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Veranderende wereld
Over veranderprocessen, zeker in de bouw, 
bestaat veel verwarring. Velen dachten dat de 
crisis een zegen was om tot innovatie te komen. 
Anderen waren ervan overtuigd, dat de wereld 
weer vanzelf zou herstellen naar het niveau van 
voor de crisis.
Er veranderde wel degelijk wat, maar de 
perceptie van veranderen is selectief. We wennen 
snel aan verandering. Denk maar aan de iPhone, 
die slechts 10 jaar geleden als eerste smartphone 
met succes werd geïntroduceerd. Nu lijkt het al of 
hij er vanzelfsprekend altijd was.
De toekomstige tijd lijkt altijd verder weg te liggen 
dan de tijd achter ons. Als we het hebben over 
2030 lijkt dat onmetelijk ver weg te zijn, terwijl als 
we eenzelfde periode terugkijken (naar 2006), 
dan lijkt dat bij wijze van spreken gisteren te zijn. 
Als gedachtebepaling: 2006 was het jaar dat 
Youtube, breed werd geïntroduceerd. Wij beleven 
veranderingen uit het verleden geleidelijk terwijl 
een voorspelde verandering over 12 jaar als 
schoksgewijs wordt ervaren. We slaan als het 
ware 12 jaar over. Daardoor lijken toekomstige 
veranderingen buiten bereik.
 

De veranderingsnoodzaak is nu groter dan ooit. 
We kijken als mensheid inmiddels wezenlijk 
anders aan tegen de inrichting en doelen van 
onze maatschappij. Wezenlijk anders dan 15 
jaar geleden en uiteraard nog wezenlijker anders 
dan 30 jaar geleden. De nieuwe wereld botst 
daarbij door de snelheid van veranderen op 
oude routines en loopt daarbij vertraging op. 
Veranderen in een starre wereld is net iets meer 
dan even omschakelen, maar de toon wordt 
aldus wel gezet. Zo kijken we intussen toenemend 
anders aan tegen het begrip ‘waarde’. Naast 
economische waarde is er nu ook gevoelswaarde. 
Zaken als welzijn, cultuur, geluk, zingeving. Maar 
er ontstaat ook schaarste zoals t.a.v. energie en 
materiaal en momenteel ook mankracht. Je kunt 
in het kader van waarde en schaarste kortweg 
maar beter betekenisvolle zaken bezitten. De 
waarde wordt daarbij mede ontleend aan 
de toegevoegde waarde door gebruik. Hoe 
duurzaam zijn gebouwen die maar 8 uur per dag 
worden gebruikt en in het weekend niet, zoals een 
kantoorruimte of een school? Om over stadions 
maar niet te spreken. Het is in die zin interessant 
om naar het ‘niet-gebruik’ te kijken, daarmee 
de basis leggend voor een deeleconomie. Voor 
gebouwen betekent dat, dat de waarde die aan 
flexibiliteit wordt toegekend zal groeien. Het 
betekent ook dat de vraag individualiseert en 
dat we daarop industriële antwoorden moeten 
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vinden, die we met o.a. robotisering, 3d printen 
en customizing ook reeds in aanzet als het maken 
van de toekomst hebben ontdekt.

Zoals gezegd, veert de wereld na een crisis deels 
terug en gaat er een, weliswaar gekrompen, 
oude wereld door met waar deze was gebleven. 
Partijen die aan de oude rol vasthouden en 
de crisis hebben overleefd, kunnen nog steeds 
functioneren, maar de markt en marges worden 
krapper en krapper. Deze partijen kiezen voor 
de ‘red ocean’ (Blue Ocean Strategy, Kim et 
al. 2005) die bij een volgend incident zoals 
een crisis verder zal opdrogen. Zij zullen in de 
metafoor uiteindelijk als een vechtende haai in 
een overvolle (rode) plas spartelend ten  
onder gaan.

De kansen liggen juist in de ‘blue 
ocean’ gebaseerd op een herdefinitie 
van toekomst en kansen en inspelend 
op nieuwe economieën, andere 
klantwaarden en de feitelijkheden die 
zich in de wereld aandienen, zoals 
de geduide schaarste, de vergrijzing, 
leeneconomie, et cetera. Een omgeving 
waarin wordt geconcurreerd op 
kwaliteit, originaliteit, innovatie en 
waarde en niet primair op prijs  
en kosten.
 
De huidige bouwkolom articuleert nog steeds 
overwegend de oude wereld en de daarin 
herkenbare rollen; de architect, de constructeur, 
de aannemer, de installatieadviseur. Waar 
innovatie bijna één op één wordt vertaald 
in fysieke gestapelde innovatie (standalone-
producten) en niet wordt gezien als onderdeel 
van een systeeminnovatie. Het is zorgwekkend 
dat veel opleidingen nog sterk acteren vanuit 
oude rolmodellen en de bestaande bouwkolom 
en de veranderende wereld opvallend weinig aan 
de orde stellen. 

Om daadwerkelijk te vernieuwen moeten 
bestaande actoren buiten zichzelf treden en 
een tweede speelveld creëren waar ze zichzelf 
herontdekken. In feite is dat de Blue Ocean 
waarin startups die geen verleden hebben direct 
instappen. IBA Academy en IBA Labor creëren 
mede die Blue Ocean. Het is een plek waar 
bedrijven nieuwe projecten starten, nieuwe 
producten en diensten ontwikkelen, nieuwe 
partners vinden, nieuwe organisatiemodellen 
en rollen verkennen, nieuwe productiewijzen 
en processen exploreren en nieuwe markten 
aanboren.
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In dit document staat in hoofdlijnen omschreven 
hoe IBA Parkstad de komende tijd de industrie 
en het vakmanschap, Crafts & Manufacturing, 
in de regio voor zich ziet. Het is nodig om dat 
vast te leggen, vooral nu steeds duidelijker wordt 
dat het bouwen verandert. Voor Parkstad kan 
die verandering grote gevolgen hebben. Om de 
stad ‘toekomstproof’ te maken is er een IBA in 
Parkstad gestart. 

IBA Parkstad bestaat uit een reeks 
spraakmakende en hoogwaardige projecten die 
Parkstad transformeren en vernieuwen. Dit boek 
is onderdeel van een reeks die de ambitie en de 
projecten van IBA beschrijven. De andere delen 
richten zich op Stad, op Landschap, op Erfgoed 
en op Cultuur. Denk daarbij aan het oplossen van 
leegstand, het versterken van groene recreatie, 
de instandhouding van monumenten en tijdelijke 
kunstprojecten met de buurt. De boekdelen 
worden voorafgegaan met een algemene 
introductie en afgesloten met een samenvattend 
einddeel. 

Dit boekdeel richt zich op een technologische 
economie met de slimme en duurzame 
oplossingen voor de andere projecten. 
Middeleeuws erfgoed is bijvoorbeeld gebaat 
bij energiebesparende technieken die de 
verwarmingskosten drukken. Ook zijn er flexibele 
bouwsystemen nodig die vervanging, verplaatsing 
of verandering van gebouwen goedkoper maken. 
Parkstad profiteert hierbij van haar ligging 
midden in de innovatiefste technologiedriehoek 
ter wereld Eindhoven-Leuven-Aachen triangle 
(ELAt). De technische kennis die naast de deur 
ligt wordt gebundeld en ingekaderd tot een 
eigen kennisbron, de IBA Academy, die nu in 
IBA-projecten zijn toepassing vindt. IBA Parkstad 
functioneert als laboratorium en het is een motor 
voor vernieuwende ideeën en toonaangevende 
projecten.

Alles begint met een idee
Met de opgebouwde massa is het nu zover. 
De IBA Academy is per 1 januari 2017 
officieel van start gegaan. De stelling is dat 
alle nieuwe economische activiteiten beginnen 
met kennis en ideeën. Niemand spreekt tegen 
dat kennis en kennisinstituten een geweldige 
impuls geven aan een regio. Dat zien we 
overduidelijk bij onze technische universiteiten. 
Zowel rondom Delft, Enschede en Eindhoven 
ontstaat nieuwe bedrijvigheid. En wel zodanig 
dat bijv. Eindhoven enkele jaren geleden in 
New York door het Intelligent Community Forum 
(ICF) werd uitgeroepen tot de slimste regio ter 
wereld, daarmee Silicone Valley en Shanghai 
verdrukkend. Ook in crisistijd kende de regio 
Eindhoven nog steeds een sterke economische 
groei en dat ondanks het gegeven dat het 
dominante Philips zich grotendeels uit de regio 
terugtrok! Vanzelfsprekend heeft dat te maken 
met de aanwezigheid en activiteiten van leidende 
kennisinstellingen, die zichzelf met hoogstaand 
onderzoek in de wereldtop weten te nestelen en 
jaarlijks een wolk van fris denkend talent uitstoten 
en daarmee de hele omgeving positief infecteren.

Een dergelijke gedachte zit ook achter de IBA 
Academy. Hoe kun je een betere impuls geven 
aan een regio (de IBA-gedachte) dan te werken 
aan een goede kennisinfrastructuur. Door hetgeen 
er is te bundelen tot een herkenbare kracht, 
door onderdelen te versterken en door nieuwe 
initiatieven te steunen en te ontwikkelen. Daarbij 
qua kennisaanbod de regio enigszins breder 
definiërend dan strikt hetgeen zich in Zuid-Limburg 
afspeelt. Het gaat immers om hetgeen waartoe 
kennis leidt en niet per se het zelf overal specialist 
in willen zijn. Het gaat om het doel en kennis is 
een middel. Zeker als we de internationale kennis-
as (van Aken, via Limburg tot Hasselt) durven te 
benoemen en erkennen (hij is er in feite al), biedt 
deze een enorme potentie om als internationale 
regio een ecosysteem te vormen waarvan 
Parkstad gretig kan profiteren. Het is daarom 
dat de IBA Academy deze kennis-as niet alleen 
omarmt, benoemt en erkent, maar juist articuleert, 
stimuleert en uitbouwt.

