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INLEIDING 

Mentale ruimte als doel
Recente ontwikkelingen in de regio wijzen erop 
dat de Parkstad-gemeenten over de benodigde 
daadkracht en vitaliteit beschikken om de 
toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. 
De komst van de innovatieve Brightlands-
campus naar Parkstad, de economische 
broedplaats C-Mill in Heerlen en tal van andere 
projecten in de regio vormen bewijzen dat het 
vertrouwen aanwezig is. Deze economische 
structuurversterkers zijn exemplarisch voor het 
elan van de regio. IBA ziet het als haar taak om 
hierop voort te borduren, om de regio economisch 
nog sterker te positioneren. Deze opgave wordt 
in de IBA-aanpak gevat in het containerbergrip 
activating the mental space. Daarin gaat het niet 
enkel over economie, maar ook over creëren van 
een nieuw verhaal voor de regio. In de mentale 
ruimte krijgt Parkstad de kans om zichzelf opnieuw 
uit te vinden als de drijvende kracht achter 
waardevolle verandering. Deze mentale dimensie 
is breed en raakt vrijwel ieder aspect van de 
IBA-agenda: de economie, het onderwijs en de 
cultuur. Communicatie, in de breedste zin van het 
woord, is vervolgens het noodzakelijke vehikel om 
het nieuwe elan van de regio uit te dragen en in 
het narratief van de regio in te passen. 

Cultuur als dwarslegger 
Het nieuwe verhaal van Parkstad wordt 
vormgegeven in de kunst- en cultuurprojecten 
die ingediend zijn tijdens de open oproep en 
de projecten die door de ontwikkelraad cultuur 

geprioriteerd zijn. Kunstprojecten dragen ieder 
binnen hun specifieke bandbreedte en op hun 
eigen niveau bij aan dat verhaal. De kunstzinnige 
interventies zijn soms van tijdelijk aard, maar altijd 
met permanente effecten in het achterhoofd. Door 
kunstenaars uit te nodigen om de geesten rijp 
te maken voor transformatie krijgt de regio een 
impuls in het ontwikkelen van een nieuw narratief. 
Kunst en cultuur gaan zorgen voor een nieuw 
geluid, een nieuw verhaal voor Parkstad en een 
vruchtbare ondergrond voor fysieke transformatie.  
Activating the mental space is een activistisch 
programma dat erop geënt is om de aanwezige 
potentie te actualiseren- om ‘mensen in beweging’ 
te brengen’.

Communicatie als vehikel 
In de periode 2014-2017 is het IBA-verhaal in 
de breedste zin onder de aandacht gebracht in 
Parkstad en daarbuiten. Aan de hand van video’s, 
publicaties, bijeenkomsten en via diverse social 
media is het narratief van het project-IBA en het 
verhaal van de projecten verteld. Communicatie 
was, en is nog altijd, het instrument bij uitstek om 
de herwonnen vitaliteit en slagkracht van de regio 
uit te dragen (zichtbaar te maken) en de mentale 
ruimte actief te vergroten. In de jaren 2014-
2015 stond vooral de corporate communicatie 
centraal: het merk IBA moest betekenis en lading 
krijgen. Tevens richtte de communicatie zich op 
de Open Oproep en de bijna 300 projecten die 
hieruit voorkwamen. In de periode 2016-2017 
verschoof de focus naar het de uitvoeringsfase 
onder de slogan ‘IBA is op stoom’. Hierin kwamen 
de projecten die reeds van start waren breed in 
Parkstad onder de aandacht. 
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IBA Parkstad is het verhaal van een verwachting, 
een belofte. Of misschien een verhaal van 
verschillende beloften. Voor de diverse 
projectindieners belichaamt IBA wellicht iets 
anders dan voor bestuurders van de acht Parkstad 
gemeenten of de Provincie Limburg. IBA is een 
verwachting van zowel individueel gewin als van 
een regionale structuurversterking. Ambitie tekent 
het karakter van IBA. 
Naar de overtuiging van Ludo Diels heeft 
Parkstad haar trots nog maar deels hervonden. 
Een aantal nostalgische reflexen –incidenten– 
zagen naar zijn mening de afgelopen jaren 
het levenslicht die het negatieve tij echter niet 
structureel wisten te keren. Wat de regio nodig 
heeft, is een langdurige interventie. IBA wordt 
door velen gezien als de panacee voor een zieke 
regio, op sociaal, cultureel en economisch gebied. 
Om de koers van deze regio te keren, is er 
behoefte aan fysieke ingrepen, maar belangrijker 
nog: een mentale verandering. Het resultaat 
van een Internationale Bauausstellung moet een 
verandering in werken en denken zijn. IBA is een 
hernieuwde trots die een wezenlijke impuls geeft 
aan de economische en sociale veerkracht van 
Parkstad Limburg. Een voorwaarde voor deze 
verandering is geloof in het eigen kunnen en dat 
de regio zichzelf aan de eigen haren omhoog kan 
trekken.
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REGISSEREN EN TOEVOEGEN
Hoe is de culturele en mentale situatie in Parkstad? 
Het verhaal is vele malen verteld en eigenlijk 
nooit weersproken. Bouwend op de opvattingen 
van de Aalmoezenier van Sociale Zaken Mgr. 
Dr. Henri Poels werd de stedenbouwkundige 
ontwikkeling rond een moderne zware industrie 
als de mijnbouw gegoten in de jas van een 
arcadisch conglomeraat van plattelandsdorpen. 
Het was de uitdrukkelijke bedoeling om ook de 
daarbij behorende dorpsmentaliteit niet alleen 
te laten ontstaan, maar zelfs te koesteren. Tot 
op de dag van vandaag zijn de invloeden 
van dit beleid merkbaar. Nog steeds wordt 
geklaagd over de remmende werking op 
gewenste ontwikkelingen van een op de eigen 
kern gericht bestuurlijk denken. Uiteraard 
lieten ingrijpende veranderingen op sociaal, 
cultureel en economisch gebied zich ook hier 
gelden. De mondialisering bereikt immers 
het kleinste gehucht. Toch doet men er goed 
aan rekening te houden met een dominante 
instelling onder grote delen van de bevolking 
van Parkstad, die eerder behoudend en op de 
eigen gemeenschap gericht is dan vernieuwend 
en naar buiten georiënteerd. Daar komt nog 
bij dat de herstructurering van de regio na de 
mijnsluitingen niet het beloofde perspectief van 
volwaardige vervangende arbeidsplaatsen met 
bijbehorende koopkracht heeft opgeleverd. De 
combinatie van een deels mislukte herstructurering 
en de ingrijpende wijzigingen in sociaal-cultureel 
opzicht heeft geleid tot uitzichtloosheid, verlies 
aan zelfrespect en gebrek aan initiatief. Dit 
beeld kan men aantreffen in veel historisch-
wetenschappelijke analyses, maar evenzeer in 
culturele (zelf)expressies als literatuur, theater en 
film. Zoals alle beelden bezit ook deze schets 
van perspectiefloosheid zijn contramal. Gewezen 
kan onder andere worden op de opbloeiende 
recreatief-toeristische sector, de spectaculaire 
uitbreidingen van het Museumplein Limburg, de 
betekenis van Cultura Nova tot ver buiten de 
regio en de positieve ontwikkeling van Parkstad 
Limburg Theaters. 

Ondanks deze ontegenzeglijk positieve 
ontwikkelingen kan de bevolking van Parkstad 
een mentale oppepper gebruiken. Positieve 
aangrijpingspunten zijn er - zoals geschetst - 
zeker. Hoe kunnen ze elkaar onderling versterken, 
nieuwe initiatieven uitlokken en positief inwerken 
op de collectieve mentaliteit in Parkstad? En 
uiteraard de vraag: wat kan IBA Parkstad 
betekenen als vliegwiel voor een mental shift? 
Wanneer IBA Parkstad gezien wordt als vliegwiel 
voor de vooruitgang van de regio, dan is de 
sector Cultuur en Expressie de smeerolie voor dat 
vliegwiel. Immers Cultuur raakt elke sector en elk 
aspect van het menselijk bestaan. Het is de uiting 
van datgene waarmee de mens uitstijgt boven 
zijn rol als consument en producent. Cultuur en 
Expressie vormen – het zij nogmaals gezegd – de 
katalysatoren voor een mental shift. De heersende 
cultuur in Parkstad laat zich echter niet in een 
paar jaren op zijn kop zetten en het is ook zeer 
de vraag of dit wenselijk is. Realistischer en beter 
is het om te streven naar een ‘kwantumsprong’. 
Parkstad blijft cultureel in de kern nog steeds 
herkenbaar zichzelf, maar maakt een sprong naar 
een hoger energieniveau.
Wanneer we graag willen dat Parkstad cultureel 
gaat borrelen van onderop, dan moet aansluiting 
gezocht worden bij initiatieven die uit individuen 
en netwerken van de gemeenschap zelf 
voortkomen. Die liggen (deels) al voor in de vorm 
van de tientallen projecten die bij IBA Parkstad 
tijdens de Open Oproep zijn ingediend. Dat is 
gebalde energie om de sprong naar een hoger 
niveau te maken. Achter de vele projecten steekt 
niet alleen een enorme brok betrokkenheid bij 
de toekomst van Parkstad, de mensen achter de 
projecten kunnen - bij een juiste benadering - ook 
nog eens een rol spelen als multiplicators om 
derden bij het veranderingsproces te betrekken. 

Expressie van traditie en identiteit 
vs. zoektocht naar ontwikkeling en 
ontmoeting 
Het brede terrein van cultuur kan men op 
verschillende manieren proberen op te splitsen 
(b.v. beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, 
etc.). Een van de manieren is het benadrukken 
van traditie en identiteit enerzijds en ontwikkeling 

I: DOELSTELLINGEN



5

(experiment) en ontmoeting anderzijds. Wat voor 
Limburg als geheel geldt is ook voor Parkstad van 
toepassing: zeker van buiten bekeken wordt het 
culturele klimaat in Parkstad eerder als traditioneel 
(en naar binnen gericht) dan als experimenteel 
(en naar buiten gericht) beschouwd. 
Carnaval, blaasmuziek (het Wereld Muziek 
Concours) en schutterijen worden ook in 
toeristische brochures nog steeds graag als 
typische regionale cultuuruitingen gepresenteerd. 
Van de andere kant heeft het gebied juist op 
basis van sommige traditionele uitingen vanuit de 
hele wereld mensen weten aan te trekken. Denk 
bijvoorbeeld aan de Internationale Folkloristische 
Parade. 
Anderzijds hebben zich de afgelopen jaren ook 
vernieuwende en veelal op jongeren gerichte 
kunst- en cultuuruitingen gemanifesteerd en 
verrassend positief ontwikkeld. Naast het 
al genoemde Cultura Nova moet de sector 
van de dans genoemd worden. Het festival 
Schrittmacher plaatst de Euregio in de spots van 
de experimentele dans en met het International 

Breakdance Event (IBE) heeft Parkstad een 
herkenbare plek op de internationale kaart 
van de jongerencultuur veroverd. Overbodig te 
vermelden dat met het oudste Popfestival van 
Europa, Pinkpop, aan Parkstad eveneens een 
vernieuwend en jeugdig accent verleend heeft. 

Keine Zukunft ohne Herkunft 
Naast de tegenstelling traditie versus vernieuwing 
kan men ook het duo verleden en toekomst aan 
een nader onderzoek onderwerpen. In 2015 
‘vierde’ de Mijnstreek (met een nadruk op de 
Oostelijke Mijnstreek/Parkstad) op succesvolle 
wijze Het Jaar van de Mijnen. De scepsis van 
velen aan het begin van het project bleek in de 
loop van het jaar om te slaan in enthousiasme 
en aan het einde heerste een onverholen gevoel 
van tevredenheid. De Mijnen waren dan wel 
economisch gesloten, maar mentaal was het 
Mijnboek nog niet dicht geslagen. Aan die 
behoefte is nu tegemoetgekomen. Het gaat 
hier dan ook primair om de betekenis van een 
geschiedenis van de eigen bevolking dat nog 

Park Urbana als 
onderdeel van Cultura 
Nova in 2016
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invoelbaar is. Maar er is ook de archeologische 
geschiedenis en diens overblijfselen. Neem het 
voorbeeld van het Romeinse verleden, niet alleen 
van belang voor de eigen bevolking, maar ook 
voor toeristen. Heerlen was in de Romeinse tijd 
als Coriovallum een belangrijke plaats, met de 
zeer belangrijke Thermen. Hier spelen niet alleen 
naar binnen gekeerde culturele elementen een rol, 
maar wordt de afweging uitgebreid naar andere 
domeinen als ruimtelijke ordening en toerisme. 
Zeker binnen de Nederlandse context vormt 
de Romeinse achtergrond een onderscheidend 
element en verdient daarom ondersteuning. 

Expressie of zoeken en ontmoeten?
Veel kunst- en cultuuruitingen hebben nadrukkelijk 
de bedoeling de traditie c.q. de gebruiken van 
bevolkingsgroepen naar buiten te brengen. 
Vaak zijn ze dan gebonden aan vaste patronen 
en regels. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest is 
een voorbeeld van een vrij streng vormgegeven 
welhaast ritueel gebeuren. Expressie is vaak een 
uiting van eigen identiteit. Aangezien in Parkstad 
regelmatig van een naar binnen gekeerde cultuur 
sprake is en juist openheid naar buiten gewenst 
is, moet ook nadrukkelijk gekeken worden naar 
cultuuruitingen die een meer zoekend en op 
ontmoeting gericht karakter hebben.

