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IBA zoekt naar innovatieve, toekomstgerichte 
projecten die duurzaam van betekenis zijn voor 
de ontwikkeling van een stad of gebied. IBA 
bouwt zelf niet, maar regelt processen. Het legt de 
basis voor een nieuwe oriëntatie op de toekomst 
waarin maatschappelijke veranderingen worden 
aangejaagd. Simpel gesteld, IBA draagt bij aan 
de verbetering van een stad of regio. IBA geeft 
een Aufschwung. In 2020 eindigt de IBA-periode 
met een tentoonstelling van de gerealiseerde 
projecten.

IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung. 
Het fenomeen IBA is in Duitsland ontstaan en 
uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een 
bewezen economische impuls voor betreffende 
gebieden. Met als tastbaar resultaat een fysieke 
verandering in het gebied. Maar minstens zo 
belangrijk: een cultuuromslag in denken en 
werken in en waardering voor het gebied. Een 
hernieuwde trots, die uitnodigt om te investeren. 
Zie voor verdere algemene informatie de 
introductie bijlage Stadsregio Parkstad Limburg 
heeft een rijke schat aan cultureel en historisch 
erfgoed. Het vormt het cultureel kapitaal van 
de regio. Het garandeert daarmee een eigen 
identiteit. Deze identiteit vormt de grondslag 
voor vernieuwde economische en toeristische 
programma’s die attractief zijn voor de bewoners 
en bezoekers van de streek.
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Parkstad is onderhevig aan krimp. Dat heeft 
tot gevolg dat kerken, kloosters, monumentale 
hoeves en industriële complexen met leegstand 
worden bedreigd. IBA ziet daarin echter eerder 
een uitdagende opgave dan een verlammende 
remming. De IBA Academy in het algemeen en 
het vliegwiel van “Clever Heritage” (erfgoed 
innovaties) in het bijzonder wil door haar kennis 
van erfgoed en cultuurhistorie nieuwe bestemming 
zoeken voor de monumentale gebouwen, 
complexen en cultuurlandschappen in de regio. 
Zo kunnen zij in sociaaleconomisch opzicht 
duurzaam een actieve rol spelen.
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Spanwijdte van het ambitiedocument
Het cultuurlandschap van Parkstad Limburg moet 
ontdaan (ontrommeld) worden van dissonanten. 
Er moet gezocht worden naar lijnen in het 
landschap waardoor samenhang zichtbaar 
wordt en versterkt kan worden. Onderbrekingen 
in geografische begrenzingen met hun 
karakteristieke kenmerken moeten worden 
geheeld.

agrarische knooppunten meer maar blijven 
wel historisch van belang. Ze vragen om een 
nieuwe bestemming. De beekdalen zijn voor 
het landschap beeldbepalend maar als zij 
verrommeld zijn is dat temeer een reden om 
die verrommeling te saneren. Een leeg kasteel 
is meer dan een gewoon leegstandsprobleem 
evenals een leegstaande hoeve. De 
herontwikkeling van dit soort complexen vergt 
een hoge investering en meestal ook een 
wijziging van het bestemmingsplan waarbij 
ook de daarmee samenhangende omgeving 
betrokken moet worden. Bouwkundig en 
landschappelijk zullen historische elementen 
moeten veranderen. Bij een noodzakelijke 
transformatie moet dat vergunningstechnisch 
onder ogen worden gezien.

3. De IBA-Academy is zich bewust van de 
kenniscomponent. Het (collectief) geheugen 
is opgestapeld in data, kenniswerkers, 
archieven, beeldbanken en verzamelingen. 
Deze kennis treffen we in onze zoektocht 
gefragmenteerd en verspreid aan. Ze moet 
worden geselecteerd op bruikbaarheid, 
opgebouwd uit alle schoepen en verzameld 
tot een kennisinfrastructuur. Om die kennis 
toegankelijk te maken is geen nieuw 
kenniscentrum nodig maar de deelnemende 
kennisinstituten kunnen die gericht 
rubriceren. Dat vergt kennismanagement en 

I: PREAMBULE

II: DE TIEN DRAGERS VAN  
HET AMBITIEDOCUMENT

1. Ruimtelijke karakteristieke patronen kunnen 
via kaartbeelden worden verduidelijkt. 
Cartografisch onderzoek is een onmisbaar 
hulpmiddel om het landschap in zijn 
samenhang te begrijpen. Thematische 
kaarten waaraan een redengevende tekst 
wordt toegevoegd kunnen het verhaal 
van het landschap verhelderen. In het 
handboek IBA uit 2015 wordt in het hoofdstuk 
‘transformatie van de streek’ dergelijk 
kaartmateriaal aangeboden. Daar herken je 
landschappelijke structuren en elementen en 
de samenhang van de gebouwde thema’s. 
Deze verworven kennis mag niet verloren 
gaan zodat ze opnieuw moeten worden 
uitgevonden. 

2. De cultuurhistorie bepaalt de gebiedsidentiteit 
en laat zich onderscheiden in historische 
thema’s, vorm-typologieën, artefacten en 
landschapselementen. Er zijn bepaalde 
elementen in het Limburgse landschap zoals 
kastelen en voormalige hoeves die continu 
zorg behoeven. Deze elementen hebben als 
voormalige agrarisch-economische centra 
historisch een eigen weefsel in het landschap 
gelegd. De meeste hoeves zijn geen 

De mental map van de regio moet gaan leven 
en voor de komende 20 jaar door het bevoegd 
gezag vastgesteld en uitgedragen worden. Dit 
vergt een lange adem. Van bestuurders wordt 
verwacht dat ze alles bevorderen om tot dat 
“ideale” landschap te komen en tegelijkertijd alles 
verhinderen wat hiermee strijdig is. Een landschap 
ontwikkelt zich langzaam en mutaties zijn al te 
vaak gebaseerd op incidenten. Maar bij een 
consistente regie kan een landschap in 20 jaar 
wezenlijk hersteld en gerevitaliseerd worden.
In een richtinggevend ambitiedocument moet het 
openbaar bestuur dit beleid voor de komende 20 
jaren vaststellen.
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opzicht. IBA moet verbinden, sociale 
patronen versterken en de culturele identiteit 
van Parkstad bestendigen.

9. Identiteit is een kernwaarde van Parkstad en 
is gebaseerd op de intrinsieke waarden van 
de karakteristieke eigenschappen van het 
landschap. Alle projecten moeten de identiteit 
van Parkstad bevestigen of verdiepen. Zaken 
zijn van waarde omdat ze in de ondergrond 
van het landschap natuur en cultuur 
vertegenwoordigen. IBA werkt met clusters 
zowel geografisch als thematisch. Werken 
aan de bewustwording van de identiteit 
vereist continue verdieping zodat niet elke 
20 jaar het wiel opnieuw moet worden 
uitgevonden. Agrarische structuren, adellijke 
en religieuze landgoederen, waterschappen, 
mijnbouw en bosbeheer hebben tezamen 
het Zuid-Limburgse landschap gedomineerd. 
Daarin moeten de nieuwe bouwstenen 
gezocht worden die de regionale economie 
duurzaam verder brengen.

10. Transitie. We moeten ons ervan bewust zijn 
dat na de periode van de mijnbouw Zuid-
Limburg sociaaleconomisch en cultureel alles 
aan het kantelen is geraakt. Na decennia van 
weinig samenhangende impulsen moet deze 
kanteling vanuit een consistent perspectief 
worden begeleid. Daar kan IBA een 
belangrijke rol bij spelen.

NB. Bovengenoemde 10 dragers gelden  
eigenlijk voor alle schoepen van het vliegwiel  
(zie Mid-term Rapport Introduction bijlage).

samenwerking van de kennisinstituten ook 
na 2020. Daarover moeten solide afspraken 
gemaakt worden onder de werktitel  
‘IBA- archief’. 

4. De proceskwaliteit is een expliciete ambitie. 
We kiezen voor een werkwijze die aansluit 
op reeds bestaande methodes en instituties. 
Nieuwe methodes en instellingen hebben 
een introductietijd nodig die we niet hebben. 
Ook wijken we in principe niet af van 
bestaande regelingen om voortgang te 
boeken. We kiezen voor de koninklijke weg. 
We gebruiken de werkwijze die het meest 
succesvol is volgens de best practices.

5. Participatie uit zich in contacten en netwerken 
met bindende convenanten. Heel de IBA-
impact, ook na 2020, staat of valt met de 
hechtheid van samenwerking tussen de direct 
betrokken organisaties die de doelstellingen 
van IBA niet alleen onderschrijven maar ook 
tot pijler van hun acties (blijven) maken.

6. Strategisch investeren is een belangrijke 
drager van het ambitiedocument. Als een 
uitgevoerd werk zijn uitstraling heeft op de 
omgeving kan het als voorbeeld werken 
voor andere projecten en een doorbraak 
betekenen voor de financiële gezondmaking 
voor een groter gebied. Revitaliseren is meer 
dan alleen restaureren. Het op termijn in 
stand houden van erfgoed moet expliciet 
geagendeerd worden. Zonder dat raken 
monumenten langzaam maar zeker in verval 
omdat ze erg kwetsbaar zijn. 

7. Een businesscase is zakelijk gezien 
noodzaak. Zonder gezond bedrijfsperspectief 
valt er niets te ondernemen. Ook voor het 
revitaliseren van erfgoed is het opstellen van 
een marktconform verdienmodel (exploitatie, 
programmageld en reguliere subsidies) 
onmisbaar.

8. Duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn 
uitgangspunt. Telkens moet de vraag gesteld 
worden of een investering op de lange termijn 
blijft renderen; werkt deze in 2030 nog 
volgens verwachting? Duurzaamheid moet 
breed worden opgevat. Het is niet alleen een 
opgave in het kader van de energietransitie. 
Het is ook een opgave in sociaaleconomisch 

ERFGOED EN INNOVATIES
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1: De voorselectie
De Open Oproep (december 2014) leverden 
ongeveer 300 projectvoorstellen op. Na 
een zorgvuldig kwalificatieproces (zie 
“Lenteboek 2015” en “Handboek IBA zomer 
2015”) werden 127 projecten geselecteerd 
om verder uit te werken (39 “IBA Kandidaat 
projecten” en 88 “IBA Attention projecten”). 
In 2016 werd de selecte van projecten verder 
aangescherpt op basis van de te verwachten 
haalbaarheid. Deze selectie werd gepresenteerd 
in het uitvoeringsprogramma (juni 2016), de 
zogenaamde “50 IBA -projecten”. Een verdere 
focus vindt plaats in 2017, hieruit volgen 15 
focusprojecten. Van de 50 IBA projecten zullen 
deze 15 focusprojecten op zijn minst in 2020 een 
zichtbaar onderdeel van de IBA tentoonstelling 
vormen. Een deel van de overige projecten zullen 
begonnen zijn, maar hebben in sommige gevallen 
meer tijd nodig. Een laatste deel is mogelijkerwijs 
toch onhaalbaar gebleken. 

2: De selectie
In de lijst van de 50 IBA-projecten (en in de 
lijst van de 15 focusprojecten) zijn belangrijke 
projecten niet meegenomen, maar deze projecten 
kunnen in het post-IBA tijdperk zeker een 
belangrijke rol spelen. De uiteindelijke selectie 
voor IBA 2020 is gebaseerd op de ingeschatte 
impact die de uitgekozen projecten als voorbeeld 
hebben voor het omliggend gebied, als impuls 
voor de regionale economie, als stip op de 
horizon in het post-IBA tijdperk. De selectie 
vertegenwoordigt toonbeelden, leerstof en 
inspiratiebron en moet smaken naar meer. Het is 
de bedoeling dat veel post-IBA projecten al in het 
IBA traject zijn beoordeeld op hun mogelijkheid 
om op termijn het landschap van Parkstad te 
versterken. Dat vergt van de politiek bestuurlijke 
consistentie en doorzettingskracht. Daarom is het 
van groot belang bij IBA 2020 een perspectief te 
schetsen ‘hoe nu verder!’.

3: Selectiecriteria
De uiteindelijke selectie van projecten 
voor IBA 2020 moeten voorzien zijn van 
een hardheidsanalyse gericht op hun 
realiseerbaarheid. Aspecten als eigenaarschap, 
initiatiefkracht, bestemming, impact, 
samenwerking, bestendigheid en betaalbaarheid 
moeten stuk voor stuk bij alle sleutelprojecten 
(focusprojecten) in beeld gebracht worden.

4: Volgorde der dingen
Het hoofdstuk ‘erfgoed’ in het schoepenrad (zie 
Mid-term Rapport Introduction bijlage) heeft 
raakvlakken met de vier andere schoepen. We 
brengen in beeld waar de projecten in elkaar 
overlopen of gemeenschappelijk belangen 
hebben. Dit maakt het project complexer maar 
ook interessanter. Mono-projecten kunnen op zich 
bijzonder zijn maar doorlopen een gangbaar 
traject. IBA projecten tonen complexiteit en 
vragen om samenhang. De betekenis van die 
samenhang is strategisch van aard en moet 
toegelicht worden. Daarbij moet gezocht worden 
naar een participatiemodel gebaseerd op 
een bindende overeenkomst. Elk IBA-project 
vraagt om proceskwaliteit: vooraf moet men een 
organisatiemodel overeenkomen waarin duidelijk 
is wie welke rol heeft en wat doet, met welke 
middelen en langs welk tijdpad. M.a.w. van elk 
sleutelproject moet de stabiliteit gegarandeerd 
worden.

5: Informatie en communicatie
Omdat IBA-projecten pilotprojecten zijn hebben 
zij een bijzondere aanpak nodig, met name in 
de PR. Het moet duidelijk zijn waarom het project 
belangrijk is voor de streek.

III: PLAN VAN AANPAK  
CLEVER HERITAGE
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6: Het werkprogramma
Het programma toont verschillende levels. Er zijn 
sleutelprojecten en vervolgprojecten met een 
perspectief na 2020. Bij dit programma moet 
men rekeninghouden met tussentijdse bijstellingen 
omdat zich plotseling kansen of belemmeringen 
kunnen voordoen die bij nader inzien om 
versnelling, verruiming of vervanging vragen. Dat 
betekent dat de werkwijze flexibel wordt opgezet.

Monumentale gebouwde complexen en 
artefacten:
• Romeins Kwartier in Heerlen  

(IBA-sleutelproject)
• Kastelen en buitenplaatsen
• Herenboerderijen of carréhoeves
• Kloosters inclusief kerkelijke complexen en 

gronden 
• Kerken en kapellen (O.L.V kerk van de 

Altijddurende Bijstand, Kunrade (gemeente 
Voerendaal) IBA-focusproject)

• Koloniën 
• Industriele complexen

Overlappende aspecten: 
• Revitalisatie van de nederzettingen of koloniën
• Opschonen en versterken van 

cultuurlandschappen 
• Versterken van de identiteit van kernen en linten 
• Sociaal maatschappelijke innovaties die de 

wijkgedachte kunnen activeren

Overstijgende aspecten:
• Versterking van de regionale economie
• De sloopopgave in het kader van de krimp
• Leegstandbestrijding door herbestemming en 

herontwikkeling
• Verduurzaming in het kader van de 

energietransitie

De projecten zelf:
Per categorie wordt de probleemstelling 
benoemd. Is herbestemming duurder dan 
nieuwbouw? Op welke wijze kunnen we deze 
vraag neutraliseren? De meerkosten moeten in 
beeld worden gebracht, maar daarnaast ook 
de kwalitatieve en ruimtelijke winstpunten. Hoe 
kunnen we dit vraagstuk profijtelijk oplossen.  
Dat is typisch een IBA-opgave! 
Het Romeins Kwartier (gemeente Heerlen 
i.s.m. Kees Peterse) bestaat niet alleen uit het 
archeologisch bewustzijn van de historische 
ondergrond van de Romeinse Vicus Coriovallum. 
De IBA-oplossing is om de Romeinse grondslag 
zichtbaar en beleefbaar te maken in het moderne 
centrum van Heerlen. 
Een beeldbepalend element vormt niet alleen 
het opgeknapt Thermenmuseum maar ook het 
Provinciaal Archeologisch Depot, tevens archief, 
in de voormalige bibliotheek/Stadsgalerij van Jo 
Coenen en Piet Mertens (cf. ook de aanvullende 
stedenbouwkundige studie van Jo Coenen,  
d.d. 2017).
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Overzicht van de “Clever Heritage” projecten met de raakvlakken naar de andere schoepen

De pilot projecten komen voort uit de verzamelde historische vondsten van het Romeins Kwartier uit de herbestemmingsstrategie voor de 
leegstaande kerken van de hele Parkstad en uit de belangrijke scharnierpunten tussen PARK (groen) en STAD (rood), te weten abdij Rolduc, 
kasteel Hoensbroek, RWZI Terworm en de vele hoeves aan de beekdalen. De methode van energetisch verduurzamen van bovengenoemde 
objecten is verder uitgewerkt in de IBA-energie-waaier. IBA Parkstad lanceert het Archief voor EUregionale Architectuur & Stedenbouw; 
“Euregio Archives”.
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IV: PROJECTEN 
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1: Romeins erfgoed

Met de komst van de Romeinen ontstond 
voor het eerst iets wat je verstedelijking kunt 
noemen. Met de komst van de nederzettingen, 
Romeinse forten en boerderijen werd er ook 
een uitgebreid netwerk van wegen aangelegd 
om handelswaar en soldaten te transporteren. 
Op het kruispunt van twee belangrijke wegen 
ontstond Coriovallum - het huidige Heerlen - 
met de deels autonome status van ‘vicus’, een 
Romeins dorp. Van oost naar west was er de 
verbinding Boulogne-Maastricht-Keulen, ook 
wel Via Belgica, en van noord naar zuid de 
weg Xanten-Sittard-Aken. Een indrukwekkend 
restant van deze vicus is het grote badcomplex, 
waarvan indrukwekkende restanten in het 
Thermenmuseum te zien zijn.

IBA - projecten die hieronder vallen gaan over 
het meer zichtbaar en beleefbaar maken van 
de Romeinse wegen, Via Traiana (noord-zuid) 
en Via Belgica (oost-west). Tevens zal het 
Thermenmuseum en haar omgeving drastisch 
gerevitaliseerd moeten worden in de plannen 
van het Romeins Kwartier. Behalve resten van 
de Via Belgica liggen verspreid over Parkstad 
diverse resten van Romeinse villa’s. IBA tracht de 
verspreide Romeinse resten beter zichtbaar en 
toegankelijk te maken voor een groot publiek.
Het Romeinse verleden vertegenwoordigt een 
belangrijke fase in de geschiedenis van Heerlen 
maar is voor het publiek in de openbare ruimte 
niet beleefbaar. Inmiddels zijn plannen gesmeed 
voor een Romeins Kwartier met als centrum 
het Thermenmuseum en ook zijn voornemens 
geformuleerd gericht op het zichtbaar en 
beleefbaar maken van de Via Belgica.

Kaart met Romeinse 
wegen (Via Belgica en 

Via Traiana) en Romeinse 
villa’s geprojecteerd  
op de huidige kaart 

van Parkstad
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Achtergrond
Omstreeks 15 voor Christus stichtten de 
Romeinen in de laagte die nu het Bekken 
van Heerlen heet de stedelijke nederzetting 
Coriovallum. De nederzetting lag op de smalle 
landstrook tussen de Caumerbeek en de lager 
gelegen Geleenbeek op de plek waar twee 
Romeinse heerwegen elkaar in het huidige 
centrum kruisten. De ene weg verbond Keulen 
met Boulogne-sur-Mer, de andere voerde van 
Xanten naar Aken.
Het Romeinse verleden vertegenwoordigt een 
belangrijke fase in de geschiedenis van Heerlen 
maar is voor het publiek in de openbare ruimte 
niet beleefbaar. Inmiddels zijn plannen gesmeed 
voor een Romeins Kwartier met als centrum 
het Thermenmuseum. Ook zijn voornemens 
geformuleerd gericht op het zichtbaar en 
beleefbaar maken van de Via Belgica. Daar 
Heerlen nu juist is ontstaan aan een kruising van 
hoofdwegen pleit IBA ervoor ook de Romeinse 
weg over Heerlen naar Aken, de zogenoemde 
Via Traiana, cultuurtoeristisch te ontwikkelen. Het 
is opmerkelijk dat de Via Traiana vergeleken met 
de Via Belgica relatief onbekend is terwijl het 
tracé veel meer dan bij de Via Belgica samenvalt 
met straten van nu.

Doel 
Doel is het voor een breed publiek zichtbaar 
en beleefbaar maken van de Via Traiana, de 
Romeinse heerweg over Heerlen naar Aken, 
alsmede het via de Romeinse weg ontsluiten van 
cultureel erfgoed langs de route.
Via Traiana is letterlijk een grensoverschrijdend 
Euregioproject. Het ontsluiten en samenbrengen 
binnen één context van Nederlands en Duits 
erfgoed doet recht aan de situatie in de 
Romeinse tijd en beantwoordt aan de ambitie 
van IBA om bij het duiden van samenhangen niet 
bij de rijksgrens te stoppen.