I: WERK VOOR PARKSTAD
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Net als de genoemde voorbeelden (Delft - ICT, 
mobiliteit, Enschede - textiel, Eindhoven – design, 
automotive) is het verstandig om zowel uit te gaan 
van hetgeen de regio reeds aan kracht mobiliseert 
als ook op de vraag die zich euregionaal en 
internationaal manifesteert (de afzetmarkt beperkt 
zich niet tot de regio), alsmede naar wat de 
regio (en omgeving) reeds aan kennis te bieden 

heeft. Unieke regionale posities zijn Delfstoffen 
(zilverzand, kalksteen), Mijnwater, Chemie (DSM 
en Chemelot), Data (Brighlands Smart Services 
Campus), Zorg (Zorgboulevard), Maakbedrijven 
(vanuit de toeleverende industrie en ambacht in 
de mijntijd) en Toerisme & Recreatie (World Travel 
& Tourism Award).

 

 

 Delfstoffenpositie – Nijverheid
De Romeinen verwarmden in Parkstad hun 
boerenbedrijven – villa rustica’s – al met 
steenkool. Vanuit de abdij Kloosterrade 
(Rolduc) werd vanaf de 15e eeuw meer 
geïnvesteerd in de mijnbouw. De industrialisatie 
van de steenkoolwinning in de 20e eeuw 
bracht de regio vervolgens grote welvaart en 
vakmanschap. Op bescheiden schaal werd ook 
bruinkool en grind gewonnen. Het zilverzand 
dat tegenwoordig door Sibelco, De Groot & 
Zonen en Beaujean in Parkstad gewonnen 
wordt, is van een uitzonderlijke zuiverheid en 
vindt zijn weg naar hoogwaardige glasschermen 
in smartphones, tablets en navigatiesystemen. 
De Kunradersteengroeve (kalksteen) en 
Sibbergroeve (mergel) delven en bewerken 
een bijzondere natuursteen voor nieuwbouw, 
restauratie en landschapsinrichting.

Energie, Mijnwater, Waterkracht
Een bruikbare erfenis van de steenkoolmijnen 
is haar enorme ondergrondse infrastructuur. Dit 
gangenstelsel staat vol met water, mijnwater. 
Dit water wordt opgewarmd door het magma 
van de aarde, en kan als bron, buffer en 
transportmedium gebruikt worden voor 
duurzame energie. 
Een motor voor de energietransitie is het 
regionale ambitiedocument PALET (Parkstad 
Limburg Energietransitie) dat inzet op besparing 
(beter isoleren gebouwen en elektrische auto’s) 
en duurzame opwekking (wind, warmte/koude-
opslag en zon).
Onderzoek (bron: ICIS, UM) toont daarnaast 
aan dat bedrijfsterreinen in de zomerperiode 
‘heat islands’ zijn. Dit zou in combinatie met het 
grote dakoppervlak ingezet kunnen worden 
voor energieopslag en –opwekking. Hoewel 
waterkracht regionaal gezien relatief weinig 
oplevert kan het beken in het landschap een 
nieuwe betekenis geven. 

Chemie, Productontwikkeling, 
materialen 
De belangrijkste spin-off van de mijnbouwperiode 
is Dutch State Mines (DSM). Het gebied heeft 
zich onder de naam Chemelot verder ontwikkeld 
tot een broedplaats voor vernieuwing met o.a. 
Brightlands Chemelot Campus (chemie en 
duurzame productontwikkeling), Sabic en Basic 
Pharma. Kansen liggen in reductie van gewicht 
van bouwwerken, met de sterkste vezel ter 
wereld - Dyneema. De recycling van kunststoffen 
en de massaproductie van onderdelen leidt 
tot materialen, componenten en halffabricaten 
die verwerkt kunnen worden tot oneindig veel 
klantgerichte eindproducten. 

Data 
De economische herstructurering van Zuid-
Limburg na de mijnsluitingen leidde in Heerlen tot 
de vestiging van de drie rijksadministratiekantoren 
ABP, CBS en Belastingdienst. In 1984 volgde de 
Open Universiteit, dat gespecialiseerd is in hoger 
afstandsonderwijs en digitale leeromgevingen. 
Hieraan is een logisch vervolg gegeven met het 
provinciale Brightlands-initiatief in Heerlen van 
de Smart Services Campus, een broedplaats van 
nieuwe initiatieven en innovatieve bedrijven op 
het vlak van digitale technologieën. 

Zorg(specialisaties) 
Op het gebied van zorg bepalen internationale 
en zeer innovatieve zorgtechniekbedrijven als 
Medtronic, Abbott, Fortimedix, Arion/Swash, 
Qwiek, Acist, DBSL, Fact Domotica, I-cane, 
etc. het beeld langs de snelweg van Sittard 
naar Aken. In de regio zijn verder de medische 
faculteiten in Aken en Maastricht toonaangevend. 
De Brightlands Maastricht Health Campus is 
verbonden aan die laatste. Het terrein rondom de 
Mondriaan Zorggroep en Zuyderland Ziekenhuis 
heeft zich ontwikkeld tot de zorgboulevard van 
Parkstad waarin verschillende zorginstanties dicht 
bij elkaar liggen, verbonden via een centrale 
openbare ruimte.

Maakbedrijven 
Veel maakbedrijven hebben als toeleveranciers 
van de steenkoolindustrie hun wortels in de 
streek, waaronder bijvoorbeeld de vandaag 
de dag nog bekende Schoenfabriek Emma, 
Hilhorst Tegels & Sanitair, Stelrad, Scheldebouw, 
Naebers Elektro-techniek, GDO, Naebers 
Elektro-Techniek en Fijnmechanische Industrie 
Oostwegel. Parkstad telt 1700 kwalitatief 
hoogwaardige ambachtsbedrijven in de bouw. 
Deze internationaal opererende, maar lokaal 
gevestigde bedrijven leveren specialistisch 
maatwerk op basis van nieuwe technologie. 
Na de sluiting van de mijnen hebben de 
vervangende industrieën (de automotive 
bijvoorbeeld) ook hun sporen achtergelaten, 
waarvan VDL regionaal een boegbeeld is. 
Tevens ontstaan tal van nieuwe ambachten 
en type samenwerkingen waarmee bedrijven 
als Openplus/Batchforce (3D-printing, CNC) 
en Meijs Motorman (elektrische bromfiets) 
vooroplopen. 

Toerisme & Recreatie 
Het bewustzijn van Parkstad als aantrekkelijke 
regio is in 2016 door de World Travel & 
Tourism Council bevestigd met de prestigieuze 
onderscheiding van beste toeristische 
bestemming ter wereld. Haar aantrekkelijke en 
vruchtbare landschap nodigt uit tot bezoek. Al 
vanaf de laatste ijstijd is sprake van permanente 
bewoning. Bekend zijn de grote monumenten 
romeins Thermenmuseum, abdij Rolduc of kasteel 
Hoensbroek, maar ook de met de beekdalen 
verbonden hoeves en kastelen met restaurants, 
hotels, tuinen, etc. die het gebied bezoekwaardig 
maken. 
De nieuwe skihelling op de grootste steenberg 
van voormalige Staatsmijn Wilhelmina gaf het 
gebied een impuls na de sluiting van de mijnen. 
Andere grote attracties als Mondo Verde en 
Gaia ZOO en events als Pinkpop, Cultura Nova 
en het International Breakdance Event IBE zijn 
bekende voorbeelden die Parkstad definitief 
toeristisch en recreatief op de kaart hebben 
gezet. 

Wat Parkstad al te bieden heeft
De sterktes en kansen i.r.t. bouwen in Parkstad liggen op terreinen als:



6

Vergrijzing
Met het verschuiven van de gemiddelde leeftijd 
veranderen bestedingspatronen, verschuiving 
van werken naar wonen en recreëren, ook 
een andere vraag naar wonen en recreëren, 
zorgbehoeften, zorgen over de toekomst na 
de grijze golf, etc. Reden temeer om te werken 
aan het attractief zijn voor jongeren o.a. door 
interessante opleidingen te bieden. De koppeling 
van de vergrijzing met gezondheidstechnologie 
o.a. gericht op gezonde gebouwen biedt 
in die zin ook kansen een reeds bestaande 
kennispositie uit te bouwen en een inspirerende 
omgeving te vormen voor startups waarbij 
naast enthousiaste jongeren ook de ervaring 
en drive van actieve 65+-ers een belangrijke 
meerwaarde voor de economische ontwikkeling 
van de regio kunnen hebben. 

Krimp 
De krimp is in feite een gevolgtrend. Een zichzelf 
versterkende beweging die leidt tot leegloop 
die weer leidt tot een verdere afname van 
aantrekkelijkheid om er te wonen. Het vraagt 
om creativiteit om deze beweging tot staan te 
brengen en is zoals zoveel trends niet alleen 
maar een bedreiging. Het biedt nadrukkelijk 
ook kansen voor het enten van new business 
en nieuw elan. Er ligt een stedenbouwkundige 
opgave van formaat, waarbij we ons nog 
ongemakkelijk voelen. 
Krimp leidt naast een nieuwe ruimere 
voorzieningenstructuur tot een overschot aan 
ruimte variërend van de woningmarktvoorraad, 
bedrijventerreinen, het erfgoed tot de culturele 
productie. Technisch gesproken vraagt krimp om 
flexibiliteit, een ademende stad. Hierbij wordt 
ingespeeld op afboeken van m2’s, maar tevens 
op nieuwe kansen die een overdaad aan ruimte 
met zich meebrengt.
 
Klimaatverandering
Behoeft nauwelijks toelichting, maar duidelijk is 
dat dit marktbreed een impact gaat krijgen op 
onze consumptie (vlees, exotische producten), 
het energieverbruik, het aan banden leggen 
van de uitstoot van broeikasgassen (waarvan 
CO2 er een is), de watervoorziening, etc. Deze 

ontwikkelingen zullen ons enerzijds beperken, 
maar bieden ook kansen aan creatieve 
substituties. 