Concluderend
De genoemde elementen betreffen het zoeken 
naar een balans tussen de expressie van door 
het verleden gevormde identiteiten en het zoeken 
naar nieuwe identiteiten, die met het oog op een 
betere toekomst in een snel veranderende wereld 
meer kansen bieden. Deze aspecten mengend 
met de culturele infrastructuur in Parkstad wordt er 
hier gepleit voor de volgende aandachtspunten: 
• kies voor de meer extravert gericht 

cultuuruitingen, zoals muziek, theater en dans;
• bevorder events die zich in de buitenlucht 

afspelen;
• maak gebruik van bestaande monumenten;
• leg relaties met het omringende buitenland; 
• zorg voor een mix van serieuze boodschappen 

en/of kaders en maatschappelijk vertier; 
• kies voor kwaliteit. 

ECONOMISCH EN 
MARKTTECHNISCH BELEID
Er is dringend behoefte aan jonge, dynamische 
ondernemers uit Parkstad die nauwer met IBA 
Parkstad willen samenwerken. Drie aspecten zijn 
van belang voor het economische invulling van 
het IBA Parkstad-beleid. 
De markttechnische aspecten om in te kunnen 
spelen op de kansen in de markt. Dit betreft niet 
alleen het zoeken naar groeimarkten, maar ook 
naar de noodzakelijke kwaliteitsverbetering 
van ondernemend vermogen en om adequaat 
te kunnen opereren in een krimpmarkt, 
verdringingsmarkt en een vervangingsmarkt. 
Het streven is om vanuit deze invalshoek een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkelstrategie 
van IBA Parkstad en aan innovatieve, duurzame 
verdienmodellen die gericht zijn op de toekomst 
van de regio. De sociaaleconomische aspecten 
hebben betrekking op de werkgelegenheid 
en het regionale inkomen. Daarmee krijgen 
IBA-waardige projecten extra onderbouwing 
en draagvlak. Hierbij zullen zoveel mogelijk 
verbindingen worden gelegd met reeds 
bestaande economische programma’s en 
beleidskaders. Geldstromen vanuit overheden 
(inclusief de Europese Unie) en vanuit de markt 
worden in kaart gebracht om financiële middelen 
voor IBA-projecten te genereren.
Bij de totstandkoming van IBA Parkstad en de 
ontwikkeling van haar visie zijn de toekomstige 
structuur en identiteit beschouwd als de kern 
van de IBA-doelstelling. Deze volgen uit de 
ontwikkeling van de bestaande bedrijvigheid 
en dan met name het ondernemerschap, het 
opleidingsniveau van de beroepsbevolking en 
het bevorderen van een regionale economische 
cultuur. Deze thema’s zijn de uitgangspunten van 
het fundament voor het instellen van een IBA, wat 
uiteindelijk dient te leiden tot een gedrags- en 
cultuurverandering in de streek. 
Hoe de economische paragraaf bij andere IBA’s 
is ingevuld, levert geen eenduidig beeld op, ook 
niet na uitgebreid overleg met Reimar Molitor. 
Bij elke IBA is het economische onderdeel een 
moeilijke opgave gebleken en het resultaat 
wordt door verschillende partijen anders 
beoordeeld. Bij IBA-Heidelberg gebruiken 
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gevestigde grote bedrijven IBA als platform en 
showroom voor hun activiteiten en producten. 
In andere gevallen betreft het vooral de 
gebruikelijke projectfinanciering ten behoeve van 
gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling. 

Na de sluiting van de Limburgse mijnen in 
de jaren zeventig is de regio Parkstad in 
voortdurende transitie. Met de komst van de IBA 
tracht Parkstad een nieuwe impuls en invulling 
te geven aan de toekomst van de regio. Dit keer 
met een duurzame visie voor zowel de korte als 
de lange termijn. Een dergelijke transformatie 
vraagt om nieuwe samenwerkingen en vraagt 
om ruimte voor experiment en innovatie. Zowel 
sociaaleconomisch als ook technologisch. 
Initiatieven die afkomstig zijn van overheid, 
onderwijs, ondernemers en inwoners (Quadruple 
Helix) worden in gezamenlijkheid ontwikkeld 
en uitgevoerd. Het draait om initiatieven van 
waarde die bijdragen aan actuele en toekomstige 
sociaalmaatschappelijke vraagstukken.
Dit transformatieproces vraagt om een gedrags- 
en cultuurverandering gericht op het versterken 
van de identiteit en het inspireren van toekomstige 
generatie. Deze verandering is niet langer top-
down, maar eerder coöperatief en vanuit de 
eigen verantwoordelijkheid.  
De economie van morgen zal volgens 
Eurocommissaris Frans Timmermans in Parkstad 
gebaseerd zijn op synergie tussen industrie, 
dienstverlening, wetenschap en infrastructuur, 
zowel fysiek als digitaal. Fysieke landsgrenzen 
verliezen langzaam maar zeker hun relevatie en 
Parkstad moet zich daarom meer richten op de 
Euregio. Zo is Parkstad in staat om Europa van de 
nodige zuurstof te voorzien, aldus Timmermans. 

PARTICIPATIE
Het actief betrekken van de inwoners van 
Parkstad vormt een belangrijk onderdeel in de 
uitvoeringsstrategie van IBA. Door het stimuleren 
van burgerparticipatie, kan er draagvlak voor 
het project onder de omwonenden worden 
gecreëerd. Een voorbeeld van een project waar 
dit op actieve wijze is bevorderd is Central Park 
in het centrum van Heerlen. Het bureau Dear 
Hunter heeft zich letterlijk drie maanden in een 

leegstaand pand in het gebied gevestigd en 
door middel van o.a. lezingen en workshops 
bewoners actief betrokken bij het aanscherpen 
en het toevoegen van een extra laag aan het 
projectplan. Er is door IBA Public echter een 
volledige analyse uitgevoerd op projectniveau, 
door gesprekken met gebiedsregisseurs en 
field research. De resultaten hiervan zijn in 
kaart gebracht en dienen als onderlegger voor 
de communicatiestrategie. De resultaten zijn 
beoordeeld volgens een systeem waarin het 
“participatielevel” wordt gemeten, hoge scores 
dienen te leiden tot een prioritering van de 
betreffende projecten. Dit participatielevel is uit 
te splitsen in een score voor de planontwikkeling 
en de uitvoerfase, er zijn acht niveaus van 
participatie geduid:
1. Manipulation (non-participatie)
2. Therapy (bewoners passen zich aan aan 

verandering)
3. Informing (bewoners worden geïnformeerd in 

de vorm van media)
4. Consultation (bewoners uitnodigen hun 

mening te geven)
5. Placation (bewoners mogen meedenken en 

ideeën indienen, maar projectleider blijft 
beslissen)

6. Partnership (nauwe samenwerking met 
burgers)

7. Delegated power (bewoners beslissen)
8. Citizen control (bewoners organiseren en 

beslissen)
De resultaten van de analyse geven richting 
aan de communicatie op projectniveau binnen 
de algemene communicatievisie van IBA en 
verschaffen meer inzicht over de invloed die 
bewoners kunnen uitoefenen op hun directe 
leefomgeving.

 IK HEB EEN IBA
PROJECT.

HOE BETREK IK
BURGERS?

informeren

mening 

meedenken &

meebeslissen
en tijdig

terug-
koppelen wat 

er met de
 input gedaan is

en besluiten
respecteren

en elkaar gelijkwaardig
behandelen &
een faciliterende rol
aannemen

en verplaatsen in de
burgers (wat zou mijn
buurvrouw zeggen?) &

tijdig terugkoppelen
over vervolgstappen

raadplegen 

adviseren

co -
productie

1. Specifiek (deel)project bepalen

11. Beschikbare (communicatie)middelen en capaciteit bepalen

III. Doelgroep bepalen incl. bestaande organisaties & wijkinitiatieven

1V. Beïnvloedingsruimte voor burgers & participatieniveau bepalen
(zie figuur)

                                           informeer ik ?
(bouw)planning - stand van zaken - start van
bouw/deelproject - wijzigingen - verwachte
overlast - contactgegevens bij vragen en
problemen - behaalde successen.

hoe

waarover

               vraag ik mensen hun mening?
persoonlijk langs de deur - toevallig op

straat - interview- (online)enquête - poll via
website/social media - reacties 

verzamelen op berichten social media.      

hoe

waarover
vraag ik een mening ?
 voorkeur mogelijke faciliteiten,
    openingstijden, inrichting, etc -
       voorkeur informatiekanaal, werkvorm, 
          etc. - (wijk)behoeftes - (wijk)
               problemen/verbeterpunten-
                 feedback (deel)project
                    en aanpak. 

                    laat ik mensen        
                 meedenken? 
            debat - prijsvraag - forum/
         online burgerplatform -oproep
      vraag/aanbodpagina IBAwebsite - 
  workshop of brainstorm in klein gezelschap
- klachten bespreekbaar maken - wijkexperts
inschakelen.

hoe

waarover
vraag ik mee te denken?

veiligheid - gebruiksgemak - (facilitaire) inrichting - vorm van
opening(feest) - welke rol burger kan opnemen - toegevoegde

waarde voor bestaande wijkinitiatieven of maatschappelijke
problemen.                         

hoe
laat ik mensen meebeslissen? 
stembiljetten - poll - uitnodigen bij
overleg met besluitenlijst -  burgerjury.

waarover
vraag ik mee te beslissen?
prioriteiten - aanpak - vast te
leggen data - faciliteiten -
vaststellen plan van wensen en
eisen - besteding van geld. 

hoe
creëer ik co-productie? 

           projectgroep vormen -
        overleg met actie &
besluitenlijst - vrijwilligers 

inschakelen - nauwe
samenwerking met buurt-, sportverenigingen,

scholen, stichtingen, etc - crowdfunding.  

waarover
   vraag ik samen te werken?
  beheer - onderhoud - exploitatie - uitwerking door burgers
aangedragen ideeën - bestaande wijkinitiatieven
           die door het project tot een hoger niveau komen
                        - organisatie evenement - gezamenlijk
                                        informatie communiceren.

informeer ik mensen?  
social media - nieuwsbrief -
krantenartikel -(bouw)banner -
bouwbord - website - brief - informatiepunt -
persoonlijk gesprek - bijeenkomst in klein
gezelschap.

Een IBA project is van betekenis voor de
ontwikkeling van een stad of gebied

en haar inwoners. Daarom is het belangrijk
om de omgeving erbij betrekken.  Zo
creëert u draagvlak voor uw project

en krijgt het maatschappelijke meerwaarde.

Ik ben nu aan het informeren en ik wil graag dat mensen meebeslissen

Het ontwikkelen van een tuin rondom mijn bouwproject

Ik kan 46 uur per week investeren in persoonlijk contact en heb voornamelijk de sociale media kanalen tot mijn beschikking

De jongeren in een straal van 500 meter rondom mijn project. Er is een voetbalvereniging en een scouting in de wijk en er zijn initiatieven op gebied van duurzaamheid en eenzaamheid

Hanneke Koenen
Joyce Schoonbroodt

en tijdig updates
blijven

communiceren

Gemaakt in opdracht
van IBA Parkstad door:
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CULTUUR 
De ingestelde Ontwikkelraad Cultuur & Expressie 
heeft een aantal projecten geselecteerd die met 
hoge prioriteit gerealiseerd kunnen worden. 
Deze lijst is tot stand gekomen na zowel 
analyse van reeds ingediende projecten door 
de Kernraad van de Ontwikkelraad Cultuur 
& Expressie als door een eigen inschatting 
van projecten die bij kunnen dragen aan het 
versterken van de structuur (mental shift) in 
de regio. Gezocht is naar projecten die actief 
kunnen bijdragen aan het genereren van nieuwe 
lagen van betekenis of het ontwikkelen van een 
nog onbekende metaforiek. In die visie draagt 
kunst en cultuur actief bij aan het bewerkstelligen 

van een nieuwe state of mind. Het helpt om 
nieuwe verhaallijnen te ontwikkelen. 
IBA Parkstad kent cultuur en expressie een 
essentiële rol toe als verbindend element tussen 
samenleving en projecten. Binnen de IBA- staf 
staat cultuur en expressie dan ook te boek als een 
dwarslegger binnen de brede opgave van IBA 
Parkstad. Tal van besproken projecten (ook de 
projecten die later werden toegevoegd) zijn van 
betekenis voor de beeldvorming over de regio en 
kunnen derhalve als een geschikt communicatief 
instrument dienen. Cultuur draagt actief bij aan het 
versterken van het imago van de regio Parkstad. 
Evenwel kunnen bepaalde ingediende projecten 
en/of initiatieven aansluiting vinden bij de 
bestaande culturele infrastructuur. 