Aanpak 
Via Traiana is een route tussen het centrum van 
Heerlen en dat van Aken. De route is bestemd 
voor wandelaars, fietsers en gemotoriseerd 
verkeer (zie onder). Op diverse plaatsen wordt 
informatie verstrekt over de weg zelf en over de 
plekken die de route doorsnijdt, bijvoorbeeld het 
Romeinse grafveld aan de Bekkerweg. Voorts 
zal de weg toegang gaan geven tot erfgoed dat 
zich op enige afstand langs de route bevindt. 
Te denken valt aan de Romeinse villa Bovenste 
Caumer (Romeinenstraat) en de Romeinse 
themaroute Vlengendaal in Bocholtz, maar ook 
de Siegfriedlinie komt in aanmerking. Verder 
wordt stilgestaan bij de grensovergang.
Het begin- en eindpunt van de route zijn het 
Thermenmuseum en Centre Charlemagne/Neues 
Stadtmuseum Aachen. Hier kan men informatie 
krijgen over de route en kan men artefacten 
aanschouwen die bij opgravingen langs de 
route zijn aangetroffen. Het Thermenmuseum 
beschikt onder andere over een afdruk van het 
volledige profiel van de weg, dat de opbouw uit 
verschillende lagen grind toont.
Aan Nederlandse zijde bestaat de route uit de 
Bekkerweg, de Heesbergstraat, de Heerlerbaan 
en Locht. Het gehele tracé aan Nederlandse 
zijde is bedoeld voor zowel fietsers als 
gemotoriseerd verkeer. Zoals in de Romeinse tijd 
het geval was splits de route zich op de plek van 
de grensovergang. Het westelijke tracé over de 
Alter Heerler Weg en de Laurensberger Straße, 
dat door een akkerbouwgebied loopt, is bestemd 
voor fietsers en wandelaars. Op dit tracé zal een 
deel van de de 7-8 m brede grindweg worden 
gereconstrueerd. Het oostelijke tracé over de 
Horbacherstraße is bedoeld voor fietsers en 
gemotoriseerd verkeer. Beide tracés komen in 
Aken weer samen.
Bij de grensovergang aan het einde van de 
Locht ligt het Zollmuseum. Wellicht kan hier een 

infopunt ingericht worden, waar voorbijgangers 
ook kunnen verpozen. Tegenover het Zollmuseum 
ligt een halte van buslijn 44 van het station van 
Heerlen via het Parkstad Stadion in Kerkrade 
naar het hoofdstation van Aken.
IBA wil de route samen met het Thermenmuseum, 
Centre Charlemagne /Neues Stadtmuseum 
Aachen en overige partners tot stand brengen. 
Een eerste breed opgezette informatieve 
bijeenkomst staat inmiddels in de planning.

Stand van zaken 
Eind 2015 heeft IBA het tracé van de Via Traiana 
verkend en besproken met betrokken partijen 
(Thermenmuseum, regioarcheoloog Parkstad 
en stadsarcheoloog Aken). Een mogelijke 
samenwerking in de toekomst is positief opgevat. 

CULTUURTOERISTISCHE ROUTE VIA TRAIANA (HEERLEN-AKEN)

Via Traiana 
Het is opmerkelijk dat de Via Traiana vergeleken 
met de Via Belgica relatief onbekend is terwijl het 
tracé veel meer dan bij de Via Belgica samenvalt 
met straten van nu.
Het doel is de Via Traiana, de Romeinse heerweg 
over Heerlen naar Aken, voor een breed publiek 
zichtbaar en beleefbaar maken, alsmede het 

via de Romeinse weg ontsluiten van cultureel 
erfgoed langs de route.Via Traiana is letterlijk 
een grensoverschrijdend Euregioproject. Het 
ontsluiten en samenbrengen binnen één context 
van Nederlands en Duits erfgoed doet recht aan 
de situatie in de Romeinse tijd en beantwoordt 
aan de ambitie van IBA om bij het duiden van 
samenhangen niet bij de rijksgrens te stoppen.
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Romeins Kwartier 
In de Romeinse tijd werd op de Bongerd het 
graan uit de omgeving verkocht en naar Keulen 
en andere romeinse versterkingen langs de Rijn 
gebracht. Romeins Heerlen was waarschijnlijk 
groter dan Maastricht. Dit verhaal krijgt een 
prominentere plek in het centrum van Heerlen. 
Het Thermenmuseum wordt gerenoveerd en de 
voormalige bibliotheek aan het Raadhuisplein 
wordt omgebouwd tot een archeologisch depot. 
Ook het zichtbaar en beleefbaar maken van 
Romeinse straten en gebouwen rondom van het 
raadhuisplein tot de geleenstraat is onderdeel van 
dit project. Zo ontstaat er een Romeins kwartier 
aan de zuidkant van het centrum.

Archeologisch Depot
Het Archeologisch Depot van Limburg verhuist van 
Centre Céramique in Maastricht naar Heerlen. 
De stad met verreweg de meeste Romeinse 
opgravingen van Limburg (en Nederland) is ook 
de meest logische plek voor het nieuwe depot. Bij 
het Thermenmuseum en naast het kruispunt van 
twee belangrijke Romeinse hoofdwegen staat de 
voormalige bibliotheek van Heerlen leeg. Het 
Archeologisch Depot wordt onderdeel van het 

Romeins Kwartier dat verder bestaat uit het geheel 
te renoveren Thermenmuseum en tal van Romeinse 
opgravingen die zichtbaar worden gemaakt in 
een nieuw stedenbouwkundig plan. Zie ook de 
projecten ‘Romeins Kwartier’ en ‘Raadhuisplein’.

Raadhuisplein Heerlen
Het Raadhuisplein ligt bovenop straten uit de 
romeinse tijd. De schuin aangelegde tegels op 
dit plein verwijzen hier nog naar. Het project wil 
hierop voortborduren door het Romeinse erfgoed 
nog beter zichtbaar te maken. De openbare 
ruimte wordt verder op een slimme en mooie 
manier vergroend. Dit project vormt samen met het 
Thermenmuseum en het erfgoed van de architect 
Peutz van onder andere het Raadhuis en het pand 
Kneepkens een monumentaal Romeins Kwartier. 
Zie ook projecten ‘Romeins Kwartier’ en  
‘archief/depot’.

Romeins Heerlen (© K. Jeneson)
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Romeins villalandschap
In de Romeinse tijd kende Parkstad een rijke 
villacultuur, waarvan op veel plaatsen in het 
gebied sporen zijn aangetroffen. De villacultuur 
bestond uit een groot aantal landbouwbedrijven 
gericht op de productie van vooral graan in 
hoeveelheden ver voorbijgaand aan de eigen 
behoefte. Het surplus was nodig voor de inwoners 
van verstedelijkte centra in de omgeving en 
het leger. Een landbouwbedrijf (villa rustica) 
bestond uit een centraal gelegen hoofdgebouw 
en meerdere bijgebouwen. Door een stelsel van 
wegen was het productiegebied verbonden met 
de afzetmarkten. Belangrijk waren de weg van 
Keulen naar Boulogne-sur-Mer - die we nu de 
Via Belgica noemen - en de weg van Xanten 
over Heerlen naar Aken. Zij kruisten elkaar 
in Coriovallum, nabij het Thermenmuseum in 
Heerlen.
De aangetroffen sporen van de villacultuur 
zijn van zo’n hoge kwaliteit en zijn ook zozeer 
met het landschap van Parkstad verbonden, 
dat het bijzonder voor de hand ligt om deze 
cultuur ook in de openbare ruimte zichtbaar en 
beleefbaar te maken. Op enkele plaatsen, zoals 
bij Villa Steenland aan de Diepestraat tussen 
Arensgenhout en Schimmert en Villa Kaalheide op 
de Krichelberg in Kerkrade, is reeds een aanzet 
gerealiseerd. Er zou echter veel meer moeten 
gebeuren. Een bijzondere kans bieden de twee 
Romeinse villa’s die volledig (hoofdgebouw en 
bijgebouwen) zijn opgegraven, maar die op dit 
moment in de openbare ruimte niet of nauwelijks 
zichtbaar en beleefbaar zijn. Het betreft Villa 
Voerendaal-Ten Hove in Voerendaal en Villa 
Holzkuil in Kerkrade.

2: Kastelen en 
buitenplaatsen

Uit latere periode stammen de monumentale 
kastelen en hoeves die typerend zijn voor Zuid-
Limburg. Veel van deze monumentale gebouwen 
worden momenteel bewoond of uitgebaat als 
restaurant of hotel. Een aantal van deze gebouwen 
verkeert in een slechte staat. IBA heeft de intentie 
om deze monumenten een impuls te geven en ze 

te koppelen aan nieuwe, duurzame en innovatieve 
functies voor gebruik.
Landschappelijke samenhang van deze 
cultuurhistorische nederzettingen kan accent krijgen 
door aansluiting te creëren. 
1. met bestaande toeristische/recreatieve routes 

(vgl. leisure lane) 
2. met bestaande productielijnen van 

gemeenschappelijke lokale producten
3. met een organisatie van erfgoedlogementen, 

zakelijke samenwerkingsvormen, zoals 
gezamenlijk inkoopbeleid of een gezamenlijk 
organisatiemodel, etc.

IBA-plus zou geld vrij kunnen maken om zo’n 
structuur op te zetten en/of een cursus “hoe doe je 
dat?” aan te bieden aan de projectbetrokkenen.

Kasteel Hoensbroek (gemeente Heerlen): 
Sinds 20 jaren het zorgenkindje van de gemeente: 
een groot deel staat leeg. Het functioneert als 
museumkasteel. Eigenaar is Stichting Ave Rex 
Christe. De gemeente huurde het hele kasteel. 
Vanuit de open oproep van 2014 is een plan 
ingezonden “circulair erfgoed” met een visie om al 
het erfgoed circulair te maken. In dit visiedocument 
worden de kansen voor kasteel Hoensbroek 
geschetst. De gemeente heeft de huur van het 
hele complex opgezegd en huurt en onderhoudt 
vanaf 2020 alleen nog het museumgedeelte. 
De stichting, de gemeente en IBA werken samen 
aan de uitwerking van het plan. De stichting heeft 
hierbij een actieve rol terwijl de gemeente “circulair 
erfgoed” opdracht heeft gegeven om een plan van 
aanpak te schrijven. 

Luchtfoto kasteel Hoensbroek
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Hieruit volgen een aantal stappen: 1) stallen 
herbestemmen [ondernemers] 2) daken 
verduurzamen 3) weilanden en open ruimten 
openstellen [“ommetje” maken]. 
Het project heeft tussentijds een half jaar stil 
gelegen. Inmiddels is een nieuw stichtingsbestuur 
aangetreden dat een nieuw restaurant in 2017 
geopend heeft (stap 1 van de ontwikkellijn). 
De gemeente wil met “circulair erfgoed” vooruit 
en IBA is de pushing power die vooral de mensen 
zelf activeert. Op welke manier kan IBA de beste 
inspiratie- en energiebron zijn?

Kasteel Etzenrade (gemeente Onderbanken):
Deze kasteelbiotoop biedt een verborgen relict 
van het in de 18de eeuw verwoest kasteel. 
Als de historische grachten weer zichtbaar en 
beleefbaar gemaakt worden zullen zij niet alleen 
een educatieve en toeristische functie hebben 
maar ook voor de waterberging van belang zijn. 
Het naburige Etzenraderhuuske wint hierdoor als 
voormalige kasteelhoeve aan attractieve kracht. 
De tuin kan worden opengesteld en er kunnen 
buitenexposities plaatsvinden. Het geheel past in 
het cluster Noordpoort van de Parkstad.

Slot Schaesberg (gemeente Landgraaf): 
De stichting Landgoed Slot Schaesberg streeft 
naar een verantwoorde herbouw van het kasteel 

en de bijbehorende hoeve (een renaissancekasteel 
uit 1571 en 1650) waarbij ook het landschap en 
de ontwikkeling van de infrastructuur rondom het 
kasteel in de planvorming worden meegenomen. 
Dit herbouwproject wordt aan een breed 
publiek onder de aandacht gebracht en zal 
jonge vaklieden, studenten en vrijwilligers de 
gelegenheid geven om zich te bekwamen in veel 
vakgebieden van het restauratieambacht. Slot 
Schaesberg is inmiddels als leerbedrijf erkend 
door o.a. Stichting Hout & Meubel (SH&M), 
Fundeon en Kenteq. IBA ondersteunt dit doel in 
het ingediende project ’slotLAB’, waar het oude 
ambacht het nieuwe ambacht ontmoet. Aan de 
oostoever wordt een ambachtendorp gebouwd 
met een smederij, houtbewerkingsplaats, een 
weverij en touwslagerij. Aan de westoever komen 
de moderne productietechnieken. BOEi is een 
maatschappelijke onderneming met een passie 
voor het restaureren en herbestemmen van erfgoed 
en is bij de uitvoering ervan betrokken. Het terrein 
functioneert nu al als evenementenlocatie.

Boven: Luchtfoto kasteel 
Etzenrade

Rechts: Ruïne van Slot 
Schaesberg
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3: Herenboerderijen of 
Carréhoeves
De maatschappelijke aandacht voor dit ‘agrarische 
erfgoed’ groeit. De economische basis onder 
het voortbestaan ervan valt steeds meer weg. 
Ook de carréhoeves in het Limburgse landschap 
verliezen hun oorspronkelijke functie en hebben 
alleen toekomst als ze een nieuwe economische 
functie krijgen. Landschappelijk gelokaliseerd 
buiten de sfeer van de stedelijke voorzieningen zijn 
ze zeer geschikt om rustiek te wonen. Wanneer 
de eerder besproken provinciale Woonvisie tot 
een Euregionale woonvisie verruimd kan worden 
is tijdelijk wonen, begeleid wonen en andere 
vormen van specifiek wonen de meest geschikte 
herbestemming. Op bestuurlijk niveau zou de 
provincie met de 18 gemeentes deze woonvisie in 
die richting moeten nuanceren. Studentenwoningen 
voor buitenlandse studenten en statushouders (en 
andere immigranten) geven nieuwe doelgroepen 
daar een kans die ze elders niet kunnen vinden. 
Ook dat is een vorm van krimpbestrijding. Dit zou 
een positief effect hebben op de herbestemming 
van carréhoeves en kloosters. Zie de kaart met die 
hoeves en kloosters waarvoor dit kan gelden. Het 

is belangrijk om monumentale complexen in plaats 
van nieuwbouw opnieuw te benutten.
Bij vervangende woonruimte moet herbestemming 
gewaardeerd worden boven nieuwbouw. 
Herziening van deze regelgeving zou IBA binnen 
de provincie moeten bepleiten. Dat is IBA-plus! 
De natuurontwikkelingsprogramma’s als de re-
naturalisatie van de beken in de beekdalen (o.a. 
de Geleenbeek in Heerlen, Voerendaal en Nuth) 
bieden mooie kansen op een aantrekkelijke wonen 
in de hoeves. 

IBA-selectie: 
1. Hoeve Terlinden, Wijnandsrade (gemeente 

Nuth), innovatieve energie transitie, verbinding 
met kasteel Hoensbroek onderzoeken

2. Imstenrade, (gemeente Heerlen), leeg: staat te 
koop, (studenten)huisvesting Aken ?

3. Kasteelhoeve Cortenbach, (gemeente 
Voerendaal), tuinen toegankelijk maken, 
hoeven eigenaren in een (op te richten) 
netwerkcorporatie laten samenwerken

4. Kasteelhoeve Puth, (gemeente Voerendaal), 
tuinen toegankelijk maken, hoeven eigenaren 
in een (op te richten) netwerkcorporatie laten 
samenwerken

Kaart met beekdalen en 
hoeves geprojecteerd 

op de huidige kaart 
van Parkstad
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Hoeve Terlinden (gemeente Nuth) 
Hoeve Terlinden is een carréboerderij die vroeger 
twee binnenplaatsen had. Nadat het herenhuis 
gesloopt werd is er nog sprake van een enkele 
binnenplaats. De oudste bouwsporen dateren uit 
de XVIe eeuw. De restauratie en herbestemming 
van Hoeve Terlinden maken onderdeel uit van 
de integrale transformatie van het bestaande 
akkerbouwbedrijf. Dragers in deze transformatie 
zijn de omvorming van 12 ha landbouw-grond 
naar 4 ha natuur en 8 ha bos, de restauratie en 
herbestemming van de hoeve naar wijnchâteau, 
de herbouw van het voormalige herenhuis en 
de renaturering van de Geleenbeek in het kader 
van het Corio Glana project. Object van “ruiling” 
bij deze planologisch zeer gewenste transitie 
is de inlevering door de eigenaar van een 
agrarische bouwkavel op een kwetsbare plek op 
het aanwezige plateau. E.e.a. is vastgelegd in 
het masterplan van de hoeve (december 2011) 
van Bureau VISTA uit Amsterdam. De bij het 
project betrokken partners, de gemeente Nuth, 
de provincie Limburg, het Waterschap Roer 
en Overmaas en de eigenaar de heer Geert 
Roebroek ondertekenden 29 oktober 2014 
een intentieovereenkomst. Fase 1 en 2 van de 
restauratie van de hoeve zijn nagenoeg afgerond. 
De renaturering van de Geleenbeek is  
nagenoeg gereed evenals de realisatie van  
de natuurterreinen.

Hoeve Imstenrade (gemeente Heerlen)
Hoeve Imstenrade staat ook symbool voor de 
specifieke problematiek: een grote herenhoeve 
die zijn agrarische functie verloren heeft en al 
enkele jaren leegstaat terwijl de potentie voor een 
nieuwe functie groot is.
Hoeve Imstenrade te Heerlen is gebouwd naar 
nieuwe inzichten rond het begin van de XXe 
eeuw. Woonhuis en bedrijfsgebouwen zijn 
‘losgekoppeld’ van elkaar en solitair gesitueerd. 
Het is tevens een landgoed van ruim 5 ha. groot 
dat reeds gedurende enkele jaren leegstaat. De 
hoeve maakte van oorsprong deel uit van het 
landgoed Villa Imstenrade. Vandaag de dag 
functioneren deze echter los van elkaar. De 
hoeve bestaat uit een monumentaal herenhuis 
met paardenstal, een monumentale koestal en 
hooischuur, een monumentale watertoren met 
woonhuis, een varkensstal, bakhuis, garages en 
een overkapte mestvaalt. Het complex is in open 
carrévorm aangelegd. De staat van de gebouwen 
is over het algemeen matig en het merendeel van 
de gebouwen is toe aan een grondige restauratie. 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een 
organische herbestemming waarbij het complex 
stap voor stap geëxploiteerd, onderhouden 
en gerestaureerd zal worden. Het landgoed is 
inmiddels onder de Natuurschoonwet  
(NSW) gerangschikt. 

Boven: Hoeve Terlinden 
(gemeente Nuth) 

Rechts: Hoeve Imstenrade 
(gemeente Heerlen)
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4: Kloosters en kerkelijke 
complexen

De kloosterordes zijn georganiseerd in de 
Konferentie voor Nederlandse Religieuzen (KNR). 
Herbestemming van leegstaande monumentale 
kloosters is voor Limburg een actuele opgave. Toch 
hebben de gemeenten zelf nauwelijks concrete 
plannen voor herbestemming. Herbestemming is 
meestal een zaak tussen de kloosterorde en een 
commerciële partij of een stichting. Omdat het in 
veel gevallen om waardevol religieus erfgoed 
gaat liggen bepaalde kwaliteitseisen voor de 
hand. Grote kloostercomplexen krijgen vaak 
gefaseerd een herbestemming. Daarbij zijn er 
belangrijke raakvlakken tussen herbestemming 
en duurzaamheid. De exploitatie van dergelijke 
grote complexen wordt ernstig belemmerd 
vanwege de hoge energiekosten en dure 
klimaatregelingen. Daarom gaat het niet alleen 
om het vinden van passende functies maar ook 
om de aansluiting met het programma Duurzaam 
Erfgoed. Schade en verval door leegstand moeten 
voorkomen worden door aansluiting te vinden bij 
consolidatiemaatregelen.
Succesvol verlopen ervaring met herbestemming 
van kloosters leert dat hospice, zorg en wonen 
voor ouderen of mensen met een beperking, 
gezondheidscentra, scholen en opleidingen 
heel geschikt zijn. Maar ook maatschappelijke 
doeleinden zoals een medisch centrum, 
een wijkgebouw, een vergadercentrum 
of werkverzamelgebouw kunnen daar 
ondergebracht worden.
Kloosters zijn grote complexen met 
gedifferentieerde gebruikseigen bijgebouwen 
die samen met de omliggende gronden kansen 
bieden bij een herbestemming en die commercieel 
interessant zijn voor de lokale werkgelegenheid. 
Gronden kunnen via pacht voor lokaal 
economisch grondgebruik ingezet.

IBA- selectie:
1. Abdij Rolduc (gemeente Kerkrade), integrale 

toekomstvisie , task force, quick scan energie
2. Elisabeth Stift (gemeente Kerkrade), innovatief 

verduurzamen, goedkope zorgwoningen

3. Klooster Pannesheide (gemeente Kerkrade), 
staat ruim 16 jaar leeg!, wellicht sloop

4. Loreto Klooster (gemeente Simpelveld), 
verbinding groenstructuren en tuinen, duurzame 
klimaatinstallatie

5. Huize Damiaan (gemeente Simpelveld), 
verbinding groenstructuren en tuinen, 
landschapsontwerp

Abdij Rolduc
Algemeen: de abdijkerk van Rolduc bestaat 
reeds meer dan negenhonderd jaar. Hoe kan het 
complex in de huidige tijd en voor de toekomst 
functioneren waarbij ook de omliggende 
omgeving en de historische verbindingen niet uit 
het oog worden verloren?  
Er wordt gekeken naar herbestemming van o.a. 
de lege schoolgebouwen en het verduurzamen 
van het complex. Rolduc moet zo energie-neutraal 
mogelijk worden gemaakt. Ook het realiseren van 
studieruimtes, de benutting van de leefomgeving, 
de ontwikkeling van de groene omgeving en 
de versterking van de historische driehoek 
(bestaande uit Abdij Rolduc, Burg Rode en de 
Baalsbruggermolen) zijn belangrijke aspecten.

Analyse IBA: het monumentale complex van 
de Abdij Rolduc is tussen 1970 en 1989 
gerestaureerd en gedeeltelijk herbestemd. Het 
complex is bouwkundig nog in betrekkelijk goede 
staat, maar qua logistiek, installaties en inrichting 
niet meer van deze tijd. Dit veroorzaakt een 
jaarlijks terugkerende onderhoudslast die een 
gezonde exploitatie in de weg staat. Afgezien 
daarvan is het niet gesubsidieerde budget voor 
monumentaal onderhoud ca. € 150.000. De 
komende jaren zal dit groeien naar € 275.000,-. 
Dit bedrag kan alleen worden opgebracht als de 
bedrijfscondities van Abdij Rolduc gezond zijn. 
Dit vraagt om een algehele herziening van de 
ondergebrachte en onder te brengen kerkelijke, 
sociaal-culturele en economische voorzieningen. 
Het uitvoeren van het opgestelde maatregelenplan 
voor renovatie, aanvullende herbestemming en 
algehele verduurzaming van het complex is hoogst 
urgent. Zonder hernieuwd perspectief op korte 
termijn dreigt Abdij Rolduc regelrecht teloor te 
gaan. Het is zaak dit imposante monument ook 
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voor toekomstige generaties te behouden. 
Het Abdijcomplex Rolduc is als grootste 
rijksmonument van Nederland ook voor de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
en het Nationaal Restauratiefonds (NRF) een 
belangrijke casus waarbij de kernproblemen 
exemplarisch zijn voor die van de ‘kanjers’ 
onder de grote monumentale complexen. 
De exploitatie kan pas zelfvoorzienend 
zijn als verduurzaming van bestemming en 
energievoorziening zijn geborgd. 