Schaarste fossiele energie en materiaal
Met de toename van bevolking en welvaart 
consumeren we steeds meer energie en 
materiaal. Voor energie bestaan inmiddels 
duurzame alternatieven en die transitie is reeds in 
volle gang. De materiaalschaarste wordt echter 
ook langzaam voelbaar. Belangrijk is om hierop 
te anticiperen met hernieuwbare materialen, 
het reduceren (reduce) van materiaalgebruik 
(waarom wegen gebouwen 1500 kg/m2?), 
het hergebruiken (reuse) van componenten 
en producten, waarbij gebouwen zelf een 
materialenvoorraad zijn. Dit laatste stelt wel eisen 
aan de bouwtechniek (rethink) die verschuift van 
sloopbaar naar demontabel en die vraagt om 
standaardisatie. De aandacht voor onderhoud, 
opknappen, renovatie en herbestemming 
(refurbish) zal toenemen. En tot slot is recycling 
te beschouwen als buitenbocht van het circulaire 
denken, waarbij afgedankte materialen weer als 
grondstof dienst kunnen doen. 

Gebruiker
Het is haast beschamend dat we de gebruiker 
nog centraal moeten stellen. Zelfs waar men 
claimt vanuit de gebruiker te denken, blijft het 
vaak bij een oppervlakkige interpretatie. Het 
wordt ook net zoals bij duurzaamheid misbruikt 
in commerciële uitingen. Dat zijn de symptomen 
waaruit blijkt dat we nog slechts aan het begin 
staan van een transitie die uiteindelijk een grote 
impact gaat krijgen. We denken nu in kosten, 
maar het gaat straks over waarde. Gebruikers 
zijn uit op meerwaarde, transparantie, lange 
termijn relaties en dus vertrouwen, verrassing, 
kansen en vooruitgang. Aanbieders denken in 
dingen, gebruikers in diensten. Van bezit naar 
gebruik. Úser centred vraagt dus niet om een 
oppervlakkige trukendoos, maar is een ware 
transitie gericht op nieuwe businessmodellen.

Sociale Duurzaamheid 
Duurzaamheid is ook als begrip geëvolueerd. 
In de eerste generatie werd het bijna een op 

een met energie geassocieerd. Later ook met 
materiaal en water en alles wat met de zorg 
over de roofbouw op onze planeet (Planet) 
heeft te maken. Duurzaamheid kan ook een 
verdienmodel zijn waarnaar het woord Profit 
in de triple P verwijst. Dat laatste staat ook 
kort bij de derde P van People, die met het 
woord waarde is te associëren. Het gaat dan 
over sociale duurzaamheid met begrippen als 
Flexibiliteit/Aanpasbaarheid, Toegankelijkheid, 
Gezondheid en Comfort, Veiligheid, Impact op 
de omgeving en Overlast bij onderhoud. 

Automatisering 
Automatisering is een technologische 
ontwikkeling die past in de IT-revolutie waarvan 
wij deel uitmaken. Vaak wordt er op de rem 
gedrukt vanuit een zorg over werkgelegenheid. 
De denkfout hierbij is dat we inkomen nodig 
hebben, maar niet per se willen werken. Wat we 
eigenlijk nastreven is dat we betekenisvol willen 
zijn en daarnaast een inkomen nodig hebben 
om als praktisch ruilmiddel te kunnen gebruiken. 
Zoals zo vaak in de geschiedenis is gebleken 
is de technologie wel af te remmen, maar niet 
tegen te houden. We gaan (als voorbeeld om 
de impact te illustreren) bestuurderloos rijden 
en beseffen nog maar half wat dit betekent 
voor het bezit van een auto. En moeten we ons 
nog wel verplaatsen als we ook virtueel met 
hologrammen een haast reëel contact kunnen 
hebben? 
Het lijkt op dromen, maar tegelijkertijd beseffen 
we dat dit over 20-30 jaar realiteit is. Daarnaast 
moeten we vaststellen dat we in de hedendaagse 
stedenbouw hier nog lang niet op anticiperen. En 
dan hebben we met de bestuurderloze auto nog 
maar een enkele ontwikkeling te pakken die de 
automatisering met zich meebrengt.
Die automatisering heeft nog een interessante 
dimensie. De meerwaarde zit ook in het 
realiseren van taken die wij als mensen moeilijk 
of niet kunnen. Bijv. het uitvoeren van gevaarlijke 
operaties, mensonwaardig zwaar werk, 
extreem precisiewerk (bekend is de robot voor 
oogoperaties), reactief doseren, het produceren 
van gedefinieerde 3D-producten (het nieuwe 
maken), etc. 

DOMINANTE TRENDS VOOR DE BOUW
Groeiende behoeftes die ontstaan rondom actuele grote en snelle veranderingen in de wereld:

Slimbouwen
Slimbouwen biedt voor Parkstad een kans en 
middel om samenhang in innovatie van het maken 
te creëren ten faveure van gebruikers, eigenaren, 
een duurzame samenleving en de lokale 
economie. Slimbouwen is een verbindende visie 
op bouwen, renoveren en vastgoed (Lichtenberg, 

2005). Dit als reactie op de zich aandienende 
maatschappelijke problemen. Het produceren en 
gebruik van conventionele gebouwen consumeert 
ruim 40% van alle energie en genereert ook 
ca. 40% van alle CO2-uitstoot, het genereert 
door een overdaad aan materiaalgebruik 
veel transport en een veel te groot aandeel 
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(ca. 35%) in de nationale afvalberg. Denk 
daarnaast aan het ongezonde binnenklimaat  en 
veiligheidsissues en het wordt duidelijk dat de 
bouwnijverheid en vastgoedsector een enorme 
footprint veroorzaken. Het bouwen en beheren is 
daarnaast met alle faalkosten en inefficiëntie in de 
veel te complexe keten, op bouwplaatsen en in 
exploitatie, te kostbaar geworden.  
Slimbouwen behelst een reset van het ontwerp-, 
maak- en gebruiksproces. De truc daarbij is 
om het proces te ontwarren en verdelen in 
een beperkt aantal onderling onafhankelijke 
deelprocessen. Centraal daarin staat het 
creëren van een situatie waarbij (nagenoeg) 
alle installaties incl. leidingen in één stap kunnen 
worden aangebracht. In het conventionele 
bouwen komen de installateurs gedurende het 
hele proces vele keren terug om telkens een 
klein stukje uit te voeren. De rest is wachten op 
anderen. Een kenmerk van een Slimbouwen-
proces is dat de installaties met leidingsystemen, 
zoveel mogelijk geprefabriceerd, sneller en in één 
keer worden aangebracht. 
Om het in één keer installeren mogelijk te maken 
moeten in de stap(pen) daarvoor (te weten 
fundering, skelet of dragende wanden, vloeren 
alsmede gevels en dak) voorzieningen worden 
getroffen. Daarvoor zijn gedurende de 15 
jaar ervaring speciale producten ontwikkeld, 
met name dubbelschalige vloeren en wanden 
waarbij één zijde (een topvloer of voorzetwand) 
later bij de afbouw wordt gemonteerd. Na 
het aanbrengen van de installaties in de dan 

nog openliggende tussenruimte, volgt dan 
nog de afbouw, de genoemde topvloeren en 
voorzetwanden, maar ook de buitenbekleding en 
afwerkingen. 
Door topvloeren, goten, plinten en/of 
voorzetwanden demontabel uit te voeren kun 
je ook achteraf gemakkelijk bij de leidingen 
voor onderhoud of mutaties. Mede daardoor 
zijn Slimbouwen-gebouwen aanpasbaar, 
geschikt voor meerdere functies en circulair. 
Door de dubbelschalige wanden en vloeren 
wordt bovendien 50% aan materiaal en 
gewicht bespaard. Flexibiliteit, circulariteit en 
materiaalbesparing dragen substantieel bij in 
een duurzaam resultaat en al met al blijken 
Slimbouwen-gebouwen door de efficiëntie en 
spectaculaire besparingen zeer concurrerend te 
zijn. Inmiddels is dit in de praktijk aangetoond 
bij ruim 100 projecten van klein tot groot. Het 
bouwen gaat sneller met minder mensen en met 
minder hectiek.
Door de opknip van het proces in een beperkt 
aantal grotere onderdelen zoals bijvoorbeeld 
casco, omhulling, installaties en afbouw kan 
de ontwerper samen met de beoogde makers 
van deze opgeknipte onderdelen en de inbreng 
van hun kennis, het gebouw vooraf efficiënt 
ontwerpen/engineeren en later zo mogelijk ook 
beheren. 

Slimbouwen en IBA
Slimbouwen is voor IBA van bijzonder belang 
omdat het een concurrerende bouwwijze oplevert 
die met meer kwaliteit budgettaire ruimte creëert 
voor de gebruiker, bijvoorbeeld om in energie en 
duurzaamheid te kunnen investeren. Slimbouwen 
geeft daarnaast structuur aan het totaalproces 
van grondstof via componenten, handwerk en 
bouwdelen tot gebouwen alsmede het realiseren 
van kringlopen op lokaal niveau. Dat geeft 
houvast aan handwerkers en producenten zoals 
bij Scheldebouw (geveltechniek), Stelrad, diverse 
skeletbouwers en afbouwsystemen (o.a. Mosa 
panels).
Door het opbouwen van ervaring met deze 
kwalitatief hoogstaande, concurrerende en 
op waarde gerichte bouwwijze ontwikkelt 
Parkstad bovendien een economische kracht 

oplevering

integraal
ontwerp

casco

schil

installaties

afbouw

Het bouwproces in 4 stappen opgeknipt volgens de Slimbouwen-methodiek.
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gericht op een groter afzetgebied ver buiten 
de stadsregio met veel businessopportunity’s 
en werkgelegenheid. Dit te meer daar het 
om een industriële innovatie gaat waarbij 
meer mensen lokaal bij voorbereiding en 
productie zijn betrokken en minder mensen bij 
de montage op locatie noodzakelijk zijn. Met 

de concurrentiekracht vergrotende visie van 
Slimbouwen krijgen projecten aldus maximale 
impact op de ontwikkeling van Parkstad.
Niet onbelangrijk is dat IBA Labor resp. IBA 
Academy de bronkennis achter Slimbouwen via 
het Q-team en de Stichting Slimbouwen aan zich 
heeft gebonden. 