II: THEMA’S
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VOORBEELD PROJECTEN

Kohrr II Rimburg, zomer 2017
Het KOHRR-project in Rimburg legt de verbinding 
tussen theater en architectuur en werpt de vraag 
op wat de toekomst is van het Zuid-Limburgse 
drop. Inwoners van Rimburg bouwden in 
gezamenlijkheid aan een paviljoen dat op een 
centrale plek werd geplaatst. Deze vorm van 
samenredzaamheid is Bottom-up en had tot doel 
de gemeenschapszin en onderlinge communicatie 
te versterken, eigenaarschap te creëren en 
complexe vraagstukken op een laagdrempelige 
manier bespreekbaar te maken. Tevens moest 
het project een duurzame, sociale basis creëren 
waarop de gemeenschap kon voortbouwen. Het 
is een fysieke constructie die moest leiden tot een 
mentale verandering; een materieel bouwwerk 
met een immaterieel doel.
In de praktijk betekende dit dat bewoners 
van het dorp in verschillende aktes een 
bouwwerk neerzetten. In de eerste akte werd 
het materiaal op een centraal plein geplaatst 
om de nieuwsgierigheid van passanten en 
omwonenden te wekken. Vervolgens werd met 
het ruwe materiaal in een coöperatief theaterstuk, 
waarvoor geen toneelervaring vereist is, een 
paviljoen gebouwd. Het stuk eindigde met het 
afbreken van het bouwwerk. Het bouwproces 
roept vragen op over de rol van de gemeenschap 
in de toekomst en de rol die het individu daarin 
speelt. Samen ontwikkelen bewoners initiatieven, 
strategieën en methodes waarmee de toekomst 
van Rimburg opnieuw gedefinieerd wordt. De 
bouw van het paviljoen is, kort gezegd, een 
aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan en 
de gemeenschapszin te stimuleren.

Parkstad Fotografeert, 2016-heden
Het project Parkstad Fotografeert (ingediend 
als Parkstad Inside) is in 2014 ingediend tijdens 
de IBA Open Oproep door fotograaf Chris 
Keulen. Het project beoogt jaarlijks een 4-tal 
fototentoonstellingen te organiseren rondom 
wisselende thema’s die te maken hebben met 
de regio Parkstad. Het project bestaat uit een 
tweetal onderdelen: de fotowedstrijd en de 
tentoonstelling van de gekozen foto’s. Iedereen uit 
Parkstad en omgeving wordt in de gelegenheid 
gesteld om foto’s aan te leveren via een speciale 
website. Voorts wordt er door Chris Keulen 
en een gastcurator een keuze gemaakt uit de 
inzendingen. Deze selectie wordt op een publieke 
plek tentoongesteld.
Het doel van het project is om de Parkstedeling 
met andere ogen naar zijn of haar eigen 
omgeving te laten kijken. Het is een bottom-
up beweging die placemak ing bevordert: 
een verstrekte band tussen de bevolking en de 
omgeving.  Het project startte in het voorjaar 
van 2016. Na een korte aanloopfase waarin 
infrastructuur vorm kreeg (website, social media), 
vond in augustus, tijdens Cultura Nova, de eerste 
tentoonstelling plaats op het Betaplein in Heerlen. 
Samen met gastcurator Jos Som selecteerde 
Keulen een tiental foto’s uit de meer dan 200 
inzendingen. In december organiseerde Keulen 
een tweede tentoonstelling. Ditmaal projecteerde 
hij de winnende foto’s in een winkelpand in het 
centrum van Kerkrade. 

In 2017 heeft er nog een tweetal tentoonstellingen 
plaatsgevonden.
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Samenwerking Dutch Mountain Film Festival/
woningcorporatie HEEMwonen
IBA Parkstad gaat soms letterlijk over de 
hoogtepunten van Parkstad: een markante 
steenkoolberg in Landgraaf, een iconische 
watertoren in Schimmert en een hoogbouwflat in 
Bleijerheide. Het zijn onmiskenbaar de plekken 
die je nodig hebt om je te oriënteren; om te 
weten waar je staat, waar je vandaan komt en 
naartoe gaat. De beekdalen, groeves, plateaus, 
uitgestrekte velden en de glooiende heuvels, 
kortom het rijke landschapspalet van Parkstad 
tekent zich voor je ogen af. Dat Parkstad zich met 
recht een stad van Parken mag noemen, is te zien 
vanuit deze hoogstgelegen punten. 
IBA Parkstad formuleert een antwoord op de 
vragen van nu en van de toekomst. Vaak betreft 
dit ruimtelijke ingrepen, maar soms gaat het 
over identiteit, cultuur; de mentale transformatie. 
Woningbouwvereniging HEEMwonen 
wil bijvoorbeeld het terrein van vier oude 
hoogbouwflats in de Kerkraadse wijk Bleijerheide, 
waar het Dutch Mountain Film Festival een tijdelijke 
klimwand met mural realiseert, een nieuwe functie 
en betekenis geven. Jarenlang waren deze flats een 
oriëntatiepunt voor bewoners en omwonenden, 
maar ze zijn inmiddels dringend aan vervanging 
toe. Er zullen nieuwe, betaalbare huurwoningen 
worden gerealiseerd uit het sloopafval. Een project 
dat past binnen de circulaire gedachte, waarbij 
het afval van de een de grondstof is voor de 
ander. Niet alleen het materiaal wordt zodoende 
bewaard, maar ook de waarden: deze plek 
moet een nieuw oriëntatiepunt voor de omgeving 
worden. 
IBA zoekt waardevolle verbindingen tussen 
ruimtelijke ingrepen, maatschappelijke 
ontwikkelingen en cultuur. De samenwerking met 
DMFF is een vorm van culturele place making: het 
lokaal versterken van de band tussen de mens en 
de bebouwde omgeving door middel van kunst, 
recreatie en sportbeoefening. 
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MARKT EN ECONOMIE
PROFIEL MARKT EN ECONOMIE 
PARKSTAD

Markt
Het programma Brainport 2020 is voor veel 
partijen de economische leidraad van het 
markttechnische en economische beleid. Het 
document formuleert een visie op de beoogde 
economische structuur van Zuidoost-Nederland.
Er is sprake van een demografische krimp in 
Parkstad, maar dat betekent in markttechnische 
zin dat er niet alleen sprake is van een 
krimpmarkt. Het gaat om het verliezen 
van concurrentievermogen op bepaalde 
terreinen waardoor bedrijvigheid verdwijnt, 
in vastgoedtermen kan dit goed worden 
omschreven als een verdringingsmarkt en een 
vervangingsmarkt. Het door het Rijk, Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) uitgebrachte 
actieplan ‘Krimpen met kwaliteit’ geeft eveneens, 
zij het indirect, informatie over de markt in 
Parkstad.
Het is van wezenlijk belang dat er gestreefd wordt 
naar kwalitatieve oplossingen. Het gezamenlijk 
creëren van waarde moet het uitgangspunt zijn. De 
definitie van die ‘waarde’ verschilt echter per partij. 
De overheid zal eerder denken in maatschappelijke 
waarde en het bedrijfsleven eerder in 
verdienmodellen. Woningbouwcorporaties richten 
zich met name op bedrijfswaarde en economische 
waarden. Ongeacht welke waardedefinitie 
wordt gekozen, het zal uiteindelijk gaan om de 
concurrentiepositie van Parkstedelijke activiteiten 
ten opzichte van die van andere regio’s, zowel op 
korte als op langere termijn.

Toerisme
In de transitie ‘van zwart naar groen’ van de 
streek is leisure op de korte termijn een belangrijk 
component gebleken. De nadruk op deze 
economische dragers in Parkstad heeft onder 
andere geresulteerd in de Tourism for Tomorrow 
Award 2016 voor beste toeristische bestemming 
ter wereld. Leisure is echter een bedrijfstak 
die gekenmerkt wordt door veel risico’s bij de 

financiering en de exploitatie van grootschalige 
projecten. Gedegen financiering stelt hoge eisen 
aan de professionaliteit en financiële draagkracht 
van de exploitant. Succesvolle voorbeelden zoals 
de Efteling, Slagharen en Roompot zijn het resultaat 
van klein begonnen en verder uitgegroeide 
attracties met bewezen professionaliteit van het 
begrijpen van dit marktsegment en vrijwel continue 
omvangrijke investeringen. 
Het is niet moeilijk om de kwaliteiten van het 
regionale productiemilieu van Parkstad aan 
te geven, maar in hoeverre die kwaliteiten 
aansluiten op de (sterk veranderende) marktvraag 
van de ‘next economy’ en zich verhouden tot 
de kwaliteiten van andere regio’s (en dus de 
concurrentiepositie bepalen) is een andere zaak. 
Belangrijk hierbij is welk economisch profiel de 
regio voor ogen staat. Juist in een economie 
die in toenemende mate kennis georiënteerd 
is, is de kwaliteit, het opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking, een cruciale factor. In dat 
verband heeft de regio een achterstand in te 
halen voor haar nationale concurrentiepositie.

Economisch profiel
Limburg Economic Development (LED) omschrijft 
het economisch profiel van Zuid-Limburg als volgt: 
“De zich sterk ontwikkelende kenniseconomie 
wordt vooral zichtbaar op de Brightlands 
campussen waar kennis en business hand in 
hand gaan. Health in Maastricht, Materials in 
Sittard-Geleen, Smart Services in Heerlen en 
Food in Venlo. De campussen zijn samen met 
een aantal tot de verbeelding sprekende grote 
ondernemingen de groeimotoren van de regio. 
Parkstad draagt met de Smart Service Campus 
en energie in belangrijke mate bij aan dit 
economische profiel.”

Energie: Think global for local solutions
Parkstad is historisch gezien een belangrijke 
leverancier van energie aan de rest van 
Nederland. Die rol kan de regio ook in 
de toekomst blijven vervullen door een 
voortrekkersrol te nemen in de energietransitie 
die wereldwijd plaatsvindt. Think global for local 
solutions vormt hierbij een grote uitdaging voor de 
toekomst.
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MKB
Het MKB is verantwoordelijk voor de helft van de 
arbeidsplaatsen en vervult daarmee een sleutelrol 
in de economie van de regio. De Woonboulevard 
trekt circa vier miljoen bezoekers per jaar en 
er is een relatief groot vastgoedaanbod op 
bedrijventerreinen. Het is van groot belang 
bedrijventerreinen thematisch te oriënteren 
met het oog op de kwaliteit op de lange 
termijn. Zo kan de binding van de aanwezige 
bedrijven met de regio worden gehandhaafd en 
vergroot. Een samenwerking met de Limburgse 
Werkgeversvereniging (LWV) zou op termijn zijn 
vruchten kunnen afwerpen.

VOORBEELDEN

Krimp
Steeds meer regio’s in Nederland krijgen te 
maken met demografische veranderingen 
als vergrijzing, een krimpende potentiële 
beroepsbevolking en minder jongeren. 
Urbanisatie - het wegtrekken van het 
plattelandsgebied- zorgde eerder al voor 
bevolkingsdaling in gebieden die weinig 
werkgelegenheid hebben. Parkstad Limburg staat, 
naast Zeeland en Groningen, landelijk bekend 
als een van de krimpregio’s. Het aantal leerlingen 
in het primair en voortgezet onderwijs daalt sterk 
(2-3% per jaar) en dit heeft wezenlijke gevolgen 
voor het onderwijs in Parkstad.
Door de lagere leerlingaantallen komen scholen 
in financiële problemen. Het gevolg hiervan is 
scholen sluiten of gedwongen fuseren. Hierdoor 
komen er schoolgebouwen leeg te staan en 
moeten leerlingen langer reizen naar school. 

Werkgelegenheid
Vanaf 1910 kwam in Zuid-Limburg de 
mijnindustrie tot ontwikkeling. Dat leidde tot de 
snelle groei van steden als Heerlen, Kerkrade en 
Geleen. Tot ruim na de Tweede Wereldoorlog 
bleef Limburg de hoofdleverancier van steenkool 
ten behoeve van de energievoorziening in 
Nederland.
Met de sanering van de mijnindustrie (1965-
1975) stond Limburg voor een historische 

uitdaging: het verlies van zo’n 75.000 
arbeidsplaatsen moest gecompenseerd worden. 
De sluiting van de mijnen heeft een duidelijke 
stempel op de regio gedrukt.
Het is de opdracht van de regio Parkstad om 
hoogopgeleiden van de Universiteit Maastricht, 
de Hogeschool Zuyd, RWTH Aken, en de KU in 
Leuven en Hasselt meer mogelijkheden te bieden 
in Parkstad. De campusplannen van de Provincie 
Limburg en de inzet van de kennisinstellingen zelf 
moeten bijdragen aan een beter vestigingsklimaat 
en hoogwaardige werkgelegenheid.

Vergrijzing
Kinderen die vandaag geboren worden hebben 
een gemiddelde levensverwachting van bijna 
honderd jaar. Door het teruglopende aantal 
geboortes, zullen er in de toekomst meer ouderen 
zijn dan jongeren. Krimp zorgt ook ervoor dat 
er minder (jong) zorgpersoneel beschikbaar is 
in verhouding tot de toenemende vraag die de 
vergrijzing met zich meebrengt.