Het maatregelenplan richt zich op drie 
hoofdthema’s: 1) energietransitie;  
2) aanvullende herbestemming, incl. mogelijke 
sloop; 3) renovatie.

1: ENERGIETRANSITIE
Er moet gezocht worden naar vooraanstaande 
experts op het gebied van duurzame 
monumentenzorg (DuMo) die via een 
concurrerende opdracht gevraagd worden een 
offerte te leveren waarbij zij een uitvoeringsplan 
voorleggen voor duurzame energiesparing en 
energieopwekking binnen het Abdijcomplex, 
inclusief programmering, tijdsplanning en 
kostencalculatie. Het gevraagde plan dient 
rekening te houden met het Ambitiedocument 
Parkstad Limburg Energietransmissie (PALET).
CONCLUSIE: de inmiddels, in opdracht van IBA 
gerealiseerde energiewaaier “Energiebesparing 
bij monumenten in Parkstad; kerken, kloosters, 
hoeves & kastelen” van DuMO-expert Evert Jan 
Nusselder kan als basis dienen voor een nog op 
te stellen concreet uitvoeringsgericht plan  
van aanpak.

2: AANVULLENDE HERBESTEMMING, 
INCL. BUITENGEBRUIKSTELLING OF 
ZELFS MOGELIJKE SLOOP OP TERMIJN
Deze opgave heeft 3 onderliggende opties:
A. Herbestemming op het vlak van onderwijs. 
B. Herbestemming op het vlak van woonvormen.
C. Herbestemming op het vlak van de  

groene ruimte.

A. Herbestemming op het vlak van 
onderwijs.  
Rolduc heeft een bijzondere 
onderwijsachtergrond. Deze is goeddeels 
weggevallen, waardoor de ruimte van het 
vm. gymnasium met gymzaal leeg staat. 
Bouwkundig is de vleugel van het vm. 
gymnasium in redelijk goede staat. Qua 
isolatie, inrichting en installaties is sprake 
van vergaande achterstand die moet 
worden weggewerkt (één voorbeeld: liften 

zijn afwezig). Een verbouwingsinvestering 
t.b.v. een passende nieuwe bestemming is 
onvermijdelijk. In dit kader dient ook bezien 
te worden welke juridische maatregelen 
kunnen worden getroffen, die voor potentiële 
investeerders interessant kunnen zijn. Veel 
ondernemers zijn immers niet bereid te 
investeren in een gebouw van een ander. 
De bouwkundige staat van de gymzaal is in 
slechte staat. 
CONCLUSIE: deze zoekopgave vergt kennis 
van de structuur van de genoemde branches 
en moet onder een task force plaatsvinden. 
Sturing aan dit proces kan wellicht door Jan 
Mans (oud burgemeester van o.a. Meerssen 
en Enschede) worden waargenomen. 

B. Herbestemming op het vlak van 
woonvormen. 
Omdat de Abdij vanouds onderdak bood 
aan kloosterlingen en leerlingen heeft het een 
gebouwde structuur, geschikt voor permanent 
verblijf. Afgezien van het bisschoppelijk 
seminarie met ca 45 seminaristen (waarvan 
25 intern verblijven) staan grote delen 
van het complex leeg (zie schema van het 
abdijcomplex). Onderzocht dient te worden 
welke woonvormen (tijdelijk en permanent) 
voor welke doelgroepen hier het meest 
geschikt zijn. 
CONCLUSIE: Overleg met regio Parkstad 
en provincie over welke mogelijkheden 
hier ontwikkeld kunnen worden tegen de 
achtergrond van de Structuurvisie Wonen 
Zuid-Limburg, vastgesteld op 26 mei 2016. 
Bijzondere woonvormen in monumentale 
complexen, waarvan Abdij Rolduc het meest 
uitgesproken voorbeeld in Parkstad is, vraagt 
om specifieke vrijstellingen. Maatwerk m.b.t. 
dit woonbeleid is noodzakelijk.  

C. Herbestemming op het vlak van de  
groene ruimte. 
Abdij Rolduc heeft landerijen bij het 
gebouwde complex, tezamen 30 ha, die 

deels worden verpacht en deels bestaan 
uit recreatief natuurgebied. Het is van groot 
belang om het cultuurlandschap rondom de 
abdij Rolduc in cultuur en natuur te herstellen. 
Voor dit landschappelijk terrein moet gezocht 
worden naar nieuwe economische dragers. 
Over de besproken bestemming ‘golfbaan’ 
lopen de meningen uiteen. De vraag staat 
voorop hoe dit waardevolle cultuurlandschap 
rondom Rolduc het beste kan worden 
ingericht en welke delen onaangetast 
dienen te blijven. Er is vanouds aandacht 
voor bijzondere tuinen, boomgaarden, 
wijngaarden, bijenteelt, hopteelt waarbij nut 
en attractie in een rendabele businesscase 
kan worden opgesteld. Deze meer agrarische 
bedrijfsvoering kan binnen een Zuid-Limburgs 
netwerk van streekproductie een positie 
veroveren. Het is mogelijk met verwante 
ondernemers arrangementen te ontwikkelen, 
onder meer door verbindingen te leggen 
tussen bovenregionale winkelcentra en 
toeristische voorzieningen. 
Het gaat hierbij om ‘niches’. Het verdient 
aanbeveling om op dit soort initiatieven in te 
spelen en deze te ondersteunen. Ze bieden 
namelijk aanvullende kansen om het imago 
van de Abdij te versterken en het aantal 
bezoekers aan Rolduc te vergroten.  
Datzelfde geldt voor een versterkte aansluiting 
van de ‘pleisterplaats’ Rolduc op wandel- en 
fietsroutes in de omliggende regio, waarbij 
faciliteiten worden gerund door vrijwilligers.  
CONCLUSIE: Onderzoek de haalbaarheid 
van een businesscase groene, duurzame 
streekproducten. Zoek hierbij een trekker met 
veel gezag in deze branche.

MAATREGELENPLAN ABDIJ ROLDUC (2015)

Interventiekaart van het maatregelenplan Rolduc
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Mogelijke buiten gebruikstelling of sloop 
op termijn 
Een aantal meer recente bijgebouwen kan - 
wellicht na een periode van tussentijds rendabel 
gebruik - gesloopt worden. Een voorbeeld is het 
zogenaamde Johanneum, een aanbouw bij het 
seminarie, dat bouwkundig niet in al te beste staat 
verkeert. Zelfs andere, wat vroeger gebouwde 
onderdelen van het complex moeten kritisch 
bekeken worden, ook al is het een onderdeel 
van het monumentale complex. Ook hier kan een 
voorbeeld worden genoemd. De Aula Major 
wordt nauwelijks verhuurd. De kosten overstijgen 
in ruime mate de baten. De vraag is gewettigd 
of je een dergelijk gebouw in de toekomst moet 
blijven gebruiken met alle verplichtingen van dien. 
Er is naast de bouwhistorische verkenning met 
waardenstelling van Klein Rolduc, ook een 
bouwhistorische verkenning met waardenstelling 
van het Zusterhuis verricht door ir. P. Mertens 
(juni 2017). Het huis is een goed voorbeeld van 
zorgvuldig gedetailleerde
ambachtelijke architectuur. De ligging verstoort 
in hoge mate het contact tussen het complex met 
de monumentale parkachtige omgeving voorzien 
van waterpartijen.
CONCLUSIE: Houd rekening met de mogelijkheid 
dat een monumentaal pionnenoffer het 
monumentale geheel vooruit kan helpen.

3. RENOVATIE, MODERNISERING VAN 
HET COMPLEX ABDIJ ROLDUC ALS 
TOERISTISCH LOGIES
De bedrijfsvoering en inrichting van het 
Abdijcomplex als ‘Hotel en Conferentieoord’ 
moet worden versterkt, gebaseerd op een 
marktconforme wijze van een eigentijds bedrijf 
dat inspireert en attractief is vanwege zijn 
karakteristieke DNA-gehalte: logies in een 
abdij. De daarbij passende identiteit vraagt 
om versterking. Als grootste rijksmonument 
van Nederland heeft het een PR nodig van 
(inter-)nationale allure die beroep doet op een 
attractieve abdij-beleving. Wellicht kan een goed 
ingewijde horecaman of –vrouw Rolduc op dit 
vlak van advies dienen. Ook een exploitant van 
een conferentiecentrum kan in dit opzicht van 
betekenis zijn.

De portierswoning direct ter linkerzijde van de 
entree is op termijn dé aangewezen plek als 
‘infocentrum’ om de bezoekers ter introductie 
op hun bezoek wegwijs te maken. Daar 
kunnen rondleidingen starten, informatie en 
streekproducten worden gekocht (wijn, bier, 
honing etc.) en gasten worden ontvangen.
CONCLUSIE: Consulteer een vooraanstaand 
vertegenwoordiger van de bedrijfstak horeca 
over logistiek, aankleding, uitstraling en PR  
van Rolduc.
Tussen rijk, provincie, gemeente en Abdij Rolduc 
dient politiek-bestuurlijk commitment over de regie 

van dit proces te bestaan. Onder de titel “De 
toekomst van Rolduc” kan een conferentie met dit 
doel worden georganiseerd. 

Het hierboven geschreven maatregelenplan 
is verder uitgewerkt en visueel gemaakt in een 
interventiekaart, waarin alle mogelijke stappen 
geduid worden (zie afbeelding op vorige 
pagina). 

Fasering en prioritering
Fase I: De leegstand van Klein Rolduc levert 
een groot tekort op en het vinden van een 
herbestemming heeft daarom de hoogste 
prioriteit. De zuidelijke toegangsweg en de 
herinrichting van het terrein rondom de gymzaal 
met parkeerfaciliteiten moeten gelijktijdig mee 
ontwikkeld worden.
Fase II: Verder onderzoek verrichten naar:
a) Het effectief functioneren van het hotelwezen 
en het restaurant
b) Het transformeren van de portierswoning naar 
infopunt
c) Het inventariseren van dubbele exemplaren 
en de bouwfysische toestand van de boeken 
in de archieven van het Zusterhuis en de 
Betonbibliotheek
d) Het landschappelijk verbeteren van de 
driehoek ten westen van het complex (de huidige 
parkeerplaats)
e) Het versterken van de relaties binnen 
de historische driehoek (Burg Rode, 
Baalsbruggermolen en Rolduc)

Luchtfoto abdij Rolduc
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5: Kerken en kapellen
Naar verwachting zal de helft van de 78 RK 
kerken in de komende jaren niet meer in gebruik 
zijn. Het behoud en verduurzamen van dit 
religieus erfgoed krijgt de aandacht binnen IBA. 
Uit de kerken-portfolio wordt geselecteerd welke 
kerken interessante uitdagingen voor IBA-plus 
vormen waarbij weloverwogen kan worden 
beslist welke kerk hoeveel steun kan krijgen. Zij 
worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma 
en moeten als pilots in 2020 gereed zijn. Naast 
onderstaande 5 kerken zijn er nog vele andere 
kwalitatieve kerken die aandacht verdienen 
omdat ze een grote betekenis voor de buurt 
vormen of een identiteitdrager zijn voor de 
wijk. Deze kerken zijn vaak architectonisch of 
stedenbouwkundig belangrijk. Het soort functie 
en de kwaliteit van het gebruik kunnen van 
sociaal-economisch belang zijn. Deze gewogen 
waardering van alle kerken in Parkstad wordt in 
een separaat document aan de hand van een 
matrix verder uitgewerkt.

1. O.L.V kerk van de Altijddurende Bijstand, 
Kunrade (gemeente Voerendaal): kleine 
woonvoorziening + “huiskamer” voor wijk

2. H. Michaelkerk, (gemeente Landgraaf): 
restauratie toren en duurzame sloop, behoud 
toren als landmark

3. H. Familie, Schaesberg (gemeente Landgraaf): 
herbestemming naar Cultuurhuis met 
energiedak voor de buurt

4. St. Servatiuskerk, Vaesrade (gemeente Nuth): 
medegebruik, verduurzaming en dorpshuis

O.L.V kerk van de Altijddurende Bijstand, Kunrade 
(gemeente Voerendaal)
Herbestemming van de wederopbouwkerk in 
Kunrade. In het gebouw zal een kleinschalige 
woonzorgvoorziening worden ingepast met circa 
20 zelfstandige eenheden en vier kamers geschikt 
voor echtparen. Ouderen uit Kunrade krijgen 
hierdoor de mogelijkheid in hun eigen dorpskern 
een geschikte zorgwoning te betrekken op het 
moment dat ze niet meer in staat zijn zelfstandig te 
wonen. In het gebouw zal eveneens een sociaal-
economische wijkfunctie worden gehuisvest terwijl 
er ook een kapelfunctie wordt behouden.

Criteria zijn:
• Locatie en betekenis voor de buurt
• Architectonisch/stedenbouwkundig waardevol
• Sociaaleconomisch van duurzaam belang
• Kwaliteit van de herbestemming
• Mogelijkheden voor de energietransitie

Voorts vallen onder de nadere aandacht van IBA:
H. Theresiakerk, Lauradorp (gemeente Landgraaf) 
H. Familie, gemeente Brunssum
H. Annakerk, Bekkerveld (gemeente Heerlen)

NB. De IBA-innovatie ligt in de uitdaging om te 
komen tot een juiste prijsindicatie van de kerk, 
die een equivalent is van de nieuwbouwprijs. 
Daarvoor moet een nieuwe aanvaardbare 
methode ontwikkeld worden die uitgaat van een 
marktconforme grondprijs en een kwaliteitsprijs 
van het gebouw (incl. zijn identiteitswaarde) 
minus de saneringskosten. Het idee om met hulp 
van een makelaar uit Heerlen en de econoom van 
het bisdom een kerkenmakelaardij in te richten zal 
worden onderzocht. 

Linksboven:
H.Michaëlkerk, Eikske 
(gemeente Landgraaf) in 
1955 ontworpen door 
Jozef Fanchamps

Rechtsboven:
Onze Lieve Vrouwenkerk 
van de Altijddurende 
Bijstand, Kunrade 
(gemeente Voerendaal) 
in 1966 ontworpen door 
Swinkels en Salemans



20

6: industrieel erfgoed
Steenkolenmijnen bepalen in Zuid-Limburg het 
fysieke en sociale landschap vanaf de eerste 
mijndelving bij Rolduc tot en met de laatste 
mijnsluiting (1974). Het relatief weinige wat 
overbleef van het gebouwde mijnerfgoed, maar 
met name wat we weten van het immateriële 
erfgoed opent de uitdaging om het verhaal van 
de mijnstreek zichtbaar en beleefbaar te maken. 
Het Jaar van de Mijnen (M2015) had de ambitie 
om het mijnverleden opnieuw te waarderen en het 
verhaal van de Mijnstreek te verbeelden en door 
de geven aan de volgende generaties.
De verankering van dat verhaal vindt plaats in het 
Nederlands Mijnmuseum door de verbeelding 
van de wereld van kolen, de wereld van de 
sociale en geografische herkomst van de kompels 
en de Limburgse vernieuwingskracht na de 
mijnsluiting. Dit element van identificatie is een 
bestanddeel van de IBA-ambitie. Het laatste 
relict van de mijnbergen is bewust tot zichtbaar 

landschapselement verheven: het project van 
de grootste mijnberg, de Wilhelminaberg 
in Landgraaf (‘van zwart naar groen’). Het 
Lauradorp (gemeente Landgraaf) is als voorbeeld 
van de vele mijnkoloniën zeer sprekend en niet 
voor niets een beschermd dorpsgeszicht. ‘Erfgoed 
is identiteit’. Treebeek (gemeente Brunssum) is 
ook een zeer gevarieerde en groene woonwijk 
gebouwd vanwege de opkomende mijnindustrie. 
Industrieel erfgoed is een ruim begrip, dat zowel 
monumentale gebouwen als oude bedrijfshallen, 
watertorens en scholen omvat. IBA heeft oog voor 
dergelijk iconisch erfgoed in de regio Parkstad en 
poogt deze bouwwerken zoveel mogelijk in stand 
te houden.
Daarnaast is onlangs besloten om vanaf 2020 
de gefaseerde transformatie te starten van 
de Sibelcogroeve tot hoogwaardig natuur- 
en recreatiegebied gecombineerd met het 
voornemen de zilverzandwinning door Sibelco te 
verlengen tot 2036. 

Kaart voormalige 
mijnconcessies 
en mijnkoloniën 
geprojecteerd op 
de huidige kaart  
van Parkstad
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Nederlands Mijnmuseum (gemeente Heerlen)
Het Nederlands Mijnmuseum koestert het 
Limburgse steenkolen- en mijnbouwverleden 
en is gevestigd in het schachtgebouw van de 
voormalige steenkolenmijn Oranje Nassau I te 
Heerlen. Het drie etages tellende schachtgebouw, 
gebouwd rondom de 470 meter diepe 
mijnschacht, is ingericht als expositieruimte. Hier 
worden mijnbouwobjecten tentoongesteld en 
films over de geschiedenis van de Mijnstreek 
getoond. Tevens is het ophaalgebouw met de 
ophaalmachine uit 1897 te bezichtigen.
Het Nederlands Mijnmuseum beschikt over 
een uitgebreide collectie van onder andere 
mijnlampen, afbouwhamers, stijlen, werktuig en 
kunst gemaakt voor en door mijnwerkers. 
Tevens werkt de gemeente aan het meer zichtbaar 
en beleefbaar maken van de (weinige) resten uit 
het mijnverleden via het herstellen/manifesteren 
van een verbindende route tussen de mijnrelicten. 

Belangrijke dragers van deze verbinding vormen 
het Nederlands Mijnmuseum (schachtgebouw 
van de voormalige Oranje Nassaumijn (ON1), 
Experience Center Continium, schacht Nulland, 
maar ook een klein mijnmuseum in Eijgelshoven 
over de mijnen Laura & Julia, of de watertoren in 
Rimburg die in opdracht van Laura en Vereeniging 
gebouwd werd. De gedachteniskapel aan 
de voet van de steenberg van de staatsmijn 
Wilhelmina met de ondergrondse Vakschool met 
een heuse leermijn zijn ook zichtbare en tastbare 
overblijfsels. In de hele regio zijn delen van het 
hele verhaal terug te vinden maar het nieuwe 
museum wil daarin een overkoepelende rol spelen 
en samen met Parkstad en de VVV arrangementen 
gaan aanbieden. Er zou onderzocht moeten 
worden of de treinen van de ZLSM in de toekomst 
weer kunnen rijden tot aan het Nederlands 
Mijnmuseum. 

Achtergrond 
Het valt zeer te betreuren dat men bij de sluiting 
van de mijnen is overgegaan tot het slopen van 
de mijnzetels. De mijnen waren voor Parkstad 
gebiedsstructurerend, beeldbepalend en dragers 
van identiteit. Gelukkig zijn de woningen van 
arbeiders, hoger personeel en directieleden en 
hun families goed bewaard gebleven.
De particuliere mijneigenaren, zoals de families 
Honingmann en De Wendel, maar ook de 
Staatsmijnen lieten in de nabijheid van de 
mijnzetels woonwijkjes bouwen, de mijnkoloniën. 
Deze werden waar mogelijk ontsloten via de 
bestaande infrastructuur, namelijk de historische 
linten. Het hoger personeel woonde buiten de 
koloniën in duidelijk duurdere huizen met betere 
sanitaire voorzieningen. Voor zichzelf bouwden 
de directies statige villa’s met bijgebouwen en 
fraaie tuinen.
Het is bijzonder dat in Parkstad alle typen van 
aan het mijnverleden verbonden woningen te 
zien zijn. Ook de ruimtelijke context is over het 
algemeen maar weinig verstoord. De woningen 
tezamen vormen een compleet document 
dat veel vertelt over een voor de Oostelijke 
Mijnstreek belangrijke periode.
Een andere kwaliteit is dat de woningen duidelijk 
maken welke ontwikkeling in stedenbouwkundige 
opzet en architectuur is doorgemaakt tussen 

het begin van de 20ste eeuw en de Tweede 
Wereldoorlog. Kenmerkend is de zogenoemde 
Lotharingse stijl met een combinatie van 
pleisterwerk en schoon metselwerk, vooral 
toegepast in de periode 1908-1920.
Inmiddels is de bijzondere waarde van 
verschillende ensembles van woningen 
onderkend. Leenhof I en enkele huizenblokken 
van andere mijnkoloniën zijn tot rijksmonument 
verklaard. Dezelfde bescherming genieten enkele 
beambtenwoningen, woningen voor het hogere 
personeel en fabrikantenvilla’s. De mijnkolonie 
Molenberg (1915-1927) en de aangrenzende 
woningen voor hoger mijnpersoneel in het 
Molenbergpark zijn tezamen aangewezen 
als rijksbeschermd stadsgezicht Molenberg. 
Eenzelfde bescherming geniet de mijnkolonie 
Maria-Christinawijk (1942), die gebouwd werd 
voor Duitse mijnarbeiders, maar die na de 
voltooiing in 1947 door Nederlandse arbeiders 
werd bewoond. Men bedenke dat de aanwijzing 
als rijksbeschermd stadsgezicht weliswaar een 
positieve stap is maar dat deze (slechts) gericht is 
op het behoud van het ruimtelijk beeld.

Doel
Doel is het voor een breed publiek zichtbaar 
en beleefbaar maken van de woningen van 
het mijnverleden door ze samen met overige 

gebouwen en relicten uit de tijd van de mijnen tot 
onderwerp te maken van een cultuurtoeristische 
route. Parkstad heeft de unieke mogelijkheid om 
belangstellenden te tonen hoe de arbeiders, 
de beambten, het hogere personeel en de 
directeuren van de mijnen woonden. Het voor het 
publiek toegankelijk maken van de verschillende 
categorieën van woningen is een aantrekkelijke 
manier om belangrijke aspecten van de 
geschiedenis van het mijnverleden te vertellen.
Doordat de meeste mijnkoloniën en woningen 
van hoger geplaatsten werden ontsloten via de 
historische linten is het logisch om deze wegen 
als drager voor de route te benutten. De linten 
worden zo verreikt met een cultuurtoeristische 
functie wat positief bijdraagt aan hun vitaliteit.

