Berlijnse afleveringen (‘Hansa 
Viertel’ 1957 & ‘Behutsame Stadterneuerung’ 
1985-1987), gewijd aan de reconstructie van 
de stad, waren de IBA’s vooral innovatief op het 
raakvlak van de stedenbouw en de architectuur. 
IBA Parkstad moeten we situeren in een ander 
rijtje: ‘Emscher Park’ voor de transformatie van 
het Ruhrgebied (1989-1999), IBA See ‘Fürst 
Pücklerlandt’ in het voormalig Oost-Duitse 
bruinkool dagbouwmijngebied (2000-2010) en 
is in zekere zin ook verwant met de nu lopende 
IBA Thüringen waar vraagstukken in Stadt-Land 
centraal staan. 

De rode draad door deze latere IBA’s is dat ze 
allemaal verschillende versies zijn van hetzelfde 
allesoverheersende verhaal: het geleidelijk 
terugtrekken van de industriële gletsjers die 
delen van Europa (en Amerika) bedekte en 
diepe sporen in het stadslandschap nalieten 
en waarvan de ‘morene’ nog overal zichtbaar 
is. Brownfield gebieden, verlaten industrieën, 
vervuilde terreinen, dagbouwmijnen, extractie 
landschappen en ga zo maar verder. IBA 
Parkstad heeft alle familietrekjes van deze latere 
IBA’s. 

Dit boekje gaat over de benadering van 
IBA-Parkstad van dit bijzondere – collaterale 
- stadslandschap, over de strategie en de 
bijbehorende projecten. Het vormt het eerste 
deel van een reeks waarin de IBA-Parkstad 
projecten vanuit de verschillende thema’s worden 
gekarakteriseerd: Collatral Landscape,Re-
Use & Remodeling, Clever Heritage, Crafts & 
Manufacturing en Activating the Mental Space. 
De lezer kan zich door deze reeks tussentijdse 
rapportages een totaalbeeld vormen van de 
bandbreedte van IBA-Parkstad en het programma 
van de komende jaren.
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De Parkstad regio maakt deel uit van een 
uitzonderlijk rijk kolengebied dat liep van de 
Kempen in België via Limburg tot aan Aken 
in Duitsland aan toe. De bloeitijd van de 
particuliere mijnen van het midden van de 19e 
tot de staatsmijnen tot het midden van de 20e 
eeuw heeft ook een explosieve uitgroei van 
de bestaande nederzettingen en stadjes bij de 
mijnzetels te zien gegeven. Nadat het delven van 
kolen in 1965 was gestopt is de regio nog steeds 
de belangrijkste winningsplek van zilverzand 
dat in dagbouw wordt gewonnen. Droegen de 
kolen heel duidelijk het beeldmerk van het fossiele 
tijdperk, zo is het zilverzand met zijn toepassingen 
in hoogwaardige ceramiek en in de 3D printers 
misschien wel het beeldmerk van de 21e eeuw. 

I: ONDERPAND VOOR EEN 
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING

Zilverzand, het nieuwe beeldmerk van de 21e eeuw.

De ruimtelijke spreiding van de winningen en het 
gefragmenteerde landschap dat deze economische 
boom heeft nagelaten duiden we aan als het 
collateraal landschap’. Collateraal (Collateral in het 
Engels) in meerdere betekenissen van het Engelse 
woord: zijdelings, als onbedoeld neveneffect 
ontstaan, maar ook in zijn tweede betekenis, meer 
toekomstgericht, als onderpand. Het ontstane 
landschap is het onderpand voor een toekomstige 
ontwikkeling naar nieuwe voorspoed. Want zowel 
in sociaal, cultureel als in economisch opzicht 
worden de mijnen nog steeds gemist. De zichtbare 
herinneringstekens van dit verleden maken duidelijk 
dat er nog een soort fantoompijn aanwezig is, 
iets wat er niet meer is maar waarvan het gemis 
nog steeds diep wordt gevoeld. De Parkstad blues 
wordt nog versterkt doordat het gebied een van de 
regio’s in Nederland is waar een demografische 
krimp voelbaar is. Dit alles maakt het initiatief hier 
een IBA manifestatie te organiseren zowel legitiem 
als ook urgent. 
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De ligging van Parkstad is een potentie op zich. 
Voor de oppervlakkige beschouwer hebben we 
het over de periferie van Nederland, maar met 
een meer internationale blik ligt Parkstad in het 
centrum van de Euregio, vol traditie, maar ook 
modern, gevormd door de mijnindustrie, open 
qua ruimtelijke structuur. De kracht van Parkstad 
zit in de unieke combinatie van stedelijkheid 
en landelijkheid. Geen stadslandschap 
in Nederland heeft zoveel beken, zoveel 
hoogteverschillen, zoveel landschappen, 
zoveel park verweven in en rondom de 
stad. Parkstad kent unieke landschappen 
die verrassend zijn en een hoge mate van 
diversiteit op een kleine oppervlakte laten zien. 
Parkstad is ‘landschappelijk’ grofweg in twee 
hoofdcategorieën in te delen: 

Het natuurlijke heuvelachtige landschap 
Dit heuvellandschap is doorsneden door dalen 
van meanderende beken met watervoerende 
en droge zijdalen. Dit landschap beslaat 
voornamelijk het grondgebied van de landelijke 
gemeenten Onderbanken, Schinnen, Nuth, 

Voerendaal en Simpelveld. Ze maken deel uit 
van het Nationaal Landschap Zuid Limburg en 
bestaan uit de grote landschappelijke eenheden 
van de Rode Beek, het plateau van Doenrade, 
het plateau van Schimmert, het bekken van 
Voerendaal en het Land van Kalk. De toeristische 
attractiviteit van dit landschap is van nature groot, 
maar door toeristen nog relatief ongekend in 
vergelijking met het Heuvelland. Deze landelijke 
gemeenten hebben gemeen dat ze grenzen 
aan het stedelijk gebied van Parkstad, ze in 
het Zuid-Limburgse landschap van beekdalen, 
plateau’s en hellingen liggen en er geïnvesteerd 
is in natuur- en landschapsontwikkeling maar 
dat dit nog niet terug te zien is in de opbrengsten 
uit recreatie en toerisme. Dit geaccidenteerde 
landschap vormde de onderlegger van een 
rijke bewoningsgeschiedenis die teruggaat 
tot de pre –historie. De ondergrond is in het 
algemeen zo vruchtbaar dat dit gebied tot de 
oudste ontginningslandschappen van ons land 
kan worden gerekend en is sindsdien bijna 
permanent in landbouwkundig gebruik geweest. 
Er is een Romeinse laag in dit landschap met de 
bijbehorende mijlpalen, villa’s, en zelfs Romeinse 
infrastructuur zoals de Via Belgica. Deze laag 
is alleen via archeologische opgravingen 

II: LANDSCHAP ALS VOEDINGSBODEM

Het door de mens gemanipuleerde landschap Het natuurlijke heuvelachtige landschap
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Het collaterale landschap

zichtbaar te maken. De Middeleeuwen hebben 
hun sporen nagelaten door bijvoorbeeld de 
aanleg van landgraven, vestiging van kastelen 
en de befaamde boerenplaatsen. Een latere laag 
zijn de buitenplaatsen zoals Kasteel Terworm 
en na het einde van de bouwstop in 1865 is er 
met de opkomst van het rijke Roomse leven en 
de mijnindustrie een indrukwekkende religieuze 
infrastructuur met vele kloosters, kerken en 
seminaries aan toegevoegd.

Het door de mens  
gemanipuleerde landschap 
Het extractie-landschap van de 19e en 20e 
eeuw kan met recht als een aparte laag worden 
aangemerkt. Het landschap van Parkstad is 
in hoge mate bepaald door de winning van 
delfstoffen in het verleden en in het heden. In de 
vorige eeuw zijn er op diverse plekken in Parkstad 
kleiwinningen gedaan, waardoor er nieuwe 
hoogtes en laagtes in het landschap zijn ontstaan. 
De klei werd gebruikt voor keramische producten. 
Maar verreweg de meest ‘landschapsvormende’ 



7

delfstof voor dit gebied is steenkool. In de 
annalen van abdij Rolduc wordt al melding 
gemaakt van steenkoolwinning. Vooral in de 
periode 1900 tot 1975 zijn er meerdere mijnen 
geopend en is het ondergrondse landschap 
doorboord met vele gangen. Op het maaiveld 
zijn de rudimenten van een intensief netwerk 
van mijnsporen nog vindbaar. Daarnaast zijn 
de plekken waar de voormalige mijnen stonden 
nog vindbaar, soms in een beeld en soms als 
gebied, maar zelden als gebouw (bij Heerlen 
station staat een mooie uitzondering). Naast het 
bekende steenkool is er ook veel bruinkool in 
het gebied gewonnen. Bruinkool werd middels 
dagbouw gewonnen en liet grote gaten achter 
in het landschap, bv de Koffiepoel en het 

Vijverpark. De bruinkool lag vaak op diepte en 
was afgedekt met een dikke laag zand. Dit zand 
werd vergraven in de omringende gebieden 
achtergelaten, bijvoorbeeld in het beekdal van 
de Rode Beek waardoor hier zandverstuivingen 
plaatsvonden. Midden in Parkstad liggen de 
gebieden waar zilverzand gewonnen wordt, 
voornamelijk voor de glasindustrie. De groeves 
zijn grotendeels nog volop in bedrijf, echter 
een deel is inmiddels uit bedrijf genomen en 
kan komende jaren heringericht worden als 
recreatieterrein en natuur. Het landschap dat 
achterblijft is een sterk geaccidenteerd landschap 
met waterplassen. Er zijn nieuwe landschappen 
ontstaan, die deels ook weer zijn verdwenen. Er 
is cultureel kapitaal opgebouwd maar ook is er 
cultureel en geestelijk erfgoed verloren gegaan. 
Het delfstoffenlandschap ‘Groevengordel’ 
of het ‘Park Gravenrode’ zijn karakteristieke 
kunstmatige landschappen. Bij deze geschiedenis 
van delfstoffen en extractie hoort ook een sterk 
uitgebouwd stedelijk weefsel waar de vele 
werkkrachten van deze bedrijfstakken gehuisvest 

Studenten uit Glasgow, 
Liechtenstein en 
Amsterdam stapelen 
lokale materialen aan 
de voet van wijngaard 
Fromberg met zicht op  
het Geuldal.

De Wilhelminaberg is 
bij uitstek een door de 
mens gemanipuleerd 
landschap.
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III: PROGNOSE

werden. De ruimtelijke structuur van het resulterende 
stedelijk landschap is pluriform en versnipperd en 
bijna een desoriënterend geheel met evenzovele 
lagen van infrastructuur die over elkaar zijn 

gesuperponeerd, een complex stadslandschap 
waarin zelfs de navigatieapparatuur in de war  
kan raken. 

Wat gaat er met het collaterale landschap van 
Parkstad gebeuren? Welke ontwikkelingen zullen 
zich de komende decennia gaan voltrekken? Hoe 
kan onze IBA inspelen op trends, deze versterken 
of juist afremmen, problemen agenderen, of zelf 
ontwikkelingen in gang zetten? En hoe kan IBA 
Parkstad zij-aan-zij met de bestuurlijke gremia 
een synergie bereiken die zicht biedt op een 
aantrekkelijke toekomst? 

We hebben geen kristallen bol om te voorspellen 
hoe veranderende ontwikkelingen van buiten 
zoals demografie, economie en klimaat invloed 
zullen hebben op de Parkstad regio. Wat we 
wel kunnen doen is de toekomst-bestendigheid 
van de IBA-portefeuille onderwerpen aan een 
soort eenvoudige stress-test. Een eenvoudige 
test die draait om de vraag welke bijdrage we 
in Parkstad, in het collaterale landschap, kunnen 
bieden aan de belangrijkste onderdelen van 
de dominante ruimtelijke beleidsagenda van 
de komende halve eeuw. In onze ogen is die 
beleidsontwikkeling opgehangen aan twee even 
belangrijke internationale verdragen. 
• Het IPPC Klimaatverdrag van Parijs waar 196 

landen (minus 1) zich verbonden de globale 
temperatuurstijging van de aarde onder de 
20C te houden. De EU heeft zich verbonden 
de uitstoot van broeikasgassen met 90-95% te 
verminderen in 2050. Dit vergt een complete 
energietransitie van fossiele naar hernieuwbare 
bronnen en een transitie naar een circulaire 
economie. 