Gezondheid
De levensverwachting van de mens is door 
de jaren heen steeds hoger geworden. De 
gemiddelde levensverwachting in Nederland 
ligt nu boven de 81 jaar. Deze gestegen 
levensverwachting gaat echter gepaard met 
welvaartsziektes. Obesitas is een veelvoorkomend 
verschijnsel geworden, ook onder jongeren. 
In vergelijking met andere regio’s kampen 
Zuid-Limburgse jongeren beduidend vaker 
met overgewicht. Een integrale aanpak tegen 
overgewicht is noodzakelijk. Dit vraagt om nauwe 
samenwerking tussen het onderwijs, de buurt, 
gemeente, jeugdgezondheidszorg en het gezin. 
Er is al een duidelijke beweging in Nederland 
gaande om jongeren te stimuleren om meer te 
bewegen. Het project van Jongeren Op Gezond 
Gewicht (JOGG) is daar een voorbeeld van.

Digitalisering
Nederland staat wereldwijd bovenaan als het 
gaat om digitalisering en het gebruik van digitale 
diensten. Digitalisering maakt het mogelijk om 
fysieke diensten te vervangen door onlinediensten, 
een ontwikkeling die de komende jaren zal 
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doorzetten. Digitalisering gaat om meer dan de 
aanschaf van een iPad of digitale lesmethodes. 
Digitalisering biedt ook mogelijkheden voor 
de toekomst van het onderwijs en sluit aan 
bij behoeften van de arbeidsmarkt. ICT in het 
onderwijs moet jongeren voorzien van gedegen 
kennis en vaardigheden die aansluiten bij de 21e 
eeuw. 

Pluriformiteit 
In Nederland wonen momenteel 1,8 miljoen 
migranten. Volgens de multicultikaart van 
Tubantia telt Nederland bijna tweehonderd 
verschillende nationaliteiten. Nederland heeft in 
het verleden verschillende migratiestromingen 
meegemaakt en dat heeft ook ingrijpende invloed 
gehad op de maatschappij. Ook Parkstad 
kent een grote variëteit aan culturen door de 
komst van vluchtelingen. Leerlingen komen met 
uiteenlopende sociaal-culturele achtergronden 
en referentiekaders op school. Dit stelt leraren 
voor de uitdaging rekening te houden met deze 
verschillen, onderwijs te bieden dat voldoende 
aansluit bij hun belevingswereld en een 
klassenklimaat te creëren waarin alle leerlingen 
zich thuis voelen.
Bovendien wordt van scholen verwacht dat 
ze leerlingen toerusten voor participatie in 
een pluriforme samenleving door aandacht te 
besteden aan burgerschap. Belangrijk hierin is dat 
leerlingen leren omgaan met culturele diversiteit.

Grensoverschrijdende samenwerking 
Juist door de unieke geografische ligging van 
Limburg tussen België en Duitsland en het van 
oudsher grensoverschrijdend denken en handelen 
is Euregionale samenwerking onderdeel van het 
DNA van Limburg. Hiermee is Limburg in staat 
zich te onderscheiden als unieke grensregio 
en is daarmee een aantrekkelijke locatie voor 
bedrijven, studenten en toeristen. Indien er 
actief wordt ingezet op vroegtijdig tweetalig 
onderwijs en andere stimulerende maatregelen, 
kunnen ondernemers verder profiteren van het 
grensoverschrijdende karakter van Limburg en de 
aanwezige kennis in de regio. Als krimpgebied 
vervult de regio Parkstad een pioniersfunctie 
voor toekomstige krimpgebieden en nationale 

ontwikkelingen op demografisch gebied. Als 
Parkstad erin slaagt om een onderwijsklimaat 
te creëren dat inspeelt op de behoeften van 
de toekomst, dan kan dit een basis zijn voor 
maatschappelijke innovatie.

LOPENDE PROGRAMMA’S
Samenwerking staat verbaal in Zuid-Limburg 
hoog op de agenda. Het is de taak van 
IBA om te kijken waar de verschillende 
samenwerkingsagenda’s elkaar raken en waar 
waardevolle verbindingen kunnen worden 
gelegd. Samenwerking in Parkstad is geen luxe, 
maar een absolute noodzakelijkheid.

Limburg Economic Development (LED)
LED is een samenwerkingsverband tussen 
bedrijfsleven, overheid en onderwijs en heeft 
als doel het realiseren van het Brainport 
2020-programma in Zuid-Limburg. Doelstellingen 
voor Zuid-Limburg zijn: 17.000 extra banen, 8,5 
miljard euro extra bijdrage aan Nederland en het 
sterk reduceren van werkloosheid.
De wijze waarop LED-projecten selecteert kan een 
inspiratie zijn voor IBA Parkstad en samenwerking 
met LED is van groot belang. Dat het LED-
programma zich richt op Zuid-Limburg is een groot 
voordeel voor Parkstad. De economische relaties 
van Parkstad met zijn (internationale) omgeving 
zijn zeer belangrijk. In 2018 zal LED worden 
opgeheven en worden vervangen door een 
alternatief. Op het moment van schrijven is nog niet 
bekend welke vorm dit zal krijgen.

Ontwikkelagenda Parkstad Limburg
De Ontwikkelagenda van Parkstad Limburg richt 
zich op gemeente overschrijdende samenwerking 
en stelt meerder thema’s aan de orde. Een 
van de doelstellingen is het creëren van een 
krachtig economisch profiel gericht op Smart 
Services, leisure en zorg. Ook het vormgeven een 
vitaal en hoogstedelijk centrum voor Parkstad, 
groeien aan de grens en investeren in menselijk 
kapitaal staan hoog op de agenda. Daarbij 
staan leefbaarheid, samenhang, een beter 
woonklimaat en de energietransitie centraal. IBA 
Parkstad krijgt speciale aandacht als instrument 
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om bovengenoemde projecten te faciliteren. Een 
goede evaluatie van successen en mislukkingen 
gedurende de voorbije jaren is hier op zijn plaats 
teneinde de slaagkans van lopende en nieuwe 
initiatieven te vergroten.

Smart Service Campus (SSC)
De Smart Services Campus (SSC) moet 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
economische groei van Parkstad en Zuid-
Limburg. Aandeelhouders van de SSC zijn onder 
meer de provincie Limburg, pensioenfonds 
APG en het topinstituut Business Intelligence 
and Smart Services Instituut (BISS), een 
samenwerkingsverband tussen de Universiteit 
Maastricht, Hogeschool Zuyd en de Open 
Universiteit. Zij hebben zich gecommitteerd 
aan een programma van tien jaar met een 
totaalbudget van zo’n € 100 miljoen. Onderzoek 
en onderwijs dragen bij aan het realiseren van de 
ambities van de SSC.

STRATEGIE
Strategische ontwikkelingen worden beschouwd 
vanuit een vijftal thema’s.
1. Stimulering ondernemerschap en 

ondernemersklimaat
 Een van de opgaven van IBA Parkstad is het 

stimuleren van het ondernemersklimaat in de 
regio. Daarvoor is het van belang dat er een 
gedeelde urgentie is om projecten te realiseren 
en dat regelgeving wordt aangepast om 
besluitvorming te versnellen. Uit gesprekken 
met het MKB blijkt dat er bij starters en 
gevestigde bedrijven wel ideeën bestaan, 
maar dat de competenties ontbreken om deze 
ideeën om te zetten in een levensvatbare 
strategie of businesscase. De ondersteuning 
van bedrijven is een taak van de IBA 
Academy. 

2. Startups en innovaties 
De facilitering van startups en 
innovaties gebeurt vanuit verschillende 
overheidsprogramma’s. Het Limburg 
Business Development Fonds, LED en de 
kennisinstellingen spelen hier een belangrijke 
rol in. Het is zaak om ook marktpartijen hierbij 
te betrekken. Zij bezitten een gedegen kennis 
van de markt en beschikken over kapitaal. 
Het verbinden van startups zou kunnen 
plaatsvinden binnen een ‘community’-achtige 
omgeving waarin investeerders en jonge 
bedrijven op deelgebieden samenwerkingen 
kunnen aangaan. Er moet gestreefd worden 
naar een passend zogenaamd ‘entrepreneurial 
ecosystem’ dat vanuit verschillende kanten 
innovatieve ontwikkelingen stimuleert, zowel 
voor bestaande ondernemingen als voor 
starters.

3. Financiering 
Bij financiering moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen de projectfinanciering en 
‘banking’.

 Projectfinanciering wordt vaak gebruikt bij 
publiek-private samenwerking voor ruimtelijke 
investeringen. Hiervoor zijn al diverse 
financiële modellen ontwikkeld.

 Met ‘banking’ wordt het brede terrein van 
een investeringsbank bedoeld. In dit kader is 
private equity (privaat vermogen) van belang 
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-  Grote bedrijven uit de regio (o.a. Chemelot/
DSM)

- Het MKB
 LWV
Het uiteindelijke doel is het versterken van de 
band tussen bedrijven en de regio.
Mogelijk is hierbij speciale aandacht nodig voor 
Chemelot. Dit chemie- en biotechnologieconcern 
kan een belangrijke rol spelen in het aantrekken 
en vasthouden van talent en het verbeteren van 
de leefomgeving. 

Ontwikkelprojecten
Voor de ontwikkelprojecten zijn de volgende 
aanbevelingen opgesteld.

Beoordelen van IBA-waardigheid van in reeds 
bestaande programma’s genoemde projecten en 
aanhaken van grote bedrijven
Projecten moeten op hun IBA-waardigheid 
worden beoordeeld. Deze afweging moet 
zorgvuldig gebeuren en zou in nauwe 
samenwerking met Parkstad moeten 
plaatsvinden.
Er liggen veel kansen voor bedrijven omdat IBA 
kan fungeren als een podium of etalage. Hetzij 
door innovatieve showcases, hetzij door de 
‘goedkope’ leveranties van materialen, diensten 
en expertise aan andere projecten.

‘Start mit’
Start mit (Limburgs dialect voor ‘start mee’) is 
gericht op de kleine bedrijven en individuen in 
de buurten van Parkstad. Veel wijken in Parkstad 
hebben een positieve stimulans nodig voor het op 
peil houden van de leefbaarheid, voorzieningen 
en werkgelegenheid. Diezelfde wijken en buurten 
hebben te kampen met leegstaand vastgoed. 
Creëer in leegstaand vastgoed een aantrekkelijk 
en wervend centrum/werkhuis/ontmoetingspunt/
vrijplaats voor startups en andere functies met 
shared services. Zo ontstaat een gebouw met een 
‘community’. Bedrijven of instanties die met de 
wijk verboden zijn zouden een dergelijk centrum 
kunnen adopteren.

omdat het gaat om investeerders die buiten 
de aandelenbeurs om financieel participeren 
in bedrijven. Ook banken staan welwillend 
tegenover het leveren van expertise. Deze 
expertise heeft vooral betrekking op financieel 
advies, het uitwisselen van economisch studies, 
het beoordelen van businessplannen en het 
aanboren van een specifiek netwerk. 

4. Noodzaak van Quick Wins 
Binnen IBA Parkstad is er behoefte aan 
zogenaamde quick wins: positieve signalen 
over gerealiseerde projecten in de regio. Met 
deze successen kan het bedrijfsleven verleid 
worden om in te stappen in projecten. 

5. Bijdrage aan centrale thema(‘s) 
Met een aantal initiatieven zoals de Smart 
Service Campus en concepten zoals C-Mill, 
heeft Parkstad sterke troeven in handen 
om zich te profileren als een proeftuin. 
Een laboratorium voor innovatieve en 
vernieuwende initiatieven en concrete 
projecten. Dit is door IBA Parkstad reeds 
uitvoerig in de communicatie en beeldvorming 
naar voren gebracht. 

Verdere focus op de thema’s Energie, circulaire 
economie en living labs voor stedelijke 
transformatie liggen voor de hand. 

AANBEVELINGEN
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
samenwerkingsprojecten, ontwikkelprojecten en 
de geldstromen.

Samenwerking
Samenwerking met instanties die in het verlengde 
opereren van IBA Parkstad is van vitaal belang. 
Bovendien is deze samenwerking gericht op het 
vergoten van bestuurlijk draagvlak. Die instanties 
kunnen georganiseerd zijn ten behoeve van 
een programma of een meer specifiek project. 
De wijze van samenwerking moet per instantie 
worden gedefinieerd. Belangrijke potentiële 
partners hierbij zijn:
- De provincie Limburg
- Parkstad Limburg
- Limburg Economic Development (LED)
- Smart Service Campus (SSC)
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Incubatorstraten voor nieuwe, innovatieve 
ontwikkelingen
Veel winkelstraten krijgen vanwege afnemende 
vraag te maken met leegstaand vastgoed. Elke 
straat zou een uitdagend en wervend thema 
kunnen krijgen om starters te verleiden zich er 
te vestigen. Een hierop afgestemde regelgeving 
en marketing kan stimulerend werken. Thema’s 
zouden kunnen zijn: ICT, energie, wonen en 
interieur en sport.

Geldstromen en subsidies
Veel informatie over geldstromen en 
subsidiemogelijkheden zijn voorhanden bij de 
Provincie. De bijdrage van IBA dient vooral 
gericht te zijn op SMART-bijdragen aan 
subsidieprogramma’s. Vanuit verschillende 
invalshoeken kan gedacht worden aan 
additionele vormen van financiering.

Bundeling van krachten
Intensieve samenwerking met de provincie en 
gemeenten om maximaal gebruik te maken van 
aanwezige expertise en netwerken is van groot 
belang. Ook de afstemming en coördinatie van 
reeds ingezette subsidieaanvragen door de 
gemeenten van Parkstad is dringend noodzakelijk. 
Daarmee worden niet alleen de krachten 
gebundeld, maar wordt ook voorkomen dat 
instanties elkaar voor de voeten lopen. 