 

II. PROJECTEN

Om IBA als geheel te doen slagen is in 2016 
een uitvoeringsprogramma van 50 projecten 
vastgesteld. Bij 27 projecten zijn 67 initiatieven 
betrokken die specifiek gericht zijn op technische 
innovaties. Deze experimentele initiatieven 
hebben een aantal waardevolle thema’s voor 
Parkstad blootgelegd. Aan de ene kant komen 
deze thema’s voort uit waar de regio sterk 
in is en aan de andere kant reageren ze op 
dominante trends in de wereld. Het gebied staat 
bijvoorbeeld bekend om haar delfstoffenwinning 
zoals kolen en kalksteen en tegenwoordig ook 
zilverzand. Verduurzaming en circulaire bouw 
zijn echter behoeftes die steeds belangrijker 
worden. Als voorbeeld is er het voorstel om de 

nieuwe fietsverbinding Leisure Lane te bouwen 
met gerecyclede materialen en het lokale 
Kunradersteen. Vanuit dit soort projecten ontstaat 
een nieuw technisch specialisme ‘Duurzame 
bronnen’ die zowel aansluit bij de vraag als 
hetgeen waarin de streek sterk is. Kansrijker kan 
het niet zijn.

De door sterktes en trends geïndiceerde 5 
nieuw gevormde thema’s (zie fig.), verschaffen 
de projecten een maximale impact op de 
transformatie van Parkstad. Bovendien stimuleren 
deze thema’s de onderlinge samenwerking en 
geven ze richting aan het ondernemerschap.  
De projecten vormen aldus geen los zand, maar 
een waardevol geheel voor de industriële en 
ambachtelijke bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Thema’s op de kruispunten  
van sterktes en trends
1. Duurzame bronnen
2. Doelgroepgerichte zorg + gezondheid
3. Effectieve waardegestuurde IT
4. Effectieve waardegestuurde zorg  

en gezondheid
5. Het nieuwe meesterschap 

  Dominante trends (inter)nationaal 
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Een appartement wordt 
uit de Superlocal-flat 
gehesen in november 
2017 om hergebruikt  
te worden.

© Elma Durmisevic 
grondlegger en bedenker 
van het GTB Lab dat onder 
het dak flexibele ruimte voor 
experimenten heeft.

Wat precies verstaan wordt onder de thema’s 
en welke projecten daarbij horen, wordt 
hieronder toegelicht. Projecten hebben vaak 
raakvlakken met meerdere thema’s, maar bij 
de onderverdeling is uitgegaan van waar 
het project het meest in kan betekenen. 
Onderwijsprojecten zijn een aparte categorie.  

1 = Duurzame bronnen
Met de duurzame bronnen speelt de voormalige 
industrieregio in op klimaatverandering, 
schaarste en een meerwaarde voor gebruikers. 
Energie- en grondstofbronnen zijn duurzaam 
als ze te recyclen zijn aan het einde van hun 

gebruik en geen negatieve effecten op het 
milieu hebben. De spectaculaire recycling van 
complete appartementen uit hoogbouwflats 
wordt gedemonstreerd met het experimentele 
IBA-project Superlocal, waarin materialen 
lokaal blijven, lokale partijen samenwerken 
en een lokale meerwaarde voor de wijk wordt 
gecreëerd. In het laboratorium voor Green 
Transformable Buildings (GTB Lab) worden op 
het hoogste niveau technieken en producten 
uitgevonden voor het circulaire bouwen waarin 
sloopafval of energieverlies niet meer bestaat 
en de veranderende eisen van de gebruiker 
gefaciliteerd wordt. In samenwerking met 
bedrijven worden deze uitvindingen in Parkstad 
getest en in praktijk gebracht. Nieuwe duurzame 
technieken worden ook ingezet voor het IBA-
project Leisure Lane en de aangesloten routes 
die de grotere en kleinere bezoekwaardigheden 
in de regio ontsluiten. Daarbij wordt verharding 
bijvoorbeeld gemaakt van ‘natuurasfalt’ dat 
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bestaat uit het lokaal gewonnen Kunradersteen. 
Met deze voorbeeldprojecten geeft IBA vorm 
aan de transitie van de regio naar een toekomst 
gebaseerd op duurzame bronnen. 

2 = Doelgroepgerichte zorg + gezondheid
De vergrijzing is een uitdaging waarin de regio 
vooroploopt. De IBA-projecten HogerOp 
Heerlerbaan, Elisabeth Stift en WoonTuin zijn 
hiervan mooie voorbeelden, niet alleen omdat 
ze zorg met verduurzaming van bestaande 
gebouwen combineren, maar vooral omdat ze 
op maat gesneden huisvesting speciaal voor 
ouderen bieden. In hun gebouwen maken 
Internettechnologie en elektronica de woningen 
(domotica) levensloopbestendig. Fysieke en 
digitale ontmoetingsplekken ondersteunen 
sociale activering en leveren een meerwaarde 
voor de buurt. Het aanpassen en renoveren van 
bestaande gebouwen zorgt bovendien voor 
zorg en wonen op een betaalbaar niveau en het 
behoud van beeldbepalende elementen voor de 
wijk. Met deze voorbeeldprojecten laat IBA zien 
dat de huidige vergrijzing de regio vooral haar 
kracht kan laten zien. 
De ontwikkeling van doelgroepgerichte zorg- en 

gezondheidsoplossingen betreffen concepten 
op basis van levenslang wonen, inclusiviteit door 
gemengde doelgroepen, bevorderen van inzet 
kennispotentieel bij 65+ers, gezonde omgevingen 
(healing environments), zelfstandig leven met 
een beperking met een link naar ‘Het Dorp’ 
in Arnhem, gezond wonen en werken gericht 
op binnenklimaat, empathische aanpasbare 
woonconcepten gebaseerd op zelflerende 
algoritmes (predictive technology), etc. En zo vele 
uitdagingen waarin de regio veel kan betekenen.

3 = Effectieve waardegestuurde IT
Materialen en talenten krijgen opnieuw 
waarde door effectieve IT-oplossingen. 
Grondstoffen raken op en de hoge kosten 
van sloopwerkzaamheden vragen om een 
betere aanpak. Re-Use Parkstad inventariseert 
materialen en gebouwen en legt ze vast in een 
database. De koppeling van data aan projecten 
is een middel om materialen hoogwaardig te 
hergebruiken en gebouwen duurzaam en sociaal 
te kunnen ‘demonteren’. De bruikbaarheid geeft 
materialen opnieuw waarde en de zorgvuldige 
verwerking creëert arbeidsplaatsen, die vervuld 
kunnen worden door mensen met een afstand 

Start van de duurzame 
sloop van Mondriaan 
Heerlen met de methode 
van Re-Use Parkstad in 
september 2016.
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tot de arbeidsmarkt. Eigenaarschap van de 
materialen wordt vastgelegd met behulp van een 
nieuwe databasetechniek genaamd blockchain, 
zodat materialen op een flexibele wijze ingezet 
kunnen worden en vraag en aanbod efficiënt op 
elkaar afgestemd. 
Daarnaast speelt Parkstad in op een verschuiving 
van een economie van bezit naar die van gebruik. 
De database geeft materialen en producten 
een tweede, derde, misschien oneindig leven, 
waarmee het bedrijfsmatig interessant wordt om 
producten te maken met betere prestaties, die 
langer meegaan, makkelijker te onderhouden en 
in te bouwen zijn en waarin de gebruiker centraal 
staat. Met Re-Use Parkstad zet IBA de toon 
om IT op een waardevolle manier in te kunnen 
zetten voor een circulaire economie. Daarnaast 
krijgt IT ook grote betekenis in het gebruik van 
gebouwen, het energiemanagement, de zorg 
voor ouderen die aldus langer thuis kunnen 
wonen, de voorspelbaarheid van het gebruik en 
de aansturing van bijbehorende acties, bediening 
op afstand, het beheren van gebouwen, detectie 
van storingen, etc.

4 = Effectieve waardegestuurde zorg + 
gezondheid
Zorg en gezondheid wordt in Parkstad in 
toenemende mate rondom nieuwe waardes 
georganiseerd. Center Court is hierin het 
voorbeeldproject van IBA. Dit wordt een ware 
bewegingsboulevard in Kerkrade dat effectief 
sport-, gezondheidskennis- en zorgactiviteiten 
combineert. Sportverenigingen en scholen uit de 
buurt zijn hierbij betrokken. Zorg en gezondheid 
heeft naast de zorg zelf en haar inbedding in 
de sociaal-culturele omgeving, ook nadrukkelijk 
een bouwkundige dimensie; het gebouw waarin 
gewoond en verbleven wordt alsook de locatie 
daarvan in de wijk en het landschap. Met het 
Center Court op het ziekenhuisterrein krijgt het 
centrum van Kerkrade via het ‘balkon’ vrij uitzicht 
op het Ansteler beekdal, wat voor de openbare 
ruimte een betekenisvolle aanwinst is. De toekomst 
ligt in een integrale gezondheidsomgeving waarin 
de gebruiker centraal staat. Het organiseren van 
zorg rondom waarden betekent onder andere 
meer zelfstandigheid mede op basis van (bouw)

technische ondersteuning en hulpmiddelen. Dat 
is wat cliënten willen, maar wat ook effectiever is 
en aanzienlijk minder zorgkosten oproept. Meer 
zelfstandigheid kan ook het sociale isolement 
voorkomen. Elkaar bezoeken, jeugd in de buurt 
om een boodschap te doen en in ruil af en toe op 
de baby passen, et cetera.