• Het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro 
(officieel: Convention on Biological Diversity 
(CBD)) is een internationaal verdrag, waarbij 
195 landen, en de Europese Unie partij zijn. 
Verdrag is aangescherpt in 2010, het UN jaar 
van de Biodiversiteit. Dit probleem is wellicht 
nog urgenter dan het klimaat-probleem omdat 

het verlies aan biodiversiteit onomkeerbaar 
is en er weinig zicht is op de ecologische 
gevolgen van deze lawine die losgetrapt is.

Deze UN verdragen lijken ver weg en abstract 
maar door de meer en meer erkende urgentie 
deze thema’s en de bijbehorende maatregelen 
zullen doordringen, via continentale (EU) 
afspraken, Nationale programma’s tot op 
regionaal en lokaal niveau. De infrastructuur 
voor de nieuwe energie-voorziening zal 
overal zichtbaar zijn. Beide verdragen zullen 
een diepgaande invloed op de toekomst van 
de landbouw hebben, ook in onze regio. De 
transitie van de landbouw is instrumenteel voor 
het halen van de doelen van beide verdragen. 
Landbouw is een producent van broeikasgassen 
(CO2 en Methaan) maar is ook de voornaamste 
gebruiker van bestrijdingsmiddelen en 
gewasbeschermingsmiddelen die een vreselijke 
impact op de erosie van de biodiversiteit in de 
afgelopen halve eeuw heeft gehad. Verder heeft 
verdere sprawl van steden een gevreesd effect op 
de biodiversiteit. Mondiaal valt stedelijke groei 
ongeveer een-op-een samen met de hotspots van 
biodiversiteit. 

Hoe zou Parkstad zich in deze stress-test houden? 
Zoals gezegd de IBA beschouwt het collaterale 
landschap niet als een probleem maar vooral als 
waardevol vertrekpunt voor de toekomst. Thomas 
Sieverts die het woord Zwichenstadt muntte (wat 
wij als Stadslandschap vertalen), vatte het op 
de Neimed Krimplezing in Heerlen kort samen 
en spreekt over Radikale Vielfalt - extreme 
heterogeniteit - en ziet het adaptief vermogen 
van de Zwischenstadt als voorwaarde om 
21-eeuwse uitdagingen zoals klimaatverandering 
aan te gaan. Dat is een spannende stelling. Die 
21e-eeuwse uitdagingen hebben we hiervoor 
kort gekarakteriseerd. Hoe kan deze zeer 
specifieke regio daarop inspelen? En welke 
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rol, groot of klein, zou de IBA daarin weer kunnen 
spelen? De observatie van extreme heterogeniteit 
gaat eigenlijk op voor alle stadslandschappen. 
Door de relatief lage dichtheden of soms extreme 
verschillen tussen hoge dichtheden op korte afstand 
van onbebouwd terrein kan het stadslandschap 
rollen op zich nemen die in een compacte stad 
niet of veel lastiger kunnen. Op flinke schaal, 
gedecentraliseerd, energie opwekken bijvoorbeeld, 
waterafvoer en waterretentie onder controle 
houden, lokale voedselproductie organiseren, et 
cetera. Het met beken doorsneden heuvelland dat 
de onderlegger is van Parkstad voegt nog een 
paar extra talenten aan dit rijtje toe: het reliëf in 
combinatie met de groen-blauwe dooradering van 
Parkstad zorgt er voor dat ons stadslandschap, ook 
bij extreme klimaatscenario’s, zich geen zorgen 
hoeft te maken om het stedelijk hitte-eilandeffect. 
Deze natuurlijke airco van Parkstad zorgt dat 
de temperatuur zo’n pakweg 50C lager zal zijn 
dan bijvoorbeeld hartje Maastricht. De kalkrijke 
bodem waarop de hellingbossen en de soortenrijke 
kalkgraslanden gedijen zorg(d)en voor de extra 
bonus van hoge natuurwaarden dicht bij huis. Van 
belang voor de leefbaarheid en de gezondheid 
maar ook de geestelijke gezondheid. Het biedt een 
mogelijkheid onze natuurlijke affiniteit met alles 
wat leeft (biophilia) te herontdekken als de essentie 
van het mens zijn. Klinkt misschien wat zweverig 
maar deze bewustwording is volgens de eminente 

ecoloog Edward O. Wilson een van de weinige 
strategieën om de enorme erosie van de 
biodiversiteit tot staan te brengen. Bovendien 
kan in Parkstad – door de demografische krimp 
– door strategische sloop iets aan ecologische 
verbindingen en herstel van biodiversiteit worden 
gedaan. Tevens kan zodoende de luchtbeweging 
bijdragen aan een beter klimaat. 

De erosie van de biodiversiteit in het landelijk 
gebied kan een halt worden toegeroepen 
en kan worden omgebogen in herstel. Deze 
verhoging van de biodiversiteit gaat hand in 
hand met verbetering van de kwaliteit van water 
en bodem. Parkstad was tot een generatie 
terug zeer rijk aan natuurwaarden, maar de 
biodiversiteit staat al decennialang onder 
druk door landbouwkundige overexploitatie 
en versnippering. Hier liggen kansen om 
proefprojecten als kiemkristallen op te starten en 
een toeristische lading aan te geven. Kan Parkstad 
bijvoorbeeld de eerste neonicotinoïden-vrije 
regio van het land worden? Kunnen we mijnwater 
selectief laten stijgen om op gunstige plekken 
de grondwaterspiegel te verhogen? Kunnen 
we op grotere schaal hemelwater infiltreren 
op de bebouwde en verharde plateaus zodat 
de kwel beken weer watervoerend maakt De 
zijtakken van de beekdalen zijn een soort mini 
afwateringsgebieden. Kun je experimenteren 
met deze mini-afwateringsgebieden om daar de 
biodiversiteit te verhogen? Kortom IBA Academy 
kan condensatiepunten binnen de IBA projecten 
zoeken waar de biodiversiteit kan doorontwikkeld 
worden.

Er zitten bijna geen energie-transitie projecten 
in de portefeuille van de IBA. Dat is op zich 
bevreemdend want Parkstad is al heel lang 
een energielandschap. Het oude rijk van de 
watermolens veranderde in een streek van 
steenkolenwinning. Nu is vooral mijnwater 
kenmerkend voor Parkstad en de thermische bron 
voor een regionaal warmte-project. De grote 
uitdaging voor de regio zal zijn hoe deze kan 
omschakelen naar een regio die volledig kan 
draaien op hernieuwbare, in de regio gewonnen, 
energie. Zonneakkers zullen daarbij een 

Jaarlijks bloeit de helling van de Kunderberg met prachtige Orchideeën.
Deze taferelen zijn afgelopen decennia schaars geworden.
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voorname rol spelen. Wij kunnen ons voorstellen 
dat de IBA Parkstad een experimenteergebied 
wordt waar het biodiversiteit-programma 
gecombineerd wordt met de energie-transitie, 
bij voorkeur op de open plateaus. Een van de 
nog slecht onderzochte kwesties liggen op dit 
snijvlak. Wat is het gevolg van het permanent in 
de schaduw zetten van de bodem? In Parkstad 
kunnen we experimenteren met zonnepanelen op 

hoogte en op afstand van elkaar en kijken of er 
op maaiveld nog hoogwaardige streekgebonden 
vegetatie kan groeien. Kortom zijn er kansen 
voor een nieuwe agro ecologie met energiesaus 
eroverheen. Niet zomaar een zonneakker, 
maar wel meteen iets doen met neveneffecten 
zoals biodiversiteit verhogen. Deze innovaties 
zouden vanuit IBA Academy aangestuurd moeten 
worden. 

De IBA Parkstad landschapsstrategie is om de 
meest stevige groeisector van de regio, recreatie 
en toerisme, te verbinden met het grote aantal 
kleinere en grotere interessante aangedragen en 
aangewezen projecten uit de regio. Recreatie en 
Toerisme is mondiaal de grootste economische 
sector en in onze regio is de rugwind extra 
stevig omdat er al een aantal stevige trekkers 
in het gebied aanwezig zijn: SnowWorld, 
GaiaZoo en C-city om er drie te noemen. Binnen 
Parkstad Limburg is voor iedere toerist wel iets te 
vinden wat bij zijn of haar interesse aansluit. De 
WTTC organisatie heeft deze transformatie van 
‘zwart naar groen’ herkend en beloond met de 
prestigieuze Destination Award 2016. Het is de 
strategie van de IBA dit aanbod nog verder te 
verbreden en cultureel te verdiepen waardoor ook 
een verbreding van het bezoekers-profiel wordt 
gerealiseerd. Gunstig economisch neveneffect 
daarvan is dat ook het aandeel meerdaags 
toerisme zal stijgen en de lokale werkgelegenheid 
een impuls krijgt. Al deze initiatieven kunnen 
worden geënt op de goede voedingsbodem van 
de enorme natuurlijke gastvrijheid die deze regio 
kenmerkt.

We doen dat door een drietal, even 
eenvoudige als aantrekkelijke, vormen van 
infrastuctuurinvesteringen die ook nadat 

de IBA zijn tenten heeft afgebroken een 
blijvende bijdrage aan de leefbaarheid en 
de economie van de regio zullen geven. 
Er wordt een langzaam-verkeersroute voor 
fietsers en voetgangers aangelegd die zich 
door het gebied slingert en de belangrijkste 
attractiepunten aandoet. Deze ‘Leisure Lane’ 
is opgespannen tussen het station Nuth en 
station Simpelveld en biedt in twee richtingen 
een aantrekkelijke geënsceneerde ervaring die 
in staat stelt de rijke verscheidenheid van het 
gebied te beleven en de hoogtepunten van de 
IBA te bezoeken. Voor de automobilisten wordt 
de nu gereedkomende Randweg Parkstad als 
‘Leisure Ring’ ingezet om ook het oostelijke 
deel van de regio toeristisch te ontsluiten. In 
aanvulling daarop brengt de IBA de ‘Sleeping 
Experience’ in stelling. Een puntenwolk over 
het gehele gebied van overnachtingsplaatsen 
die de recreant of toerist allemaal een eigen 
verhaal vertellen. Dit gedeconcentreerde hotel, 
met een voor de bezoeker duidelijke centrale 
boekingsplek op het web, sluit naadloos aan 
bij de indrukwekkende hoeveelheid kleinere 
projecten die, door de procesarchitectuur van 
de IBA, door allerlei actoren bij het begin van 
de manifestatie zijn gesuggereerd. Deze unieke 
verblijfs- en overnachtingsmogelijkheden zullen 
bezoekers van allerlei pluimage naar de regio 
trekken. Van cultuurtoeristen tot rustzoekers 
en retraiteplekken verrijken het aanbod van 
de streek. De investeringen in de toeristische 
sfeer worden ook ingezet als de hefboom om 

IV: STRATEGIE & PROJECTEN
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de uitwisseling tussen en de beleving van stad 
en land voor de bewoners te herstellen en de 
recreatiemogelijkheden te vergroten.
De groei van toerisme wordt daarnaast als 
hefboom gebruikt om de ruimtelijke en natuurlijke 
kwaliteit van het stadslandschap te verhogen 
Het landschap van beekdalen en hellingen 
met de daarin gelegen dorpen en historische 
bebouwing is nog steeds de voornaamste reden 
voor toeristen om naar Midden en Zuid Limburg 
te komen. Om toeristen goed te bedienen, moet 
allereerst dit landschap met de daarin gelegen 
nederzettingen tip top in orde zijn. Immers, het 
landschap vormt de basis en is de belangrijkste 
troef. Het moet op elke schaal kloppen: van de 
structurele samenhang tussen stad en land tot het 
detailniveau van de botanische lekkernijen die 
voortkomen uit het biodiversiteit-programma.