Aanpak
Het ontsluiten van de woningen van het 
mijnverleden gebeurt in de vorm van een 
cultuurtoeristische route waarin ook de overige 
gebouwde mijnrelicten, zoals bewaard gebleven 
schachten en het mijnspoor, worden opgenomen. 
Het is de bedoeling dat mensen enkele 
woningen kunnen bezoeken die voor dit doel 
hun oorspronkelijke inrichting terugkrijgen. Naar 
voorbeeld van Villa Hügel (Krupp) in Essen wordt 
idealiter een van de fabrikantenvillas als museum 
ingericht.

CULTUURTOERISTISCHE ROUTE MIJNVERLEDEN
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Bij de route hoort een informatieboekje. Dit 
bevat een plattegrond waarop alle mijnkoloniën 
en overige woningen en mijnrelicten zijn 
aangegeven. Verder vindt men in het boekje 
informatie over wonen en werken in de mijntijd 
en over de maatschappelijke verhoudingen in 
die tijd, alsmede de openingstijden en andere 
praktische aanwijzingen van de huizen die 
men kan bezoeken. Deze informatie kan ook 
via internet en een QR-code bij elk van de 

objecten beschikbaar zijn. Verder wordt in elk 
van de mijnkoloniën en bij elk van de overige 
mijnrelicten een informatiebord geplaatst.

Stand van zaken
IBA heeft inmiddels een groot  
aantal van de mijnkoloniën oriënterend 
geïnventariseerd waarbij gelet is op bouwjaar, 
stedenbouwkundige ordening, architectuurstijl 
en gaafheid. Voorts is onderzocht in hoeverre de 

oorspronkelijke benadering van de koloniën – 
veelal over een van de historische linten  
– nog intact is. 

Er is een informeel gesprek geweest tussen 
IBA, de Stichting Carboon en het Nederlands 
Mijnmuseum, waarin alle partijen positief staan 
tegenover de beoogde route en tegenover een 
samenwerking hierin.

Herstructurering Treebeek (gemeente Brunssum)
Treebeek is in verbouwing. De afgelopen jaren 
zijn grote stappen gezet in de verbetering van de 
kwaliteit van de wijk Treebeek. De plannen van 
Wonen Zuid en de gemeente Brunssum hebben 
ertoe bijgedragen dat de mijnkolonie nieuwe 
waarde heeft gekregen door grootschalige 
renovatie en een voortreffelijk, met belangrijke 
prijzen bekroond, nieuwbouwproject dat 
naadloos aansluit op het bestaande erfgoed van 
arbeiderswoningen. In opdracht van IBA-Parkstad 
en de gemeente Brunssum is een vervolgstudie 
verricht door Ziegler/Branderhorst om de 
openbare ruimte verder op te waarderen. Door 
een koppeling te maken met lokale stakeholders 
kan de wijk nog meer tot leven komen in 
aansluiting op de eerdere uitgevoerde renovaties. 
Aanbeveling: IBA streeft naar de uitvoering van 

de complete stedenbouwkundige visie, te weten: 
• Van Treebeekplein naar Treebeekplantsoen 

(vergroenen plein en zichtbaar maken 
waterbuffer)

• Revitaliseren van het lint (Wijenweg- 
Schildstraat)

• Herinrichting van de markt om de leefbaarheid 
te bevorderen (spelen met water en dansen 
vanuit de dansschool)

• Het Emmapark koppelen aan de 
Brunsummerheide

• De rotonde geschikt maken voor de Leisure 
Lane (fietsen)

• Als extra aanvulling beveelt IBA aan om het 
nieuwbouwblok aan de zuidkant van het 
Treebeekplein volgens de cradle to cradle 
principes te bouwen met een gelijkwaardige 
kwaliteit als het gebouw aan de noordzijde.

Transformatieplan 
voor de Mijnkolonie 
Treebeek (gemeente 
Brunssum) door Ziegler 
| Branderhorst
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Rioolwaterzuiveringsinstallatie,  
RWZI Terworm (gemeente Heerlen)
De gemeente Heerlen heeft de 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI Terworm) 
van het Waterschap Roer en Overmaas 
overgenomen. IBA Parkstad zal met de gemeente 
Heerlen een plan tot herbestemming van deze 
bijzondere industriële locatie ontwikkelen. 
Karakteristieke bouwwerken en installaties moeten 

subtiel alleen zover ontmanteld worden dat de 
natuur kan toeslaan en ruimte krijgt voor flora 
en fauna die op die plek thuishoort. Daardoor 
ontstaat tevens een biotoop voor door de mens 
ingebrachte kunstvormen binnen een ruïneuze 
sfeer.Deze nieuwe functie past binnen het 
natuurlijke karakter van landgoed Terworm rond 
het kasteel.

V: IBA ACADEMY

ERFGOED EN INNOVATIES

Luchtfoto Rioolwaterzui-
veringsinstallatie (RWZI) 
Terworm (gemeente 
Heerlen)

IBA methode
De IBA methode gaat over het verzamelen 
van informatie, het clusteren en rangschikken 
van deze informatie op thema om de 
projecten vervolgens op een hoger strategisch 
kwaliteitsniveau te krijgen het zogenoemde 
“veredelen van de projecten”. Deze 
ontwerpstrategieën staan uitgebreid beschreven 
in de inleiding van het “Re-Use & Remodelling” 
document (het rode boekje). De eerste opgave 
van de IBA Academy is het toevoegen van 
toepasbare kennis (en daarmee waarde) 
aan IBA Parkstad projecten. IBA Academy is 
verbonden met het netwerk van onderwijs- en 
onderzoeksinstituten (kennisinstellingen) en 

maatschappelijk organisaties; dit kennisnetwerk 
verbinden aan de IBA Parkstad opgaven omvat 
de tweede opgave van de IBA Academy.
Het toevoegen van het kennisnetwerk heeft 
geresulteerd in een aantal onderzoeken die 
aanbevelingen of “IBA-methodes” hebben 
opgeleverd. Hieronder worden enkele 
onderzoeken en IBA-methodes kort toegelicht. 

EUregionaal Archief voor  
architectuur & stedenbouw 
Curator Jo Coenen neemt het initiatief om medio 
2015 “het Archief voor EUregionale Architectuur 
& Stedenbouw” op te richten. De “Euregio 
Archives” gaan de komende jaren de belangrijkste 
onderzoeksbron vormen voor de IBA Academy. 
Het werken aan het Erfgoed van de EUregio is 
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zeer opportuun en actueel. Het verleden van 
de Euregio is van significant belang voor de 
ontwikkeling van de architectuur en stedenbouw 
op nationaal en euregionaal gebied. Aan de 
totstandkoming van het archief is veel werk 
voorafgegaan. Jo Coenen heeft in de Euregio 
gesprekken gevoerd met vakbroeders, bestuurders 
en wetenschappers. Met groot enthousiasme is 
zijn initiatief ontvangen en eenieder heeft zijn 
volste medewerking toegezegd. Het initiatief 
biedt tevens de mogelijkheid het voor Heerlen 
van maatschappelijk groot belang zijnde 
archief van Nic. Tummers (“Digitale ontsluiting 
U.S-R.-bestanden”) in zijn geheel te behouden 
en onder te brengen. Het bijzondere van de 
uitgebreide architectuur- en stedenbouwcollectie 
ligt in de samenhang die gegeven wordt zowel 
op regionaal en internationaal vlak als op de 
geschiedenissen en de toekomstige potenties. Met 

de komst van het Archeologisch Depot en mogelijk 
diverse archieven van euregionale architecten 
naar Heerlen kan een breed toegankelijk Digitaal 
Documentatie Centrum gevormd worden.Het 
internationaal befaamde Ungers Archiv voor 
Architectuurwetenschappen te Keulen, maar ook 
het werk van de architectenfamilie Böhm bieden 
kansen om tot een EUregionaal archief te komen.

Onderzoek en actieplan: Historische linten en 
kernen revitaliseren (zie ook het rode boekje 
“stedelijke innovaties”)
Bij de aanvang van IBA is onderzoek verricht 
naar de ruimtelijke conditie van het conglomeraat 
Parkstad. In deze studie ‘Mutaties’ van de hand 
van Jo Coenen, Fabrizia Berlingieri e.a. wordt 
aangetoond dat in de ontwikkelingsgeschiedenis 
van Parkstad sprake is geweest van ingrijpende 
transformaties. Enerzijds zijn structuurgevende 
elementen en belangrijke dragers van collectieve 
identiteit weggehaald, terwijl anderzijds nieuwe 
structuren en elementen zijn geïntroduceerd 
zonder dat deze goed in het bestaande ruimtelijke 
en cultuurhistorische weefsel zijn ingepast. Een en 
ander heeft geleid tot een verlies aan oriëntatie en 
identiteit maar ook aan cultuurhistorische waarden 
en aantrekkelijkheid van de  
bebouwde ruimte.

Methode: onderzoek- en ontwerpstudies uitvoeren 
met studenten van diverse Universiteiten en 
Hogescholen 
De afgelopen jaren zijn er reeds vele studies 
gedaan door studenten naar mogelijke 
herbestemmingen voor de vele kerken, die leeg 
staan of leeg komen te staan. Deze studies 
hebben veel ideeën opgeleverd. Tevens heeft 
IBA de tekeningen en maquettes tentoongesteld 

Nic Tummers en de 
verbeelding van zijn 
archieven

Links: Analysekaart 
historische kernen  
en linten 

Rechts: Analysekaart 
stadsring (1972), 
binnenring (1980) 
en buitenring (2015) 
geprojecteerd over de 
historische kernen  
en linten
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in meerdere tentoonstellingen. De grootste 
internationale ontwerpstudio heeft plaatsgevonden 
tijdens de Biënnale van Venetië 2016, waarin de 
universiteiten van Hasselt, Aken, Rome, Milaan en 
Venetië zich over de grote IBA opgaven gebogen 
hebben.

Methode: Biënnale Venetië
Nederland heeft IBA Parkstad voorgedragen voor 
de internationaal meest prominente Biënnale op 
het vlak van architectuur en stedenbouw in Venetië 
van april tot oktober 2016. De Biënnale heeft 
dit bid gehonoreerd vanwege het uitzonderlijk 
innovatieve en tevens praktische karakter van de 
IBA inzending. Onder de titel ‘Revitalisation by 
Reconciliation’ kregen de projecten van IBA een 
uitzonderlijke kans om op het hoogste niveau 
door te ontwikkelen. In de slipstream kregen 
diverse IBA-projecten een kwaliteitsimpuls met 
hoogwaardige visies die gedurende twee weken 
ontwikkeld werden in een international Student 
Studio Concept met master en phd-studenten van 
Delft, Aken, Hasselt, Rome, Venetië en Milaan

Methode: overkoepelend kerkenoverleg en  
“IBA-top10-kerkenlijst”
In een door IBA geïnitieerd kerkenoverleg waarin 
aanwezig zijn: het bisdom Roermond, dekenaat 
Heerlen, dekenaat Kerkrade, provincie Limburg, 
gemeente Heerlen en IBA-erfgoed-expert en 
op afroep een afgevaardigde van een andere 
gemeente of een betrokken kerkbestuur. Het doel 
is om kerkgemeenschappen te clusteren en te 
concentreren. De hoge lasten voor de kerkbesturen 
van de vele niet rendabele kerken kunnen opgelost 

worden door deze kerken 
aan de eredienst te onttrekken 
zodat er mogelijkheden 
ontstaan voor herbestemming. 
IBA Academy heeft al 
vele studentenprojecten 
gegenereerd voor de 
potentiële onttrokken 
kerken. Tevens ondersteunt 
of faciliteert IBA 
haalbaarheidsonderzoeken. 
Via onderzoek naar alle 

kerken in Parkstad is een lijst ontstaan van 
waardevolle kerkgebouwen waarvoor een 
grote inspanning voor het vinden van een 
nieuwe functie wordt aanbevolen. Criteria die 
meegewogen hebben voor de waardering 
van de kerken zijn o.a. architectonische en 
stedenbouwkundige kwaliteit, de betekenis voor 
de buurt (herkenningspunt/oriëntatiepunt), de 
kwaliteit voor het gebruik (lokaal/regionaal), 
sociaal-economisch draagvlak, politiek draagvlak 
en transformatie-mogelijkheden. 

Methode: “Energiebesparing bij monumenten in 
Parkstad” (kort: “IBA-energiewaaier”)
De “IBA-energiewaaier” biedt een compleet 
overzicht met praktijktips voor het verduurzamen 
van monumenten in Parkstad. Het is een methode 
of “tool” die samen met andere “tools” een 
toolbox moet vormen voor het toekomstbestendig 
maken van de monumenten in Parkstad. 
Toekomstbestendig maken betekent enerzijds 
dat nieuwe functies mogelijk gemaakt moeten 
worden in oude structuren (bestemmingsplannen 
moeten waar nodig aangepast kunnen 
worden) anderzijds dat de enegiehuishouding 
van monumenten verbeterd moet worden 
(verduurzamen is nodig om de energie kosten 
terug te brengen). De “IBA-energiewaaier” wordt 
eind 2017 uitgegeven. Een voorbeeldproject is 
Elisabeth Stift. De IBA-expert heeft een quickscan 
gedaan naar de energiehuishouding van het 
gebouw en heeft daarna aanbevolen om het 
nieuwe product ‘isocal’ (isolerend stucwerk aan 
de binnenzijde)  
toe te passen.

Fons Asselbergs tijdens de 
kerken infodag in abdij 
Rolduc (februari 2016)
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06.04.2017_ik IBA:	integrale	afweging	voor	het	herbestemmen	/	nevenbestemmen	van	leegstaande	kerken	in	Parkstad

project:	kerk H.Barbarakerk	(#511) H.	Michaelkerk	(#514) St.	Servatiuskerk	(#565) O.L.V.	v.d.	Altijddurende	bijstand	
(#512)

Bernardinuskapel	(#518) H.	Familiekerk	(#---) theresiakerk H.Familie	(#508) Christus	Koningkerk Christus	Koningkerk H.	Annakerk	(#138-on	hold)

	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FACTS adres Krijgersberglaan	2 De	Wendelstraat	16 Servatiusstraat	0 O.L.	Vrouweplein Akerstraat	97 Veldstraat	23 Salesianenstraat	56 Akerstraat	99 Pius	XII-plein	1 Zeslandenstraat	12 Bekkerveld	15
plaats 6371	CB,	Kakert 6372	VW,	Eikske 6361	AA,	Vaesrade 6367	BH,	Kunrade 6417	BK,	Heerlen 6371	AW,Schaesberg 6374	TZ,	Lauradorp 6445	CL,Langeberg 6433	CX,Hoensbroek	(nieuw	

lotbroek)
6414	GG,	Nieuw-Einde	
(vrieheide)

6417	CL,	Bekkerveld

gemeente Landgraaf Landgraaf Vaesrade Kunrade heerlen Lichtenberg landgraaf brunssum Heerlen Heerlen heerlen

ontwikkelgebied middenstad	(MS) middenstad	(MS) Schimmert	tot	Schinnen	(JB) Land	van	Kalk	(MF) middenstad	(JB/MS) middenstad	(MS) middenstad	(MS) noordstad	(JB) noordstad	(JB)
relatie	andere	projecten IBA-gebiedsontwikkeling	4.28.	

A:verbinding	maken	met	park	en	
B:	met	aanliggen	de	school	(	evt	
ook	herbestemmen)

IBA-gebiedsontwikkeling	4.28.	A:	
relatie/verbinding	met	2	
buurtprojecten	B:	slot	schaesberg	
ivm	hergebruik	materialen.	

n.v.t. n.v.t. IBA-gebiedsontwikkeling	4.24.	A:	
bekkerveld	(HTS/scholen)	B:	new	
energy	systems	watertoren	
Schimmert

	 n.v.t. IBA-gebiedsontwikkeling	4.25.	
lauradorp	

IBA-gebiedsontwikkeling	3.21.	
NATO/omgeving	
brunsummerheide

onderdeel	IBA	
gebiedsontwikkeling	3.17	
"woontuin	Hoensbroek"

A:	bekkerveld	gebieds	
ontwikkeling.B:	kunstenaars	
depot.	Contact	M.Hermans/	en	
provincie

uitvoeringsprogramma ja ja ja ja ja nee onder	lauradorp ja nee nee on	hold
sleutelproject nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
initiatiefnemer Nieuwe	Apostolische	kerk	(NAK)-

>	Henk	Vos
kerkbestuur	wil	van	kerk	af	
vanwege	doorlopende	onkosten

kerkbestuur	+	stichting	
dorpshuis	Vaesrade

kerkbestuur	Kunrade ja	SVOPL	(eigenaar	en	
initiatiefnemer)	

fanfare	"de	Eendracht" kerkbestuur+thaliagroep Randy	Stofberg	(fysiotherapeut) er	is	nog	geen	concreet	initiatief er	ligt	geen	initiatief	om	samen	
te	werken

kerkbestuur	

eigenaarschap NAK	heeft	koopcontract	onder	
voorbehoud

kerkbestuur	is	(nog)	eigenaar kerkbestuur	 kerkbestuur	Kunrade SVOPL		(stichting	voortgezet	
onderwijs	parkstad	limburg)

kerkbestuur	nog	eigenaar.	
Fanfare	nog	niet	gekocht

kerkbestuur	blijft	eigenaar	en	
exploiteert

Randy	Stofberg	(fysiotherapeut) kerk	is	gekocht	door	
ondernemer,	die	meubels	
opslaat	in	de	kerk	en	woont	in	
het	parochiehuis.

gemeente	Heerlen:	regionaal	
archief	met	o.a.	het	Rijckheyt	
archief

kerkbestuur	

monument nee nee rijksmonument nee rijksmonument nee rijksmonument nee nee nee rijksmonument:	ICOON
architect fanchamps fanchamps Ramakers salemans,	swinkels jos	wielders swinkels beersma Boosten salemans/swinkels J.G.C.	Franssen Peutz

DEKENAAL	KERKENPLAN kerkencluster schaesberg	(dekenaat	kerkrade) schaesberg	(dekenaat	kerkrade) nuth voerendaal	(dekenaat	heerlen) - landgraaf-midden	(dekenaat	 ubach	over	worms	(dekenaat	 brunssum	(dekenaat	heerlen) hoensbroek	(dekenaat	heerlen) heerlen-noord	(dekenaat	 heerlen-zuid	(dekenaat	heerlen)
advies transformeren bouwkundig	slecht->sloop - medegebruik	of	transformatie - transformeren transformeren transformeren transformeren transformeren transformeren
nieuwe	functie voor	de	wijk	belangrijk sloop nvt zorg/	culturele/recreatieve	 - maatschappelijk/verzorgingshuis maatschappelijke	functie - maatschappelijke	functie maatschappelijke	functie maatschappelijke	functie

GEBOUW	&	CONTEXT kwaliteit-gebouwelijk bouwkundig	matig.	
Architectonisch	redelijk.	niet	
beste	van	fanchamps

constructief:slecht	
architectonische	waarde	toren:	
groot

bouwkundig	:	goed	
architectonisch:	goed

bouwkundig:	goed	
architectonisch:	niet	bijzonder

bouwkundig:	zeer	goed	
architectonisch:	zeer	goed

bouwkundig	goed. architectonische	kwaliteit	+	
essentieel	onderdeel	van	stbk	
plan

Boosten	(mooi),	goed	
onderhouden,	culturele	
betekenis

zeer	slechte	bouwkundige	
toestand

zeer	slechte	bouwkundige	
toestand

onderhouds	toestand	redelijk	

herkenningspunt/orientatiepunt geen	herkenningspunt	op	
zichzelf.	Wel	ensemble	met	park

wel	herkenningspunt dorpskerk	als	herkenningspunt geen	bijzonder	herkenningspunt wel	herkenningspunt	aan	
doorgaande	weg

geen	bijzonder	herkenningspunt bijzonder	ook	vanwege	ensemble	
in	stedenbouw

geen	herkenningspunt.	Toch	
iadviseert	IBA-expert	(PM)	de	
toren	te	behouden.

herkenningspunt iconisch	gebouw

kwaliteit-gebruik goed:multifunctioneel kerk	slopen,	toren	restaureren	en	
behouden

kerkfunctie	blijft,	daarnaast	
gemeenschapshuis	

huiskamer	voor	de	buurt	/zorg	
/cultuur/onderwijs/recreatie	
mogelijk

bij	woonfunctie	niet	meer	
toegankelijk	voor	burgers

woon/zorg/werkplaats	mogelijk.	
Functie	Cultuurhuis	ook	zeer	
geschikt

slapende	RK	kerk	(onttrokken	
eredienst?)van	cultuur	
historische	waarde/	
welzijn/zorg/onderwijs

soc	
maatsch/structuurversterkend:	
welzijnsfuncties,	onderwijs,	
werkplaats	mogelijk

handelsfunctie/werkplaats	
mogelijk

cultuur	en	onderwijs	mogelijk,	
evt	werkplaats/atelier

zorgfunctie/handelsfunctie/werk
plaats	mogelijjk

kwalitiet	voor:	
buurt/lokaal/regionaal

culturele	betekenis:	belangrijk	
terfpunt	voor	de	buurt

culturele	betekenis:	belangrijk	
landmark	voor	de	buurt

zowel	kerk	als	
gemeenschapshuis	zijn	
belangrijke	buurtfuncties

kunrade	is	aangewezen	op	kern	
voerendaal.	Een	eigen	huiskamer	
is	wenselijk

culturele	betekenis	groot,	maar	
bij	woonfunctie	wordt	het	
ontoegankelijk

kerk	en	toren	hebben	een	
beperkte	landmark	functie

culturele	beteknis	groot:	van	
groot	belang	voor	de	structurele	
en	visuele	gaafheid	van	de	
mijnwerkerswijk	Lauradorp

culturele	betekenis geen	culturele	betekenis culturele	betekenis	is	groot culturele	betekenis	zeer	groot

DRAAGVLAK:	SOCIAAL	
MAATSCHAPPELIJK

sociaal	maatschappelijke	functie:	
relevantie	buurt/gemeente/regio

ja,	grote	behoefte	aan	
ontmoetingsplek

toren	als	landmark	van	
maatschappelijk	belang

maatschappelijk	van	groot	
belang

maatschappleijke	functie	voor	de	
buurt

werd	door	school	gebruikt	voor	
ceremonies/	semie	publiek.	Een	
belangrijke	identiteitsdrager	voor	
het	collectief	geheugen	vd	
Bernardinusgemeenschap.

een	huis	voor	het	
verenigingsleven	is	van	
maatschappelijk	belang

Door	de	kerk	weer	een	functie	te	
geven,	in	dit	geval	een	grafkerk,	
wordt	de	kerk	weer	toegankelijk.	
De	zaal	op	de	verdieping	kan	
door	de	buurt	ook	gebruikt	
worden	voor	andere	
maatschappelijke	functies,	met	
catering	uit	het	buurtcentrum	er	
tegenover.

het	kan	een	goed	impuls	voor	
deze	buurt	zijn.	Naast	
ouderenzorg	komt	er	een	
toegang	naar	de	
brunsummerheide	met	een	
kleine	horeca-gelegenheid.	
Verder	wil	de	initiatiefnemer	zich	
ook	inzetten	voor	"sport	voor	
buurt".

door	de	nieuwe	eigenaar	te	
betrekken	bij	mogelijke	buurt	
ontwikkelingen,	kan	er	synergie	
ontstaan.	IBA	vindt	het	belangrijk	
het	onderdeel	te	laten	zijn	van	
gebiedsontwikkeling	3.17

De RCE heeftde plek van 
nationaal cultuurhistorisch 
belang bestempeld. IBA vindt 
dit zeer de moeite waard, 
omdat het in de totaalvisie past. 
IBA wil het in de 
verduurzamingsagenda laten 
opnemen.

zeer	relevant	voor	de	buurt,	maar	
zeer	zeker	ook	relevant	voor	de	
regio,	want	een	uniek	gebouw,	
een	icoon	van	Peutz.	Gemeente	
heeft	het	project	ON-HOLD	gezet	
en	wil	voor	alsnog	niets	
investeren,	ook	niet	in	een	
technische	bouwkundig	rapport.	
IBA	is	van	mening	dat	deze	meest	
iconische	kerk	van	Parkstad	een	
herbestemming	verdient.

participatie vrijwilligers	betrekken	bij	bouw/	
vrijwilligers	achter	de	bar.

mensen	met	afstand	tot	
arbeidsmarkt	betrekken	bij	
duurzaam	slooptraject

groot	draagvalk	vamuit	de	buurt de	buurt	is	actief	en	heeft	via	
"high	tea-sessies"	laten	weten	
behoefte	te	hebben	aan	een	
"huiskamer".

n.v..t. initiatief	wordt	breed	gedragen.	
Meerdere	fanfares	en	
muziekcorpsen	willen	
participeren.

er	is	een	informatiebijeenkomst	
geweest	voor	de	buurt,	waarin	
een	positieve	stemming	heerste.	

stichtingen	betrokken misschien	kan	de	kerk	af	en	toe	
opengesteld	worden	voor	een	
buurt	activiteit.	(repair	cafe/	
klussen	in	de	tuin	oid)

								 ? Bekkerveld	is	een	actieve	buurt,	
moet	zeer	zeker	betrokken	
worden/blijven.