Met de beschikking over zoveel zorgkennis 
zouden ateliers waarin met kennisinstituten 
en bedrijven uit de regio gewerkt wordt aan 
gezonde gebouwen een kans zijn. Dit te meer 
daar, gelet op de huidige inzichten met betrekking 
tot de gezondheidstoestand in gebouwen, dit een 
serieus topic voor de nabije toekomst wordt.
Er zijn kansen en plannen om in de regio een 
Master Sustainable Healthy Built Environment met 
daaraan gekoppeld een onderzoeksprogramma 
op te zetten. Daarbij zijn Zuyd en de Universiteit 
Maastricht de trekker, maar ook wordt beoogd 
daarbij oa. Het RWTH te betrekken. Over het 
economisch belang en de vraag bestaat geen 
twijfel, evenmin over de zingeving vanuit een IBA-
perspectief, maar de onderwijsinstellingen zelf 
moeten hier nog drempels overwinnen.

5 = Het nieuwe meesterschap
In Parkstad ontstaat een nieuw meesterschap 
als reactie op de schaarste aan materialen 
en de hernieuwde waardering voor ambacht. 
Meesterschap is de volmaakte beheersing 
van een ambacht waarin niet alleen plezier 
in het vak schuilt, maar ook de filosofie dat in 
de meester-gezelrelatie de ervaring het beste 
doorgegeven kan worden. Deze concepten 
komen samen in het IBA-projecten als Slotlab en 
VakWerkHuis Barbara waarin nieuwe en oude 
ambachten verbonden worden. Er wordt een 
basis gelegd voor de ‘school der ambachten’ 
die het vakmanschap van restauratie doorgeeft. 
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan inzicht in nieuwe 
bouwmethodes via het 3D-printen van de 
torenspits met als nevendoel nieuwe toepassingen 
in de productontwikkeling van de renovatie. 
Het project verhoogt de attractiewaarde 
voor bezoekers en prikkelt de jeugd en de 
bouwindustrie om mee te doen. 
Daarnaast zet IBA een eenvoudig instrument 
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in dat heel nuttig blijkt in het bruikbaar maken 
van tochtige en koude monumenten. Deze 
Energiewaaier Erfgoed bevat een aantal 
handzame opties voor historische kastelen, 
hoeves en kloosters ter verbetering van 
het gebruikscomfort, het verlagen van het 
energieverbruik en het opwekken van duurzame 
energie, die tegelijkertijd de voor de streek 
waardevolle karakteristieken behouden. 
Duurzame technieken versterken de waarde 
van het erfgoed, het landschap en de identiteit 
van de regio. Die betekenis overstijgt daarbij de 
inzet bij louter erfgoed, want ook in het nieuwe 
bouwen blijft naast standaardisatie en het bieden 
van opties ook een behoefte aan individueel 
maatwerk bestaan. Het nieuwe meesterschap 
kan op basis van rationalisering van zeer kleine 
series van grote betekenis zijn. Het nieuwe 
meesterschap geeft de geschiedenis van het 
maken in de regio toekomst. 

De boshellingen, beekdalen en Parken zijn een 
troef voor een nieuw model van verblijfstoerisme 
waarin het landschap herontdekt wordt. Sleeping 
Experience maakt creatief gebruik van het 
bestaande vastgoed door nog onontdekte 
plekken tijdelijk of permanent in te richten als 
unieke hotelkamers. Een ZLSM-treinstel, hoeve of 
loods wordt binnen een oogwenk ‘slaapklaar’ 
gemaakt door de inbouw van een complete 
voorgefabriceerde kamer waarbij alle benodigde 
voorzieningen zijn inbegrepen. De drager 
(landschap en vastgoed) blijft onaangetast en het 
ingebouwde onderdeel kan efficiënt naar wens 
hergebruikt, vervangen of verplaatst worden. 
Afbouwbedrijven kunnen zich met de flexibele 
inbouwtechnieken onderscheiden en zelfs 
doorgroeien tot een volwaardig inbouwindustrie. 
Daarmee verwerft het vakmanschap van de regio 
zich niet alleen een sterk concurrerende positie 
ten opzichte van traditionele bedrijven. Voor het 
toerisme creëert het tevens een duurzame bouw 
die belangrijke landschappelijke waarden intact 
laat en tegelijkertijd het landschap economisch 
productief maakt. Dit IBA-project bouwt voort op 
de recente onderscheiding van beste toeristische 
bestemming ter wereld. Voor een duurzaam 
toerisme is de inbouwindustrie van belang voor 
het nieuwe meesterschap.

In de regio zelf en de omliggende regio’s is er een 
grote behoefte naar Het Nieuwe Meesterschap 
van Parkstad dat met meer dan 1700 
ambachtsbedrijven dagelijks unieke producten 
maakt van uitzonderlijke kwaliteit.
 

Manifestaties van de 
3D-geprinte toren van 
Slot Schaesberg in  
maart 2016.
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3D elements
3D elements is een in 3 richtingen schakelbare 
“bouwsteen”. Afhankelijk van detaillering en 
verbindingssysteem zijn allerlei toepassingen 
denkbaar zoals: display systeem, groene 
geluidswal, kunstwerk, speelgoed, IBA -gadgets 
tbv bezoekers, meubels in de openbare ruimten, 
gebouwen, als bekistingssysteem etc. Het is via 
spuitgieten in grote aantallen te produceren m.b.v. 
bijv. PP LG een relatief goedkope engineering 
kunststof. Het gebruik van recyclaat kunststoffen 
is mogelijk. Het concept is afhankelijk van de 
toepassingen in module maten van bijv. 30, 
90, 150, 300, 450 tot 600 mm te produceren. 
Uitgevoerd met een verbinding die op trek belast 
kan worden zijn grote overspanningen mogelijk.

ir. Rinus van den Berg  
(4D Design / TU/e / DSM)

Concept Urban Villa
Zoals meerdere malen gemeld in de door de 
bouwministeries georganiseerde Rondetafel-
bijeenkomsten ‘De Bouw in transitie’ van 
2015/2016 is de Urban Villa op basis van het 
Concept House zoals in 2012 gerealiseerd door 
de leerstoel Productontwikkeling TU Delft de 
kern van de ontwikkeling van een voorbeeld van 
gestapelde energiepositieve hoogbouw. Omdat 
het een nationaal voorbeeldproject betreft is 
de hoge ambitie gesteld als energiepositieve 
gestapelde woningbouw, naast lage ecologische 
voetafdruk, industriële realisatie, flexibiliteit van 
indeling voor bewoners en betaalbaarheid. 
Hoofddoel is het energiepositieve gebruik van 
de appartementen, dus ‘nul-op-de-meter’ en 
liefst nog beter: een Urban Villa van autarkische 
appartementen.

Vanuit de academische zijde is het moeilijk om 
direct de sprong naar de markt te maken. We 
hebben ervoor gekozen het ontwikkeltraject te 
splitsen in een systeemniveau, later gevolgd door 
het toepassingsniveau. Eerst wordt het systeem 
van de Urban Villa zorgvuldig ontworpen en 
ontwikkeld als ‘Systeem van systemen’ om te 
bewijzen dat energiepositieve appartementen 
mogelijk zijn. En pas daarna kunnen er 
toepassingen ontwikkeld worden, zoals in dit 
geval voor IBA Labor.

De te melden voortgang is derhalve de 
presentatie van het ontwerp van een Concept 
Urban Villa van vier verdiepingen op een 
imaginaire locatie in Delft aan de Schie. De 
locatie is imaginair om het project op een locatie 
te richten en daarmee het een duidelijk karakter, 
identiteit en herkenbaarheid te geven.  
We hebben in dit concept getracht de in 
het project opgewekte energie louter uit 
fotovoltaïsche (PV) panelen te betrekken. De 

consequentie is dat de gevels geheel bezet zullen 
worden met PV-panelen. Er is geen rekening 
gehouden met compenserende maatregelen 
als aardwarmte, noch met compenserende 
PV-panelen elders op het platteland. Alle 
energie wordt uit de gevels van de Urban Villa 
gehaald. Kenmerkend zijn dus de PV-panelen. 
Voor de architectuur betekent dit dat alle gevels 
donkerblauw of zwart worden. In dit geval 
zijn zwarte PV-panelen gekozen. De zwarte 
gevelkleur overheerst in de oost-, de zuid- en 
de westgevels. De dagkanten van de kozijnen 
hebben een kenmerkende kleur. De noordgevels 
hebben dezelfde kleur om de Urban Villa af te 
maken en een eigen karakter te geven. De Urban 
Villa is ontworpen in de plattegronden, in een 
kleine stedenbouwkundige opzet in verband met 
parkeren, uitzicht en schaduwwerking, in gevels, 
daken en interieurs.
Momenteel worden de installaties verder 
ontworpen en ontwikkeld om te bewijzen 
dat de Concept Urban Villa technisch als 
‘energieneutraal’, respectievelijk ‘energiepositief’ 
of zelfs ‘autarkisch’ mogelijk is. Daarna zal 
er de bouwkundige haalbaarheid worden 
geanalyseerd en ontwikkeld, tenslotte gevolgd 
door een financiële haalbaarheidsstudie. 
Verwachting is dat deze fasen afgerond zullen 
zijn in december 2016. Dat is de ontwikkeling 
van het Concept Urban Villa op systeemniveau 
compleet.