De investeringen in Leisure Lane en de Sleeping 
Experience zijn prioritair, want ze vormen de 
ruggengraat en daarmee de economische 
onderlegger van de IBA en zijn daarmee 
voorwaardelijk voor andere initiatieven. Dit 
activeren van het groen en het landschap blijft 
namelijk niet beperkt tot de bezoekers van 

buiten. Voor de bewoners is er een impuls in 
de kwaliteit van de stedelijke parken en de 
landschapskwaliteit in de landelijke buitenschil 
van Parkstad. Sommige van deze opknapbeurten 
zullen tijdelijk het IBA-stempel dragen omdat 
deze meerjarige manifestatie de realisatie mede 
heeft mogelijk gemaakt. Te denken valt aan Park 
Urbana, een pop-up park wat als een groene 
nomade door de openbare stedelijke ruimte 
van Parkstad trekt en de structurele aanleg van 
wat met een knipoog Central Park van Heerlen 
is genoemd in de ruimte die vrijkwam bij de 
planmatige sloop van het Schinkelkwartier. 

De IBA strategie voor het collaterale landschap 
kunnen we samenvatten als het verbeteren van 
de stad-land relaties en het beleefbaar maken 
daarvan is de onderlegger voor een verbreding 
en culturele verdieping van het toeristische 
aanbod. Dat moet gebeuren met het toevoegen 
van specifieke verblijfs-recreatieve mogelijkheden 
die de natuurlijke gastvrijheid in de streek 
daarvoor als hefboom gebruiken. Deze ruimtelijke 
ontwikkelingen dragen uiteindelijk sterk bij aan 
een vernieuwd imago van Parkstad in Limburg, in 
Nederland en in Europa. 

vervangen door ‘De 
combinatie van de Leisure 
Lane, die doorheen het 
gebied slingert en de 
Sleeping experience, die 
als een puntenwolk van 
overnachtingsplaatsen 
over waaiert, vormen 
samen de ruggengraat en 
daarmee de economische 
onderlegger van de IBA.’
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De strategie wordt gecompleteerd met een  
drietal vuistregels:
1. IBA Parkstad ziet er op toe dat elk IBA project 

een bijdrage levert aan het toeristisch recreatief 
product en profiel van de regio. Projecten 
moeten zich positioneren in het toekomstige 
recreatieve landschap en een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de economische 
structuurversterking. 

2.  IBA Parkstad bevordert dat al haar projecten 
in het collaterale landschap een bijdrage 
leveren aan het verhogen van de biodiversiteit 
van de regio. 

3. IBA Parkstad zal in de uitvoering van projecten 
aansturen op klimaatneutrale uitvoering en 
functioneren en bij het materiaalgebruik toetsen 
op duurzaamheid en de bijdrage aan de 
circulaire economie.

De Leisure Lane leidt 
langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden 
van de regio.
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Hieronder volgt een selectie van IBA-projecten 
die de overkoepelende doelstelling van IBA 
Parkstad en meer bepaald de opgaven van 
het collaterale landschap ondersteunt. De 
behandelde projecten hebben een complexe 
voorgeschiedenis zowel binnen als buiten de 
invloedsfeer van de IBA. IBA Parkstad heeft de 
projecten van extra waardes voorzien. Daarvoor 
zijn tijdens het veredelingsproces verschillende 
instrumenten aangewend zoals bijvoorbeeld 
de kooperatives verfahren. De projecten zijn 
gerangschikt in een vijftal categorieën:

1. Beeldbepalende projecten 
2. Infrastructurele ruggengraat voor toeristisch-

recreatieve ontwikkeling
3. Projecten die plekken activeren
4. Projecten die mensen activeren
5. Stad-land transferia

1. Beeldbepalende projecten
Het is niet toevallig dat de twee beeldbepalende 
IBA projecten in het collaterale landschap allebei 
geënt zijn op de relicten van het industriële 
landschap, op de morenes die de industriële 
gletsjer, heeft achtergelaten. De openstelling 
van de zilverzandgroeves en een euregionaal 
symbool op de Wilhelminaberg in park 
Gravenrode bouwen voort op de industriële 
reminiscenties van de mijntijd. Deze projecten 
zijn van euregionaal belang en roepen voor de 
bezoeker een positieve emotie op. 

Wilhelminaberg 
De Wilhelminaberg herinnert aan het glorieuze 
mijnverleden van de regio. Het is nu het symbool 
geworden van de nieuwe economie van Parkstad 
Limburg. Op en rond de Wilhelminaberg is een 
groot aanbod van toeristisch- en dagrecreatief 
aanbod ontstaan, deels gestuurd, deels spontaan 
ontwikkeld. Doelstelling van de IBA is om de 
top van de Wilhelminaberg tot een waardevol 
oriëntatiepunt voor de regio te laten uitgroeien. 
Daarvoor heeft IBA samen met gemeente 
Landgraaf en Snowworld een internationale 
ontwerpcompetitie georganiseerd, de naar IBA 
Duitsland beproefde methode van kooperatives 
verfahren. Het winnende ontwerp voor de 
top is de ‘Oloïde’ van ontwerpbureau NEY 
+partners. Deze Oloïde – een geometrische 
figuur bestaande uit twee golvende cirkels die 
samen een 8-vorm maken – ligt in het verlengde 
van de in het oog springende trappartij. Het 
38-meter hoge bouwwerk is eveneens via deze 
trappen begaanbaar en biedt bezoekers een 
uniek uitzicht over de Euregio. ‘Het plan is van 
een buitengewone kwaliteit en voorziet in de 
gevraagde swing voor de regio’, schrijft de jury  
in haar eindrapportage. 

‘’Deze regio verdient deze kroon op al het werk 
dat we de afgelopen jaren hier verzet hebben 
en waar we ook in de toekomst nog hard aan 
willen werken. We hebben niet voor niets in het 
voorjaar van 2016 een toeristisch internationale 
prijs gekregen. Ik denk dat we daaraan kunnen 
ontlenen dat we echt een enorme transformatie 
achter de rug hebben en dat IBA ons alleen maar 
helpt om die transformatie verder door te zetten. 
De Oloïde is daarvoor een mooi symbool om dat 
kantelpunt te markeren’’ 
Kelly Regterschot, directeur IBA Parkstad

Wilhelminaberg met de Oloide 
als kroonstuk voor de toeristisch-

recreatieve voorspoed
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Silica Valley na de transformatie volgens ontwerp Eelco Hooftman Gross.Max. Edinburgh
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DEELPROJECT IN THE PICTURE  
Sibelco groeve – ‘Silica Valley’  
verdieping Plan van Transformatie door Gross. 
Max. Landscape Architects, Edinburgh 

‘The Silica Valley master plan concept envisages 
the ongoing transformation of the Sibelco Quarry 
site into a dynamic landscape exploring and 
exposing past, present and future. This is a stratified 
landscape, which extends deep below the surface 
and consists of complex geological formations 
containing natural resources such as coal and silver 
sand. It is also a landscape shaped by mineral 
exploitation where huge quantities of material are 
constantly shifting and a system of conveyors and 
structures. A new topography has been created 
of plateaus, heaps, hills as well a series of lakes 
revealing the groundwater and creating new 
opportunities for both man and nature to colonize. 
The landscape may be regarded as palimpsest 

of time from the Carboniferous to a new geologic 
epoch of the Anthropocene in which humans alter 
the planet sufficiently so that landscape processes 
are being reshaped by human interactions. In 
other words; a shifting site, not a monument but 
an ongoing experiment. For the future of the site 
it important to orchestrate some of the large scale 
transformation of the site such as the shaping and 
location of the quarry lakes; the formation of a 
new landmark steenberg and the creation of a 
woodland framework. The large scale / long term 
can be combined with the small scale/ short term. 
The latter acting as catalyst –sometimes ‘agent 
provocateur’ - to initiate change and facilitate 
public participation. Opportunities will be created 
for curated levels of public engagement to provide 
views and experiences to the ongoing quarrying 
operations. Our vision for the Silica Valley may 
facilitate future enterprise; in first instance this may 
be a spin off of the (high-tech) silver-sand product 

to attract companies closed to its natural resource. 
Providing energy utilizing thermal mine-water 
heating as well solar panels may act as incentive 
for new industries such as hydro pond glasshouses. 
The site will be manifest as an object of nature 
and a subject of culture. Of course, the site is 
all about Place, Memory and Nature but also 
we believe about Space, Time and Technology! 
We were excited to see that the mining history in 
South Limburg also promoted a heroic sense of 
progress and embraced a unique breed of local 
modernism. We like to envisage our project as 
part of this heroic tradition. “The long-held barriers 
between nature and culture are breaking down. It’s 
no longer us against Nature. Instead it’s we who 
decide what nature is and what it will be. In this 
new era, nature is us’. (Crutzen en  
Schwägerl 2011).

Museale ruimte in de gereconstrueerde heuvel naar de oorspronkelijke plannen van stedenbouwkundige ir. Jos Klijnen 
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Groevengordel
Tussen nu en 2030 vormen de zilverzandgroeves 
het dynamische decor van een veranderend 
landschap waarop tijdens de IBA periode 
ingespeeld kan worden. De geleidelijke 
openstelling van de zandgroeves is een 
schitterende kans om een nieuw cultureel 
zelfbewustzijn in de regio op te bouwen. 
De zilverzandgroeves zijn onderdeel van 
de groevengordel, een overgangsgebied 
tussen de stad en de natuur bestaande uit een 
aaneenschakeling van groeves die een rijke 
historie van mijnbouw en delfstoffenwinning vormt. 
Zilverzandexploitanten Sibelco en Beaujean 
willen hun zilverzandwinning de komende 
decennia voortzetten. Tegelijkertijd zijn delen 
van groeves inmiddels al uit bedrijf genomen 

en kunnen komende jaren heringericht worden 
als recreatieterrein en natuur. Hoe kunnen deze 
bijzondere delfstoflandschappen zich komende 
jaren ontpoppen van gesloten naar binnen 
gekeerde gebieden tot open, toegankelijke en 
betekenisvolle plekken in de stad? Met deze 
centrale vraag heeft IBA Parkstad voor de Sibelco 
groeve een kooperatives verfahren georganiseerd 
met drie internationale teams om een ontwerpvisie 
van het Plan van Transformatie uit te werken. 
Eveneens om het lopende IBA kandidaatproject 
internationale ‘schwung’ te geven en het voor 
de gehele regio als toonbeeld te verheffen. 
Met tot de verbeelding sprekende oplossingen 
die naast fysiek, ook verhalend heel sterk zijn 
hebben de teams zowel de cultuurhistorische als 
economische toekomstwaarde van de site verrijkt. 

Transformatieplannen  
Matthias Armengaud AWP
en Jean Pierre Pranlas Parijs
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Voor de Vrieheide groeve van Beaujean heeft 
IBA Parkstad samen met Beaujean Zilverzand het 
Belgische kunstenaars-architectenduo Gijs Van 
Vaerenbergh opdracht gegeven om een fysieke 
interventie voor de Vrieheide groeve voor 
te stellen. 