DRAAGVLAK:	POLITIEK	
BESTUURLIJK

draagvlak-stakeholders gemeente:	niet	eenduidig,	
provincie:	ja	indien	gemeente	
positief	IBA:	ja	indien	gemeente	
positief

gemeente/IBA	willen	plek	voor	de	
buurt	/	geen	verloedering.	
Provincie	doet	niet	mee.

gemeente,	prv,	bisdom	steunen	
heel	erg	en	vragen	IBA	met	klem	
dit	ook	te	doen

gemeente	helpt	functie	zoeken	
(financieel	terugtrekkende	rol).	
Zorginstelling	zal	gaan	
investeren.	Evt	later	ook	een	
energie-netwerk	beheerder

gemeente	moet	het	goedkeuren.	
Evenals	monumentenzorg

provincie	steunt	dit	initiatief	en	
vraagt	IBA	dringend	dit	ook	te	
doen

bisdom,	prv	en	deken	Heerlen	
zetten	vraagtekens	bij	
haalbaarheid	in	IBA-
kerkenoverleg.	Initiateifnemers	
zeggen	brede	steun	te	krijgen

zorginstellingen/gemeente/prv/i
ba/evt	school

nvt nvt gemeentelijk	standpunt	
onduidelijk,	vandaar	project	ON	
HOLD.	Initiatieven	voor	vrije	
school/	onderwijs/werkruimtes	
stil	gelegd.

draagvlak-buurt	(	soc.maatsch.) ja ja:	behoud	toren ja ja geen	idee vanuit	het	verenigingsleven openstellen	kerk	+	
multifunctionele	zaal	voor	de	

sport	voor	de	buurt nvt nvt een	lege	/	gesloten	kerk	is	ook	
onwenselijk

draagvlak-beleid vanuit	accomodatiebeleid	geen	
grote	steun,	ook	geen	
tegenwerking

geen	obstructies.	Maar:	nieuwe	
woningen	maken	zeer	
moeilijk/onmogelijk	ivm	
plancapaciteit	(contingenten).

ja:	geen	obstructies A:	zorgfuncties	mogen		niet	
concurrerend	zijn	met	nieuw	
zorgpunt	voerendaal.	B:	horeca	
mag	niet	concurrerend	zijn	met	
horeca	voerendaal	en	kunrader	
hoes

A:contingent	conflict	B:	
daglichttoetreding	via	dak	
(monumentenzorg	goedkeuring	
nodig)	C:	nieuwbouw	in	tuin,	mag	
dat?

gemeente	steunt	het	niet	
financieel	(ivm	
accomodatiebeleid),	maar	werkt	
wel	mee	met	vergunningen

? ? gemeente	positief nvt nvt er	staan	al	veel	scholen	leeg,	du	
het	ombouwen	naar	school	vindt	
de	gemeente	niet	nodig.

TRANSFORMATIEMODEL restauratie verduurzamen toren	restaureren verduurzamen	en	splitsen	kerk-
schip

n.v.t. nvt geluidsisolerende	maatregelen	
treffen

ja restaureren	zal	moeten

medegebruik nvt nvt ja:	gemeenschapshuis dagkapel	blijft.	Daarnaast	een	
huiskamer	voor	de	buurt	+	
innovatieve	zorginvulling

nvt n.v.t. nee dagkapel	zal	(hoogst	
waarschijnlijk)	blijven

herbestemmen ja:	NAK,	horeca,	expositieruimte A:kleine	kapel	op	bg	toren	B:	
waterbassin	in	kelder	C:	
hergebruik	materialen

n.v.t. deels	herbestemmen	naar	
huiskamer	en	zorgplein.	Er	zijn	
ook	ideeen	om	een	energiedak	
(en	energiecorporatie)	te	maken	
zodat	niet	op	individuele	daken	
zonnepanelen	geplaatst	hoeven	
te	worden

ja.	4	appartement	in	de	kerk,	3	
nieuwe	appartementen	in	de	tuin

oefenzaal	voor	meerdere	
muziekgroepen		+	aparte	ruimte	
die	max	10	x/jaar	commercieel	
verhuurd	wordt	voor	de	omzet

herbestemmen	naar	een	grafkerk	
voor	graven	en	urnen.	Tevens	
een	multifunctionele	zaal	op	de	
verdieping	en	opbaar-kamers	
beneden.

door	de	kerk	een	nieuwe	
maatschappelijke	functie	te	
geven,	krijgt	de	buurt	ook	een	
positief	impuls.

misschien	kan	de	buurt	mee	
helpen	opknappen.	Of	kan	er	een	
activiteit	georganiseerd	worden?

herbestemmen	naar	regionaal	
archief

de	groot	vraag	is	hoe	en	waarmee	
deze	iconische	kerk	her	te	
bestemmen.

nieuwbouw nieuwe	entreepartij n.v.t kleine	achterbouw	tbv	
kinderdagverblijf

n.v.t. ja	woningen	ernaast n.v.t nee misschien	nodig?

sloop duurzame	sloop nvt nvt nvt nee geen	optie	!

niet	herbestemmen kan	een	scenario	worden,	indien	
financiele	plaatje	niet	rondkomt.

nvt nvt nvt ? geen	optie	!

tijdelijk	herbestemmen nvt nvt nvt ? kan	eventueel	ook

FINANCIEEL eigen	investering 1,2	M kerkbestuur	heeft	geen	geld ja afhankelijk	van	zorginstelling ja	SVOPL	(eigenaar	en	
initiatiefnemer)	

ja	ook	eigen	investering kerk	blijft	eigenaar	en	
exploiteert.	Verbouwingskosten	
worden	terugverdiend

ja	in	onderhandeling	met	bisdom nvt nvt nvt

procesgeld	GEVRAAGD 26K	gevraagd 30K	/	3	partijen	(gemeente,	
kerkbestuur,	IBA)

60K	gevraagd was	tot	nu	toe	niet	van	
toepassing	voor	
wijksteunpunt+bieb

13K	voor	ontwerpstudies	door	
B&W	architecten	(	=kleinzoon	
Wielders)

- nvt nog	niet	(	evt	architectenselectie) nvt nvt nvt

procesgeld	toegezegd/gekregen 8K 10K	sloopbestek	en	bk	rapport nog	niet - 13K	 - nvt nvt nvt nvt
projectsubsidie	GEVRAAGD 300K	gevraagd nog	geen	bedrag	gevraagd.	

Behoud	en	restauratie	toren	:	80K
120K	gevraagd 200K	 n.v.t. 40K	gevraagd nog	niet,	pas	eerste	gesprek	

geweest
nog	niet	 nvt nvt nvt

projectsubsiedie	gekregen nog	geen	toezegging nog	niet nog	niet 200K	was	toegezegd	door	IBA	en	
blijft	voorlopig	gereserveerd	
voor	de	nieuwe	zorgfunctie

nvt nog	niet nog	niet, nvt nvt nvt

multiplier-effect kan	oplopen	tot	7	maal indien	gemeente	de	
herontwikkeling	betaald

4	maal provincie	heeft	ook	250K	
toegezegd

nvt ja depute	Geurts	positief	(€)/	
gemeente/IBA		idem

nvt nvt nvt

subsidies	andere	instanties prv	25%	(max	250K)	indien	
gemeente	hetzelfde	investeert,	
en	IBA	50%

gemeente.	Kerkbestuur	beperkt.	
Prv	niet.

gemeente	steunt:	208K	
provincie:	160K		bisdom:96K	
gemeenschap	vaesrade:80K	
enkele	subsidies:12K	IBA:181K	
gevraagd

? nvt ? nvt nvt nvt

duurzame	exploitatie uit	BMC	rapport	nog	vniet	
optimaal

nog	onbekend twijfelachtig afhankelijk	van	zorginstelling huurders/kopers	dekken	
onkosten.	Realisatiekosten	raming	
is	haalbaar.

mbv	10x	vcommerciele	verhuur	
blijkt	het	haalbaar

dmv	grafrechten	voor	10-20	jaar	
en	het	verhuur	van	de	zaal

businesscase	in	de	maak	door	
Randy

nvt nvt nvt

IBA	METHODIEK VLIEGWIEL
sluit	aan	op	2	vliegwielen:	
B:erfgoed	innovaties	E:	sociaal	
maatschappelijke	innovaties

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	D:	
technische	innovaties	ivm	
duurzame	sloop	en	recycling	E:	
soc.	Maatschappelijke	innovaties	
ivm	versterken	identiteit

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	B	
erfgoed	innovaties,	ivm	behoud	
monument	met	deels	nieuwe	
functie,	E:	soc.	Maatschappelijke	
innovaties	ivm	draagvlak	buurt

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	B	
erfgoed	innovaties	ivm	behoud	
openbaar	gebouw	E:	
soc.maatschap.indien	huiskamer	
buurt	gerealiseerd	kan	worden

sluit	aan	op	het	vliegwiel	B:	
erfgoed	innovaties	ivm	behoud	
rijksmonumnet	dmv	
herbestemming

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	B	
erfgoed	innovaties	ivm	behoud	
openbaar	gebouw	E:	
soc.maatschap.indien	huiskamer	
buurt	gerealiseerd	kan	worden

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	B	
erfgoed	innovaties	ivm	behoud	
openbaar	gebouw	E:	
soc.maatschap.indien	
multifunctionele	zaal	"breed"	
gebruikt	kan	worden	voor	buurt	
bijeenkomsten	etc.

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	B	
erfgoed	innovaties	ivm	behoud	
openbaar	gebouw	E:	
soc.maatschap.indien	buurt	kan	
participeren	

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	B	
erfgoed	innovaties	ivm	behoud	
openbaar	gebouw	E:	
soc.maatschap.indien	buurt	kan	
participeren	

sluit	aan	op	4	vliegwielen:	
B:erfgoed	innovaties	C:	re-use	D:	
IBA-academy	deed	al	onderzoek	
E:	sociaal	maatschappelijke	
innovaties

IBA	PLUS		waarde A:	herbestemmen	erfgoed		B:	
ontmoetingsplek	Kakert	C:	
nieuwe	functies	vragen	nieuwe	
orientatie	-	nieuwe	entreepartij	
kan	tevens	als	blikvanger	werken

A:	restaureren		kerktoren	voor	de	
buurt	B:	meedenken	over	nieuwe	
ontwikkeling	via	een	vande	5	
scenario's

A:behoud	monument	
B:verduurzamen	
energiehuishouding	(New	
energy	systems?)C:	
geluidsdichte	scheiding	D:	
omgeving	moet	verbeterd

A:herbestemmen	(bijna)	
leegstaande	kerk	naar	huiskamer	
voor	de	buurt.	B:innovatief	
zorgplein	(fysio,	computerdokter,	
boodschappendienst,	
bloedprikken,	honden	uitlaten,	
voorleesoma).	C:	energiedak

A:	rijksmomument	
herbestemmen	B:kwalitatief	
wonen	in	de	binnenstad	

A:	herbestemmen	leegstaande	
kerk	voor	maatschappelijke	
doelen	B:bijdragen	aan	een	
constructieve	en	akoestische	
scheiding	tussen	concertzaal	en	
repetiteruimte

A:	rijksmomument	
herbestemmen	B:zaal	voor	de	
buurt

A:	herbestemmen	kerk	B:	impuls	
voor	sociaal	maatschappelijk	
moeilijke	buurt	C:	toegang	
Brunsummerheide	toevoegen	
(structuur	versterken)

impuls	voor	de	buurt.	Win-win	
situatie	zien	te	organiseren

Dit is geen IBA-project, maar 
een gemeentelijk project. Ziet 
IBA hierin kansen om te 
participeren? Quick-win?

proces	van	herbestemming	op	
gang	krijgen

aandachtspunten A:parkeercapaciteit	opgelost	B:	
exploitatie	versterken	C:ontwerp	
versoberen	om	kosten	te	
besparen

scenario's	verder	uitwerken	en	
kosten	ramen.	Kerkbestuur	heeft	
geen	geld.	Wie	betaalt	sloop?

A:	financiering	dekkend	krijgen	
B:omgeving	moet	ook	
opgeknapt	en	onderhouden	
door	gemeente

vinden	zorgpartner.	Vinden	
energiebeheerder

A:	nieuwe	woningen	toevoegen	B:	
ramen	in	dak	C:	dichtbouwen	tuin

A:IBA-status	geven,	B:	exploitatie	
checken

A:IBA-status	geven?	B:	is	er	
behoefte	aan	een	grafkerk	op	dit	
moment	op	deze	plek?	
C:exploitatie	is	daarvan	
afhankelijk

A:	tuin	kosterswoning	belemmert	
toegang	brunsummerheide	B:	
samenwerking	basisschool	en	
BSO

A:	IBA	contact	leggen	voor	een	
integrale	buurt	aanpak

IBA	contact	leggen	met	de	
gemeente	om	te	onderzoeken	of	
IBA	een	rol	kan	en	wil	spelen	in	
deze	herbestemming.	

gemeente	moet	meewerken.	
Kerkbestuur	natuurlijk	ook.

RESUME	WAARDERING	EN	
PRIORITERING	(met	de	kennis	van	
nu)

per	saldo	positief	beoordeeld,	
vanwege	soc.	Maatschappelijk	
plan,	eigen	draagkracht,	impuls	
buurt,	blikvanger	entree

3 per	saldo	positief	beoordeeld,	
vanwege	behoud	toren	als	
landmark	en	herinnering	en	
amoveren	rest	gebouw

4 per	saldo	zeer	positief	
beoordeeld,	vanwege	behoud	en	
deels	nieuwe	bestemming	
monument	met	verbeterde	
energie	huishouding

1 per	saldo	een	redelijk	positief	
initaitief,	mits	een	geschikte	
zorgpartner	gevonden	wordt	en	
er	een	huiskamer	voor	de	buurt	
komt	(	geen	gesloten	instelling)

6 per	saldo	een	positief	advies,	mits	
het	monument	niet	wordt	
aangetast	en	de	instanties	
meewerken

5 per	saldo	zeer	positief	
gewaardeerd,	vanwege	groot	
maatschappelijk	draagvlak	uit	het	
verenigings	leven

2 het	herbestemmen		en	
openstellen	van	een	
rijksmonument	is	positief.	De	
functie	grafkerk	heeft	in	
duitsland		vele	positieve	
voorbeelden	opgeleverd.	IBA	
status	geven?

? De	IBA-plus	zit	vooral	in	een	
postief	impuls	voor	de	buurt.	De	
gemeente	is	ook	positief

het	plaatsen	van	een	IBA-bord,	
kan	een	quick-win	zijn.	verder	
onderzoeken	via	regisseur	waar	
behoefte	aan	is	in	de	
gebiedsontwikkeling

quick	
win?

wil	IBA	een	rol	spelen	in	deze	
herbestemming?

quick	
win?

Deze	iconische	kerk	is	uniek.	Die	
kan	niet	aan	de	IBA-aandacht	
ontsnappen.

~300-400	K ~170	K 181K 200K	gereserveerd proces	ondersteunen ~30-40K nog	geen	concreet	bedrag ~200K proces,	onderdeel	GO	3.17 nog	geen	concreet	bedrag nog	geen	concreet	bedrag

Fragment
kerkenmatrix
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06.04.2017_ik IBA:	integrale	afweging	voor	het	herbestemmen	/	nevenbestemmen	van	leegstaande	kerken	in	Parkstad

project:	kerk H.Barbarakerk	(#511) H.	Michaelkerk	(#514) St.	Servatiuskerk	(#565) O.L.V.	v.d.	Altijddurende	bijstand	
(#512)

Bernardinuskapel	(#518) H.	Familiekerk	(#---) theresiakerk H.Familie	(#508) Christus	Koningkerk Christus	Koningkerk H.	Annakerk	(#138-on	hold)

	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FACTS adres Krijgersberglaan	2 De	Wendelstraat	16 Servatiusstraat	0 O.L.	Vrouweplein Akerstraat	97 Veldstraat	23 Salesianenstraat	56 Akerstraat	99 Pius	XII-plein	1 Zeslandenstraat	12 Bekkerveld	15
plaats 6371	CB,	Kakert 6372	VW,	Eikske 6361	AA,	Vaesrade 6367	BH,	Kunrade 6417	BK,	Heerlen 6371	AW,Schaesberg 6374	TZ,	Lauradorp 6445	CL,Langeberg 6433	CX,Hoensbroek	(nieuw	

lotbroek)
6414	GG,	Nieuw-Einde	
(vrieheide)

6417	CL,	Bekkerveld

gemeente Landgraaf Landgraaf Vaesrade Kunrade heerlen Lichtenberg landgraaf brunssum Heerlen Heerlen heerlen

ontwikkelgebied middenstad	(MS) middenstad	(MS) Schimmert	tot	Schinnen	(JB) Land	van	Kalk	(MF) middenstad	(JB/MS) middenstad	(MS) middenstad	(MS) noordstad	(JB) noordstad	(JB)
relatie	andere	projecten IBA-gebiedsontwikkeling	4.28.	