De volgende ontwikkelingsfase, die van 
de toepassing, zou heel goed in IBA Labor 
kunnen zijn. Daarvoor zal een combinatie van 
dit ontwerp (architectonisch, bouwtechnisch, 
installatietechnisch) moeten worden gemaakt 
met een aantrekkelijke locatie, bewoners die er 
willen wonen en een financieringsinstantie die de 
verdere ontwikkeling en bouw financiert voordat 
de bewoners dat overnemen in koop of huur.

Prof. dr. ir. Mick Eekhout (TU Delft)

eHome
eHome werkt aan een woning dat energetisch 
volledig elektrische functioneert, zodat duurzaam 
opgewekte elektrische energie daadwerkelijk 
in woningen toegepast kan worden. Nieuwe 
concepten zoals elektrische warmtehuishouding 
en lokaal energietransport op basis van laagvolt 
gelijkspanning.

Prof Dr.-Ing. Dirk Müller  
(RWTH Aachen / E.ON / ERC / EBC)  

Floorhopper
Een mini-lift voor in het huis. 
Trapliften zijn niet altijd toereikend en worden 
vaak geassocieerd met “invaliditeit” specifiek 
voor de oudere mens. Ze moeten gebruik maken 

van een bestaande trap en zijn best kostbaar. 
(> 10.000 Euro). Floorhopper is een concept 
dat op een moderne wijze twee verdiepingen 
kan verbinden. Een gat in de vloer van rond 
900 mm is voldoende voor de installatie. Het 
is bij uitstek geschikt voor renovatie waarbij 
een soort maisonnette verdeling mogelijk wordt 
en bestaande trappen gedeeltelijk vervangen 
kunnen worden of hogere verdiepingen kunnen 
ontsluiten zonder inbreuk op de privacy.
Floorhopper is een platform dat zichzelf langs 
een vertand profiel omhoog draait. 
Idee is om een prototype /demonstratie te 
bouwen en te plaatsen in een IBA-project.

Bestaande liften voor nieuwbouw en renovatie 
voorzien in een liftschacht aan de buitenzijde 
of binnen het gebouw. Een dergelijk concept 
is ook toepasbaar als individueel lift systeem 
in een woning of woongebouw. Dit soort lift 
systemen zijn kostbaar en vereisen een grote 
bouwkundige ingreep bij renovatie. Daarnaast 
moet de plattegrond dit ook toelaten, m.a.w. 
ruimte bieden aan een dergelijke voorziening. 
Veel woongebouwen, oude herenhuizen ed 
worden verticaal opgesplitst in appartementen. 
Met name bij appartementen met een verdieping 
moet dan of gebruik worden gemaakt van het 
centrale trappenhuis of een individuele trap 
worden aangebracht. Daarnaast neemt het 
aantal oudere mensen toe die wellicht het comfort 
van een individuele lift zouden verwelkomen. 
Trapliften zijn daarvoor een antwoord maar zijn 
dan deel van een (publiek) trappenhuis. Voor de 
valide oudere worden trapliften ook geassocieerd 
met invaliditeit. Het concept voor individuele lift 
systeem, de floorhopper, is gebaseerd op een 
gat in de vloer. Met moderne betonboren is een 
dergelijk gat eenvoudig te maken. Voor houten 
vloeren levert het systeem een geïntegreerde 
raveelconstructie. Op deze wijze kan met een 
minimale bouwkundige aanpassing een lift 
systeem worden aangebracht.

Het concept leent zich in eerste instantie voor het 
verbinden van één bovenliggende verdieping. 
Meerdere verdiepingen kunnen ontsloten worden 
door overstappen op een 2e floor-hopper.
Een schroeflift over meerdere verdiepingen en op 
dezelfde positie is mogelijk door het aanbrengen 
van een lift koker.

ir. Rinus van den Berg  
(4D Design / TU/e / DSM)

Green Transformable Building Lab
In 2009 nam Dr. Elma Durmisevic het initiatief 
voor het experimentele Green Transformable 
Building Lab, het GTB Lab. GTB Lab is 
geconcipieerd als wetenschappelijk en fysiek 
innovatieplatform voor dynamisch circulair 

PROJECTEN TOEGELICHT
Genoemde projecten zijn hier op alfabetische volgorde verder toegelicht.
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bouwen rond een filosofie waarin sloopafval 
als een fout in het ontwerp wordt beschouwd. 
Intussen ondersteunt de Nederlandse en 
Europese bouw- en kenniswereld het initiatief. 
State-of-the-art kennis over flexibel circulair 
bouwen, maatschappelijke uitdagingen en 
milieudoelstellingen zijn in 2012 vertaald naar 
een plan voor de ontwikkeling van het GTB 
Lab. De afgelopen tijd zijn de ambities en 
doelstellingen van het GTB Lab gepresenteerd. 
Innovatieve bedrijven hebben in afgelopen 
jaren bijdragen geleverd in de vorm van 
productinnovaties en de realisatie van prototypen 
die gebruikt zijn om GTB Lab-concepten te 
testen. Intussen is een aantal partijen al actief 
betrokken bij de engineering van de eerste 
bouwfase. In 2014 is het GTB Lab gedachtegoed 
meegenomen in het EU-project BAMB, waarmee 
de internationale/EU-bekendheid van GTB 
Lab als pionier in denken en doen over circulair 
bouwen is vergroot. Inmiddels is GTB Lab een 
belangrijke pilot voor het BAMB-project en werkt 
het samen met 15 partners aan de vorming van 
nieuwe standaarden en regelgeving voor circulair 
bouwen. Een verkorte bloemlezing van partijen 
waarmee nu wordt samengewerkt: Aachen 
Univer., ABT, BAM, Bluedeck, BOB, De Groot 
Vr., Kingspan, Mosa, Pilkington, ODS, Woltering, 
TUD, UTwente, Zuyd, 4D Architects.

GTB Lab in Limburg wordt een fysiek innovatie-
platform dat kennis, creativiteit en innovatie 
bundelt rond de real-life ontwikkeling en het 
testen van circulaire bouw- concepten voor 
de 21ste eeuw. GTB Lab ontwikkelt nieuwe 
bouwstenen voor de moderne maatschappij. 

Transitie naar circulair
‘Het slopen van een gebouw is een ontwerpfout.’ 
Het kabinet wil dat de circulaire economie 
in 2050 realiteit is. Hiervoor is in september 
2016 het Rijksbrede programma ‘Nederland 
Circulair in 2050’ gestart. De bouw is een 
dominante consument van nieuwe grondstoffen. 
Tegelijkertijd is de bouw een van de grootste 
producenten van bouwafval. Dat maakt de sector 
tot een belangrijke speler in de transitie van een 
lineaire naar een circulaire economie. Transitie 
naar circulair betekent dat wij de bestaande 
lineaire processen in de bouwpraktijk, waarin 
een systeemfout zit, moeten omkeren. We 
moeten de negatieve effecten van sloop en de 
vernietiging van waarde op gebouw-, systeem-, 
en materiaalniveau omkeren naar positieve 
effecten van ontwerp en bouwen. Het realiseren 
van gebouwen met toekomstwaarde moet de 
standaard worden. Dit vraagt om een nieuwe 
ontwerpbenadering en bouwmethode waar 
de transformatiecapaciteit van gebouwen en 
het hergebruikpotentieel van bouwonderdelen 
garant staan voor de toekomstwaarde van 
gebouwen en bouwmateriaal. Om de waarde 
van gebouwen en materialen op de lange 
termijn te kunnen garanderen moeten drie 
dimensies van transformatie gewaarborgd 

worden door ontwerp: de gebouwdimensie, 
de structuurdimensie en de materiaaldimensie. 
Oftewel de functionele aanpasbaarheid, de 
herbestemming van systemen en het hergebruik 
van materialen. Een benadering waar ‘reversible 
design’ en ‘design for disassembly’ centraal 
staan en waar verlenging van levensduur wordt 
gestuurd door aanpasbaarheid, re-configuratie/
hergebruik en up-cycling (Cradle-to- Cradle). Het 
GTB Lab ontwikkelt en presenteert geavanceerde 
circulaire en flexibele bouwconcepten binnen 
het eigen Lab-gebouw. Deze bouwconcepten 
faciliteren transformatie van gebouwen naar de 
veranderende eisen van gebruikers zonder afval, 
energie- of comfortverlies. 
De doelstelling van Green Transformable Building 
Lab (GTB Lab) is om concrete, duurzame, 
aanpasbare en innovatieve bouwsystemen 
en -projecten te ontwikkelen en -in eerste 
instantie- binnen het gebied van IBA Parkstad 
te realiseren waarin wetenschappelijke kennis 
geïmplementeerd wordt in nieuwe en bestaande 
gebouwen. Hiervoor wordt een integrale 
groene bouwmethodiek voor de 21e eeuw 
ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. Dit leidt 
tot een etalage voor ‘innovatie in de bouw’ die 
wetenschappelijke inzichten en marktvraag 
integreert.

Om de doelstelling te bereiken heeft GTB 
Lab de vier strategische taken Onderzoek & 
Ontwikkeling, Realisatie, Uitrol en Exploitatie 
geïnitieerd om modellen die getest zijn te 
realiseren en tot (economische) wasdom te laten 
komen met het betrekken van zoveel mogelijk 
partijen uit de bouwsector. Alle activiteiten van het 
GTB Lab zijn ontworpen met in het achterhoofd 
de toepassing binnen de bouwsector en het 
belang daarvoor. 

Integrale benadering 
Een van de hoofdpilaren van GTB Lab is de 
integrale benadering. Veel innovaties in de 
bouw waren niet succesvol omdat iedereen voor 
zich bezig was. Als resultaat wordt er een heel 
mooi product ontwikkeld dat niet past bij de 
marktvraag of het product had veel beperkingen 
bij de integratie en samenhang met andere in de 
bouw. GTB Lab is een platform waar bedrijven 
ook hun eigen product kunnen ontwikkelen 
en dan samenhang en interfaces met andere 
systemen kunnen testen en onderzoeken. 