INTERVENTIE GROEVE VIERHEIDE

IBA

BEAUJEAN

GIJS VAN VAERENBERH

Belvedere, voorstel 
artistieke interventie voor 
de Vrieheide groeve van 
Beaujean zilverzand door 
Gijs Van Vaerenbergh

DEELPROJECT IN THE PICTURE  
Beaujean groeve – ‘Belvedère’  
voorstel artistieke interventie van Gijs Van 
Vaerenbergh, Leuven 

De groeve is vandaag een bijzondere ruimte. Het 
is een soort artificiële vallei, waarrond de stad 
in de voorbije decennia is gegroeid. Ondanks 
de grote schaal en de bijzondere ruimtelijke 
kwaliteiten, maakt de groeve vandaag geen 
deel uit van het publieke stadslandschap. Het 
ontsluiten van de groeve, op een visuele en 
mentale manier is een belangrijk uitgangspunt 
voor de interventie. De zandwinning heeft 
een kratervormige put gemaakt, met centraal 
een grote watermassa. De randen van de 
site liggen zo’n 15m hoger dan het water. De 
taluds lopen overal in een helling van 1:2, al 

dan niet met horizontale plateaus bovenaan, 
tussenin en onderaan. De interventie wil 
deze helling voelbaar maken en daarmee 
de impact van het industriële proces van de 
zandwinning. Het voorstel bestaat er in een 
nieuwe belvédèrepark te maken door een 
stukje van de groeve toe te voegen en te laten 
aansluiten op de publieke ruimte naast de 
Unolaan. Hiertoe wordt een platvorm gemaakt 
zodat het niveau van de Unolaan door kan 
lopen in de groeve. Omdat de rest van de 
groeve afloopt, ontstaat een uitzichtpunt, een 
platform, een balkon, een mirador. Het verschil 
tussen de aflopende taluds en het horizontale 
platform wordt mogelijk gemaakt door een 
serie keerwanden. Ontwerpend onderzoek 
heeft geleid tot een bijzondere methode, 
waarbij het principe van Secanspalen wordt 

gebruikt. Hierbij worden betonnen palen naast 
elkaar in de grond gevormd door middel van 
een roterende injectiekom die cementspecie 
met de bestaande grond vermengt. Deze 
methode kan gemanipuleerd worden waardoor 
met verschillende parameters, bijzondere 
configuraties kunnen worden gemaakt. De 
snelheid en druk kunnen de sectie van een kolom 
laten variëren. Maar ook de hoek kan variëren, 
waardoor de wanden niet verticaal moeten 
lopen maar een regelvlak kunnen beschrijven. 
Na het vormen van de palenwand, wordt de 
omliggende grond afgegraven, zodat de wand 
bloot komt te liggen, als ware het een artefact dat 
vrij komt te liggen door de industriële activiteit 
van de zandwinning. 

Tijdens de IBA periode worden delen van de 
zandgroeves geleidelijk aan opengesteld aan 
het publiek middels culturele manifestaties en 
een fysiek recreatieve wandeling, rondje groeves 
genaamd. Daarmee kan een aantrekkelijke 
geënsceneerde ervaring worden aangeboden 
die in staat stelt het unieke geaccidenteerde 
delfstoffenlandschap met waterplassen 
te beleven. 
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INTERVENTIE GROEVE VIERHEIDE

IBA

BEAUJEAN

GIJS VAN VAERENBERH

2. Infrastructurele onderleggers 
De aanleg van de Leisure Ring en Leisure 
Lane vormen de feitelijke infrastructuur die 
de regio ontsluit en bleefbaar maakt voor de 
bezoeker maar ook voor de bewoners. Het 
is daarmee een sleutel in de versterking van 
de toeristisch/recreatieve en daarmee de 
economische en ruimtelijke samenhang van de 
regio. Beide projecten vormen de etalage van 
het achterliggende gebied en zijn daarmee 
onderlegger van de andere IBA-projecten.

Leisure Lane 

De huidige groengebieden in Parkstad zijn 
zeer matig beleefbaar en bereikbaar. De 
gebieden zijn niet of nauwelijks met elkaar 
verbonden. De huidige recreant fietst daarom 
altijd voor lange delen door stedelijk gebied. 
Het ongestructureerde stedelijk landschap van 
Parkstad maakt daarnaast dat je niet gemakkelijk 
de weg vindt in het gebied. Door een slechte 
verbinding met het ommeland kent het gebied 
een tamelijk geïsoleerde ligging. De regio 
kent een zeer laag fietsgebruik. Een heldere 
en aantrekkelijke route kan mensen uitdagen 
om meer te fietsen of te wandelen. De Leisure 
Lane wordt de komende jaren aangelegd als 
een attractieve langzaam-verkeersroute voor 
fietsers en voetgangers. De route slingert zich 
door het gebied en biedt een interessante 

De route ligt op het 
landschap en ‘golft’ met 
het landschap mee

landschappelijke en cultuur-historische beleving 
aan. Het vormt de verbinding tussen de leisure 
attractiepunten en andere IBA-projecten én het 
vormt de ontbrekende schakel in het internationale 
netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de 
Duitse Vennbahn en het Belgische Kolenspoor. De 
route is recreatief-toeristisch zeer interessant en 
heeft tegelijkertijd ook praktische voordelen voor 
Parkstedelingen die op de fiets naar het werk, 
naar familie of naar huis gaan. 
Met de Leisure Lane wordt het toeristisch recreatief 
profiel van de streek versterkt, worden de leisure 
attracties verbonden en wordt de Parkstedeling 
gestimuleerd om meer te bewegen. 

Leisure Ring 
‘’De ring kan aan duizenden gebruikers per dag 
de identiteit, verscheidenheid en attractiviteit van 
Parkstad etaleren.’’ 
Steven Slabbers, Bosch Slabbers

Eén van de oorzaken van het niet zien, niet 
beleven van het toeristisch aanbod is het 
ontbreken van een overkoepelend symbool, een 
eenvoudig pictogram waardoor de argeloze 
passant direct begrijpt dat Parkstad vele parels 
te bieden heeft. De gedachte is ontstaan om 
de aan te leggen Buitenring Parkstad Limburg 
dubbel te gebruiken. De buitenring is een 
belangrijke ontsluiting van oostelijk Parkstad 
Limburg maar kan ook gebruikt worden als 
een communicatiemiddel. Indien de buitenring 
op de juiste wijze wordt ingericht, kan de 
berijder ervaren en aflezen dat de weg door 
een bijzonder toeristisch gebied voert. Door 
de vormgeving van de Leisure Ring wordt deze 
een op zichzelf staande attractie met verwijzing 
naar de aan de Leisure Ring gelegen toeristische 
bestemmingen. De Leisure Ring is daarmee een 
verbindend element tussen alle bestaande en 
in de toekomst nog toe te voegen toeristische 
bestemmingen: Een etalage van 39km. 
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De Leisure Lane 
ontsluit de bijzondere 
natuurlijke en kunstmatige 
landschappen direct of 
via tussenschakels

De Leisure Lane is aangetakt 
op het onderliggend 
fietsnetwerk
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naar een duurzame lange termijn herbestemming. 
Het grootste hotel van Limburg sluimert namelijk 
in Parkstad. En het goede nieuws is dat het voor 
het grijpen ligt. Er kan een ‘regiohotel’ ontstaan 
met de meest diverse en meest verspreide kamers 
van Nederland, gebouwd op de coöperatieve 
kracht van de lokale bewoners en ondernemers 
van Parkstad, met een uniek profiel. We stellen 
voor om dit project ‘hotel Park Urbana’ te noemen 
als metafoor voor de unieke stad-land relatie in 
de regio. Het project kan tijdens de IBA periode 
als een artistiek cultuurproject starten. Het kan 
bijvoorbeeld middels een open oproep burgers 
en ondernemers aanzetten en stimuleren tot 
diverse initiatieven, en mogelijk tot definitieve 
herbestemmingen van bestaand patrimonium. 
Met het project zou IBA tot en met de expo de 
socio-economische meerwaarde van het concept 
kunnen zichtbaar maken en testen in de hoop 
dat ondernemers het concept toe-eigenen en 
het nadien verder ontwikkelen. Het ontsluiten 
van te ontdekken parels kan een belangrijke 
positie innemen binnen een ruimere branding 
strategie van Parkstad als toeristische regio. Het 
activeren van bestaand vastgoed, met recreatie 
en toerisme als hefboom, is een uniek potentieel 
binnen Parkstad. Daarnaast wil het project ook 
het bewustzijn vergroten over het kapitaal van 
de regio, de gastvrijheid, het gecultiveerde open 
landschap. Het bewaren en verzorgen van deze 
groene kwaliteit is existentieel voor de groei van 
het toerisme in de regio en als opschaling van 
het reeds getest ‘hotel Park Urbana’ in centrum 
Heerlen. Door te werken op nieuwe menselijke 
relaties – en beroep te doen op de rijkelijke 
gastvrijheid die kleeft aan de regio – is de winst 
naast economisch en ecologisch vooral ook 
sociaal. Het toeristisch bereik van het project kan 
volgens onze inschatting dan ook best groots en 
wijds zijn. 
 

3. Projecten die plekken activeren 
Onderdeel van de IBA-strategie is het op een 
vrolijke, niet nadrukkelijke manier verleiden 
van bezoekers tot een meerdaags verblijf 
aan de Parkstad-regio. We doen dit door een 
puntenwolk van kleinere projecten te ontwikkelen 
die bijzondere plekken binnen de regio in het 
zonnetje zetten. Soms gaat het om het geven 
van een groene kwaliteits-boost (Park Urbana). 
Soms gaat het om het – al dan niet tijdelijk – 
transformeren van deze plekken in spannende 
overnachtings- of verblijfsplekken. 

Sleeping Experience 
Naar aanleiding van het project ‘pop-up 
hotel Oerland van Kalk’, ingezonden door 
de coöperatie Land van Kalk tijdens de open 
oproep, heeft IBA een prijsvraag uitgeschreven 
met als opgave: ‘het meerdaags verblijfstoerisme 
te versterken, de toeristen te verwonderen en 
de verblijfsaccomodaties te diversifiëren en te 
vernieuwen middels tijdelijke, zelfvoorzienende 
en mobiele hotelkamers’. Z33 i.s.m. RE-ST heeft in 
opdracht van IBA als curator het concept van het 
pop-up hotel kritisch onderzocht en dit in relatie 
tot de noden van Parkstad als stad in krimp. Wat 
zijn de ruimtelijke noden van Parkstad? Welke 
ruimtelijke recepten zijn nodig die een gunstige 
impact kunnen hebben op de ontwikkeling 
van Parkstad? Hoe kan het aanbieden van 
unieke overnachtingsplaatsen bijdragen aan de 
gewenste programmatische en ruimtelijke groei 
van Parkstad als krimpregio? Met deze kritische 
reflectie wil Z33/RE-ST agenderen dat de 
ruimtelijke groei van een krimpstad hoofdzakelijk 
gebaat is bij creatieve en concrete oplossingen 
voor het grote aanbod aan leegstaand vastgoed. 
En dus veel minder aan het toevoegen van nieuwe 
(mobiele) bouwsels in het landschap. Toerisme 
kan hierbij een wervende katalysator zijn om 
deze mentale en fysieke leegstand in de regio 
zichtbaar te maken en hiervoor oplossingen te 
genereren. Het aanbod aan te (her)ontdekken 
bestaand vastgoed is immers uitermate groot en 
divers. De behoefte aan unieke slaapplaatsen 
kan hier heel eenvoudig aan gekoppeld worden. 
Al dan niet als een tussentijds gebruik onderweg 

OBJECT IN HET LANDSCHAP

Het gebouw anticipeert de terugkomst van de beekdal ecologie en 
het daaraan verwante landschap. Het ontvangstgebouw behoud de 
doorstroming van water als een centraal thema in de toekomstige 
beleving van het gebied en het gebouw. Functioneel zou er ook een 
wisselwerking tussen de verschillende gebouwen en hun watercycli 
kunnen plaatsvinden indien dit iets oplevert qua watergebruik en 
duurzaamheid.