A:verbinding	maken	met	park	en	
B:	met	aanliggen	de	school	(	evt	
ook	herbestemmen)

IBA-gebiedsontwikkeling	4.28.	A:	
relatie/verbinding	met	2	
buurtprojecten	B:	slot	schaesberg	
ivm	hergebruik	materialen.	

n.v.t. n.v.t. IBA-gebiedsontwikkeling	4.24.	A:	
bekkerveld	(HTS/scholen)	B:	new	
energy	systems	watertoren	
Schimmert

	 n.v.t. IBA-gebiedsontwikkeling	4.25.	
lauradorp	

IBA-gebiedsontwikkeling	3.21.	
NATO/omgeving	
brunsummerheide

onderdeel	IBA	
gebiedsontwikkeling	3.17	
"woontuin	Hoensbroek"

A:	bekkerveld	gebieds	
ontwikkeling.B:	kunstenaars	
depot.	Contact	M.Hermans/	en	
provincie

uitvoeringsprogramma ja ja ja ja ja nee onder	lauradorp ja nee nee on	hold
sleutelproject nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
initiatiefnemer Nieuwe	Apostolische	kerk	(NAK)-

>	Henk	Vos
kerkbestuur	wil	van	kerk	af	
vanwege	doorlopende	onkosten

kerkbestuur	+	stichting	
dorpshuis	Vaesrade

kerkbestuur	Kunrade ja	SVOPL	(eigenaar	en	
initiatiefnemer)	

fanfare	"de	Eendracht" kerkbestuur+thaliagroep Randy	Stofberg	(fysiotherapeut) er	is	nog	geen	concreet	initiatief er	ligt	geen	initiatief	om	samen	
te	werken

kerkbestuur	

eigenaarschap NAK	heeft	koopcontract	onder	
voorbehoud

kerkbestuur	is	(nog)	eigenaar kerkbestuur	 kerkbestuur	Kunrade SVOPL		(stichting	voortgezet	
onderwijs	parkstad	limburg)

kerkbestuur	nog	eigenaar.	
Fanfare	nog	niet	gekocht

kerkbestuur	blijft	eigenaar	en	
exploiteert

Randy	Stofberg	(fysiotherapeut) kerk	is	gekocht	door	
ondernemer,	die	meubels	
opslaat	in	de	kerk	en	woont	in	
het	parochiehuis.

gemeente	Heerlen:	regionaal	
archief	met	o.a.	het	Rijckheyt	
archief

kerkbestuur	

monument nee nee rijksmonument nee rijksmonument nee rijksmonument nee nee nee rijksmonument:	ICOON
architect fanchamps fanchamps Ramakers salemans,	swinkels jos	wielders swinkels beersma Boosten salemans/swinkels J.G.C.	Franssen Peutz

DEKENAAL	KERKENPLAN kerkencluster schaesberg	(dekenaat	kerkrade) schaesberg	(dekenaat	kerkrade) nuth voerendaal	(dekenaat	heerlen) - landgraaf-midden	(dekenaat	 ubach	over	worms	(dekenaat	 brunssum	(dekenaat	heerlen) hoensbroek	(dekenaat	heerlen) heerlen-noord	(dekenaat	 heerlen-zuid	(dekenaat	heerlen)
advies transformeren bouwkundig	slecht->sloop - medegebruik	of	transformatie - transformeren transformeren transformeren transformeren transformeren transformeren
nieuwe	functie voor	de	wijk	belangrijk sloop nvt zorg/	culturele/recreatieve	 - maatschappelijk/verzorgingshuis maatschappelijke	functie - maatschappelijke	functie maatschappelijke	functie maatschappelijke	functie

GEBOUW	&	CONTEXT kwaliteit-gebouwelijk bouwkundig	matig.	
Architectonisch	redelijk.	niet	
beste	van	fanchamps

constructief:slecht	
architectonische	waarde	toren:	
groot

bouwkundig	:	goed	
architectonisch:	goed

bouwkundig:	goed	
architectonisch:	niet	bijzonder

bouwkundig:	zeer	goed	
architectonisch:	zeer	goed

bouwkundig	goed. architectonische	kwaliteit	+	
essentieel	onderdeel	van	stbk	
plan

Boosten	(mooi),	goed	
onderhouden,	culturele	
betekenis

zeer	slechte	bouwkundige	
toestand

zeer	slechte	bouwkundige	
toestand

onderhouds	toestand	redelijk	

herkenningspunt/orientatiepunt geen	herkenningspunt	op	
zichzelf.	Wel	ensemble	met	park

wel	herkenningspunt dorpskerk	als	herkenningspunt geen	bijzonder	herkenningspunt wel	herkenningspunt	aan	
doorgaande	weg

geen	bijzonder	herkenningspunt bijzonder	ook	vanwege	ensemble	
in	stedenbouw

geen	herkenningspunt.	Toch	
iadviseert	IBA-expert	(PM)	de	
toren	te	behouden.

herkenningspunt iconisch	gebouw

kwaliteit-gebruik goed:multifunctioneel kerk	slopen,	toren	restaureren	en	
behouden

kerkfunctie	blijft,	daarnaast	
gemeenschapshuis	

huiskamer	voor	de	buurt	/zorg	
/cultuur/onderwijs/recreatie	
mogelijk

bij	woonfunctie	niet	meer	
toegankelijk	voor	burgers

woon/zorg/werkplaats	mogelijk.	
Functie	Cultuurhuis	ook	zeer	
geschikt

slapende	RK	kerk	(onttrokken	
eredienst?)van	cultuur	
historische	waarde/	
welzijn/zorg/onderwijs

soc	
maatsch/structuurversterkend:	
welzijnsfuncties,	onderwijs,	
werkplaats	mogelijk

handelsfunctie/werkplaats	
mogelijk

cultuur	en	onderwijs	mogelijk,	
evt	werkplaats/atelier

zorgfunctie/handelsfunctie/werk
plaats	mogelijjk

kwalitiet	voor:	
buurt/lokaal/regionaal

culturele	betekenis:	belangrijk	
terfpunt	voor	de	buurt

culturele	betekenis:	belangrijk	
landmark	voor	de	buurt

zowel	kerk	als	
gemeenschapshuis	zijn	
belangrijke	buurtfuncties

kunrade	is	aangewezen	op	kern	
voerendaal.	Een	eigen	huiskamer	
is	wenselijk

culturele	betekenis	groot,	maar	
bij	woonfunctie	wordt	het	
ontoegankelijk

kerk	en	toren	hebben	een	
beperkte	landmark	functie

culturele	beteknis	groot:	van	
groot	belang	voor	de	structurele	
en	visuele	gaafheid	van	de	
mijnwerkerswijk	Lauradorp

culturele	betekenis geen	culturele	betekenis culturele	betekenis	is	groot culturele	betekenis	zeer	groot

DRAAGVLAK:	SOCIAAL	
MAATSCHAPPELIJK

sociaal	maatschappelijke	functie:	
relevantie	buurt/gemeente/regio

ja,	grote	behoefte	aan	
ontmoetingsplek

toren	als	landmark	van	
maatschappelijk	belang

maatschappelijk	van	groot	
belang

maatschappleijke	functie	voor	de	
buurt

werd	door	school	gebruikt	voor	
ceremonies/	semie	publiek.	Een	
belangrijke	identiteitsdrager	voor	
het	collectief	geheugen	vd	
Bernardinusgemeenschap.

een	huis	voor	het	
verenigingsleven	is	van	
maatschappelijk	belang

Door	de	kerk	weer	een	functie	te	
geven,	in	dit	geval	een	grafkerk,	
wordt	de	kerk	weer	toegankelijk.	
De	zaal	op	de	verdieping	kan	
door	de	buurt	ook	gebruikt	
worden	voor	andere	
maatschappelijke	functies,	met	
catering	uit	het	buurtcentrum	er	
tegenover.

het	kan	een	goed	impuls	voor	
deze	buurt	zijn.	Naast	
ouderenzorg	komt	er	een	
toegang	naar	de	
brunsummerheide	met	een	
kleine	horeca-gelegenheid.	
Verder	wil	de	initiatiefnemer	zich	
ook	inzetten	voor	"sport	voor	
buurt".

door	de	nieuwe	eigenaar	te	
betrekken	bij	mogelijke	buurt	
ontwikkelingen,	kan	er	synergie	
ontstaan.	IBA	vindt	het	belangrijk	
het	onderdeel	te	laten	zijn	van	
gebiedsontwikkeling	3.17

De RCE heeftde plek van 
nationaal cultuurhistorisch 
belang bestempeld. IBA vindt 
dit zeer de moeite waard, 
omdat het in de totaalvisie past. 
IBA wil het in de 
verduurzamingsagenda laten 
opnemen.

zeer	relevant	voor	de	buurt,	maar	
zeer	zeker	ook	relevant	voor	de	
regio,	want	een	uniek	gebouw,	
een	icoon	van	Peutz.	Gemeente	
heeft	het	project	ON-HOLD	gezet	
en	wil	voor	alsnog	niets	
investeren,	ook	niet	in	een	
technische	bouwkundig	rapport.	
IBA	is	van	mening	dat	deze	meest	
iconische	kerk	van	Parkstad	een	
herbestemming	verdient.

participatie vrijwilligers	betrekken	bij	bouw/	
vrijwilligers	achter	de	bar.

mensen	met	afstand	tot	
arbeidsmarkt	betrekken	bij	
duurzaam	slooptraject

groot	draagvalk	vamuit	de	buurt de	buurt	is	actief	en	heeft	via	
"high	tea-sessies"	laten	weten	
behoefte	te	hebben	aan	een	
"huiskamer".

n.v..t. initiatief	wordt	breed	gedragen.	
Meerdere	fanfares	en	
muziekcorpsen	willen	
participeren.

er	is	een	informatiebijeenkomst	
geweest	voor	de	buurt,	waarin	
een	positieve	stemming	heerste.	

stichtingen	betrokken misschien	kan	de	kerk	af	en	toe	
opengesteld	worden	voor	een	
buurt	activiteit.	(repair	cafe/	
klussen	in	de	tuin	oid)

								 ? Bekkerveld	is	een	actieve	buurt,	
moet	zeer	zeker	betrokken	
worden/blijven.

DRAAGVLAK:	POLITIEK	
BESTUURLIJK

draagvlak-stakeholders gemeente:	niet	eenduidig,	
provincie:	ja	indien	gemeente	
positief	IBA:	ja	indien	gemeente	
positief

gemeente/IBA	willen	plek	voor	de	
buurt	/	geen	verloedering.	
Provincie	doet	niet	mee.

gemeente,	prv,	bisdom	steunen	
heel	erg	en	vragen	IBA	met	klem	
dit	ook	te	doen

gemeente	helpt	functie	zoeken	
(financieel	terugtrekkende	rol).	
Zorginstelling	zal	gaan	
investeren.	Evt	later	ook	een	
energie-netwerk	beheerder

gemeente	moet	het	goedkeuren.	
Evenals	monumentenzorg

provincie	steunt	dit	initiatief	en	
vraagt	IBA	dringend	dit	ook	te	
doen

bisdom,	prv	en	deken	Heerlen	
zetten	vraagtekens	bij	
haalbaarheid	in	IBA-
kerkenoverleg.	Initiateifnemers	
zeggen	brede	steun	te	krijgen

zorginstellingen/gemeente/prv/i
ba/evt	school

nvt nvt gemeentelijk	standpunt	
onduidelijk,	vandaar	project	ON	
HOLD.	Initiatieven	voor	vrije	
school/	onderwijs/werkruimtes	
stil	gelegd.

draagvlak-buurt	(	soc.maatsch.) ja ja:	behoud	toren ja ja geen	idee vanuit	het	verenigingsleven openstellen	kerk	+	
multifunctionele	zaal	voor	de	

sport	voor	de	buurt nvt nvt een	lege	/	gesloten	kerk	is	ook	
onwenselijk

draagvlak-beleid vanuit	accomodatiebeleid	geen	
grote	steun,	ook	geen	
tegenwerking

geen	obstructies.	Maar:	nieuwe	
woningen	maken	zeer	
moeilijk/onmogelijk	ivm	
plancapaciteit	(contingenten).

ja:	geen	obstructies A:	zorgfuncties	mogen		niet	
concurrerend	zijn	met	nieuw	
zorgpunt	voerendaal.	B:	horeca	
mag	niet	concurrerend	zijn	met	
horeca	voerendaal	en	kunrader	
hoes

A:contingent	conflict	B:	
daglichttoetreding	via	dak	
(monumentenzorg	goedkeuring	
nodig)	C:	nieuwbouw	in	tuin,	mag	
dat?

gemeente	steunt	het	niet	
financieel	(ivm	
accomodatiebeleid),	maar	werkt	
wel	mee	met	vergunningen

? ? gemeente	positief nvt nvt er	staan	al	veel	scholen	leeg,	du	
het	ombouwen	naar	school	vindt	
de	gemeente	niet	nodig.

TRANSFORMATIEMODEL restauratie verduurzamen toren	restaureren verduurzamen	en	splitsen	kerk-
schip

n.v.t. nvt geluidsisolerende	maatregelen	
treffen

ja restaureren	zal	moeten

medegebruik nvt nvt ja:	gemeenschapshuis dagkapel	blijft.	Daarnaast	een	
huiskamer	voor	de	buurt	+	
innovatieve	zorginvulling

nvt n.v.t. nee dagkapel	zal	(hoogst	
waarschijnlijk)	blijven

herbestemmen ja:	NAK,	horeca,	expositieruimte A:kleine	kapel	op	bg	toren	B:	
waterbassin	in	kelder	C:	
hergebruik	materialen

n.v.t. deels	herbestemmen	naar	
huiskamer	en	zorgplein.	Er	zijn	
ook	ideeen	om	een	energiedak	
(en	energiecorporatie)	te	maken	
zodat	niet	op	individuele	daken	
zonnepanelen	geplaatst	hoeven	
te	worden

ja.	4	appartement	in	de	kerk,	3	
nieuwe	appartementen	in	de	tuin

oefenzaal	voor	meerdere	
muziekgroepen		+	aparte	ruimte	
die	max	10	x/jaar	commercieel	
verhuurd	wordt	voor	de	omzet

herbestemmen	naar	een	grafkerk	
voor	graven	en	urnen.	Tevens	
een	multifunctionele	zaal	op	de	
verdieping	en	opbaar-kamers	
beneden.

door	de	kerk	een	nieuwe	
maatschappelijke	functie	te	
geven,	krijgt	de	buurt	ook	een	
positief	impuls.

misschien	kan	de	buurt	mee	
helpen	opknappen.	Of	kan	er	een	
activiteit	georganiseerd	worden?

herbestemmen	naar	regionaal	
archief

de	groot	vraag	is	hoe	en	waarmee	
deze	iconische	kerk	her	te	
bestemmen.

nieuwbouw nieuwe	entreepartij n.v.t kleine	achterbouw	tbv	
kinderdagverblijf

n.v.t. ja	woningen	ernaast n.v.t nee misschien	nodig?

sloop duurzame	sloop nvt nvt nvt nee geen	optie	!

niet	herbestemmen kan	een	scenario	worden,	indien	
financiele	plaatje	niet	rondkomt.

nvt nvt nvt ? geen	optie	!

tijdelijk	herbestemmen nvt nvt nvt ? kan	eventueel	ook

FINANCIEEL eigen	investering 1,2	M kerkbestuur	heeft	geen	geld ja afhankelijk	van	zorginstelling ja	SVOPL	(eigenaar	en	
initiatiefnemer)	

ja	ook	eigen	investering kerk	blijft	eigenaar	en	
exploiteert.	Verbouwingskosten	
worden	terugverdiend

ja	in	onderhandeling	met	bisdom nvt nvt nvt

procesgeld	GEVRAAGD 26K	gevraagd 30K	/	3	partijen	(gemeente,	
kerkbestuur,	IBA)

60K	gevraagd was	tot	nu	toe	niet	van	
toepassing	voor	
wijksteunpunt+bieb

13K	voor	ontwerpstudies	door	
B&W	architecten	(	=kleinzoon	
Wielders)

- nvt nog	niet	(	evt	architectenselectie) nvt nvt nvt

procesgeld	toegezegd/gekregen 8K 10K	sloopbestek	en	bk	rapport nog	niet - 13K	 - nvt nvt nvt nvt
projectsubsidie	GEVRAAGD 300K	gevraagd nog	geen	bedrag	gevraagd.	

Behoud	en	restauratie	toren	:	80K
120K	gevraagd 200K	 n.v.t. 40K	gevraagd nog	niet,	pas	eerste	gesprek	

geweest
nog	niet	 nvt nvt nvt

projectsubsiedie	gekregen nog	geen	toezegging nog	niet nog	niet 200K	was	toegezegd	door	IBA	en	
blijft	voorlopig	gereserveerd	
voor	de	nieuwe	zorgfunctie

nvt nog	niet nog	niet, nvt nvt nvt

multiplier-effect kan	oplopen	tot	7	maal indien	gemeente	de	
herontwikkeling	betaald

4	maal provincie	heeft	ook	250K	
toegezegd

nvt ja depute	Geurts	positief	(€)/	
gemeente/IBA		idem

nvt nvt nvt

subsidies	andere	instanties prv	25%	(max	250K)	indien	
gemeente	hetzelfde	investeert,	
en	IBA	50%

gemeente.	Kerkbestuur	beperkt.	
Prv	niet.

gemeente	steunt:	208K	
provincie:	160K		bisdom:96K	
gemeenschap	vaesrade:80K	
enkele	subsidies:12K	IBA:181K	
gevraagd

? nvt ? nvt nvt nvt

duurzame	exploitatie uit	BMC	rapport	nog	vniet	
optimaal

nog	onbekend twijfelachtig afhankelijk	van	zorginstelling huurders/kopers	dekken	
onkosten.	Realisatiekosten	raming	
is	haalbaar.

mbv	10x	vcommerciele	verhuur	
blijkt	het	haalbaar

dmv	grafrechten	voor	10-20	jaar	
en	het	verhuur	van	de	zaal

businesscase	in	de	maak	door	
Randy

nvt nvt nvt

IBA	METHODIEK VLIEGWIEL
sluit	aan	op	2	vliegwielen:	
B:erfgoed	innovaties	E:	sociaal	
maatschappelijke	innovaties

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	D:	
technische	innovaties	ivm	
duurzame	sloop	en	recycling	E:	
soc.	Maatschappelijke	innovaties	
ivm	versterken	identiteit

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	B	
erfgoed	innovaties,	ivm	behoud	
monument	met	deels	nieuwe	
functie,	E:	soc.	Maatschappelijke	
innovaties	ivm	draagvlak	buurt

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	B	
erfgoed	innovaties	ivm	behoud	
openbaar	gebouw	E:	
soc.maatschap.indien	huiskamer	
buurt	gerealiseerd	kan	worden

sluit	aan	op	het	vliegwiel	B:	
erfgoed	innovaties	ivm	behoud	
rijksmonumnet	dmv	
herbestemming

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	B	
erfgoed	innovaties	ivm	behoud	
openbaar	gebouw	E:	
soc.maatschap.indien	huiskamer	
buurt	gerealiseerd	kan	worden

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	B	
erfgoed	innovaties	ivm	behoud	
openbaar	gebouw	E:	
soc.maatschap.indien	
multifunctionele	zaal	"breed"	
gebruikt	kan	worden	voor	buurt	
bijeenkomsten	etc.

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	B	
erfgoed	innovaties	ivm	behoud	
openbaar	gebouw	E:	
soc.maatschap.indien	buurt	kan	
participeren	

sluit	aan	op	2	vliegwielen:	B	
erfgoed	innovaties	ivm	behoud	
openbaar	gebouw	E:	
soc.maatschap.indien	buurt	kan	
participeren	

sluit	aan	op	4	vliegwielen:	
B:erfgoed	innovaties	C:	re-use	D:	
IBA-academy	deed	al	onderzoek	
E:	sociaal	maatschappelijke	
innovaties

IBA	PLUS		waarde A:	herbestemmen	erfgoed		B:	
ontmoetingsplek	Kakert	C:	
nieuwe	functies	vragen	nieuwe	
orientatie	-	nieuwe	entreepartij	
kan	tevens	als	blikvanger	werken

A:	restaureren		kerktoren	voor	de	
buurt	B:	meedenken	over	nieuwe	
ontwikkeling	via	een	vande	5	
scenario's

A:behoud	monument	
B:verduurzamen	
energiehuishouding	(New	
energy	systems?)C:	
geluidsdichte	scheiding	D:	
omgeving	moet	verbeterd

A:herbestemmen	(bijna)	
leegstaande	kerk	naar	huiskamer	
voor	de	buurt.	B:innovatief	
zorgplein	(fysio,	computerdokter,	
boodschappendienst,	
bloedprikken,	honden	uitlaten,	
voorleesoma).	C:	energiedak

A:	rijksmomument	
herbestemmen	B:kwalitatief	
wonen	in	de	binnenstad	

A:	herbestemmen	leegstaande	
kerk	voor	maatschappelijke	
doelen	B:bijdragen	aan	een	
constructieve	en	akoestische	
scheiding	tussen	concertzaal	en	
repetiteruimte

A:	rijksmomument	
herbestemmen	B:zaal	voor	de	
buurt

A:	herbestemmen	kerk	B:	impuls	
voor	sociaal	maatschappelijk	
moeilijke	buurt	C:	toegang	
Brunsummerheide	toevoegen	
(structuur	versterken)

impuls	voor	de	buurt.	Win-win	
situatie	zien	te	organiseren

Dit is geen IBA-project, maar 
een gemeentelijk project. Ziet 
IBA hierin kansen om te 
participeren? Quick-win?

proces	van	herbestemming	op	
gang	krijgen

aandachtspunten A:parkeercapaciteit	opgelost	B:	
exploitatie	versterken	C:ontwerp	
versoberen	om	kosten	te	
besparen

scenario's	verder	uitwerken	en	
kosten	ramen.	Kerkbestuur	heeft	
geen	geld.	Wie	betaalt	sloop?

A:	financiering	dekkend	krijgen	
B:omgeving	moet	ook	
opgeknapt	en	onderhouden	
door	gemeente

vinden	zorgpartner.	Vinden	
energiebeheerder

A:	nieuwe	woningen	toevoegen	B:	
ramen	in	dak	C:	dichtbouwen	tuin

A:IBA-status	geven,	B:	exploitatie	
checken

A:IBA-status	geven?	B:	is	er	
behoefte	aan	een	grafkerk	op	dit	
moment	op	deze	plek?	
C:exploitatie	is	daarvan	
afhankelijk

A:	tuin	kosterswoning	belemmert	
toegang	brunsummerheide	B:	
samenwerking	basisschool	en	
BSO

A:	IBA	contact	leggen	voor	een	
integrale	buurt	aanpak

IBA	contact	leggen	met	de	
gemeente	om	te	onderzoeken	of	
IBA	een	rol	kan	en	wil	spelen	in	
deze	herbestemming.	

gemeente	moet	meewerken.	
Kerkbestuur	natuurlijk	ook.

RESUME	WAARDERING	EN	
PRIORITERING	(met	de	kennis	van	
nu)

per	saldo	positief	beoordeeld,	
vanwege	soc.	Maatschappelijk	
plan,	eigen	draagkracht,	impuls	
buurt,	blikvanger	entree

3 per	saldo	positief	beoordeeld,	
vanwege	behoud	toren	als	
landmark	en	herinnering	en	
amoveren	rest	gebouw

4 per	saldo	zeer	positief	
beoordeeld,	vanwege	behoud	en	
deels	nieuwe	bestemming	
monument	met	verbeterde	
energie	huishouding

1 per	saldo	een	redelijk	positief	
initaitief,	mits	een	geschikte	
zorgpartner	gevonden	wordt	en	
er	een	huiskamer	voor	de	buurt	
komt	(	geen	gesloten	instelling)

6 per	saldo	een	positief	advies,	mits	
het	monument	niet	wordt	
aangetast	en	de	instanties	
meewerken

5 per	saldo	zeer	positief	
gewaardeerd,	vanwege	groot	
maatschappelijk	draagvlak	uit	het	
verenigings	leven

2 het	herbestemmen		en	
openstellen	van	een	
rijksmonument	is	positief.	De	
functie	grafkerk	heeft	in	
duitsland		vele	positieve	
voorbeelden	opgeleverd.	IBA	
status	geven?