Open innovatie
GTB Lab staat voor open innovatie. Niet alleen 
hebben alle deelnemers uitgesproken dat zij geen 
blokkades zullen opwerpen voor de toetreding 
van nieuwe deelnemers, zelfs niet als dat directe 
concurrenten zouden zijn, ook is het een van de 
doelstellingen van het GTB Lab om de groep 
deelnemers aan het initiatief in de toekomst sterk 
uit te breiden. Dit wordt in Valorisatie nader 
uitgewerkt. De visie is enerzijds dat de realisatie 
van de doelstellingen van het GTB Lab met 
betrekking tot toepassing direct gekoppeld is aan 

ons succes om genoeg vertegenwoordigers van 
alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn 
bij het GTB Lab te betrekken. Anderzijds geloven 
we dat het integreren van zoveel mogelijk 
kenniscomponenten leidt tot een grote versnelling 
in de innovatie van de bouwsector. 

Laten we het gewoon eens een keer doen! 

Dr. Elma Durmisevic (TU Delft / TU Twente)

HogerOp HeerlerBaan
Het project HogerOp Heerlerbaan richt zich op: 
1. Duurzaamheid
2. Levenssloopbestendigheid 
3. Uitstraling en identiteit 
Deze drie pijlers zijn het fundament van 
HogerOpHeerlerbaan en bij iedere pijler is de 
betrokkenheid van de burger een belangrijke 
succesfactor. 
Tot de primaire projecten binnen het programma 
Hogerop Heerlerbaan behoren de realisatie van 
het Dienstencentrum Wijkpunt Peter Schunck en 
de Upgrading Hoogbouw (492 appartementen). 

De beoogde technische infrastructuur zal tevens 
een digitaal platform gaan ondersteunen 
dat bijdraagt aan mantelzorgondersteuning, 
sociale activering, e-health en gemaks- en 
comfortdiensten. Daarnaast kan dankzij de 
bewezen IP-technologie koppeling worden 
gelegd met het al dan niet op afstand bedienen 
van de CV, het volgen en bijsturen van je 
individuele energieverbruik en andere talrijke 
domotica-oplossingen. De smartphone of tablet 
zal in dit concept hét instrument worden om 
genoemde functies te bedienen en het doorlopen 
van de wooncarrière comfortabeler te maken 
en flexibel af de stemmen op de sociale en 
fysieke behoeftes van de huidige én toekomstige 
bewoners.

Weller

Inbouwindustrie
Economie, Kwaliteit en Duurzaamheid in de 
Woningbouw
Deze notitie gaat over het vergroten van de 
levensduur en bruikbaarheid van gebouwen. En 
tegelijkertijd over de zeggenschap van burgers 
over de door hen gebruikte gemeenschappelijke 
ruimte. Het gaat dus eigenlijk over een duurzame 
omgang met de gebouwde omgeving. 
Omdat je in een gebouw een onderscheid kan 
maken tussen enerzijds een gedeelte dat lang 
mee kan (het Gemeenschappelijke) en anderzijds 
delen die een kortere technische en esthetische 
levensduur hebben (het Individuele), moet een 
gebouw makkelijker kunnen veranderen in 
antwoord op in de tijd veranderende wensen 
en voorkeuren van de gebruiker. Door op 
landelijk niveau deze visie uit te dragen en de 
praktische toepassing ervan te stimuleren, wordt 
het mogelijk om gebouwen eenvoudig en snel te 
transformeren, met als belangrijkste resultaten: 
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• Minder verspilling in materiaal en tijd 
• Altijd een perfect op de gebruiker afgestemd 

interieur 

Het meer dan een eeuw oude ’afbouwsysteem’ 
gebaseerd op verschillende disciplines, is 
verouderd en niet meer altijd nodig. Door de 
individuele woning als een zelfstandige opgave 
te benaderen en de verbouw doeltreffend te 
organiseren is een grotere efficiëntie haalbaar. 
Die visie is reeds bij verschillende partijen 
gemeengoed, maar verdient meer aandacht en 
stimulering. De IBA Parkstad grijpt dit moment aan 
om de mogelijkheden nader te onderzoeken. 

Parkstad
Een belangrijk onderwerp in het IBA 
Parkstad-programma is de renovatie van de 
bestaande woningvoorraad en de vervanging 
daarvan door nieuwbouw in het bestaande 
stedenbouwkundig kader. IBA streeft daarbij naar 
een benadering die een voorbeeldfunctie zal 
hebben voor de woningbouw in het algemeen 
in Nederland. IBA Parkstad wil een dialoog 
starten met bewindvoerders in volkshuisvesting en 
bouwpraktijk, en spreken over de noodzaak om 
in Nederland een inbouwindustrie te bevorderen. 
Deze inbouwindustrie is wellicht het belangrijkste 
instrument om een duurzame gebouwde 
omgeving te bevorderen.

Wat is Inbouw
Een gebouwde omgeving kan lang meegaan 
wanneer voortdurende en tijdige aanpassing 
aan de gebruiksvraag mogelijk is met doelgericht 
behoud van wat níet om aanpassing vraagt. 
Om dat te bereiken is het niet alleen nodig dat 
onderdelen van gebouwen separaat vervangen 
kunnen worden wanneer slijtage dat noodzakelijk 
maakt, maar ook wanneer nieuwere en betere 
onderdelen beschikbaar zijn waar de gebruiker 
voorkeur voor heeft, of wanneer bewoners 
een nieuw arrangement in de eigen woning 
verlangen dat beter past bij hun levensstijl. 
Deze onderdelen noemen we subsystemen. Een 
subsysteem heeft een bepaalde (bouwkundige) 
functie en een bepaalde levensduur of technische 
bruikbaarheid. 
Het heeft daarom zin om de subsystemen die de 
bewoner individueel bedient te onderscheiden 
van de systemen die de gemeenschap dienen. 
Die eerste groep wordt nu in het algemeen 
erkend als een “inbouwsysteem” en gezien als 
meer een gebruiksgoed met een levensduur van 
hoogstens twee decennia dat ingevoegd wordt in 
de gemeenschappelijke “infrastructuur”, die veel 
langer mee gaat. 
Het per woning inbouwen blijkt ook economisch 
aantrekkelijk te zijn als de individuele bewoner 
nog niet bekend is. Bovendien kan zo’n woning 
later worden aangepast en vernieuwd op initiatief 
van de (volgende) bewoner. Op grond van deze 
ervaringen van de laatste decennia lijkt het zinvol 
om ook in Nederland een beleid te voeren dat 
individuele inbouw van woningen bevordert. 

Wat kunnen we doen om een inbouwindustrie te 
krijgen?
De in deze notitie beschreven methode is niet 
te beschouwen als een innovatieve maatregel, 
of als een specifiek technisch systeem. Het is 
een pragmatische reactie op de reële krachten 
die op onze gebouwde omgeving werken. 
Over de hele wereld zijn vergelijkbare maar 
onsamenhangende bouwinitiatieven en 
architecten die volgens deze visie werken, echter 
zonder in een georganiseerd verband ideeën en 
ervaringen uit te wisselen. Het International Open 
Building Network wil deze activiteiten verenigen, 
de projecten ontsluiten en professionals 
bijeenbrengen. Ook bij ons is een Dutch Open 
Building Council in oprichting. 
Nederland kan hierin een voortrekkersrol 
vervullen. Niet alleen staat Nederland 
internationaal bekend om innovaties in 
architectuur en bouwtechniek, maar bovenal is de 
oorspronkelijke gedachte van het Open Bouwen 
hier geboren. 
Ter stimulering en studie van het onderwerp zijn 
de volgende zaken denkbaar. Deze lijst is niet 
volledig en behoeft nader onderzoek. 

Voorstudies
1. Een vertaling krijgen van de Japanse Long Life 

Housing Law.
2. Informatie krijgen over de inbouwbedrijven in 

Japan en China.
3. Een economische studie doen over de 

gevolgen en mogelijkheden van gebouwen 
zonder inbouw. Langetermijninvesteringen etc.

4. Nagaan hoe in de VS huurders van 
kantoorruimte zelf de inbouw regelen en wat 
voor contract ze hebben met de verhuurder.

5. Een studie doen over de organisatie van een 
woningcorporatie waar de huurder over 
inbouw kan beslissen.

6. Nagaan hoe men in Finland bezig is met de 
voorbereiding van regels voor aanpasbare 
woningbouw.

7. Formuleren van de eisen waar een 
inbouwbedrijf aan moet voldoen om een 
certificatie mogelijk te maken.

Stimuleringsmaatregelen
1. Certificatie van een InbouwBedrijf mogelijk 

maken.
2. Opdracht geven voor Inbouw-proefprojecten 

(evt. in IBA kader).
3. Workshops organiseren over het management 

van een inbouwbedrijf.
4. Software voor inbouwvoorbereiding 

beschikbaar maken.
5. Langere termijn investering mogelijk 

en aantrekkelijk maken voor startende 
inbouwbedrijven.

6. Kamerleden en politiek informeren over de 
relatie inbouwindustrie en duurzaamheid.

7. Pensioenfondsen informeren over de relatie 
Inbouw-Industrie en langetermijn-investering 
voor woningbezit.

Prof. ir. John Habraken (MIT & Internationaal 
Netwerk), ir. Roderik Castell-van Rüdenhausen, 
prof. ir. Jo Coenen

INTECTURE / aE 
Intecture brengt ruimtelijk, functioneel, sociaal 
ontwerp en technische mogelijkheden en 
ontwikkelingen samen. Onderwerpen als 
productontwerp, materiaalonderzoek, 
bouwfysica, structurele mechanica, berekening en 
model- en productietechnieken spelen allemaal 
een grote rol in de architectuur. In feite zijn 
architectuur en engineering onomkeerbaar met 
elkaar verbonden.
Intecture gaat over de integratie van technologie 
in de architectuur. Daarbij gaat het om de positie 
van de architect. Is de architect van de 21ste 
eeuw een architectonisch ingenieur? Intecture 
heeft als doel voorbeelden te presenteren die 
kunnen worden gebruikt voor inspiratie, integratie, 
innovatie en industrialisatie.