Doorsnede van ontvangstgebouw in nieuw beekdal landschap

Referentiebeelden van beekdal ecologie
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Rioolwaterzuiveringsinstallatie  
(RWZI) Terworm (gemeente Heerlen)

Bestemming elementen RWZI terrein volgens herinrichtingsplannen van Ben Taken 
ism L27 Architecten (Atelier toren) en Rademacher de Vries Architecten (entreegebouw)
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BESTEMMING ELEMENTEN
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C H A T I M     -     V A N   D E R   V A L K   H O T E L S     -     C O O P   L A N D S C H A P S P L A N N I N G

januari 2017

doorsnede (schematisch)

OBJECT IN HET LANDSCHAP

Het gebouw anticipeert de terugkomst van de beekdal ecologie en 
het daaraan verwante landschap. Het ontvangstgebouw behoud de 
doorstroming van water als een centraal thema in de toekomstige 
beleving van het gebied en het gebouw. Functioneel zou er ook een 
wisselwerking tussen de verschillende gebouwen en hun watercycli 
kunnen plaatsvinden indien dit iets oplevert qua watergebruik en 
duurzaamheid.

Doorsnede van ontvangstgebouw in nieuw beekdal landschap

Referentiebeelden van beekdal ecologie

Plannen voor RWZI Terworm
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DEELPROJECT IN THE PICTURE  
De opblaasbare hotelkamer 
schetsontwerp van Inter-Alter interieurarchitecten 
(Valkenburg) in het kader van een prijsvraag 
voor mobiele hotelkamers in het Land van Kalk 

‘Tijdens onze verkenningswandelingen (en 
verdwalingen) door het land van Kalk, vroegen 
wij ons meermaals af wat we wilden toevoegen. 
Wat had het landschap nodig? Niet zozeer 
esthetisch, maar meer in toeristische zin, in de 
beleving. In onze ogen, en met de doelgroep in 
gedachte, is het landschap af. Iedere volgende 
interventie zou de beleving kunnen doen 
aantasten, of op zijn minst in twijfel kunnen 
trekken. Voor ons was duidelijk dat we het land 
zelf niet wilden aanraken. Deze keuze werd 
aangemoedigd door de aanwezige krimp binnen 
het gebied. Een ontwikkeling die van invloed is 

op de leegstand binnen de kernen van het Land 
van Kalk. Alleen al in Voerendaal staan ruim 100 
woningen leeg. In het gehele gebied tellen we 
meer dan 18000 m2 leegstand. En dan spreken 
we nog niet eens van de leegstaande religieuze 
gebouwen, de stallen of de kalkovens om maar 
eens een aantal andere bijzondere locaties te 
noemen. Deze sociaal maatschappelijk kwestie 
is voor ons een oogstkaart van potentiële 
hotelkamers. Een strategie die bij ons past als 
interieurarchitecten. Wij houden ons tenslotte 
bezig met het ontwerpen van interventies binnen 
bestaande structuren. Het ontwerp betreft een 
volledig zelfstandig werkend apparaat dat 
iedere bestaande binnenruimte tijdelijk tot 
hotelkamer kan transformeren, zonder blijvende 
aantasting van de donorruimte. Het apparaat 
zelf faciliteert in de benodigde functies, maar 
biedt zelf nog niet de ruimte om hier gebruik 

van te maken. Er is een aantal “behangzakken” 
nodig om die ruimte te laten ontstaan. Door 
het “behang” op te blazen adapteert men de 
vorm van de donorruimte. Ze hebben elkaar 
als het ware nodig. Het tijdelijke hergebruik (en 
de her-interpretatie) van meubels en objecten 
die reeds aanwezig zijn in het bestaande 
gebouw wordt aangemoedigd. Een opgeblazen 
hotelkamer vertelt zo steeds het verhaal van de 
donorruimte. Dat kan een kalkoven zijn middenin 
in het landschap, maar ook een typische 
doorzonwoning, een stal of boerderij. Ieder 
object wordt zo tijdelijk getransformeerd tot een 
bijzondere en unieke overnachtingsmogelijkheid. 
Kortom, een beleving, die haar logees steeds 
verrast, uitdaagt hun verwachtingen bij te stellen 
en stimuleert anders te kijken naar de omgeving.’
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Park Urbana
Park Urbana is een eerste symbolische aanzet 
voor een groener centrum van Heerlen en zoekt 
naar nieuwe verbindingen tussen het groen, de 
stad, kunst en cultuur. Dit tijdelijke pop-up park 
loopt vooruit op een langlopende herontwikkeling 
van het centrum onder de naam bidbook 
Urban Heerlen. Park Urbana is een vorm van 
placemaking: in gezamenlijkheid de openbare 
ruimte opnieuw ontdekken en ontwerpen om 
zo de relatie tussen mens en omgeving blijvend 
te versterken, een vorm van biophilia. Het 
groenassortiment is geïnspireerd op typische 

landschappen uit Parkstad en tracht daarmee de 
unieke stad – land relatie te manifesteren. Park 
Urbana is in 2016 op initiatief van IBA Parkstad 
ontstaan en is elk jaar wisselend van karakter en 
vindt plaats op een nieuwe plek in het centrum 
van Heerlen. Na elke editie waaiert het park uit 
over de regio en trekt het een groen spoor door 
Parkstad. Gemeenten, buurtverenigingen, burgers 
en bedrijven adopteren groen en plaatsten die 
op plekken die zij willen vergroenen. Hiermee 
worden plekken vergroend en dragen ze bij aan 
de gewenste biodiversiteit. 

DEELPROJECT IN THE PICTURE  
PARK URBANA 1 & 2

Park Urbana 1.0 was in 2016 een tijdelijk 
stadspark op het Van Grunsvenplein dat de 
typische fruitlandschappen van de regio in een 
stedelijke omgeving plaatste. IBA Parkstad en 
Cultura Nova gingen in dit project gezamenlijk 
op de groene toer om de verbeelding duurzaam 
te prikkelen. Tijdens en na Cultura Nova werd 
er op het betonnen plein voor de Heerlense 
stadsschouwburg een sfeervolle fruitboomgaard 

aangelegd als voorloper voor een structurele 
vergroening van het Schouwburgplein en 
omgeving. Het park werd breed omarmd door 
de Parkstedelingen.

Park Urbana 2.0 was in 2017 het decor voor 
een gelegenheidshotel ‘Hotel Park Urbana’ dat 
werd samengesteld uit groene elementen en 
georganiseerd werd door gemeente Heerlen en 
stichting de Vijf Pleintjes i.s.m. IBA Parkstad. Een 
openluchthotel compleet met receptie, lounge, 
wellness-centrum, nachtclub en slaapkamers. 

Dankzij vele activiteiten op en rondom de Vijf 
Pleintjes was de Heerlense binnnenstad de 
afgelopen zomer een populaire bestemming 
voor velen, en niet enkel voor mensen uit de 
omgeving. Hotelkamers vonden daarom gretig 
aftrek. Hotel Park Urbana bood slapen in urbane 
tenten aan als alternatief voor een traditionele 
hotelovernachting. Gasten konden gebruik 
maken van de vijf unieke tenten die onder 
handen werden genomen door (lokaal)  
bekende kunstenaars.
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4. Projecten die mensen activeren
In verschillende woonwijken zijn er teams 
van onder meer de IBA projecten Ikgroenhet, 
Gebrookerbos. L’Ortye, Bee City gestart met 
het vergroenen van de omgeving. Door middel 
van kleine burger- of ondernemersinitiatieven, 
zoals het vergroenen van de eigen voortuin 
of het opstarten van een pluktuin, worden 
Parkstadbewoners actief betrokken bij het 
verbeteren van hun eigen leefomgeving. 
Bovengenoemde initiatieven missen echter nog 
voldoende kritische massa waardoor ze ook 
nog onzichtbaar zijn. Al deze initiatieven moeten 
tijdens de IBA gezamenlijk nog momentum 
bereiken. Wij stellen voor om deze groene micro-
initiatieven te verbinden met grotere IBA projecten 
zoals de Leisure Lane, Sleeping Experience of 
Park Urbana. Daarmee krijgen ze veel meer 

aandacht en leveren ze een consequentere 
bijdrage aan bijvoorbeeld het vergroten van de 
biodiversiteit of versterking van het toeritisch-
recreatief landschap.

Het project van Bee 
Collective zal bijdragen 

aan de biodiversiteit van 
de regio door Sky Hives 

als mijlpalen aan de 
Leisure Lane te plaatsen. 

De eerste Sky Hive  
in Parkstad werd 

geplaatst in juli 2017
 in Nuth.

Bewoners vergroenen 
samen met het Ikgroenhet 
team hun voortuinen  
in Landgraaf.
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5. Stad-land transferia 
Het stedelijk gebied van Parkstad wordt 
dooraderd of omgeven door een aantal typische 
natuurlijke en gemanipuleerde landschappen.  
Elk landschap heeft een uitgesproken schakelpunt 
die de overgang tussen stad en land duidelijk 
markeert. Het zijn stuk voor stuk bijzondere 
en voor dat landschap karakteristieke punten. 
We noemen ze transferia omdat de bezoeker 
ook van de ene vervoersmodaliteit naar de 
andere kan switchen. Van de auto, naar fiets en 
wandelschoenen. Het zijn plekken waar je écht 
het landschap ingaat. 

De belangrijkste transferia zijn: 
Rolduc aan het Wormdal: Abdijpark, spiritualiteit & 
stilte aan de grens 
Wilhelminaberg aan de Anstelervallei / Park 
Gravenrode: natuur versus artificieel landschap, 
grootschalige leisure, panorama, water 
Mondriaan en hoeve Imstenrade aan het Land 
van Kalk: oerland, kalksteen, plateau met steile 
hellingen 
Kasteel Hoensbroek en Terworm aan het Bekken 
van Heerlen: beekdalpark, hoeves & kastelen, 
beken, productieland 
Kasteel Etzenrade, fietsersbrug aan het dal van de 
Rode Beek: bos en natuur aan de grens 
Groeve Sibelco aan het Heidenatuurpark: water 
en zandpark, natuur en artificieel landschap, 
blauwe hart, groeves

PROJECT IN THE PICTURE  
Mondriaan

Zorgcentrum Mondriaan sloopt haar voormalige 
hoofdgebouw achter het ziekenhuis van Heerlen 
op een duurzame en vernieuwende manier. 
Nuttige elementen worden gerecycled en het 
overige sloopafval wordt eveneens verwerkt in 
bouwmaterialen. Een relict van het voormalige 
gebouw blijft staan en wordt onderdeel van 
een nieuw park, dat een groene fiets- en 
wandelverbinding vormt tussen enerzijds de 
Daelsweg, en daarmee de entree van het Land 
van Kalk en Heuvelland in, en anderzijds de 
groene long van het Geleenbeekdal. 
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De IBA Parkstad manifestatie Expo 2020 wordt 
vanuit alle IBA thema’s gevoed. Vanuit het thema 
Collateraal landschap stellen we een selectie voor 
van grotere en kleinere acties en manifestaties 
voor, waaran het verhaal van het collaterale 
landschap te beleven is. Het terugtrekken van 
de industriële gletsjer en de herwaardering van 
de morenes die het achterliet. We richten ons op 
de bewoners en bezoekers van de streek, op de 
professioneel geïnteresseerden in de IBA en op 
de politiek en IBA partners. De Expo 2020 biedt 
een meerdaagse belevenis voor ogen, oren en 
smaak! Ambitie is de bezoekers een onbekend 
deel van ons land te laten ontdekken, bewoners 
met andere ogen naar hun eigen streek te laten 
kijken en buitenlandse vakgenoten uit te lokken 
naar Parkstad te kijken en te vergelijken met hun 
eigen stadslandschap.
In de tijd is EXPO 2020 opgespannen tussen een 
daverende klapper aan het begin in januari 2020 
en een feestelijke finissage in augustus 2021. 
Wat de streek te bieden heeft wordt het mooist 
verklankt door ‘blaasmuziek’. Daarmee stellen we 
voor de EXPO zowel te beginnen alsook mee af 
te sluiten. 
De start van de EXPO is een moment voor de 
bestuurders om samen met alle betrokkenen te 
vieren wat is tot stand gebracht en dat over te 
dragen aan de streek. Als openingshandeling 
staat in de groeve een verdekt opgestelde 
blaaskapel die aan het spelen is. De groeve 
werkt als een levensgroot klankbord die de tonen 
van de koperblazers tot ver in de omtrek doet 
horen. Het gezelschap loopt nieuwsgierig naar 
de muzieklocatie toe. In de groeve gekomen is 
voorstelbaar dat een locatie theater uitvoering 
o.i.d. de opening luister bijzet.  
De feestelijke finissage maakt, hoe kan het 
anders, gebruik van de unieke conjunctie in 
2021 tussen het afsluiten van de IBA EXPO en het 
vierjaarlijkse Wereld Muziek Concours WMC 
2021. Een beroemd festival waar Kerkrade 
even de Wereldhoofdstad van de muziek is en 
dat ook de internationale uitstraling van de IBA 
kan onderstrepen en waar twee soorten van 
cultuur samenkomen. Over de manier waarop 