? De	IBA-plus	zit	vooral	in	een	
postief	impuls	voor	de	buurt.	De	
gemeente	is	ook	positief

het	plaatsen	van	een	IBA-bord,	
kan	een	quick-win	zijn.	verder	
onderzoeken	via	regisseur	waar	
behoefte	aan	is	in	de	
gebiedsontwikkeling

quick	
win?

wil	IBA	een	rol	spelen	in	deze	
herbestemming?

quick	
win?

Deze	iconische	kerk	is	uniek.	Die	
kan	niet	aan	de	IBA-aandacht	
ontsnappen.

~300-400	K ~170	K 181K 200K	gereserveerd proces	ondersteunen ~30-40K nog	geen	concreet	bedrag ~200K proces,	onderdeel	GO	3.17 nog	geen	concreet	bedrag nog	geen	concreet	bedrag
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VI: EXPOSURE:  
AMBITIES CLEVER HERITAGE

Post-IBA 
Omdat de IBA-periode officieel in 2020 afgerond 
wordt maar de ontwikkeling van vele projecten 
een langere adem vergt is het de bedoeling dat 
de gerealiseerde projecten in 2020 een succesvol 
voorbeeld vormen voor projecten die na 2020, in 
de post-IBA-periode, gerealiseerd worden.
Onder de werktitel ‘IBA- archief’ wordt het 
IBA kennismateriaal in samenwerking met de 
kennisinstituten toegankelijk gemaakt en ook na 
2020 geactualiseerd. Dat vergt kennismanagement 
waarover solide afspraken gemaakt moeten 
worden. Het gaat dan om al die projecten die IBA 
in 2020 exposeert of die later gerealiseerd worden 
omdat die in 2020 nog niet gerealiseerd konden 
worden. Deze projecten moeten tijdig worden 
geïnventariseerd.
Juist omdat duurzaamheid een zeer actuele en 
urgente drager van de IBA-ambitie is zullen de 
effecten van IBA in de post-IBA-periode bewaakt 
moeten worden. De verwachtingen die de IBA-
investeringen voor de lange termijn hebben gewekt 
vragen om vervolgprogramma’s. Het perspectief 
voor na 2020 moet worden zeker gesteld. 
Het is van belang deze ambitie in politieke 
agenda’s op te nemen. Waar dat logisch is 
moet aansluiting gezocht worden op landelijke 
programma’s, thema’s en/of agenda’s, bijv. met 
die van de Rijksbouwmeester of op die van IBA 
Duitsland.

Expositiejaar 2020
IBA Parkstad functioneert tot 2020 als een motor 
voor vernieuwende ideeën en toonaangevende 
projecten. Een deel hiervan zijn de erfgoed 
projecten. In dit exposure-programma staat hoe 
we hier met zijn allen naar toeleven. Met het 
oog op het expo-jaar wordt zoveel mogelijk 
aandacht gegenereerd voor de IBA-projecten door 
prikkelende en verbindende activiteiten, zodat 
zoveel mogelijk mensen betrokken raken. In het 
eindjaar zal het ontstane momentum maximaal 
uitgebuit worden in grote agenda-bepalende 
congressen.

Evenement(en) in aanloop naar 2020
In de aanloop naar het expositiejaar 2020, zal 
elk jaar tenminste één aan erfgoed gerelateerde 
evenement plaatsvinden. Dat kan een “Erfgoed 
Vertel Event” zijn, een “kerken-ideeën veiling”, een 
“thematische-foto-safari” of mogelijkerwijs een 
debat gekoppeld aan een expositie. 

Evenement(en) als kruisbestuiving tussen 
meerdere vliegwielen
Akoesticum Rolduc (i.s.m. de “ontwikkelraad 
Cultuur & Expressie”)
Toevoegen van cultuur binnen Rolduc in Kerkrade. 
Men zou kunnen werken aan het samenvoegen 
van een aantal muzikale evenementen binnen 
de muren van ’s lands grootste rijksmonument. 
In Rolduc zouden het WMC, Orlandofestival 
(kamermuziekfestival) en Canta Rode (nieuw 
opgezet internationaal korenfestival) samen 
een ‘akoesticum’ kunnen oprichten waarbij de 
mogelijkheid geboden wordt om te musiceren 
(workshops, lessen, masterclasses, repetities en 
optredens) en te overnachten in een ‘muzikale’ 
setting. Het is een centrum voor muzikale bezinning 
en thematische verdieping. 
Erfgoed aan de “Leisure Lane” (i.s.m. de 
“ontwikkelraad Actief landschap”)
In de regio Parkstad wordt de komende jaren 
een unieke en attractieve doorgaande fiets- 
en wandelroute met grote landschappelijke 
en cultuurhistorische beleving aangelegd als 
verbinding tussen de Parkstad Leisurepunten en 
andere IBA-projecten én als de ontbrekende 
schakel in het internationale netwerk van lange 
afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn 
en het Belgische Kolenspoor. Een route die de 
aantrekkelijke groengebieden en stedelijke 
parken met elkaar verbindt. De route is recreatief 
maar heeft ook praktische voordelen voor 
Parkstedelingen die op de fiets naar het werk, 
naar familie of naar huis gaan. Ook toeristen die 
deze streek nog niet kennen, kunnen de regio op 
een andere manier ontdekken. De Leisure Lane is 
meer dan een breed pad waar je op kunt fietsen, 
wandelen of skaten. Het is ook een plek waar je 
mensen ontmoet en waar je kunt genieten van een 
mooi uitzicht op de prachtige landschappen die 
Parkstad rijk is. De route voert langs veel attracties 
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en bezienswaardigheden zoals landgoederen, 
kastelen, mijnkolonies, musea en speelplekken. Het 
is een uitnodigende plek waar iets te beleven valt. 
De Leisure Lane zet de regio op een bijzondere 
manier op de kaart. Met de Leisure Lane wordt 
een attractief fietspad ontwikkeld met als doel 
het toeristisch recreatief profiel van de streek te 
versterken, de leisure attracties te verbinden en de 
Parkstedeling te stimuleren om meer te bewegen.

“Kerkenmakelaar”
Het oprichten van een “kerkenmakelaar” waarbij 
een potentiele initiatiefnemer/investeerder 
laagdrempelig in contact kan worden gebracht met 
de eigenaar van het monumentale vastgoed (in het 
geval van leegstaande kerken is dat het bisdom 
Roermond). Het zou bevorderend werken als de 
vraagprijzen van (religieus) vastgoed kenbaar 
gemaakt zouden worden op een soort “funda-
achtige” website. De “kerkenmakelaar” zou 
kunnen helpen met een ontwikkelingsstrategie via 
nieuwe businessmodellen en subsidiestromen.

“Stichting Vrienden van het  
Cultureel Erfgoed”
Het oprichten van een dergelijke Stichting zou 
ertoe moeten kunnen leiden dat potentiele 
investeerders een eenmalige steun in de rug krijgen 
bij het behouden c.q. transformeren van belangrijke 
beeldbepalende monumenten. Nieuwbouw is 
vaak een goedkopere optie, maar met deze 
ondersteuning zou herbestemming aangemoedigd 
moeten worden.

Tussentijdelijkheid 
Een leegstaand monument kan ook een tussentijdse 
functie huisvesten om reuring (gezellige drukte) en 
aandacht te creëren. Hierbij kan gedacht worden 
aan tijdelijke niet alledaagse overnachtingen 
tijdens een “Sleeping Experience”. Terwijl een 
monument nog aan het wachten is op een nieuwe 
functie zou een vleugel misschien het decor 
kunnen zijn van een pop-up hotel of een pop-up 
restaurant. Hiervan bestaan vele goede geslaagde 
voorbeelden.

Inbedden in beleidsplannen 
Het is van groot belang dat de thematiek van 
erfgoed innovaties in de beleidsplannen (Parkstad, 
gemeente, provincie) ingebed moeten worden. 
Praktische samenwerking met Parkstad, gemeentes 
en provincie is nodig om projecten verder te 
brengen, maar ook om een weg in het beleid 
uit te stippelen. Er is concreet behoefte aan om 
erfgoed innovaties te verbinden aan toekomstige 
projecten in Parkstad. Om ook na het IBA-tijdperk 
de vruchten van de opgebouwde kennisstructuur te 
kunnen blijven plukken is duurzame verankering in 
de regio van belang. 

Dit kan betekenen dat er nieuwe businessmodellen 
nodig zijn voor deze opgaves en dus ook nieuwe 
financieringsmodellen ontwikkeld moeten worden. 
Hoe kan een onrendale top eenmalig ondersteund 
worden? Wat is het “de gemeenschap” waard om 
een karakteristiek monumentaal pand te behouden 
en te transformeren voor een nieuw gebruik? 

Perspectief 2020-2040
Omdat het proces van transformeren veel tijd vergt 
is een lange termijnvisie noodzakelijk.
Regelgeving moet consistent zijn en voor een 
langere termijn gegarandeerd zijn.

Meedoen met gelijkgestemde initiatieven
2018: Europees jaar van het Cultureel Erfgoed
2018: week van het leegstaande gebouw -> 
evenement religieus erfgoed i.s.m. Regio Parkstad 
(exposure)
2018: lanceren Energiewaaier
2019: nog niet bekend

Demonstratieprojecten
Om transformaties op gang te brengen zijn 
geslaagde demonstratieprojecten (de “best 
practices”) een beproefd middel. Hiervoor zijn 
een aantal IBA-projecten zeer geschikt. Beproefde 
methodes kunnen ook post-IBA verder  
uitgerold worden.
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Documenteren projecten – Archief
Om de visie van IBA en de projecten te 
positioneren en veilig te stellen is het noodzakelijk 
de IBA-kwaliteit zowel beeldend als beschrijvend 
vast te leggen. Het is van belang inzichtelijk te 
maken waarin IBA het verschil heeft betekend 
door de ontwikkeling van de projecten vanaf de 
start zorgvuldig te documenteren. De informatie 
wordt gedeeld in een breed toegankelijke centrale 
bron waar alle IBA -kennispartners hun kennis 
beschikbaar stellen voor de regio en daarbuiten. 
Het voorstel om te komen tot een Archief voor 
Euregionale Architectuur & Stedenbouw (AEAS) 
sluit hierop aan. Dit initiatief is in het licht van de 
continue output aan informatie die nu al plaatsvindt 
van groot belang voor de regio.

Mediapartners
Om de projecten effectief aandacht te geven 
liggen bestaande platformen voor de hand. Er 
dienen op de drie niveaus (regionaal, nationaal en 
internationaal) goede vakinhoudelijke én algemene 
mediapartners (kranten, (online) tijdschriften, etc.) 
gezocht te worden, zodat zo groot mogelijke 
doelgroepen bereikt worden. Dit kan heel goed 
in combinatie met de andere 4 vliegwielthema’s 
gebeuren. Het gaat om regelmatige berichtgeving 
(bij voorkeur 4 maal per jaar) die naar 2020 toe 
steeds intensiever wordt.

Subsidie traject mogelijkheden 
Elk cluster van relevante projecten moet afgewogen 
worden tegen de subsidiemogelijkheden.
Het is belangrijk dat thema’s innovatief zijn en 
dat verwante objecten geclusterd worden. Het is 
vele malen kansrijker om een groep kerken, die 
innovatief verduurzaamd moeten worden in te 
dienen voor een subsidie, dan een enkele kerk. 
Hierbij kunnen subsidie experts te hulp schieten.

Wat betekent “clever” of innovatief?
Innovatie kan met de volgende factoren te  
maken hebben:
1. Het type gebouw in combinatie met de 

functie. Bijvoorbeeld: een cultuurhuis in een 
kerk met bovendien zonnepanelen op het 
dak; woonfuncties in een kapel; Wellness 
in een oude school. Het herbestemmen van 

een leeg gebouw is op zichzelf al een goede 
zaak. Als er dan ook nog sprake is van 
gemeenschapsfuncties, dan profiteren er meer 
mensen van en dat is extra positief. 

2. De locatie (topografisch). Bijvoorbeeld op een 
centrale plek in een dorpskern of juist op een 
onverwachte afgelegen plek het opzetten van 
een nieuwe trekpleister: de Noordpoort van 
Parkstad met kasteel Etzenrade (gemeente 
Onderbanken) waar voorzien wordt in een 
nieuwe, openbaar toegankelijke beeldentuin 
en expo mogelijkheden; kasteel Strijthagen 
(gemeente Landgraaf) en kasteel Nieuw 
Ehrenstein (gemeente Kerkrade) die aan de 
Leisure Lane liggen: zij zullen meer bezoek 
krijgen na de renovatie.

3. Het type bestemming (streekeigen of juist niet). 
Bijvoorbeeld het Loretoklooster (gemeente 
Simpelveld) met een nieuw museum, grandcafé 
en (op termijn) een opengestelde tuin. 

4. Een energetisch programma & bouwtechniek. 
Het behandelen en verbeteren van de 
energiehuishouding en van de bouwtechniek 
komt ongeveer in elk project terug, maar 
telkens op een andere manier en met een 
combinatie van gevarieerde maatregels. Zie 
de energiewaaier van Evert Jan Nusselder. 
Bijvoorbeeld het Elisabeth Stift (gemeente 
Kerkrade), waarbij voor het eerst in Nederland 
innovatieve isolerende stuc wordt toegepast.

5. Een nieuwe economische drager (clever 
businessmodel). Er zullen nieuwe 
businessconcepten en financieringsmodellen 
ontworpen moeten worden, omdat het 
transformeren en in stand houden van een 
monument qua investering vaak duurder is 
dan nieuwbouw. Er is dan sprake van een 
onrendabele top. Daar staat tegenover 
dat herontwikkeling en instandhouding van 
monumentale complexen subsidiabel is. Er 
moet daarnaast nagedacht worden of er 
een “regionaal fonds voor cultureel erfgoed” 
opgericht moet worden (zoals de Vereniging 
Natuurmonumenten de belangen van de 
natuur behartigt). Het is wellicht mogelijk dat 
een particuliere investeringsclub met particulier 
kapitaal in erfgoed wil investeren zodat met 
het “cultureel kapitaal van de regio” dan een 
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dergelijk fonds wordt opgezet (crowd funding 
model). Uiteraard moet daaraan een (terug-)
verdienmodel ten grondslag liggen.

6. Deregulering is ook “clever”. Het wegnemen 
van bestuurlijke, planologische en/of juridische 
belemmeringen zijn tot nog toe onderbelicht 
gebleven, omdat daarvoor een lange en 
ingewikkelde politieke weg nodig is. Een 
belangrijke belemmering vormt de provinciale 
Structuurvisie Wonen die het moeilijk, zo niet 
onmogelijk maakt om nieuwe woonbestemming 
te realiseren in bijvoorbeeld leegstaande 
hoeves, kloosters of kastelen. Het zou een 
doorbraak betekenen als beleidsmakers 
monumenten vrij zouden stellen van deze 
regelgeving dan wel actief zouden bijdragen 
aan het verbinden van projectinitiatieven aan 
leegstaande monumenten. De redenering 
dat in een krimpgebied per saldo geen 
woningen mogen worden toegevoegd dan ter 
compensatie van sloop in dezelfde gemeente 
kan onzes inziens genuanceerd worden.
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SLIMME 
OPLOSSINGEN 
VOOR ERFGOED

PROJECTLOCATIES VAN HET
IBA UITVOERINGSPROGRAMMA  
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Hoeve de Aar (gemeente Heerlen)
De groene Boulevard als nieuwe toeristische 
route door het gerenaturaliseerde dal van de 
Geleenbeek. Verschillende steppingstones 
van Hoeve Huynen, Koffiehuuske, Rousch, 
landschapspark Mondriaan, Hoeve de Aar, 
Geleenhof tot aan Terworm ondersteunen de 
toeristische potentie. De overgang ter plaatse van 
de Hoeve de Aar over de A79 vormt voor de 
wandelaar resp. fietser een obstakel. Een iconische 
overgang, een brug of iets dergelijks, verlengt 
zowel de route en vormt vanuit regio Maastricht 
eveneens een toegangspoort naar Parkstad.

Loretoklooster (gemeente Simpelveld)
In Simpelveld staan twee beeldbepalende 
kloosters, Loreto en Damiaan, die een belangrijke 
plek innemen in de geschiedenis van het dorp. 
Het monumentale Loretoklooster heeft haar 
originele functie verloren en staat al enkele  
jaren leeg. De Zusters hebben aangegeven 
dat het klooster vooralsnog niet verkocht wordt 
maar dat zij samen met hun adviseurs opnieuw 
gaan bekijken welke functies nu het beste bij 
‘hun beelden’ over de herbestemming passen in 
aansluiting op hun traditie én op de toeristische 
ambitie van Parkstad. Hierin krijgt een nieuw 
museum (museum Clara Fey) een prominente 
plaats. Het betreft een museum gericht op de 
geschiedenis van het klooster, het kloosterleven 
en het culturele erfgoed van de Zusters. Naast 
het tonen van de verblijven en de persoonlijke 
zaken van Clara Fey zal er ook een schitterende 
collectie van wereldvermaarde in Simpelveld 
gemaakte paramenten en wassen beelden te zien 
zijn. In dat opzicht beoogt het museum mensen 
van ver buiten de regio aan te trekken. Verder 
komt er herstelzorg in het klooster;
het tijdelijk verblijven van personen (overnachten) 
past goed bij het oorspronkelijke gebruik 
als klooster. Als laatste komt er kwalitatieve 
daghoreca in een restaurant om de bezoekers 
van het museum een rustmoment te bieden. 
De aanwezige keuken kan hiervoor in gebruik 
genomen worden.

EN VERDER...

Hoeve de Aar  
(gemeente Heerlen)

Luchtfoto met het 
gerenaturaliseerd beekdal 
en met een mogelijke 
iconische overgang over 
de A79 

Luchtfoto Loretoklooster 
(gemeente Simpelveld)
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Huize Damiaan (gemeente Simpelveld)
Huize Damiaan is in recent al getransformeerd 
naar de befaamde Butler Academy. Het 
opknappen van de kloostertuin, met een intelligent 
waterhuishoudkundig systeem rn o.a. een 
Lourdesgrot moet nog gebeuren. Tevens ligt er een 
kans in het openstellen van de kloosterentuin van 
zowel Huize Damiaan als van het Loretoklooster, 
zodat er een verbinding ontstaat tussen beide 
kloosters. Daarnaast zal het aansluiten op de 
naast het terrein lopende ZLSM en in de toekomst 
ook Leisure Lane, grote kansen bieden voor de 
verdere toeristische ontwikkeling van Simpelveld.

In opdracht van en samen met het kerkbestuur 
worden plannen gemaakt voor een op maat 
gesneden herbestemming, waardoor het 
behoud van het kerkgebouw voor decennia kan 
worden veiliggesteld en het kerkgebouw weer 
opengesteld wordt voor publiek.

Elisabeth Stift klooster (gemeente Kerkrade)
De stichting WoonZorg Elisabeth-stift 
(bestaande uit vrijwilligers en buurtbewoners) 
wil het voormalige klooster Elisabeth Stift in 
Kerkrade behouden door er 26 onzelfstandige 
wooneenheden met bijbehorende centrale 
voorzieningen in te realiseren. Ze zijn bedoeld 
voor mensen met een smalle beurs. Dit initiatief 
voorziet in een duidelijke behoefte in het 
Kerkraadse. Het Stift was meer dan 140 jaar in 
gebruik onder meer als ziekenhuis, bejaardenhuis, 
herstellingsoord, vakantieoord, opvang voor 
mijnscholieren en gemeenteambtenaren, 
kleuterschool, dependance van de Hamboskliniek 
en laatstelijk als verzorgingshuis, geëxploiteerd 
door Meander. IBA heeft een bijdrage gelevered 
in het verduurzamen van het gehele complex, 
zodat de stookkosten verlaagd worden en zodat 
de huurders daar direct profijt van hebben. De 
IBA-expert heeft een quickscan gedaan naar 
de energiehuishouding van het gebouw en heeft 
daarna aanbevolen om het nieuwe product, 
isocal (isolerend stucwerk aan de binnenzijde) toe 
te passen. Al deze producten, waaronder isocal 
worden toegelicht in de IBA-energiewaaier.

Theresiakerk, Lauradorp (gemeente Landgraaf)
De Amsterdammer Willem Schweitzer was in die 
tijd directeur van L&V (Laura & Vereeniging). Hij 
wilde een mooi dorp bouwen. Zijn personeel 
moest zich er thuis voelen en gezond wonen. 
Drie architecten kregen het verzoek het dorp te 
ontwerpen. Eisen waren: brede straten en grote 
pleinen, veel groen, grote tuinen en alle nodige 
voorzieningen, zoals: scholen, kerk met patronaat 
en klooster, huishoudschool voor de meisjes, 
bioscoop, consultatiebureau en winkels. Het 
ontwerp van architect Jan Drummen uit Brunssum 
won het en Drummen heeft inderdaad een heel 
mooi dorp ontworpen. De mijndirectie was heel 
trots op haar dorp en naar verluidt kwamen vele 
andere gemeenten en ondernemingen die nieuwe 
woningen wilden bouwen, naar Lauradorp voor 
informatie en inspiratie. In 2008 werd Lauradorp 
aangewezen tot Beschermd Dorpsgezicht.
De slapende kerk, in het hart van het 
mijnwerkersdorpje Lauradorp, is samen met 
de hele wijk aangewezen als rijksmonument. 

Huize Damiaan 
(gemeente Simpelveld)

Elisabeth Stiftklooster 
(gemeente Kerkrade)
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HTS Heerlen  (gemeente Heerlen)
Het markante gebouwencomplex van de 
voormalige HTS verdient een nieuwe invulling. 
De aanvankelijk gedachte invulling met alleen 
wooneenheden, lijkt op dit moment door de tijd 
achterhaald en daarom wordt er gestudeerd op 
een andere invulling van het gebouw met behoud 
van de karakteristieke uitstraling.