Subsidies Europese Unie 2014-2020
De Europese structuurfondsen (incl. EFRO) 
zijn met name gericht op het opheffen van 
welvaartsverschillen tussen regio’s. ‘Om deze 
doelstellingen te bereiken, financiert het fonds 

Voorbeeldproject: 
C-Mill

programma’s voor de ontwikkeling en structurele 
aanpassing van achtergebleven regio’s en voor 
de omschakeling van regio’s met afnemende 
industriële activiteit.’ Een belangrijke voorwaarde 
is dat het MKB erbij betrokken is. Door Brussel 
worden dergelijke Euregionale samenwerkingen 
gestimuleerd met financiële middelen. Het 
verdient aanbeveling om het netwerk van 
Frans Timmermans daarbij op gepaste wijze te 
benutten.

Overige regelingen
Twee belangrijke regelingen die speciaal van 
toepassing zijn op Parkstad-projecten zijn:
- Operationeel Programma Zuid-Nederland 

(OPZuid)
- Limburg Business Development Fonds (LBDF)
Het eerste innovatieprogramma geldt voor 
de periode 2014-2020. Samen met de 
cofinanciering van de provincies, het rijk en 
de projectuitvoerders, bedraagt de totale 
investeringsimpuls van het OPZuid-programma 
circa € 321 miljoen. Met het tweede fonds biedt 
de Provincie Limburg MKB’ers het financiële 
instrument om, met een mix van financiële 
middelen, ideeën met zakelijke potentie te toetsen, 
te ontwikkelen en te vermarkten.

Benaderen van de grote partijen
Met bijvoorbeeld de Rabobank of APG is het 
mogelijk een Parkstad specifieke vorm van 
financiering en additionele hulp te ontwikkelen.

Bijzondere financieringsconstructie
Financiering van startups en nieuwe 
ontwikkelingen bij bedrijven spelen hierin een 
belangrijke rol. Er zou ingezet kunnen worden 
op uitgebreid overleg met banken en beleggers. 
Dit zou kunnen leiden tot een Parkstad-specifiek 
financieringsfonds.
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ONDERWIJS 

Voor de regio Parkstad zijn zes groeisectoren te 
identificeren die bijdragen aan de bewustwording 
en de aanpak van de huidige en toekomstige 
transformatievraagstukken in de regio. IBA bouwt 
daarom mee aan een visie voor toekomstgericht 
funderend onderwijs.

Technologie & Techniek
Vanuit het grote maatschappelijke belang van 
wetenschap en technologie voor de huidige 
en toekomstige samenleving vindt de overheid 
het van belang dat basisscholen deze thema’s 
meer in het onderwijsprogramma opnemen. 
De afgelopen jaren hebben verschillende 
basisscholen al ervaring opgedaan met de 
methode ‘onderzoekend en ontwerpend leren’. 
Deze methode heeft tot doel om de nieuwsgierige 
en kritische houding van de leerling in het 
basisonderwijs te stimuleren en ontwikkelen. 
Het onderzoeken en ontwerpen zijn hierin geen 
doel op zich, maar een manier van werken die 
vanuit verwondering nieuwsgierige kinderen laat 
waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren.
a-Voorbeeld initiatief: Brightlands 
b-Voorbeeld initiatief: Aandacht voor techniek 
onderwijs

Zorg & Welzijn
Gezondheid, zorg en welzijn zijn van groot 
belang voor mens én samenleving. Het gaat 
hierbij dan ook om de kwaliteit van leven. Die 
kwaliteit is in hoge mate bepalend voor de 
vitaliteit van onze samenleving. Daarom is het 
belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al kennis 
maken met ‘zorgen voor de ander’ en ‘iets voor 
een ander doen’. Ook het leiden van een gezond 
leven staat hierin centraal. Ouderenzorg wordt 
door de aanhoudende vergrijzing in de toekomst 
een belangrijke industrie in de regio Parkstad.
c-Voorbeeld initiatief: Zorg Academie Parkstad

Cultuur & Expressie
Creatieve en artistieke uitlaatkleppen dragen bij 
aan de ontwikkeling van unieke vaardigheden bij 
de individuele leerling. Cultuur en expressie in het 
onderwijs stimuleren de persoonlijke ontwikkeling 
van het kind.
d-Voorbeeld initiatief: Geef het door

Sport & Bewegen
Gezonde leef- en eetgewoontes zijn van cruciaal 
belang in de opvoeding van een kind. Het 
onderwijs moet hier dan ook slim en vroegtijdig 
mee beginnen. Door teamsport te stimuleren onder 
kinderen, leren ze samen te werken en ontwikkelen 
ze sociale vaardigheden. Obesitas, diabetes, hart- 
en vaatziekten en longziekten komen in Parkstad 
veel vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Ook 
ontwikkelen steeds meer kinderen in deze regio 
door een ongezonde leefstijl chronische ziektes, 
met dalende leerprestaties en sociale ongelijkheid 
als gevolg. Uiteindelijk leidt dit tot minder kansen 
op de arbeidsmarkt en daarmee tot hogere 
werkloosheid. Een negatieve, vicieuze cirkel met 
een structurele en hardnekkige achterstand als 
resultaat.
e-Voorbeeld initiatief: De gezonde school

Internationalisering & Meertaligheid
De bijzondere geografische ligging van Limburg 
in de Euregio biedt enorm veel mogelijkheden 
voor grensoverschrijdende samenwerking en 
meertaligheid. Er wordt zowel Nederlands, 
Duits als Frans gesproken. Engels kan dienen als 
gemeenschappelijke taal. Het is belangrijk dat 
leerlingen al van jongs af aan in aanraking komen 
met diverse talen en culturen voor de verbreding 
van werkgelegenheid, wonen in de Euregio en het 
voorkomen van een brain drain.
Het basisonderwijs kent een langjarige traditie 
van buurtaalonderwijs.
f-Voorbeeld initiatief: Tweetalig Onderwijs

Toerisme & Leisure
Parkstad is een populaire toeristische 
bestemmingen vanwege aantrekkelijke 
natuur, bijzonder erfgoed en een breed 
aanbod aan attracties. In januari 2016 won 
de regio Parkstad een prestigieuze prijs voor 
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de beste toeristische bestemming ter wereld. 
De Provincie en de gemeenten in Parkstad 
besteden in de ontwikkeling van het gebied veel 
aandacht aan toerisme en leisure. Denk hierbij 
aan het gebied rondom SnowWorld en de 
Wilhelminaberg in Landgraaf, de herinrichting 
van het zandgroevegebied, het Romeins 
Kwartier in Heerlen, dierentuin Gaia Park en het 
Museumplein in Kerkrade.
Door aandacht te besteden aan deze 
groeisectoren wordt het onderwijs in Parkstad 
toekomstgericht vormgegeven. Dit past binnen 
het tweede doeldomein, socialisatie, van Biesta 
(2014). Het derde doeldomein, subjectivering 
of persoonsvorming, hangt nauw samen met 
de vaardigheden die het Onderwijs Platform 
definieert als kernvaardigheden. Subjectivering 
gaat echter over het voeren van de dialoog 
over wat kwalitatief onderwijs voor het 
individu inhoudt. Om te kunnen werken aan de 
persoonsvorming zal de leerling in staat moeten 
zijn te experimenteren met vaardigheden. In het 
primair onderwijs kunnen deze vaardigheden 
worden aangereikt en in het voortgezet onderwijs 
kan hiermee worden geëxperimenteerd en op 
worden gereflecteerd.

VOORBEELD INITIATIEVEN

a: Brightlands
Brightlands staat voor een innovatieregio 
waarin onderzoekers en ondernemers samen 
grote uitdagingen aangaan op het gebied 
van grondstoffen, gezondheid en voeding. 
De basis van Brightlands is in Limburg, maar 
de ontwikkelingen kennen geen geografische 
grenzen. VO-scholen van SVO|PL en LVO sluiten 
aan bij de ontwikkelingen van de Brightlands 
Smart Service Campus door een lab te 
organiseren waarin leerlingen, in samenwerking 
met ondernemers en onderzoekers, kunnen leren 
en experimenteren.

b: Aandacht voor techniek onderwijs
Het Techniek Onderwijs in Zuid-Limburg ziet 
er vanaf het schooljaar 2016/2017 anders. 
De scholen van het voortgezet onderwijs 

(LVO, DaCapo en SVO|PL) en het mbo 
(Arcus en Leeuwenborgh) hebben de handen 
ineengeslagen om ook in de toekomst een 
breed, vernieuwend en kwalitatief goed 
techniekonderwijs aan te kunnen bieden in 
Zuid-Limburg. Techniekonderwijs dat bovendien 
aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven.
Bij bedrijven in Zuid-Limburg is steeds meer 
vraag naar mensen die een technische opleiding 
hebben. Er is, zeker in de toekomst, voldoende 
werkgelegenheid. De wensen vanuit het 
bedrijfsleven zijn wel veranderd. Want ook 
techniek verandert. Vernieuwing lukt alleen door 
samen te werken. Daarbij komt dat er steeds 
minder leerlingen zijn en dat te weinig kinderen 
voor techniek kiezen. 
Een hechte samenwerking tussen het voortgezet 
onderwijs en het mbo is bij het vormgeven van 
onderwijs in Parkstad van vitaal belang. Het biedt 
leerlingen en studenten de kans om gedegen 
techniekonderwijs te volgen en komt tegemoet 
aan de vraag van het bedrijfsleven naar technisch 
geschoolde arbeidskrachten.

c: Zorg Academie Parkstad
Zorg Academie Parkstad (ZAP) van Arcus en 
Zuyd Hogeschool, gelegen tussen GGZ- instelling 
Mondriaan en het ziekenhuis Zuyderland, huisvest 
diverse zorgopleidingen. Dit is een gloednieuw 
onderwijsgebouw met de allerlaatste innovaites 
en voorzieningen. De locatie van het gebouw 
stimuleert verbinding en samenwerking met 
nabijgelegen partners. Het gebouw beschikt 
tevens over “Skills Labs”. Dit zijn trainingsruimtes 
waarin studenten levensechte situaties kunt 
oefenen zonder risico voor de patiënt. 

d: Geef het door
Poppodium Nieuwe Nor stelde zichzelf de 
vraag: hoe krijgen we muziek op een positieve, 
praktische en eenvoudig inzetbare manier onder 
de aandacht bij basisscholen in Parkstad? Het 
antwoord hierop is het project ‘Geef het Door!’, 
een educatief muziekproject waarin groep zeven 
van een basisschool een vooraf vastgestelde 
popsong gedurende vijf weken instudeert. Bij 
de eindpresentatie wordt een andere school in 
Parkstad uitgenodigd om het nummer aan door 
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te geven. Op deze manier maakt het lied een 
muzikale reis door Parkstad.

e: De gezonde school
De Gezonde School zet in op talentontwikkeling 
van leerlingen en sluit aan op Provinciale 
vraagstukken. Het doel van ‘De Gezonde 
Basisschool van de toekomst‘ van 
onderwijsbestuur Movare is te onderzoeken of 
kinderen die op de basisschool een gestructureerd 
dagritme aangeboden krijgen een betere fysieke, 
emotionele en intellectuele groei doormaken. 
Daarbij draait het met name om onderwijs, sport, 
bewegen, spelen en aandacht voor gezonde 
voeding. Tevens wordt onderzocht of een dergelijk 
dagritme meer rust en minder stress betekent voor 
zowel kinderen als ouders. Naast deze mogelijk 
kind-specifieke voordelen wordt gekeken naar 
de maatschappelijke en economische voordelen 
op zowel de middellange- als de lange 
termijn. Concreet wordt op twee basisscholen 
(BS de Carrousel en BS de Schatgraver) 
een dagprogramma aangeboden met naast 
voldoende onderwijs ook sport, beweging, 
ontspanning, cultuur en aandacht voor leefstijl 
en gezonde voeding. Het programma wordt 
vijf dagen per week aangeboden met extra 
schooltijd waarbinnen het verruimde aanbod 
kan worden uitgevoerd. Het programma wordt 
ook doorgetrokken naar de lokale voorschoolse 
en buitenschoolse voorzieningen (BSO). Naast 
gezonde scholen wordt er op twee andere 
basisscholen (BS Langeberg en BS Harlekijn) 
alleen meer tijd en aandacht besteed aan sport 
en beweging. De zogenaamde beweegscholen. 
Deze beweegactiviteiten vinden plaats gedurende 
de schooldag en in de middagpauze. In de 
middagpauze kunnen kinderen deelnemen 
aan een aantrekkelijk aanbod van sport, spel, 
beweging en ontspanning.

f: Tweetalig Onderwijs
Parkstad heeft een sterke Euregionale locatie en 
potentie voor internationale groei. Hierbij wordt 
de behoefte om goed Engels te spreken steeds 
belangrijker. Een voorbeeld in het onderwijs is het 
Sintermeertencollege van schoolbestuur SVO|PL 
in Heerlen. Deze school biedt sinds 2012 het 
Tweetalig Onderwijs (TTO) Engels aan voor de 
afdelingen Vwo en Havo. Leerlingen die kiezen 
voor TTO volgen het merendeel van de lessen in 
het Engels. Het Sint Janscollege (LVO Parkstad) 
biedt ook tweetalig onderwijs (TTO) aan.