een jumelage tussen beide manifestaties vorm 
moet krijgen moet uiteraard nog uitgebreid 
worden nagedacht, maar in de drie weken 
dat het WMC duurt lukt het vast om een paar 
raakpunten te vinden. We kunnen denken aan het 
voor de gelegenheid opschalen van het project 
‘sleeping experience’ door groot, leegstaand 
vastgoed geschikt te maken en beschikbaar 
te stellen voor de leden van de tientallen 
‘brassbands’, ‘showbands’, ‘mars bands’ en niet 
vergeten hun dirigenten. Een nieuwe plus op de 
spreekwoordelijke gastvrijheid die dit festival al 
sinds 1951 omringt. Zelfs voor een bescheiden 
plus gaat het om zoveel slaapplaatsen dat zelfs 
Rolduc wel eens te klein zou kunnen blijken. 
In 2005 waren er bijvoorbeeld zo’n 19.000 
deelnemers en 650.000 bezoekers. 

In de vaste opstelling van de EXPO 2020-
2021 dragen wij vanuit het thema Collateraal 
landschap drie projecten voor, die in 
gezamenlijkheid het verhaal kunnen vertellen: 
De ‘Leisure Lane’, de ‘Groevengordel’ en de 
‘Sleeping Experience’.

Sleeping Experience 
In 2018 kan reeds een start gemaakt worden 
met het programmeren van een tiental unieke 
slaapplekken onder het curatorschap van Z33/
RE-ST. We moeten deze startfase begrijpen als de 
fase van de ‘verbeelding’ - van het ‘experiment’. 
Via verschillende performances verbeelden we de 
‘waarden’ van het concept. Het is de fase van een 
try-out. Die mag slagen of mislukken, maar moet 
in elk geval geëvalueerd en besproken worden. 
De proef moet verwondering en nieuwsgierigheid 
wekken en tot deelname aanwakkeren. Na 
de proef kan worden nagedacht over een 
verdienmodel. Die zal alleen sluitend te krijgen 
zijn bij gratie van toe-eigening door velen. Men 
moet het idee ‚omarmen’, samen zeggen ‘laten 
we dit doen. Vandaar de proef. De performance 
moet dus vooral deze toe-eigening’ uitlokken. 
Als dit niet gebeurt dan is er dus duidelijk geen 
behoefte aan deze vorm van circulair toerisme. 
Het is een verdienmodel dat per definitie niet 
éénzijdig kan ontwikkeld worden zoals een lineair 
model. Zoals hiervoor al gemeld moet ‘sleeping 

V: EXPOSURE 2020
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experience’ worden uitgebouwd om in 2021 
een rol te kunnen spelen tijdens het gezamenlijke 
Slotakkoord van IBA en WMC. 

Groevengordel
De Groevengordel als geheel vergt een 
geduldige en geleidelijke ontwikkeling die in de 
pas loopt met het uit gebruik nemen daarvan. 
Voor de EXPO kan in elk geval de eerste stap 
met het publiek toegankelijk maken van dit 
bijzondere extractie-landschap. Wij stellen voor 
de EXPO voor ook het uitkijkpunt door Gijs van 
Vaerenbergh in de Vrieheide groeve in Heerlen te 
doen uitvoeren als onderdeel van rondje groeves. 

Ingebruikname Leisure lane
Aan de uitvoering van de Leisure Lane, de 
langzaam-verkeer-as van de IBA-Parkstad 
wordt nu al gewerkt. Bij de EXPO komt het er 
op aan IBA elementen aan de Leisure Lane te 
hebben gekoppeld en er wat – speciaal voor 
de EXPO vervaardigde elementen aan toe te 
voegen. We denken momenteel aan het maken 
van kleine huisjes waarin onderdelen van de IBA 
zijn geëxposeerd die gemaakt zijn van panelen 
van het geperste gras van het maaisel van het 
Staatsbosbeheer. De ingebruikname zelf zou een 
feestelijk karakter dragen als de verschillende 
beoogde langzaam verkeersdeelnemers, 
de wandelaars, de joggers, de fietsers, de 
racefietsers en de inline-skaters die 23 km van 
de Leisure Lane in een openingstoernooi gaan 
afleggen. De Leisure Lane zal in 2020 in het 
landelijk gebied op gepaste afstanden worden 
gemarkeerd door Bee-Hotels. In het stedelijk 
gebied zullen op gevoelige plekken de tuinen van 
Piet Oudolf een feestelijk beeld van overblijvende 
planten bieden. Deze siertuinen zijn inspiratiebron 
voor bewoners waarvan de voortuin aan 
de Leisure Lane ligt. Hier wordt een speciaal 
tuinontwerp-programma op gericht. 

Symposia en Internationale slotconferentie
Voor het professioneel geïnteresseerde publiek 
willen we het thema waarmee IBA Parkstad heeft 
gewerkt in een internationaal kader plaatsen en 
daarmee de regio tot een brandpunt maken in 
de urgente discussie over stadslandschappen. 

Urgent omdat de vakgebieden van planologie, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur in 
te hoge mate zijn gefocusseerd op de hoge 
dichtheids/compacte steden terwijl mondiaal 
de dichtheden aan het dalen zijn en 70% 
van de wereldbevolking woont en werkt in 
stadslandschappen, vergelijkbaar met Parkstad. 
En ook daar moeten duurzame oplossingen voor 
worden bedacht. Wat de behandeling van dit 
thema nog meer Parkstedelijk maakt is dat we ons 
richten op die internationale stadslandschappen 
die net als Parkstad de industriële gletsjer hebben 
zien terugtrekken en zich hebben bezig gehouden 
(of zich nog steeds) bezighouden met de nazorg 
daarvan. Dat klinkt wat zorgelijk maar veel van 
dit soort regio’s hebben de weg omhoog al weer 
gevonden. 
We organiseren voor politiek en vakgemeenschap 
in 2020 een internationale slotconferentie 
The retreat of the Industrial Glacier, en als 
inhoudelijke opmaat in 2018 en 2019 twee 
thematische symposia:  

2018 Duits/Nederlands symposium:  
IBA’s revisited 
Voor de politici, bestuurders en beleidsmakers 
organiseren we een symposium waar in veel 
korte inleidingen wordt stilgestaan bij het 
effect van eerdere IBA’s voor de regio waarin 
ze plaatsvonden. Bestuurders (oud)politici en 
plannenmakers worden uitgenodigd van de twee 
Berlijnse IBA’s, IBA Emscherpark, IBA See ‘Fürst 
Pücklerland’, IBA Hamburg, en de IBA’s die net 
als Parkstad in een afrondende fase zijn. Wat 
heeft het deze regio’s in cultureel, in sociaal en in 
economisch opzicht gebracht? Hoe kijken onze 
Duitse collega’s terug op de kosten en de baten 
van deze grote operaties? Het symposium wordt 
georganiseerd en gemodereerd door IBA-expert 
Reimar Molitor. 
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2019 Symposium: Energie landschappen
Veel van de stadslandschappen die vergelijkbaar 
zijn met Parkstad hebben een verleden als 
energielandschap. Inzet van het symposium 
is de vraagstelling hoe deze gebieden bij de 
inzet naar de ‘energie-transitie’ een bijzondere 
rol kunnen spelen. Hoe kunnen ze/willen ze 
wederom energielandschap worden? We kijken 
naar de drie hoofdrolspelers: de klimaatneutrale 
elektriciteitsproductie, de warmtelevering en de 
brandstoffen alsook naar de vierde, en meest 
belangrijke invalshoek, namelijk die van de 
besparingen. In dit symposium proberen we door 
het schetsen van een toekomstperspectief het 
gat te dichten dat ontstaan is door de geringe 
hoeveelheid aansprekende inzendingen bij de 
IBA op het gebied van de energietransitie. Het 
symposium wordt georganiseerd en gemodereerd 
door Dirk Sijmons, expert op het gebied van 
Energie&Ruimte.

2020 Internationale Slotconferentie:  
The Retreat of the Industrial Glacier
De conferentie verenigt twee invalshoeken:

1. Een vergelijking van de Euregionale 
stadslandschappen van Genk, Maastricht 
ENCI groeve, Aken/Bonn bruinkool en wellicht 
voormalige industriële stadslandschappen uit 
Noord-Frankrijk en de UK. Wat voor specifieke 
kansen bieden deze stadslandschappen voor 
de 21e eeuw? Zou mooi zijn als de eminense 
grise van de ‘Zwichenstadt’, Thomas Zieverts 
hierover een opdracht krijgt een verhaal  
te maken. 

2. Ontwerpen aan Brownfields. De meest 
spraakmakende parken van de laatste 
halve eeuw zijn ‘Brownfields’ die een 
tweede leven hebben gekregen (Parc 
de la Vilette, Duisburg-Nord). Kijken we 
naar de meest indrukwekkende stedelijke 
wederopstandingsprojecten dan zie je dat de 
succesformule vaak draait om een brownfield 
park (High Line, New York, Parco d’Ora, 
Turijn). Deze dag staat in het teken van de 
mogelijkheden deze wetmatigheden (?) te 
onderzoeken en naar de potenties in  
Parkstad te kijken. 

VI: TOEKOMSTAGENDA 2040

Een goede IBA is als een startbaan die een stad 
of regio in staat stelt om op te stijgen of tenminste 
boven zichzelf uit te stijgen. Kortom, de invloed 
van de IBA stopt niet op het moment dat, na de 
expo en de slotmanifestatie de regio ‘airborne’ is, 
en nieuwe avonturen tegemoet vliegt. In de IBA 
projecten – en het werk dat parallel daaraan tot 
2020 in het bestuurlijke samenwerkingsverband 
Parkstad is verricht - ligt voldoende materiaal 
om een zelfbewust regionaal toekomstplan op te 
stellen: het Toekomstperspectief Parkstad 2040. 