Watertoren Schimmert (gemeente Nuth)
De missie van de herbestemming van de 
rijksmonumentale watertoren in Schimmert is het 
bieden van innovatie, educatie en beleving. Dit 
laatste in de vorm van een breed horecaconcept 
met producten en diensten die in relatie staan tot 
de directe omgeving van de Watertoren. Met 
behulp van storytelling wordt de cultuurhistorische 
kennis van de omgeving behouden. Andere 
maatschappelijke doelen stimuleren het totale 
concept van maatschappelijke samenhang en 
cohesie. Een is het bewust leren omgaan met 
voeding en duurzaamheid in dat kader aan 
kinderen. Dit project is structuurversterkend en past 
binnen de lokale economische ontwikkeling en 
hergebruik van monumenten binnen de thematiek 
van IBA. Daarnaast wordt er ook ingespeeld op 
de ontwikkellijn van de gemeente.

H. Servatiuskerk Vaesrade (gemeente Nuth)
Het kerkbestuur van Vaesrade en de stichting 
Dorpshuis Vaesrade willen ondersteund 
worden bij hun streven naar verschillende 
nieuwe functies voor de kerk van Vaesrade. Al 
lang streeft de Stichting Dorpshuis Vaesrade 
naar een eigen accommodatie voor de kern 
Vaesrade. Door een nevenbestemming van de 
H. Servatiuskerk kan dit gerealiseerd worden. 
De gemeenschapsvoorziening wordt in de kerk 
gerealiseerd terwijl de kerkelijke functie in kleinere 
vorm wel in stand blijft.

Bernadinuskapel (gemeente Heerlen)
De kapel van de Heilige Bernardinus van Siena 
is gebouwd in 1931 door aannemer Reubsaet 
in Zakelijk Expressionistische stijl naar ontwerp 
van architect Jos Wielders. De kapel is een 
uitbreiding van het klooster van de Franciscanen 
en de RK Hogere Burgerschool uit 1912 door 
architect J. Seelen en heet tegenwoordig het 
Bernardinuscollege. Beschermingswaardig zijn 
onder meer de brede glas-in-lood vensters 
van Charles Eijck. De tuin naast de kapel is de 
oorspronkelijke kloostertuin en is aangelegd als 

Watertoren Schimmert 
(gemeente Nuth) in 1927 

ontworpen door  
Jos Wielders

Rechtsboven:  
H. Servatiuskerk, Vaesrade 

(gemeente Nuth) in 1929  
ontworpen door Nic 

Ramakers (in hoofdtekst St. 
vervangen door H.)

Rechtsonder: 
Bernardinuskapel 

(gemeente Heerlen) in 
1931 ontworpen door Jos 

Wielders
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verlenging van het Aambos. In de kapel zijn de 
altaarvloer en de deuren van de biechtstoelen 
omstreeks 1970 vernieuwd. Eén uitgang is nu 
overdekt en het trappenhuis in het klooster is 
afgesloten van de kloostergang.
Het Bernardinuscollege wil de Bernardinuskapel 
afstoten zodat deze in de toekomst een mogelijke 
nieuwe bestemming krijgt. 

Barbarakerk  (gemeente Landgraaf)
De Nieuw-Apostolische Kerk in Parkstad wil haar 
vier lokale kerkgemeenschappen samenvoegen 
en wil de voormalige Barbarakerk in de wijk 
De Kakert in Landgraaf herbestemmen tot een 
nieuw zowel kerkelijke als niet-kerkelijke gebouw. 
Met een ‘kerk in de samenleving’ ontstaat een 
multifunctioneel gebouw dat ruimte biedt voor 
religie, educatie, cultuur, ontmoeting en dialoog. 
Een kerkgebouw dat zijn faciliteiten deelt met de 
buurt en de regio.
De ‘Nieuwe Barbarakerk’ met een kerkzaal, 
een cultuurpodium, een ontmoetingscentrum 
en een openbare stiltekapel is als het ware het 
slotakkoord op de metamorfose van dit deel 
van de Kakert. Een goede oplossing voor het 
samengaan van de vier nieuw-apostolische 
kerkgemeenschappen in Parkstad en goed voor 
de gebieds- en buurtontwikkeling in de Kakert.

Michaëlkerk (gemeente Landgraaf)
Bij de Michaëlkerk in Landgraaf wil men op 
verantwoorde wijze duurzaam en sociaal slopen. 
IBA zet zich in om de toren te restaureren en 
te behouden omdat het zowel een landmark 
als een herkenningspunt in de wijk is die naar 
de religieuze historie verwijst. Een creatieve 
vormgeving van de omgeving van de toren met 
vrijkomende breukstenen als plaats voor rust en 
ontmoeting in de wijk en als verwijzing naar de 
gesloopte kerk staat centraal; tevens adviseert 
IBA om de eerste steen uit 1955 te herplaatsen, 
bij voorkeur in samenhang met een nieuwe 
gedenksteen.

Kneepkens (gemeente Heerlen)
Revitalisatie van een vergeten Rijksmonument
Het voormalige warenhuis Kneepkens wacht al 
lange tijd op een duurzame invulling die zowel 
recht doet aan het ontwerp van architect Frits 
Peutz als aan de vraag in de markt. Door de 
locatie en de architectonische karakteristieken kan 
het Rijksmonument een wezenlijk aandeel hebben 
in de revitalisering van de Heerlense binnenstad.

H. Familiekerk Schaesberg (gemeente Landgraaf)
De H. Familiekerk te Schaesberg (een uit baksteen 
opgetrokken kerk met een plat bitumen dak) is 
in 1964 opgeleverd en is daarmee een relatief 
jong kerkgebouw in goede bouwkundige 
staat. De kerk wordt aangekocht door fanfare 
Eendracht Nieuwenhagerheide en omgebouwd 
tot een repetitie- en concertlocatie: Cultuurhuis 
Landgraaf. Na de herinrichting van het 
kerkgebouw is er sprake van een multifunctioneel 
centrum met een grote concertzaal (groot 
podium en 600 bezoekersplaatsen), een grote 
afgescheiden repetitieruimte, een bargedeelte 
en enkele vergader- c.q. ontmoetingsruimtes. 
Er wordt gestreefd naar een brede basis van 
gebruikers naast de fanfare. 
Tevens wil de fanfare graag een structurele 
bijdrage leveren aan een beter leefklimaat. 
Daarom acht deze het noodzakelijk om het 
grote dakoppervlak van 680 M2 volledig te 
benutten voor de aanleg van zonnepanelen. 
Deze herbestemming zal bijdragen aan een 
structureel beter woon-, werk- en leefklimaat voor 
de omgeving. 
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31 Paarse Projecten Opgenomen in IBA Uitvoeringsprogramma 2016 

53 Witte Projecten Niet opgenomen in IBA Uitvoeringsprogramma 2016

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

Ontwikkelgebied 1: Centrum Parkstad

02 Romeins Kwartier 131 Romeins kwartier Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen  

180 Kneepkens: Revitalisatie van een 
vergeten Rijksmonument in het 
stadshart van Heerlen

Heerlen-Centrum Heritage Revival  

05 Kernwinkelgebied & 
Stationsomgeving

548 Royal Heerlen Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen  

Ontwikkelgebied 2: Stedelijke Parken

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

M3H Architecten

12 Gebrookerbos 115 Kasteel Hoensbroek Hoensbroek Remco Rolvink Spatial 
Strategies

 

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

 

Ontwikkelgebied 3: Noordstad

20 Treebeek 560 Treebeek Herstructurering Treebeek Gemeente Brunssum, 
Wonen-Zuid

Brandenhorst Ziegler / Jo 
Janssen Architecten

22 St. Servastiuskerk 
Vaesrade

565 St. Servatiuskerk Vaesrade Vaesrade Bisdom HVN Architecten

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 80 projectvoorstellen 
betrekking op het thema erfgoed innovaties, ook 
wel Clever Heritage genoemd. 
De voorstellen hebben geleid tot de 31 projecten 
in het Uitvoeringsprogramma van 2016. Deze 
projecten zijn hieronder in het rood aangegeven 
en geordend naar Ontwikkelgebied. De 53 
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 ERFGOED INNOVATIES
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Ontwikkelgebied 4: Middenstad

24 Bekkerveld 238 HTS Heerlen Bekkerveld Wonen Limburg  

518 Bernardinuskapel, Akerstraat 
Heerlen

Bekkerveld SVOPL BenW Architecten

25 Lauradorp 219 Lauradorp: Een fenomenaal 
stukje Landgraaf

Lauradorp Bewonersvereniging 
Lauradorp

 

26 HogerOp Heerlerbaan 261 Wilma Diverse Locaties Jo Janssen Architecten Jo Janssen Architecten

28
 

Kerkenplan Landgraaf
 

511 Barbarakerk Kakert Abdissenbosch NAK, nieuw apostolische 
kerk 

Korfker Architecten, Henk Vos 

514 Michaëlkerk Schaesberg Schaesberg Gemeente Landgraaf  

581 H. Familiekerk Lichtenberg Schaesberg Fanfare Eendracht  

Bernadettekerk Abdissenbosch

Theresiakerk Lauradorp

Ontwikkelgebied 5: Zuidstad

30 Elisabeth Stift 529 Elisabeth Stift, hammolenweg 
Kerkrade

Kerkrade-Centrum Provincie Limburg  

33 Rolduc 086 IBA Uitdagingen Rolduc Rolducerveld Abdij Rolduc  

566 Kluswoningen Klooster 
Pannesheide

Bleijerheide Jongen Bouwontwikkeling 
BV

SATIJNplus

Ontwikkelgebied 6: Land van Kalk en Beekdal

36 Kloosters Loreto & 
Damiaan

250 Herontwikkeling Loretoklooster 
Simpelveld

Simpelveld  

553 Huize Damiaan Simpelveld Klement² Rentmeesters  

37 Gebiedsontwikkeling 
ZLSM

554 ZLSM Simpelveld Gemeente Simpelveld Heusschen * Copier

38 Romeins Villalandschap 556 Romeinse opgravingen in Land 
van Kalk

Bocholtz    

39 OLV van Altijddurende 
Bijstand Kunrade

512 Kerk Kunrade Kunrade Gemeente Voerendaal Buro de Munck

41 De Hoeves Imstenrade, 
Terlinden & De Aar

079 Parel van onzichtbare kuubs Wijnandsrade Klement² Rentmeesters Architectenbureau Beckers

Ontwikkelgebied 7: Van Schimmert tot Schinveld

42 Poort van Parkstad 
Onderbanken

049 De historische grachten van “Het 
verzonken Kasteel Etzenrade”

Etzenrade Gemeente Onderbanken Piet Oudolf & Lola Landscape 
Architects

197 Staalconstructie Schinveld Schinveld opvolger wijlen John 
Renneberg

 

527 Clemensdomein en 
Merkelbekerbeek

Merkelbeek Gemeente Brunssum  

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

IBA Academy & IBA Public

Energiewaaier Erfgoed IBA Parkstad E-J. Nusselder
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53 OVERIGE VOORSTELLEN DIE HET THEMA CLEVER HERITAGE MEDE BEPAALD HEBBEN
nr project organisatie contactpersoon

Kandidaat - concreet genoeg om verder te ontwikkelen als Project 

104 Waterkrachtbrug LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten Marie-Laure Hoedemakers

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

009 EurodesculpturenPark S+A planning Harry Gulpers

053 SONO CO3 bv Carola Janssen

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

087 Boven de Mijngangen 2014 Paul Koenen Paul Koenen

132 GARDENCITY 2.0 AnnA Annebregje Snijders

133 Carréhoeves voor de toekomst DGJ Architects & Landscapes Frederique Huijgen

136 Mijnkwartier HansFransen en co artitectuur Johannes Fransen

158 MIJN Wandelgangen Gemeente Kerkrade Franjo Studio Amsterdam

161 Buffering en vertraagde afvoer van regenwater op platte 
daken

Coöperatie Landschapsplanning Ben Taken

162 Infiltratie hemelwater op woonkavels Coöperatie Landschapsplanning Ben Taken

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

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

169 Museum in kerk Rob Scholte Museum Rob Scholte

203 CONVERSIE VAN DE PAROCHIEKERK Lehrgebiet Bauplanung RWTH Aachen Fred Humble / Brueck

210 Mijnwater en de Reus van Schimmert Mijnwater B.V. Louis Hiddes

221 Vrieheide: Trotse schoonheid in wording NEBER Philippe Weusten

272 Laura Julia Jo Janssen Architecten Jo Janssen

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

026 DUO CPD Christian Petermann

027 Project Basecamp: verbeelden, ontwerpen en bouwen van de 
Parkstadberg

Planlogisch Advies Tim Strikers

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

055 Micro Algae Technology Center hermansvliegenarchitecten Joep Hermans

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

066 ‘Glocal Transition Center’ Consolve consultancy bv Henk Vos

072 Wind Power Tower Information Based Architecture Barbara Kuit

077 Met het verleden de toekomst vormgeven Mijn verleden, onze toekomst Wesley Wijnands

092 RAATH herleeft Habenu-van de Kreeke Ron Habets

098 Behoud Cultureel (Religieus) Erfgoed Walas Concepts Nadine Huids

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

118 PS: het onderste boven vanittersum hagoort Els Ittersum, van
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127 Historische relicten, hernieuwde verbanden. Van een object-
matige naar een gebiedsgerichte waardering van industrieel 
erfgoed

Univ. Hasselt en Univ. Maastricht Marijn Weijer, van de

130 Parkstad, Mijn Stad, Mijn Erfgoed Buurt Sibelco en Gezam.Stichtingen M.A. Sangers

138 Annakerk |Behoud en hergebruik betonnen koepelkerk Frits 
Peutz

PEUTZ Architecten Mark Feron

141 Urban Parkstad Studio’s (2) PEUTZ Architecten Mark Feron

146 De Bockenhof : herontwikkeling naar energie-neutraal monu-
ment met behoud van karakteristieke eigenschappen

Particulier Monique, Nicole, Vincent en Alexander 
Stassen

153 Religieus Museum Limburg Museum Vaals Gert Weerd, de

157 Kasteel Amstenrade, vernieuwing Allee Coöperatie Landschapsplanning Ben Taken

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

172 Watersley Marx&Steketee architecten Annette Marx

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

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

222 Duurzame Mijnheuvel Liminal Office Robert Pol, van der

264 Parkstad 2020: Vitale Monumenten Monuments for Life Erik Luijendijk

265 De Verwerkingsplek - Sean Diederen

273 Collectieve Ontkerkelijking - Cliff Huntjens

275 Plan Chateau d’AU Etenschap Rick Grooten

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

286 Uitbreiding Nederlands Mijnmuseum Nederlands Mijnmuseum Wiel Niks

293 Historisch Heerlen Humaan Vastgoed Ton Vervoort
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1. Bij een vraag naar extra ruimte of het 
onderbrengen van nieuwe bestemmingen 
moeten daarvoor telkens leegstaande 
monumentale gebouwen het eerst in 
aanmerking komen. 

2. De regelgeving vanuit de provinciale 
Woonvisie moet in redelijkheid flexibel 
worden toegepast. Sommige leegstaande 
monumenten, zoals carréhoeves, kloosters 
en buitenplaatsen zijn bij uitstek geschikt 
voor bewoning. Het is in termen van Clever 
Heritage de moeite waard om de regelgeving 
op het punt van vervangende woonruimte te 
herzien of minstens te nuanceren. 

3. De IBA-sleutelprojecten zijn geen constructies 
of instituties maar gaan uit van de inzet 
van betrokken partijen die zich duurzaam 
verbinden aan een gezamenlijk resultaat.  

4. Voor de IBA-projecten is ‘de spirit van de 
lange adem’ nodig. Dat vraagt om discipline 
en gedrevenheid. Voor de deelnemende 
partijen moet die samenwerking ook op 
welbegrepen eigenbelang kunnen berusten. 
Zonder die dicht-bij-huis-motivatie kan het 
elan op den duur verdampen. 

5. Clever Heritage gaat uit van vernieuwende 
omgang met oude gebouwen, complexen en 
gebieden. Daarbij vormen herbestemming en 
verduurzaming de meest complexe uitdaging.  

6. Maar transformatie van monumenten blijkt 
vaak kostbaarder dan nieuwbouw omdat 
daarbij specifiek  vakmanschap gevraagd 
wordt. De karakteristieke kernmerken geven 
de omgeving meerwaarde door versterking 
van identiteit. In dergelijke gevallen is het 
verantwoord om de onrendabele top via een 
Limburgs erfgoedfonds af te dekken. Want 
juist nu is de tijd rijp om door te pakken.

7. Het op de nationale en Euregionale kaart 
zetten van het Abdijcomplex van Rolduc 
als grootste rijkmonument van Nederland 
is een schitterende IBA-uitdaging. Rolduc 
is hét schoolvoorbeeld waarop de 
monumentenwereld zijn veelzijdig modern 
vakmanschap kan waarmaken. De diversiteit 
aan opgaven vormt een hoogst urgent, 
actueel en realistisch IBA-project. 

8. IBA genereert vanaf 2014 uiteenlopende 
kennis door inventarisaties, verkenningen en 
analyses van thema’s, gebiedskenmerken 
en gebouwde of aangelegde complexen. 
Ook het ontwikkelen en managen van 
nieuwe werkwijzen en processen levert 
veel kennis op. De nu overal opgeslagen 
kennis moet worden gebundeld. Alle 
deelnemende kennisinstituten moeten die 
kennis onderbrengen in de IBA-Academy die 
zij in 2020 gezamenlijk geïnstalleerd zullen 
hebben. Dat veronderstelt een vorm van 
kennismanagement zodat Parkstad Limburg 
nog jarenlang in het POST-IBA-tijdperk 
daarop kan voortbouwen.

8 QUOTES 
FONS ASSELBERGS
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Geraadpleegde literatuur:

1. Handboek IBA (zomer 2015) hoofdstuk 4 “mutaties, de XXe eeuw in Parkstad” over de transformatie van de streek met kaartmateriaal
2. Ontwikkelraad 2 “Erfgoed, monumenten en kerken” o.l.v. Fons asselbergs (februari 2016)
3. Ontwikkelraad 3 “Structuur, kernen & linten” o.l.v. Kees Peterse (februari 2016)
4. “Historische-, analyse kaarten van historische linten” Studie door ruum_te architectuurlab, i.s.m. Kees Peterse) (februari 2016)
5. Ontwikkelraad 7 “Cultuur en expressie” (februari 2016)
6. Ontwikkelraad 8 “Actief landschap” (februari 2016) 
7. “Energiebesparing bij monumenten in Parkstad; kerken, kloosters, hoeves & kastelen”, een energiewaaier met toegesneden praktijktips voor duurzaam 

beheer en gebruik van monumenten door Evert Jan Nusselder in opdracht van IBA (oktober 2017)
8. “Kansen voor een toeristisch attractief landschap; west-schil Parkstad”, door Lodewijk Baljon landschapsarchitecten 
9. “Visiedocument. Perspectief voor kerken in het dekenaat Heerlen” (februari 2013) Paul Schumans i.o.v. WorldofWalas 
10. beknopte bouwhistorische verkenning met waardenstelling van Klein Rolduc en het Zusterhuis door ir. Piet Mertens (juni 2017)
11. studie herontwikkeling voormalige bibliotheek Heerlen tot centrum van archeologie als onderdeel van de openbare ruimte van het Romeins Kwartier, 

door Jo Coenen architect (juni 2017) 
12. “Universiteit van Socio-Ruimte; toetsing digitalisering U.S-R bestanden” door T.J. van Slooten (2016)
13. inzendingen open oproep dec 20

ERFGOED EN INNOVATIES

Fons Asselbergs
Piet Mertens
Kees Peterse
Wim van den Bergh 

CLEVER HERITAGE   Slimme oplossingen voor erfgoed

Ben Taken
Evert Jan Nusselder
Fred Humblé
Ingrid Beckers

Q-Team & geraadpleegde experts

Met dank aan Fons Asselbergs, Piet Mertens en Iva König voor het redactiewerk.
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SLIMME OPLOSSINGEN  
VOOR ERFGOED 
 
Monumenten zijn in grote mate identiteitsdragers, ze vormen als het  
ware de DNA van de streek. Vele monumentale complexen, zoals 
kloosters, hoeves en kerken hebben hun functie verloren of zullen die 
verliezen. Het vinden van een passende nieuwe bestemming ligt niet altijd 
voor de hand. Vaak is er sprake van hoge (onbeheersbare) energiekosten 
of is de regelgeving een beperkende factor. Leegstaande kerken, 
kloosters of hoeves kunnen bijvoorbeeld ook een nieuw leven krijgen 
als woonbestemming. Om dit mogelijk te maken biedt aanpassing van 
bestaande regelgeving uitkomst.

Eén van de belangrijkste aanbevelingen is dat, door slimme oplossingen, 
ervoor gezorgd moet worden dat het erfgoed behouden blijft, voor de 
identiteit van Parkstad. Een leeg kasteel vormt meer dan een gewoon 
leegstandsprobleem, evenals een leegstaande hoeve. Goed beleid over 
een langere periode kan veel erfgoed van Parkstad herstellen en een 
duurzame toekomst geven. Slimme technische oplossingen en innovaties 
zijn terug te vinden in de “Energiewaaier”, die speciaal voor het erfgoed 
in Parkstad gemaakt is.

Na de periode van de mijnbouw is Zuid-Limburg sociaaleconomisch 
en cultureel aan het kantelen geraakt. Na decennia van weinig 
samenhangende impulsen moet deze kanteling, deze transitie, vanuit een 
consistent perspectief worden begeleid. 
Het cultuurlandschap zal “ontrommeld” moeten worden van zijn 
dissonanten, om de samenhang weer zichtbaar te maken.Met deze en 
andere ingrepen (zoals in het Romeins Kwartier van de binnenstad van 
Heerlen en in de mijnwerkerskoloniën Treebeek en Laurdorp) wordt het 
DNA van Parkstad opnieuw herkenbaar en  
beleefbaar gemaakt. 

Naast de identiteit vormt het erfgoed oriëntatiepunten in de regio 
vanwege de historische ligging langs beken, wegen of vanwege de 
centrale plek in de buurt of regio. Revitaliseren is meer dan alleen 
restaureren. Het op termijn in stand houden van erfgoed moet expliciet 
geagendeerd worden. Zonder dat raken monumenten langzaam maar 
zeker in verval omdat ze erg kwetsbaar zijn.

Dit ambitiedocument is opgesteld op basis van een intensieve 
samenwerking tussen IBA en met de kennis van haar inhoudelijke experts 
en getoetst door het overkoepelende Quality-team.