g: Van transitie tot transformatie van burgers 
Als ervaren docent in de expressie vakken 
brengt Jan Damen dit bewustzijns-programma 
voor middelbare scholieren van de Parkstad 
onder de aandacht. Om een transformatie te 
bewerkstellingen moet allereerst een mentale 
beweging bij de jongeren in gang gezet 
worden. 
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VISIE
Om deze visie voor toekomstgericht onderwijs 
in Parkstad daadwerkelijk uit te voeren is het 
van belang om acties te benoemen waar de 
komende tijd de aandacht naar uitgaat. De 
volgende actiepunten zijn voorwaarden om 
het ontwikkelprogramma onderwijs met de 
verschillende projecten in gang te zetten:
1. Het duidelijk omschrijven van de geselecteerde 

projecten en hun behoefte in de stalenkaart 
voor initiatieven (Schoolbesturen)

2. De onderwijsinstellingen stellen een regieraad 
vast die de uitwerking van een vitaal 
ecosysteem ondersteunt en de verbinding 
legt voor het creëren van een goed werkende 
infrastructuur (Schoolbesturen)

3. Het maken van werkafspraken op basis van 
duidelijke behoefte over het projectplan van 
ieder initiatief en de samenwerking faciliteren 
(IBA)

4. Het inventariseren welke initiatieven een 
mogelijke bijdrage zouden kunnen leveren 
vanuit het MBO en HBO

5. Het bieden van mogelijkheden voor 
inhoudelijke vernieuwingsprojecten en laten 
zien wat er al is (IBA, schoolbesturen)

6. Het ondersteunen bij het delen van kennis via 
een online platform en bijeenkomsten (IBA, 
schoolbesturen)

7. Het structureel leren aan de werkbank mogelijk 
maken voor leerlingen zowel binnen als buiten 
de school.

Condities voor een werkend ecosysteem
Om te komen tot een ecosysteem voor 
toekomstgericht onderwijs is het volgende van 
belang:
1. Herijking van kerndoelen en eindtermen
2.  Professionalisering
3.  Afstemming met vervolgonderwijs
4.  Samenwerking met de verschillende partners
5.  Regelruimte
6.  Verandering in toetsing en examinering
7.  Financiering
8.  Veranderingen aan schoolgebouwen
9.  Initiatieven
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Transformatie vraagstukken
Het huidige onderwijssysteem sluit 
onvoldoende aan op de eisen die burgers 
en de samenleving stellen (WRR, 2013). Een 
aantal grote maatschappelijke vraagstukken 
dat van invloed is op de samenleving, 
zoals krimp, werkgelegenheid, vergrijzing, 
gezondheid, digitalisering, pluriformiteit en 
grensoverschrijdende samenwerking, heeft 
een belangrijke uitwerking op de regio en het 
onderwijs in Parkstad. Om het onderwijs in de 
regio toekomst-proof te maken is er behoefte aan 
een lange termijnvisie.

Het onderwijs speelt in het transformatieproces 
van de regio een sleutelrol. Vaardigheden 
en kennis die nodig zijn om een antwoord te 
formuleren op hedendaagse en toekomstige 
vraagstukken, vinden een basis in het lager- en 
middelbaar onderwijs en zijn essentieel voor de 
vitaliteit van de regio.
De kaders voor het onderwijs van de toekomst 
worden geschetst door allereerst te kijken naar 
de historische context van het onderwijs en de 
huidige vraagstukken. Op deze wijze kan er 
een onderwijsecosysteem geschetst worden dat 
toekomstbestendig is. IBA Parkstad kan hierin 
gezien worden als versneller die het onderwijs 
ondersteunt in het aanjagen en stimuleren van 
initiatieven. 

Organiseren van eigen succes: een 
kwestie van communiceren 
In zijn algemeenheid is het zaak dat IBA in 
de externe communicatie haar eigen succes 
organiseert. Een proactieve communicatiestrategie 
gestalte geven aan prestaties die toegeschreven 
kunnen worden aan IBA. Concreet betekent dit 
dat er in een wekelijkse frequentie een inspanning 
geleverd moet worden om de communicatieve 
IBA-trom te roeren. Hierdoor wordt breed 
uitgemeten dat IBA-successen boekt op velerlei 
gebied. Dit proces brengt een (mentale) 
beweging op gang en zorgt er idealiter voor 
dat meer partijen deel willen hebben aan de 

succesvolle zegetocht van IBA. De communicatie 
zal primair vanuit de projecten en hun omgeving 
gestalte krijgen. 

Kunst mehr Kunst 
Het uitdragen van te claimen successen is een 
daad van weloverwogen symboolpolitiek. Juist 
de regio Parkstad heeft behoefte aan successen 
die qua symboolkracht een wenselijke mental shift 
bewerkstelligen. Kunst en cultuur geven wellicht 
op de meest pregnante wijze uiting aan de 
ontwikkelingsgang van de regio. Het zorgt ervoor 
dat mensen zich gemakkelijk kunnen identificeren 
met zowel hun regio in zijn algemeenheid als met 
de doelstellingen van IBA in het bijzonder. Kunst 
en Cultuur vormen een invitatie om deel te nemen 
aan de gemeenschap. Het schept een band, 
geeft stof tot reflectie en genereert daadkrachtige 
energie. Kunst heeft impact (zie in dit verband de 
website www.theartofimpact.nl).

Een nieuw verhaal voor Parkstad 
De ontstaansgeschiedenis van Parkstad kent een 
aantal harde breuklijnen. De opkomst, bloei en 
afbraak van de mijnindustrie dragen eerder een 
revolutionair dan een evolutionair karakter (het 
beeld van de metamorfose wordt in de literatuur) 
vaak beschreven. De geschiedschrijving kent 
duidelijke cesuren. Die perioden zijn gekenmerkt 
door verschillende dominante narratieven/ 
discoursen. De post-mijnbouwperiode kent in de 
sociaal-culturele geschiedschrijving daarentegen 
nog weinig samenhang. 
De verhaallijn van de mijnsluiting is overwegend 
negatief ingekleurd door de sociaaleconomische 
problematieken waaraan de regio ten prooi viel. 
Het beeld dat opdoemt en anno nu nog bestaat, 
is er een van een gedepriveerde regio. 

III: COMMUNICATIE & EXPOSURE
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De ziel van Parkstad injecteren met kunst 
en expressie 
Kunstenaars denken anders dan bestuurders en/
of politici. Het is ‘die andere blik’ dat ‘andere 
geluid’ die we nodig hebben om de regio uit 
het neergedwarrelde mijnstof te laten herrijzen. 
Door kunstenaars actief in te zetten bij projecten 
van IBA komt nieuwe energie vrij. Deze artistieke 
bezieling zal nieuwe verhaallijnen opleveren 
en de gangbare logica omkeren. Dit zal effect 
ressorteren op zowel projectniveau als op de 
schaal van heel Parkstad. De koppeling tussen 
kunst en projecten is een vruchtbare methode in 
het zowel direct zichtbaar/beleefbaar maken 
van de transformatie van de regio als in het 
bewerkstelligen van een structuurverandering op 
lange termijn. De injectie van kunst en expressie 
in het werkterrein van Parkstad zal zorgen voor 
een grotere betrokkenheid van de bevolking 
bij de projecten (meer draagvlak). Ook maakt 
deze symbiotische koppeling de kans groter dat 
zich de regio Parkstad in het algemeen en IBA 
in het bijzonder nadrukkelijker nationaal als ook 
internationaal in de kijker speelt. 
IBA-projecten zijn gebaat bij een artistieke 
bevlieging die de fantasie prikkelt en de regio 
vooruit stuwt. De complementaire verhaallijnen 
die de artistieke aanraking veroorzaken, zullen 
de projecten verrijken. De actieradius van de 
projecten (hun zeggingskracht binnen een 
bepaald gebied) wordt hierdoor significant 
vergroot. 

Communicatie
Fase I
De communicatie van IBA Parkstad heeft zich 
gedurende de jaren 2014-2017 gericht op 
een tweetal hoofdonderwerpen: de corporate 
communicatie en de projectcommunicatie. 
Daarbij lag in het begin vooral de nadruk op 
het merk-IBA en de opgaven die Parkstad op 
verschillende deelgebieden te wachten stond. 
Het begrip Internationale Bauausstellung 
had bij de start van IBA nog geen duidelijke 
betekenis voor de bevolking en daarom is ervoor 
gekozen om het instrument breed uit te meten 
en onder de aandacht te brengen. Daarbij 
werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

verschillende doelgroepen. Enerzijds richtte de 
communicatie zich op stakeholders (gemeenten, 
aandeelhouders, Duitse IBA’s), anderzijds op de 
bevolking van Parkstad.

Fase II 
In 2016 kwam er een duidelijke kentering in 
deze aanpak en is ervoor gekozen om vooral 
de geprioriteerde projecten onder de aandacht 
te brengen. IBA kwam in de uitvoeringsfase, 
hetgeen vroeg om een nieuwe strategie. Middels 
video’s, krantenartikelen en events vertelde IBA 
de verhalen van de projecten en de indieners 
ervan. Hiermee werd de opgave van IBA tastbaar 
gemaakt en kregen fysiekruimtelijke projecten een 
gezicht. 

Events
Bij het organiseren van evenementen is ingezet 
op zeer uiteenlopende doelgroepen: zowel 
specialistische doelgroepen (universiteiten, de 
Europese Unie, zuster-IBAs) als een zeer brede 
doelgroep (de wijken van Parkstad, bezoekers 
van Heerlen centrum) zijn ruimschoots bediend. 

Enkele voorbeelden: 
• De resultaten van de Open Oproep zijn op 17 

april 2015 gepresenteerd ten overstaan van een 
groot publiek in de stadsschouwburg in Heerlen. 

• Tijdens het IBA-festival op 24 en 25 juni 2016 
bood IBA de projecteigenaren van de IBA-50 
een podium om hun plannen en ideeën aan 
het publiek te presenteren. Op het weekend, 
dat georganiseerd werd op het Museumplein 
Limburg, kwamen zo’n 2.000 bezoekers af.

• Park Urbana fungeerde als een groen 
toekomstvisioen voor het centrum van Heerlen 
en is tot twee keer toe in de stad geland. 
Eenmaal op het van Grunsvenplein in 2016 
en eenmaal op de vijf pleintjes in 2017. Park 
Urbana zocht iedere keer duidelijk aansluiting 
bij bestaande evenementen als Cultura Nova en 
Kleinkunst.

• De start van de projecten vormde vaak de 
aanleiding voor openbare bijeenkomsten. 
De kick-off van het Slot Schaesberg-project, 
de presentatie van de IBA-plannen in 
Onderbanken, de launch van het project 
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Stedelijke Parken, de presentatie van het 
Bidboek Urban Heerlen en de start van de 
sloop van Mondriaan zijn breed uitgedragen in 
publieke bijeenkomsten.  

• De events concentreerden zich eveneens 
rondom IBA-thema’s. IBA Public organiseerde 
in samenwerking met de TU Eindhoven een 
tentoonstelling en een gesprek over het centrum 
van Heerlen, ging met het bisdom en andere 
stakeholders in debat over de herbestemming 
van religieus erfgoed in de Stadsgalerij en 
organiseerde workshops voor hogescholen en 
universiteiten over verschillende thema’s in het 
IBA-werkhuis.

• IBA Parkstad presenteerde zich, samen met 
andere Nederlandse regio’s, tijdens de 
Architectuurbiënnale in Venetië aan een breed 
en internationaal publiek. Daaromheen werden 
verschillende workshops met universiteiten 
georganiseerd en er vonden bijeenkomsten 
op Europees niveau plaats. Dit proces is 
gedocumenteerd in een drietal uitgaven.    

• IBA nam in 2017 deel aan de Polis Convention 
in Düsseldorf. IBA presenteerde daar de regio 
aan een breed internationaal publiek en legde 
er waardevolle contacten.    

Media
Ook de uitingen in de media (kranten, 
televisie) concentreerden zich voornamelijk 
rondom de projecten. Vooral in het Limburgs 
Dagblad is veel aandacht besteed aan de 
voortgang van IBA-projecten. Dat uitte zich 
in wekelijkse nieuwsberichten, reportages en 
achtergrondverhalen over projecten als Land 
van Kalk, SUPERLOCAL, de Wilhelminaberg, 
de Nieuwe Nor, Slot Schaesberg en Heerlen 
Centrum. 
IBA Parkstad heeft in eigen beheer verschillende 
uitgaves gepubliceerd van de . In dit medium 
schreven amateurjournalisten over onderwerpen 
in de regio. Eind 2016 is ervoor gekozen om 
deze krant te gebruiken om de voortgang van 
de projecten onder een breed publiek bekend 
te maken onder de titel ‘IBA in Uitvoering’. De 
‘uitvoeringskrant’ is huis-aan-huis bezorgd.
Er is, om het IBA-verhaal zo goed mogelijk 
over het voetlicht te brengen, gekozen voor 
een breed arsenaal aan media. In 2015 is er 
een animatie gemaakt die in twee minuten 
de opgave en de methode van IBA uitlegt 
en er zijn in de daaropvolgende jaren 
tientallen (korte) videoproducties gemaakt 
die op een toegankelijke wijze het verhaal 
van de afzonderlijke projecten vertelden. In 
samenwerking met de regionale zender L1 zijn 
verschillende televisieprogramma’s geproduceerd 
met IBA Parkstad en haar projecten als 
onderwerp. In het programma De Slimburger 
van presentator Erol Öztan is een keur aan 
innovatieve duurzaamheidsprojecten binnen IBA 
Parkstad gepresenteerd. 
In september 2017 besteedde Nieuwsuur (NPO) 
uitgebreid aandacht aan IBA Parkstad met oud-
rijksbouwmeester Jo Coenen. 
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Cultuur als narratief  
van de toekomst

Online media
Begin 2016 lanceerde IBA een animatie, waarin 
het IBA-idee nog eenmaal werd uitgelicht. 
Daarna kwam de nadruk te liggen op de 
onlinecommunicatie en het uitdragen van de 
projectvoortgang.
• De website is dusdanig aangepast dat de 

voortgang van de 50 geprioriteerde projecten 
nauwkeurig te volgen is. Van een statische 
informatiedrager naar een dynamische 
vergaarbak van alle projectinformatie. 