In dit toekomstperspectief zullen ook vele niet voor 
2020 tot uitvoering gekomen projecten en ook 
de resultaten van het interessante ontwerpende 
onderzoek een gastvrij onthaal kunnen vinden. 
Ook de contacten die tijdens de IBA-periode 
zijn gelegd met subsidie-bronnen of met het 
Duitse IBA netwerk zullen worden uitgebouwd. 
Dit Toekomstperspectief is het medium om de 
klokken gelijk te zetten met de toekomstagenda’s 
van de aangrenzende regio’s, met die van de 
Provincie en die van het Rijk en niet te vergeten de 
grensoverschreidende plannen van Europa. 
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IBA Labor
Parkstad

IBA Sustainable Innovations
Parkstad

46

47

48

49

50 = IBA Sleutelproject
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29
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9
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40

10

14

35

35

35

35

44

47
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48

48

48
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14

14

1

X

Central Park
Heerlen

Romeins Kwartier
Heerlen

Muziekboulevard
Heerlen

Stadskantoor
Heerlen

Urban Experience
Heerlen

City Oost
Heerlen

Brightlands & Stadsboulevard
Heerlen

Wilhelminaberg
Landgraaf

Ikgroenhet
Landgraaf

Groeves
Heerlen / Landgraaf

Slot Schaesberg
Landgraaf

Gebrookerbos
Heerlen

Endless Summer
Landgraaf

Leisure Ring & Leisure Lane
Parkstad

RWZI Terworm
Heerlen

Emma Safety Footwear
Brunssum

Woontuin Hoensbroek
Heerlen

Nature Wonder World
Brunssum

Brunssum Centrum / Noord
Brunssum

Treebeek / Brunssum-West
Brunssum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NATO & Omgeving Brunssummerheide
Brunssum

St. Servatiuskerk Vaesrade
Nuth

Scholen Nieuw Lotbroek & Passart
Heerlen

Bekkerveld
Heerlen

Lauradorp
Landgraaf

HogerOp Heerlerbaan
Heerlen

C-Mill 2.0
Heerlen

Kerkenplan Landgraaf
Landgraaf

Center Court
Kerkrade

Elisabeth Stift
Kerkrade

SuperLocal
Kerkrade

C-City & IBAscoop
Kerkrade

Rolduc
Kerkrade

Energiek Heilust
Parkstad

Oerland van Kalk
Simpelveld & Voerendaal

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Klooster Loreto & Damiaan
Simpelveld

Gebiedsontwikkeling ZLSM
Simpelveld

Romeins Villalandschap
Simpelveld

OLV van Altijddurende Bijstand Kunrade
Voerendaal

Zorgboulevard / Buitenplaats Benzenrade
Heerlen

Hoeves Imstenrade, Terlinden & De Aar
Heerlen / Nuth

Poort van Parkstad Onderbanken
Onderbanken

Stationsomgeving Nuth
Nuth

Nul op de meter Nuth
Nuth

Reus van Schimmert
Nuth

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Zorgplein Schinveld
Onderbanken

Gebiedsontwikkeling Schinnen
Schinnen

Scholen Kleine Kernen
Onderbanken / Schinnen

IBA Labor
Parkstad

IBA Sustainable Innovations
Parkstad

46

47

48

49

50 = IBA Sleutelproject
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In 2014 deed IBA een Open Oproep voor 
ideeën ter verbetering van de regio aan 
iedereen: bedrijven, burgers, overheden en 
andere instellingen. De bijna 300 initiatieven 
vormen een waardevolle bron van energie uit 
de regio zelf: een netwerk van enthousiaste 
mensen en organisaties die veel voor Parkstad 
willen en kunnen betekenen. Uit de voorstellen 
van diverse aard zijn met behulp van experts 
van binnen en buiten de regio door het IBA 
Bureau de vijf belangrijkste thema’s voor Parkstad 
gefilterd. Ze zijn samen een vliegwiel voor de 
transformatie. In de meeste inzendingen komen 
meerdere thema’s terug. In 2016 zijn daarnaast 

pilots gestart vanuit Ontwikkelraden (thematisch) 
en Ontwikkelgebieden (gebiedsgericht). In 
totaal hadden meer dan 130 projectvoorstellen 
betrekking op het thema landschap innovaties, 
ook wel Collateral Landscape genoemd. 
De voorstellen hebben geleid tot de 62 projecten 
in het Uitvoeringsprogramma van 2016. Deze 
projecten zijn hieronder in het rood aangegeven 
en geordend naar Ontwikkelgebied. De 70 
overige voorstellen uit de Open Oproep die de 
projecten mede hebben geïnspireerd zijn in de 
witte lijst daaronder geordend naar rijpheid bij de 
inzending; kandidaat, attention of inspired.

OVERZICHT LANDSCHAPPELIJKE 
INNOVATIES

62 Groene Projecten Opgenomen in IBA Uitvoeringsprogramma 2016 

70 Witte Projecten Niet opgenomen in IBA Uitvoeringsprogramma 2016

62 PROJECTEN IN HET IBA UITVOERINGSPROGRAMMA 2016
nr Cluster nr projectnaam locatie projecteigenaar architect

Ontwikkelgebied 1: Centrum Parkstad

01 Central Park 707 Park Urbana Heerlen-Centrum IBA Parkstad M3H Architecten

Ontwikkelgebied 2: Stedelijke Parken

08 Wilhelminaberg 058 Euregionaal Symbool Wilhelmi-
naberg

Gravenrode Gemeente Landgraaf (1), 
SnowWorld (2)

NEY + Partners (1), RAU (2)

09 Ik groen het 107 Ikgroenhet Kerkrade-Centrum Bureau VERBEEK Bureau VERBEEK

229 Het stadse platteland Kerkrade-Centrum Erkens Agro  

10 Groeves 230 Sibelcogroeve Palemig Provincie Limburg AWP & GROSS.MAX. & 
Pranlas-Descours Architects & 
Associates

531 Beaujean Groeve Vrieheide Zilverzand Exploitatie 
Beaujean B.V.

Gijs Van Vaerenbergh

569 Boerderij Grooten Brunssummerheide fam. Grooten  

579 Manege Brunssummerheide Brunssummerheide Provincie Limburg A.H. Smink Architecten

11 Slot Schaesberg 274 SlotLAB 3D Kakert Stichting Landgoed Slot 
Schaesberg

M3H Architecten

12 Gebrookerbos 022 Gebrookerbos Hoensbroek Gemeente Heerlen DeZwarteHond & Studio UC

115 Kasteel Hoensbroek Hoensbroek Remco Rolvink Spatial 
Strategies

 

507 Leisure Lane   Provincie Limburg Piet Oudolf & Bosch-Slabbers 
Landschapsarchitecten

561 Schutterspark Brunssum-Oost Gemeente Brunssum  

13 Endless Summer 001 Endless Summer Gravenrode PopUp-Events PopUp-Events
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14 Leisurering 212 De toekomst van Parkstad begint 
weer ondergronds

  Holding L’Ortye BV  

567 Leisure Ring Parkstad Stadsregio Parkstad 
Limburg

A.H. Smink Architecten

15 RWZI Terworm 503 Herbestemming RWZI Terworm Terworm Remco Rolvink Spatial 
Strategies

 

Ontwikkelgebied 3: Noordstad

18 NWW & Oostflank 085 Oostflank Brunssum / Nature 
Wonder World

Brunssum-Oost Gelissen Group  

21 NATO 528 NATO, Ecologische Verbindingen 
& Recreative Zone

Schutterspark/Brunssum-
merheide

Gemeente Brunssum Bureau VERBEEK

Ontwikkelgebied 5: Zuidstad

29 Center Court 034 Center Court Kerkrade-Centrum Dreessen Willemse 
Architecten

KettingHuls Architecten

198 Defensiekantoor 3.0 Kerkrade-Centrum Property Match Widdershoven Architecten

237 Vitaal Kerkrade Kerkrade-Centrum Wonen Limburg  

33 Rolduc 086 IBA Uitdagingen Rolduc Rolducerveld Abdij Rolduc  

Ontwikkelgebied 6: Land van Kalk en Beekdal

35 Oerland van Kalk 188 ‘Oerland’ Land van Kalk 1 Voerendaal Cöoperatieve Vereniging 
Land van Kalk

 

191 ‘Oerland’ Land van Kalk 2 
Bernardushoeve

Mingersborg Cöoperatieve Vereniging 
Land van Kalk

DHV, Caspar Slijpen Land-
schapsarchitect

192 ‘Oerland’ Land van Kalk 3 
Fluistertoren

Voerendaal Cöoperatieve Vereniging 
Land van Kalk

Crowd-design (participatief 
ontwerp)

194 ‘Oerland’ Land van Kalk 5 
Kundradersteengroeve

Kunrade Cöoperatieve Vereniging 
Land van Kalk

 

195 ‘Oerland’ Land van Kalk 6 
Landschapshotel

  Cöoperatieve Vereniging 
Land van Kalk

 

196 ‘Oerland’ Land van Kalk 7 
Wijndomein Fromberg

Ubachsberg Cöoperatieve Vereniging 
Land van Kalk

 

570 Kern Ransdaal Ransdaal Ransdaal Voor Elkaar, 
Coöperatie U.A.

 

571 Trees Ruijs Huis Ubachsberg Ubachsberg Stichting Trees Ruijs Huijs  

572 Wijndomein Ceres Fromberg Wijndomein Ceres  

573 Villa de Proosdij Klimmen Klimmen Villa de Proosdij  

36 Kloosters Loreto & 
Damiaan

250 Herontwikkeling Loretoklooster 
Simpelveld

Simpelveld Hermon Erfgoed  

553 Huize Damiaan Simpelveld Klement² Rentmeesters  

37 Gebiedsontwikkeling 
ZLSM

160 Het Tweede leven van de RWZI 
Simpelveld

Simpelveld Waterschap Roer- en 
Overmaas

 

554 ZLSM Simpelveld Gemeente Simpelveld Heusschen * Copier

38 Romeins Villalandschap 556 Romeinse opgravingen in Land 
van Kalk

Bocholtz    

39 OLV van Altijddurende 
Bijstand Kunrade

512 Kerk Kunrade Kunrade Gemeente Voerendaal Wijnen & Co Architecten

40 Zorgboulevard/ Buiten-
plaats Benzenrade

523 Innovatieve sloop verpleegtehuis 
Mondriaan

Ziekenhuis Mondriaan GGZ Resource Nederland

41 De Hoeves Imstenrade, 
Terlinden & De Aar

079 Parel van onzichtbare kuubs Wijnandsrade Klement² Rentmeesters Architectenbureau Beckers

526 Toeristische Route Geleenbeekdal Welten    
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Ontwikkelgebied 7: Van Schimmert tot Schinveld

42 Poort van Parkstad 
Onderbanken

049 De historische grachten van “Het 
verzonken Kasteel Etzenrade”

Etzenrade Gemeente Onderbanken Piet Oudolf & Lola Landscape 
Architects

197 Staalconstructie Schinveld Schinveld opvolger wijlen John 
Renneberg

 

502 Brug provinciale weg N274 
Onderbanken

Schinveld Gemeente Onderbanken Marijke de Goey & ipv Delft

509 Zweefvliegveld aan de Rode 
Beek

Schinveld Eerste Limburgse Zweef-
vliegtuig Club ELZC

 

525 Feldbissbreuk Onderbanken Merkelbeek Gemeente Onderbanken Geonius

527 Clemensdomein en Merkelbe-
kerbeek

Merkelbeek Gemeente Brunssum  

43 Poort van Parkstad Nuth 557 Gebiedsontwikkelig A76 
buitenring

Nuth Gemeente Schinnen  

44 Nuth 580 Beekdaelenroute Platzbeek-Ge-
leenbeek-Rode Beek

Nuth Gemeente Nuth  

45 Reus van Schimmert 167 De reus van Schimmert Schimmert Ondernemersvereniging 
Groot Nuth

een student

46 Zorgplein Schinveld 522 Zorgzame Centrumontwikkeling 
Schinveld: “samen voor Elkaar”

Schinveld Gemeente Onderbanken  

47 Ontwikkeling Schinnen 563 Gebiedsontwikkeling Thull Thull Alfa Brouwerij  

574 Gebiedsontwikkeling Amstenra-
de; Wonen, Zorg en Onderwijs

Amstenrade Gemeente Beekdaelen  

575 Vernatting Schinnen Schinnen Gemeente Beekdaelen  

576 Toekomst Agrarisch gebied Schinnen Gemeente Beekdaelen  

577 Klimaatneutrale gemeente ONS ONS Gemeente Beekdaelen  

578 ONSVIK (ONS verbonden in 
Kunst)

ONS Gemeente Beekdaelen  

48 Scholen Kleine Kernen 520 Innovatieve onderwijsconcepten Jabeek/Bingelrade/
Doenrade

Gemeente Schinnen  

IBA Academy & IBA Public

4950 IBA Labor 156 Aldenhofpark Hoensbroek Hoensbroek Woonpunt  

803 Sleeping Experience   IBA Parkstad Z33 & RE-ST

IBA Public 064 Bee Collective Parkstad Parkstad Robin van Hontem Robin van Hontem
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70 OVERIGE VOORSTELLEN DIE HET THEMA COLLATERAL LANDSCAPE MEDE BEPAALD HEBBEN
nr project organisatie contactpersoon