• Op sociale media (twitter, instagram, 
facebook) is in kaart gebracht waar de 
verschillende social hubs zich bevinden. 
Daaronder wordt verstaan: pagina’s 
van stakeholders, projectindieners en 
belangenorganisaties in de buurten en rondom 
projecten. Ook hier stond projectnieuws 
centraal. 

• Met een twintigtal video’s, van ongeveer 2 
minuten en volgens een vast stramien, zijn 
IBA-projecten in beeld gebracht. Deze video’s 
zijn vervolgens verspreid via social media en 
de website en hebben aantoonbaar een breed 
publiek bereikt. 

• In 2016 startte IBA met het versturen van een 
wekelijks storyboard. Eén verhaal per keer. 
De vorm verschilt; de ene keer een verhaal, de 
andere keer een foto, video of gedicht. 
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57 Projecten in het IBA Uitvoeringsprogramma 2016

117 Overige voorstellen uit de Open Oproep in 2014 die het thema Activating the Mental Space mede bepaald hebben

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

Ontwikkelgebied 1: Centrum Parkstad

02 Romeins Kwartier 218 Digitale ontsluiting U.S-R.-
bestanden 

Heerlen-Centrum TasT TasT

03 Young & Urban 038 Kegelpaleis > Music X-perience Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen ARCHITECTENZAAK

506 5 Pleintjes Heerlen Heerlen-Centrum Remco Rolvink Spatial 
Strategies 

 

06 City Oost 050 Mediahub Heerlen Heerlen-Centrum Stichting Proving Grounds Stichting Proving Grounds

140 eUregio campus Heerlen-Centrum Snippe Projecten PEUTZ ARCHITECTEN

519 Arcus Welzijn Groene Boord, 
vml. Claracollege

Meezenbroek SVOPL  

568 Store of the Future Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen  

07 Brightlands Smart 
Service Campus & 
Stadsboulevard

521 Brightlands Smart Services 
Campus

Heerlen-Centrum Peter Verkoulen  

546 ‘t Loon Heerlen Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen  

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 170 projectvoorstellen 
betrekking op het thema sociaal-maatschappelijke 
innovaties, ook wel Activating the Mental Space 
genoemd. 
De voorstellen hebben geleid tot de 57 projecten 
in het Uitvoeringsprogramma van 2016. Deze 
projecten zijn hieronder in het rood aangegeven 
en geordend naar Ontwikkelgebied. De 117 
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 SOCIAAL-
MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIES
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Ontwikkelgebied 2: Stedelijke Parken

08 Wilhelminaberg 058 Euregionaal Symbool 
Wilhelminaberg

Gravenrode Gemeente Landgraaf (1), 
SnowWorld (2)

NEY + Partners (1), RAU (2)

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

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

M3H Architecten

12 Gebrookerbos 022 Gebrookerbos Hoensbroek Gemeente Heerlen DeZwarteHond & Studio UC

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

Ontwikkelgebied 3: Noordstad

16 Emma Safety Footwear 501 Bedrijventerrein Rode Beek 2.0 Brunssum/Treebeek Emma Safety Shoes BV  

17 Woontuin 119 De WoonTuin Nieuw Lotbroek Vastgoedbeheer Limburg Buro de Munck

18 NWW & Oostflank 085 Oostflank Brunssum / Nature 
Wonder World

Brunssum-Oost Gelissen Group  

23 Scholen Nieuw Lotbroek 
& Passart

516 Paulusschool Passart Passart Gemeente Heerlen  

555 Sint Janscollege Mariarade Gemeente Heerlen Hausmann Architekten

562 BMV Hoensbroek-Zuid Nieuw-Lotbroek Gemeente Heerlen TenW Architecten Adviseurs

Ontwikkelgebied 4: Middenstad

24 Bekkerveld 238 HTS Heerlen Bekkerveld Wonen Limburg  

515 Tarcisiusschool Heerlen Bekkerveld Innovo  

517 Thermen College Bekkerveld SVOPL  

25 Lauradorp 219 Lauradorp: Een fenomenaal 
stukje Landgraaf

Lauradorp Bewonersvereniging 
Lauradorp

 

26 HogerOp Heerlerbaan 232 Upgrading hoogbouwflats 
Heerlerbaan met nieuw 
dienstencentrum

Heerlerbaan Meander, Weller Teeken Beckers Architecten 
B.V.

261 Wilma Diverse Locaties Jo Janssen Architecten Jo Janssen Architecten

27 C-Mill 2.0 100 C-Mill 2.0, Doorontwikkeling 
Creatieve Broedplaats

Molenberg Geert Simonis  

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  

30 Elisabeth Stift 529 Elisabeth Stift, hammolenweg 
Kerkrade

Kerkrade-Centrum Provincie Limburg  

31 Superlocal 103 SUPERLOCAL Bleijerheide HEEMwonen Maurer Architects

32 C-City & IBA Scoop 205 C-City Kerkrade-Centrum Provincie Limburg Shift Architecture Urbanism

206 IBAscoop Kerkrade-Centrum Continium IBA Parkstad

33 Rolduc 086 IBA Uitdagingen Rolduc Rolducerveld Abdij Rolduc  

Ontwikkelgebied 6: Land van Kalk en Beekdal

40 Zorgboulevard/ 
Buitenplaats Benzenrade

523 Innovatieve sloop verpleegtehuis 
Mondriaan

Ziekenhuis Mondriaan GGZ Resource Nederland
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Ontwikkelgebied 7: Van Schimmert tot Schinveld

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

Schinveld Gemeente Onderbanken  

47 Ontwikkeling Schinnen 574 Gebiedsontwikkeling 
Amstenrade; Wonen, Zorg en 
Onderwijs

Amstenrade 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 168 Concept 20 _ C20 Schandelen Bremen Bouwadviseurs  

269 VakWerkHuis Barbara Avantis Jo Janssen Architecten Jo Janssen Architecten

254 Verduurzaming Douve Weien - 
Mijnwater B.V.

Douve Weien Mijnwater B.V.  

604 Nationale Materialendatabase 
/ Resource Center / 123 Urban 
Mining

Avantis Resource Nederland Re Use Materials

804 Onderwijsfestival   LVO  

   IBA Public 031 Khor II Rimburg    

047 IBA-Parkstadsjaal van Barentsz 
Urban Fabric

  IBA Parkstad Barentsz Urban Fabric

064 Bee Collective Parkstad Rolducerveld Robin van Hontem Robin van Hontem

087 Boven de Mijngangen / 
Mijnsteenbank

  Paul Koenen Paul Koenen

139 Parkstad Fotografeert   IBA Parkstad Chris Keulen Photography

158 MIJN wandelgangen   Gemeente Kerkrade Franjo Studio Amsterdam

285 Kapper Heunen 8 Hoensbroek Kapper Heunen Jan Daemen

289 Luchtballonprojekt   European Balloon 
Company

European Balloon Company

702 Dutch Mountain film festival Megaland DMFF Toon Heezemans

707 Park Urbana Heerlen-Centrum IBA Parkstad M3H Architecten

710 Cultuur-Carnaval/IBA-Lied   IBA Parkstad Ummer d’r Neaver
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117 OVERIGE VOORSTELLEN DIE HET THEMA ACTIVATING THE MENTAL SPACE MEDE BEPAALD HEBBEN
nr project organisatie contactpersoon

Kandidaat - concreet genoeg om verder te ontwikkelen als Project 

069 PARKSTAD IBA EXPRESS temp.architecture Maarten Tuijl, van 

084 Dear Parkstad Dear Hunter Marlies Vermeulen

147 Samen werken aan vitale, trotse wijken in Parkstad Limburg: 
de meest innovatieve woon-, zorg- en duurzaamheidswijken 
in Europa

Zuyd Hogeschool / Expertisecentrum voor 
Innovatieve Zorg en Technologie

Luc Witte, de

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

014 MexaMine R.A.U.M. Rob Aalders

015 Groene kansen participatie Parkstad CITAVERDE College Jan Maijntz

019 Parkstad Tussenstad Tussenstad Clim Soree

031 KHORII TAAT Breg Horemans

032 Growing S Estudio Lunar Architects Juan Marcos Rodriguez Diaz

041 KLIMHAL K30 >232< MH1 Architecten Marc Hermans

053 SONO CO3 bv Carola Janssen

061 PARKSTAD, RECLAME-VRIJ Stedenbouwkundige Ton Mastrigt, van

078 woonBOULEVARD RWTH Aachen, Lehrstuhl für Planungstheorie und 
Stadtentwicklung

Daniela Karow-Kluge

087 Boven de Mijngangen 2014 Paul Koenen Paul Koenen

088 Documentaire Parkstad Hingenum Max van Even Content Creation bvba Max Even, van

093 Urban Leisure Centre PopUp-Events Boris Zinzen

116 Opbloeiend grijs + ontluikend groen = vitaliteit Privé Jan Zwanenburg

120 Werkplaatsen voor lokale transitie Stichting S Liesbeth Bakker

121 M3 Recyclepark >123< Resource Limburg Maarten Stadhouders

124 CityLiv >123< Studio Erol Erol Öztan

125 Hoensbroek 3.0 Consolve consultancy bv Henk Vos

132 GARDENCITY 2.0 AnnA Annebregje Snijders

137 Urban Pop Up Camp ARCHITECTENZAAK Mark Feron

148 Bedingungsloses Grundwissen Ohne Florian Komescher

152 Host to Nato, suitable homes for you Dirks Holding BV Simon Dirks

175 Ringe des Lebens Jörgen Erkius Jörgen Erkius

178 Cultural Design voor een voormalig industriële regio in transitie Jean Boumans Jean Boumans

183 Research : The IBA Academy University of Kaiserslautern Rolo Fuetterer

187 GreenHouse Stichting Enviaa Erol Öztan

202 Balans tussen Snelwegstad en Binnenstad Ziegler | Branderhorst Franz Ziegler

221 Vrieheide: Trotse schoonheid in wording NEBER Philippe Weusten

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

239 Onderhoudsabonnement particuliere woningvoorraad 
Parkstad

Wonen Limburg Rene Weijer, de

248 Toneelacademie Maastricht (TAM) Toneelacademie Maastricht Rob Ligthert

252 “First we dig down searching our history, then we build the 
view for the future”

Schunck Lene Haar, ter

257 Van Os Movares Ivo Bastiaansen

266 Cultuurversterking Parkstad Stichting Culturele Evenementen Simpelveld/
Bocholtz

Arno Baumann

267 Wahlverwandte keine / freie Künstlerin Loredana Nemes
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268 i-bapp samenwerking philip driessen, axel kovac en 
paul gorissen

Paul Gorissen

270 FREESTYLE PARKstad msdf engineering GmbH Matthias Meyn

284 Kapper Heunen scheert 85 jaar de koelpietjes - Jan Daemen

287 St. Antoniuskerkproject European Balloon Company Ton Kurvers

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

003 Het Hallucinarium Kunstschilder Ambro Dritty Ambro Dritty

004 Koeltoren persoonlijke titel Frans Aarts

012 IBA - Parkstad MEULENBELT cad+ ir. Dick Meulenbelt

013 Van Tuindorp naar Parkstad Feekes Consultancy Hans Feekes

016 Samen werken aan Parkstad O&O Werkbedrijf Joep Vossen

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

018 Sharing Living / Neighborhood Drftwd-projects Aarnoud Mark, van der

020 C24/7 Atelier Sven van de Bergh Sven Bergh, van de

021 De 2e kamer van MSP gemeente Heerlen Joep Wijk, van

023 HET REALISEREN VAN STADSBOGEN Particuliere inzending Huub Schröder

024 Zonne energie, dáár zit muziek in De Brandpoort Jacky Loermans

026 DUO CPD Christian Petermann

028 MOOC: Transitie in de Limburgse mijnstreek; verleden als 
inspiratie voor de toekomst

KF inHeritage Kris Förster

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

036 SterMapp Marcel Moonen / Meurope Marcel Moonen

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

039 Marktportaal Parkstad BURO3515 Architectuur BNA Peter Leeuw

044 ParkstadDeelt FLOOW2 Laury Zwart

045 Levensloopbestendige aardewijk n.v.t. Nadine Spierts

046 Diercontact laagdrempelig maken n.v.t. Nadine Spierts

048 Community voor IBA Parkstad 2020 Atelier Sven van de Bergh Sven Bergh, van de

051 Grenzeloos Mobiel - Mobiliteit in leren en werken ROC Arcuscollege Heerlen Leo Meys

052 Wij(k)kracht KennisDoeCentrum Mark Renne ASP/Parkstad Limburg Bloeit Mark Renne

054 IBA Educatie MOOI Duurzaamheid Stichting Durabilidad Roland Willems

056 De Stadsfabriek Studio Komma Maarten Thewissen

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

065 Sustainable Talent Parkstad Limburg Energiek aan het Werk Theo Remans

066 ‘Glocal Transition Center’ Consolve consultancy bv Henk Vos

070 5xI: Leer-werkcentrum voor innovatief toekomstbestendig 
wonen, werken en leren in een community