Kandidaat - concreet genoeg om verder te ontwikkelen als Project 

104 Waterkrachtbrug LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten Marie-Laure Hoedemakers

150 DUTCH (RE)CYCLES – An Integrated/Cyclic Approach to 
Sewage Treatment

Oikosdesign Anemone Beck-Koh

154 MIJNgame in Parkstad Jadoen, advies+organisatie+ontwerp Doenja Urlings

Attention - heeft de potentie om door extra begeleiding of allianties tot kandidaat te kunnen evolueren

002 Lokaal gesloten waterketen Titulaer Milieu en Innovatie Advies Toon Titulaer

009 EurodesculpturenPark S+A planning Harry Gulpers

015 Groene kansen participatie Parkstad CITAVERDE College Jan Maijntz

019 Parkstad Tussenstad Tussenstad Clim Soree

068 Parkstad Play Lettergeniek - Creatieve Tekstproducties Jenneke Genechten, van

074 Holzkuil, prachtgebied zoekt ondernemer met idee! Heijmans Vastgoed B.V. Nik Nuland, van

093 Urban Leisure Centre PopUp-Events Boris Zinzen

097 Het BIK ArchitectenCentrale Willem Seumeren, van

099 Nieuwe Wateren Werkstatt Raoul Vleugels

132 GARDENCITY 2.0 AnnA Annebregje Snijders

133 Carréhoeves voor de toekomst DGJ Architects & Landscapes Frederique Huijgen

137 Urban Pop Up Camp ARCHITECTENZAAK Mark Feron

161 Buffering en vertraagde afvoer van regenwater op platte 
daken

Coöperatie Landschapsplanning Ben Taken

162 Infiltratie hemelwater op woonkavels Coöperatie Landschapsplanning Ben Taken

164 Het tracé van de Romeinse waterleiding naar de Thermen Coöperatie Landschapsplanning Ben Taken

165 “Stamsloot” als schakel in de regenwaterkringloop Coöperatie Landschapsplanning Ben Taken

183 Research : The IBA Academy University of Kaiserslautern Rolo Fuetterer

187 GreenHouse Stichting Enviaa Erol Öztan

201 Woonlandschap & woonkorven cleurenarchitecten Guy Cleuren

228 Groei! buurtbossen als sociaal cement Buiting Advies BV Ralph Jong, de

245 Bicycle Highway Plus TU/e studio Parkstad Daniek Reijnders

270 FREESTYLE PARKstad msdf engineering GmbH Matthias Meyn

271 Parkstad Poorten RDVA David Rademacher

Inspired - kan later aanleiding geven tot opname in het IBA-proces

006 De Groene Schakel Vitalis Parc Imstenrade Liesbeth Bijlmakers

007 Bestemming Sibelcogroeve Particulier Herman Gerards

008 Energy Valley senior bewoner Heerlen Theo Arets

011 Stappenplan Passieve & Actieve Recreatie Sigrano Groeve Secondchanceforce BV Gino Mlekuz

017 NEWTONE Atelier Sven van de Bergh Sven Bergh, van de

033 VIA LINEA RECTA stichting VIA LINEA RECTA John Berg, van den 

035 De oostflank van Brunssum bruist van energie plein06 Esther Graaf, de

037 Re-linking the rural landscape with the urban fabric Zelfstandig Tuin- & Landschapsontwerper Jac Duijf

039 Marktportaal Parkstad BURO3515 Architectuur BNA Peter Leeuw

059 Duurtruc voor Rolduc........... S+A planning Harry Gulpers

062 PARKSTAD ACTIEF samenleving in beweging archilot Peter Berg, van den 

063 De schat van Heerlen de Schiffelerhof Elke Kuipers- Thijssen
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076 Stadsboerderij Heerlen Erkens Agro Peter Erkens

083 Groene kool Brasserie Mijn Streek Tim Sieben

092 RAATH herleeft Habenu-van de Kreeke Ron Habets

095 STUDENTenSTAD MH1 Architecten Marc Hermans

110 Downgrade ! Artgineering Laurens Boodt

129 PARKFIETSSTAD Atelier PRO architecten Pascale Leistra

130 Parkstad, Mijn Stad, Mijn Erfgoed Buurt 
Sibelco en Gezamenlijke Stichtingen

M.A. Sangers

142 Biobased Economy Parkstad ARCADIS Nederland BV Sandra Kemps

145 Mijn-Wijn, uitgelezen kans? Eco-Makelaar Richard Roy, de la

172 Watersley Marx&Steketee architecten Annette Marx

173 Koempel Cooperatief Sibelco groeve studio de hartog Bart Hartog, de

182 Muze park / Robert Janssen

189 Ganzen: Natuurbegrazing 2.0 Arrianus Advies Ruben Beusekom, van

204 De Groene Leeuw VolkerLink Dennis Eerden, van 

207 Thema verbindingen – Het “Iconen-netwerk” Gemeente Kerkrade Slobodan Alicehajic

208 Op Flexpeditie! Een ontdekkingsreis naar maximale flexibiliteit 
in Kerkrade

Gemeente Kerkrade Slobodan Alicehajic

209 Eetbare tuin INCO+ Dietmar Schrijnemakers

211 Op eigen kracht luijten|smeulders|architecten Steef Luijten

214 Transformatie Steenberg Wilhelmina bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / 
ecologie / stedelijk ontwerp

Jeroen Verbeek

222 Duurzame Mijnheuvel Liminal Office Robert Pol, van der

225 Zwart en groen Architecten aan de Maas Roland Bussel, van

226 Nieuw leven voor oude Groeves Grontmij Jesse Poppema

236 Eénpitters met pit Burger Jaap Spaans

240 Urban Farm / ParkStadskas Wonen Limburg Rene Weijer, de

241 Ruimtelijk voorstel voor een cultuuromslag b01arquitectes Sander Laudy

243 Transformatie van de groenstructuur in wederopbouwwijken Feddes/Olthof landschapsarchitecten Angela Hinz

246 Outdoor in de groeve Prins Schouten Stedenbouw Nora Prins

255 De energieproeftuin als brug naar de toekomst New Age Business BV Jan Jongeneelen

258 De Nieuwe Manufacturen Urban-Impulsed.eu Henk Bouwman

278 WATER & LAND - AARDE & VUUR Watermill Fundation Marga Wolthuis

288 Natuurbegraafplaats Momento Mori European Balloon Company Ton Kurvers

290 Stadscamping European Balloon Company Ton Kurvers

236 Eénpitters met pit Burger Jaap Spaans

240 Urban Farm / ParkStadskas Wonen Limburg Rene Weijer, de

241 Ruimtelijk voorstel voor een cultuuromslag b01arquitectes Sander Laudy

243 Transformatie van de groenstructuur in wederopbouwwijken Feddes/Olthof landschapsarchitecten Angela Hinz

246 Outdoor in de groeve Prins Schouten Stedenbouw Nora Prins

255 De energieproeftuin als brug naar de toekomst New Age Business BV Jan Jongeneelen

258 De Nieuwe Manufacturen Urban-Impulsed.eu Henk Bouwman

278 WATER & LAND - AARDE & VUUR Watermill Fundation Marga Wolthuis

288 Natuurbegraafplaats Momento Mori European Balloon Company Ton Kurvers

290 Stadscamping European Balloon Company Ton Kurvers

236 Eénpitters met pit Burger Jaap Spaans

240 Urban Farm / ParkStadskas Wonen Limburg Rene Weijer, de
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1. ‘Parkstad was tot een generatie terug zeer rijk 
aan natuurwaarden, maar de biodiversiteit 
staat al decennialang onder druk door land-
bouwkundige overexploitatie en versnippe-
ring.Hier liggen kansen om proefprojecten als 
kiemkristallen op te starten en een toeristische 
lading aan te geven.’ 

2. ‘De IBA Parkstad landschapsstrategie is om 
de meest stevige groeisector van de regio, 
recreatie en toerisme, te verbinden met het 
grote aantal kleinere en grotere interessante 
aangedragen en aangewezen projecten uit 
de regio.’ 

3. ‘De investeringen in Leisure Lane en de 
Sleeping Experience zijn prioritair, want 
ze vormen de ruggengraat en daarmee de 
economische onderlegger van de IBA en 
zijn daarmee voorwaardelijk voor andere 
initiatieven.’ 

4. ‘De IBA strategie voor het collaterale 
landschap kunnen we samenvatten als het 
verbeteren van de stad-land relaties en het 
beleefbaar maken daarvan is de onderleg-
ger voor een verbreding en culturele verdie-
ping van het toeristische aanbod. Dat moet 
gebeuren met het toevoegen van specifieke 
verblijfs-recreatieve mogelijkheden die de 
natuurlijke gastvrijheid in de streek daarvoor 
als hefboom gebruiken.’   

5. ‘Een goede IBA is als een startbaan die een 
stad of regio in staat stelt om op te stijgen of 
tenminste boven zichzelf uit te stijgen. Kortom, 
de invloed van de IBA stopt niet op het mo-
ment dat, na de expo en de slotmanifestatie 
de regio ‘airborne’ is, en nieuwe avonturen 
tegemoet vliegt.’

5 QUOTES
DIRK SIJMONS
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Met dank aan Dirk Sijmons en Thierry Goossens voor het redactiewerk.

Geraadpleegde literatuur:

1. Landschap en Energie, Dirk Sijmons
2. PALET, Stadsregio Parkstad Limburg
3. Regioprogramma Parkstad Limburg
4. Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg, Provincie Limburg
5. Ontwikkelraad Duurzame Leefomgeving, IBA Parkstad
6. Ontwikkelraad Actief Landschap, IBA Parkstad
7. Kansen voor een toeristisch attractief landschap VONSS gemeenten, Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten
8. Ontwerpen aan een rijker, hechter en schoner Nederland, College van Rijksadviseurs

Dirk Sijmons
Reimar Molitor
Ben Taken
Lodewijk Baljon
Steven Slabbers
Piet Oudolf

COLLATORAL LANDSCAPE   Het landschap opnieuw ontdekt Q-Team & geraadpleegde experts

ERFGOED EN INNOVATIES
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PARK: HET LANDSCHAP  
OPNIEUW ONTDEKT

Dit boekje gaat over de benadering van IBA-Parkstad van dit 
bijzondere – collaterale - stadslandschap, over de strategie en 
de bijbehorende projecten. Het vormt een deel van een reeks 
waarin de IBA projecten vanuit de verschillende thema’s worden 
gekarakteriseerd. De ruimtelijke spreiding van de winningen en 
het gefragmenteerde landschap dat de economische boom van 
decennialange delfstofwinning heeft nagelaten duiden we aan als 
het collaterale landschap. Collateraal in meerdere betekenissen: 
zijdelings, als onbedoeld neveneffect ontstaan, maar ook in zijn 
tweede betekenis, meer toekomstgericht, als onderpand. Het ontstane 
landschap is het onderpand voor een toekomstige ontwikkeling naar 
nieuwe voorspoed. 

De IBA Parkstad strategie voor het collaterale landschap is om 
de meest stevige groeisector van de regio, recreatie en toerisme, 
te verbinden met het grote aantal kleinere en grotere interessante 
aangedragen en aangewezen projecten uit de regio. We kunnen de 
strategie samenvatten als het verbeteren van de stad-land relaties en 
het beleefbaar maken daarvan is de onderlegger voor een verbreding 
en culturele verdieping van het toeristische aanbod. Deze ruimtelijke 
ontwikkelingen dragen uiteindelijk sterk bij aan een vernieuwd imago 
van Parkstad in Limburg, in Nederland en in Europa.