CC-Onderwijs Miriam Goes

072 Wind Power Tower Information Based Architecture Barbara Kuit

073 Open Educational Area Parkstad (OPEDUCA Parkstad) RCE Rhine-Meuse / United Nations University Jos Eussen

075 Uitgemergeld Dingeman Deijs Architect Dingeman Deijs

080 Duurzame mobiele mantelzorgwoning - Joyce Daems

082 Centre of Science and Industry (CoSI) Stichting Science and Industry Pierre Stakenborg

089 Smart Highway DEKO Architects Roy Konings

094 Programma Wij(k)kracht Mark Renne ASP/Parkstad Limburg Bloeit Mark Renne

095 STUDENTenSTAD MH1 Architecten Marc Hermans

096 Kennislab voor Urbanisme ‘werken x identiteit’ Kennislab voor Urbanisme Jan-Willem Wesselink

101 Financiële architectuur The Innovation Tree BV Simon Duindam

102 Etil ‘GeoPortaal REV’ E,til bv Roger Vaessens



33

108 Duurzaam met Elkaar LijnSpel Ted Vroemen

114 Futurostopia Buzz: de nieuwe Mens Stichting Metamatrix Artlab Jean-Michel Crapanzano

118 PS: het onderste boven vanittersum hagoort Els Ittersum, van

126 Parkstad, stad van gratis energie BOUWHUIJZ& Matton Office Wim Bouwhuijzen

130 Parkstad, Mijn Stad, Mijn Erfgoed BuurSibelco en Gezamenlijke Stichtingen M.A. Sangers

143 IBA Parkstad realiseert, ARCADIS helpt mee ! ARCADIS Nederland BV Sandra Kemps

144 Verhalen van Parkstad Orangebul Bv Pieter Jan Huysse

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

153 Religieus Museum Limburg Museum Vaals Gert Weerd, de

159 Talentenverkenning, op tour met scholieren Jadoen, advies+organisatie+ontwerp Doenja Urlings

163 EnergiekHuis Stichting Klompvier Jeroen Shawgi

166 We Site Mark - Bas Vrehen

170 EFGOED, CULTURELE BROEDPLEK EN UITVALSBASIS Media profile/slim/pro2/st. Heerlen Jazz Jo Dautzenberg

171 Dienstenaanbieder IBA Orangebul Bv Pieter Jan Huysse

174 More in one VTB Advies Ethel Brink, ten

176 Internationale Zomerhogeschool Iba Parkstad Bindels&Van Melick Rob Bindels

177 Stadhuis Euregio Max Willems Architects Max Willems

200 Menshuizen - de klik tussen mentale, sociale en fysieke 
architectuur omwille van de herbeleving van Parkstad

Denkkracht Gerard Alofs, Walther Bourne, Monique 
Biloro

211 Op eigen kracht luijten|smeulders|architecten Steef Luijten

213 Samen smeden we de toekomst! n.v.t. Fred Geelen

215 Onderstroom van revitaliseren PerCe Advies Jacques Gadiot

217 Landmark, refererend aan de wijdbeense stalen schachtbokken bureau VERBEEK Jeroen Verbeek

220 De bottom-up IBA CO3 bv Carola Janssen

222 Duurzame Mijnheuvel Liminal Office Robert Pol, van der

224 ONDERWIJS ZONDER RUIMTE StudioStad Tim Prins

244 O.M.Ungers in Heerlen Jos Bosman Editions Jos Bosman

249 SoWeBuild: Community Bouwen SoWeBuild Khaya Ludidi

251 Tour d’Energiek IBA Parkstad Lijnspel coöperatie Leo Crombach

256 Klompvier Stichting Klompvier Jeroen Shawgi

260 IBA com-lab ORV-Consultancy Rob Vermeulen

265 De Verwerkingsplek - Sean Diederen

276 Wij willen de hort op! initiatief zoekt ondernemer Transition Towns Parksjtad Jeanette Wolters

279 Naar aanleiding van Jan Rotmans - Jan Daemen

280 Peter Sloterdijk Geel - Jan Daemen

281 Als je het hebt over - Jan Daemen

282 Waarom mobieltjes inzamelen - Jan Daemen

283 Edele en niet-edele metalen in mobieltjes - Jan Daemen

286 Uitbreiding Nederlands Mijnmuseum Nederlands Mijnmuseum Wiel Niks

290 Stadscamping European Balloon Company Ton Kurvers
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HET PUBLIEKE OOG
LEO SWINKELS

bij voorkeur plaats vinden in de context van 
IBA-labor: de werkplaatsen die fysiek in de 
omgeving van de projecten worden ingericht.

 
Zoek naar zinvolle samenstellingen om een sterk 
begin van de inhoud van de opleiding te creëren: 
specificeer de 3 thema’s flexibel, recycle en 
energiestad waar deze streek bijzonder in is en 
waar deze op kan focussen.
Van belang is digitale toegankelijkheid, maar 
tevens fysieke tastbaarheid van een archief. Een 
archief is een systematiek om innovaties vast te 
leggen, een van de grootste problemen aan de 
universiteiten.
De verzameling van werk van IBA is onderdeel 
van het archief. Koppel het aan de gemeentelijke 
digitalisering en archivering.
Maak een beeld van hoe de Academy door kan 
na 2020. Slotlab is een voorbeeld van wat in de 
context van IBA Labor kan. Ligt een Academy niet 
het meest voor de hand? 
We praten over kennis-economie en als je kijkt 
wat je om je heen hebt zitten, die mensen moet je 
erbij betrekken. Het is een punt van samenkomst, 
daar worden problemen voorgelegd en 
gezamenlijk over gedacht.
IBA Labor met betrekking tot de Nederlandse 
woningbouw doorontwikkelen in het belang van 
de regionale krimpopgaves. Is het een optie om 
te kijken vanuit wat wel kan; kan IBA Labor een 
locomotief zijn?
Het tot een succes maken van IBA is niet alleen 
een collectieve verantwoordelijkheid, maar ook 
een collectieve succesfactor. 
De vraag is hoe ruimtelijke kwaliteit gemeten 
wordt. Wat je kunt doen is de projecten zoals 
je ze binnenkrijgt vanaf de embryonale staat 
met alle tussenstappen documenteren – ook in 
jaarverslagen – en weergeven wat er gebeurd is. 
Je moet het vastleggen om overtuigend te kunnen 
laten zien dat je kwaliteit hebt toegevoegd. 
Dit is essentieel om burgers en bestuurders 
duidelijk te maken wat IBA doet, bijvoorbeeld 
het enthousiasmeren door de AvA en het 
verduidelijken van de effecten.
De trekkers uit de plaatselijke bevolking zijn 
broodnodig en worden inmiddels erbij betrokken. 
Zonder IBA zou er geen kwaliteitsslag zijn.

Ik vraag aandacht voor de culturele onderstroom 
die de verschillende projecten en het totale IBA-
project moet begeleiden. Daarvan is vooralsnog 
geen sprake, althans niet waar het een grote lijn 
betreft die tot in 2020 de mind set in Parkstad 
uitdaagt en evolueert. Daar is m.i. nood aan 
om in de public sfeer zowel IBA als project te 
laten landen als ook IBA tot een beweging te 
transformeren die ook na 2020 door gaat.
Dat zou volgens mij langs twee lijnen ontwikkeld 
kunnen worden:

1. Het publieke oog 
Inwoners/ gebruikers van de Parkstad regio 
registeren met eigen consumentenapparatuur 
(smart phones!) de grote en vooral ook 
kleine veranderingen in hun publieke domein. 
Dat wordt wekelijks goed gekaderd en 
journalistiek/artistiek gepresenteerd op een 
IBA-kanaal, bijv. via youtube of anderszins. 
Mogelijk kunnen regionale of lokale media 
daarin participeren en het overnemen op hun 
publieke kanalen.

2. De kennisontwikkeling 
Door in de IBA-Academy onderwijs en 
onderzoek te verbinden met IBA-projecten 
ontstaat kennis-productie over transitie in de 
gebouwde omgeving van landschappelijke 
stedelijkheid in Europese steden met een 
beperkte schaalgrootte. DIe kennis kan 
bijdragen aan het unieke profiel dat ba-, ma- 
opleidingen in de regio mbt de gebouwde 
omgeving kunnen uitnutten om duurzaam 
aantrekkelijk te zijn voor boven regionale 
instroom, aangevuld met de mogelijkheid van 
PhD-trajecten die door en vanuit IBA begeleid 
en inhoudelijk ingericht kunnen worden. 
Middels deze ketenbenadering van ba-
ma-PhD trajecten bouwt IBA mee aan een 
kennisdomein dat ook na 2020 van betekenis 
blijft voor de regio. 
UItvoering van projecten die de basis vormen 
van deze vorm van projectonderwijs (real 
life learning) ondersteund met toegepast 
onderzoek vanuit de lectoraten van Zuyd zal 
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IBA-Academy stelt zich twee doelen:

1. kennisontwikkeling op het gebied van 
transitieopgaven in de gebouwde omgeving te 
stimuleren en te coördineren

2. een kennisinfrastructuur te creëren die voorziet 
in relevante opleidingen.

De IBA-Academy is een platform waarin 
betrokken partijen de activiteiten uitwisselen, 
desgewenst op elkaar afstemmen en gezamenlijk 
optrekken in het borgen en versterken van deze 
kennisinfrastructuur vanuit de internationale regio 
Zuid-Limburg met Parkstad Limburg als vertrekpunt 
als de IBA concentratie-regio. De IBA-Academy 

is geen zelfstandig opleidingsinstituut, noch heeft 
het de intentie uit te groeien tot een zelfstandig 
instituut. Het maakt gebruik van de licenties van 
bestaande opleidingen zoals Zuyd Hogeschool, 
UM, OU, RWTH en anderen. 

Hoe? IBA-Academy zorgt voor een 
academische/inhoudelijke input aan/uit 
het onderwijs en onderzoek op alle niveaus. 
IBA-Academy zal een bijdrage leveren aan 
burgerparticipatie en heeft al een bijdrage
geleverd aan de onderwijsvisie Parkstad  
(rapport gereed) i.s.m. anderen.

Namens het IBA-Q-team,
Leo Swinkels

Leo Swinkels
Francine Quanten

ACTIVATING THE MENTAL SPACE   Parkstad neemt initiatief Q-team 

Leo Swinkels in gesprek met Remy van Heugten en Jo Coenen bij vertoning van Gluckauf in Royal Theater Heerlen.

ERFGOED EN INNOVATIES
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In dit evaluatiedocument wordt enerzijds gereflecteerd op de 
uitgangssituatie in Parkstad (ist) en anderzijds gekeken naar de 
gewenste situatie (sol) op de deelgebieden cultuur, economie en 
onderwijs. Aan de hand van voorbeeldprojecten laat IBA zien 
in welke staat ze de regio aantrof en welke ontwikkelingen zich 
in de eerste helft van de IBA-periode hebben voltrokken. Tevens 
bevat het document enkele aanbevelingen voor de resterende 
IBA-periode die bijdragen aan het verder activeren van de 
mentale ruimte. 
Het mentale domein laat zich moeilijk begrenzen. Feit is dat 
het samenspel tussen onderwijs, zorg, cultuur en economische 
ontwikkeling het mentale domein vormen. De disciplinaire 
afbakeningen zijn fluïde. Het mentale welbevinden van 
inwoners wordt gevormd door de wijze waarop de andere 
levensdomeinen als zorg (lichamelijk welbevinden, gezondheid), 
participatie (het hebben en kunnen aanknopen van sociale 
contacten) economie (wonen, werken, innovatiekracht en 
leefomstandigheden) en duurzaamheid (cradle tot cradle, 
circulaire economie) op elkaar inwerken.
Activitating the mental space betekent dat er binnen die specifieke 
domeinen interventies/ projecten plaatsvinden die een structurele 
uitwerking hebben. Onderwijsprojecten dienen daarbij om 
de geesten letterlijk rijp te maken voor de uitdagingen die de 
gewenste circulaire economie stellen.  Onderwijs activeert, 
anders gesteld, de geest.
In het economische domein zijn het vooral programma’s 
die inzetten op duurzaamheid, innovatie en ontwikkeling 
van ondernemerschap die noodzakelijk zijn in de moderne 
digitale stad van vandaag en morgen. Economie activeert het 
ondernemerschap.    

PARKSTAD NEEMT INITIATIEF