Van massaproductie naar massamaatwerk
De 20ste eeuw kent vele voorbeelden van 
mislukte experimenten om de massaproductie 
van de Eerste Industriële Revolutie te integreren 
in de architectuur. Experimenten die allemaal 
gebaseerd waren op starre productoplossingen; 
met een gebrek aan flexibiliteit in politieke, 
programmatische en technische zin. De “one size 
fits all” werkte voor een auto, maar niet voor een 
gebouw. Architectuur is een sterk contextspecifiek 
product, geworteld in de lokale cultuur, het lokale 
klimaat en de lokale stedelijke omgeving.

Het Massamaatwerk van de 21e eeuw
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw staan 
we ook aan het begin van een nieuwe industriële 
revolutie, een tweede. Een waarin digitale 
fabricagetechnologieën een directe verbinding 
tot stand brengen tussen de digitale en de fysieke 
wereld. Atomen zijn de nieuwe bits. Deze nieuwe 
industriële revolutie biedt ‘massamaatwerk’ met 
de voordelen van ‘massaproductie’. Hetzelfde 
unieke digitale model dat wordt gebruikt tijdens 
ontwerp en engineering, kan rechtstreeks naar 
digitale fabricagemachines worden gestuurd 
om op ware grootte te worden gemaakt. Op 
het gebied van architectuur biedt de nieuwe 
industriële revolutie de mogelijkheid om de 
momenteel gefragmenteerde disciplines van 
ontwerp, engineering en productie volledig 
opnieuw te integreren.
Afstudeerstudio INTECTURE / aE is bezig 
met het ontwikkelen en toepassen van 
bouwsystemen gemaakt met behulp van digitale 
fabricagetechnieken. Via onderzoek en ontwerp, 
prototypen en proefprojecten onderzoekt 
MaCuBs (Mass-Customization) het potentieel 
van digitale fabricage in de bouwsector om 
problemen in de echte wereld op innovatieve 
en realistische manieren op te lossen. MaCuB-
studenten werken momenteel aan de ontwikkeling 
van veilige en betaalbare bouwsystemen voor 
sloppenwijken, de transformatie van lege 
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3D Elements - een nieuwe bouwsteen die in drie richtingen te verbinden Floorhopper - mini-lift voor in het huis

THIBA - Een Energie-neutraal, flexibel en 
materiaal-zuinig Tiny House

Intecture expositie van technologie in de 
architectuur - TU Delft mei 2017

Vakwerkhuis Barbara - platform voor verbinding van kwalitatieve maakindustrie en 
vakmensen in Parkstad en Euregio

PowerNEST - Innovatief wind- en zonne-energiesysteem
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Multiplicity Pilot - een concept voor een energie- en  
functieneutrale costructie

Concept Urban Villa - energieneutrale hoogbouw

Open Bouwen overleg in Den Haag met J. Habraken en W. Koolmees

Re Use Parkstad - Nieuwe grondstoffen delven uit gebouwen Robotic Tower - ‘file to factory’-bouwen

Target aE/Intecture - Make gaat over nieuwe (digitale) productiemethoden, 
het (her)gebruiken en ontwikkelen van materialen en systemen voor 
bestaande en nieuwe toepassingen. Hoe kunnen we de toekomst van onze 
omgeving, onze huizen en onze steden veranderen door een bottom-up-
benadering voor een betere en duurzamere toekomst?

In Flow zien we gebouwen als structuren die verweven zijn in hun bredere 
systeem. De duurzame prestatie van gebouwen heeft alles te maken met 
stromen. Goed beheerde stromen van mensen en middelen dragen bij aan 
waardevolle, comfortabele en gezonde ruimtes en steden.

eHome - een woning die energetisch volledig op 
gelijkstroom functioneert
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kantoren door massaal aangepaste interieurs 
en het gebruik van de snelheid en flexibiliteit 
van digitale productie voor het huisvesten van 
asielzoekers. Het Product Development Lab 
onderzoekt hoe digitale fabricagetechnieken 
een economisch en ecologisch voordeel kunnen 
opleveren voor de bouwsector.
Veel aspecten van de Nieuwe Industriële 
Revolutie zijn betrokken bij de ontwerpprojecten 
en het onderzoek: open source kennis, fab-
labs, massa-maatwerk, lokale productie, 
le-to-factory, nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe 
samenwerkingen tussen architect en klant en 
nieuwe soorten ornamenten.

prof. ir. Thijs Asselbergs en ir. Annebregje Snijders 
(TU Delft)

Mijnwater, basis voor duurzame energie
Na de sluiting van de steenkoolmijnen in Heerlen 
en omstreken liepen de mijngangen vol met 
grondwater, dat door de aarde op natuurlijke 
wijze wordt verwarmd. De geothermische 
bron onder onze voeten bleef echter jarenlang 
onaangeroerd totdat de gemeente Heerlen in 
2005 een onderzoek deed naar de mogelijkheid 
om het water uit de mijnen te gebruiken voor het 
verwarmen en koelen van gebouwen, woningen 
en kantoren. Dat pakte positief uit.

Eerste aansluiting in 2008
De duurzame energiebron zorgt sinds 2008 
voor levering van warmte en koude uit het 
mijnwater. Het water, opgehaald uit vijf bronnen, 
wordt via een ondergronds uitwisselstation en 
leidingennetwerk getransporteerd naar, op dit 
moment, negen locaties in Heerlen. Mijnwater 
B.V. zorgt dat elke locatie stipt de juiste energie 
krijgt aangeleverd.

Volwaardige leverancier duurzame energie
De onafhankelijke Mijnwater B.V. (in 2013 
opgericht) heeft de ambitie om het project van de 
gemeente Heerlen uit te rollen tot een volwaardig 
duurzaam energiebedrijf. De basis van het 
mijnwatersysteem ligt ondergronds, in het enorme 
stelsel van verlaten mijngangen waar zowel 
warm als koud water opgeslagen en gewonnen 
kan worden. Daarnaast voorziet Mijnwater B.V. 
ook in andere energie-uitwisselingen, die niet 
direct in verbinding staan met de ondergrondse 
mijnwaterbuffers. Het bedrijf heeft inmiddels 
diverse omvangrijke gebouwcomplexen in 
Heerlen op mijnwaterenergie aangesloten. 270 
woningen, diverse kantoorgebouwen, (basis)
scholen, kinderdagverblijf, een sporthal en een 
tweetal supermarkten ervaren het comfort van 
mijnwaterenergie. Met deze (en toekomstige) 
aansluitingen levert Mijnwater B.V. een 
belangrijke bijdrage aan de ambitie van Parkstad 
Limburg om in 2030 tot een reductie van 65% 
CO2 uitstoot te komen.

Internationale bekendheid
Mijnwater B.V. krijgt internationaal steeds 
meer bekendheid vanwege het innovatief 
‘demand supply’ systeem. Dat betekent dat de 
energiebehoefte aan de hand van onder andere 
weersvoorspelling en klantvraag gestuurd kan 
worden. Samen met andere hulpbronnen zoals 
zonne-energie (zonthermische en Fotovoltaïsche 
), windenergie, biomassa energie, buffering en 
een perfect controlesysteem, is een optimaal 
rendement te genereren. Door het hybride 
leidingennetwerk wordt het relatief warme en 
relatief koude water naar de juiste plek gebracht. 
Daar waar de klant vraagt.

European Geothermal Innovation Award 2015
In maart 2015 ontving Mijnwater B.V. de 
‘European Geothermal Innovation Award 2015’. 
Een Award die blijk geeft van uitmuntendheid op 
het gebied van de meest intelligente toepassingen 
van geothermische energie. 

The SEA en Mijnwater
‘The SEA’ geeft een boost aan de OU-campus in 
Heerlen op het gebied van onderzoek, onderwijs 
en werkgelegenheid. The SEA is een energie-
producerend gebouw van waaruit Mijnwater 
alle warmte, koude en elektriciteit levert voor de 
OU campus en in de toekomst voor de nabije 
omgeving. De energie wordt tegen beduidend 
lagere integrale kosten duurzaam opgewekt. 
Conventionele opwekkingsinstallaties (zoals 
gasketels en compressie koelmachines) op de 
OU-campus als ook bij andere gebouwen in de 
regio verdwijnen. The SEA en IBA Parkstad Samen 
geven we Parkstad Limburg internationale allure 
en upgraden de huidige campus op het gebied 
van onderzoek, onderwijs en werkgelegenheid. 

Verduurzaming Douve Weien
De meest Groene Wijk van Heerlen. Zo zien 
bewoners van Douve Weien hun wijk voor wat 
betreft duurzaamheid. Mijnwater B.V. omarmt dit 
initiatief en levert duurzame energie. Maar ook 
kennis inzake energiebesparing, bouwfysica, 
inzet van duurzame energie. Er ontstaan 
werkmethodes met een herhalingspotentieel voor 
verdere toepassing in Parkstad en daarbuiten. 
Belangrijk is grote geldstromen gerelateerd 
aan energie binnen Parkstad te houden en te 
investeren in lokale oplossingen. Door kennis, 
initiatieven en wensen samen te smeden komen 
we tot een integrale oplossing. Voor uitwerking 
van vragen zoals samenwerkingsvorming, 
acceptatie en financiering doen we een beroep 
op de instrumenten van IBA Parkstad.

Mijnwater B.V.

Multiplicity
Pilot van Een Slimme Parkstad 
Multiplicity is een concept voor een energie- en 
functieneutrale constructie. Multiplicity betekent 
veelheid, verscheidenheid. Het gebouw kan 
zich in de loop der tijd aanpassen aan een 

veelheid van programmatische veranderingen 
en kan zowel in een woon- als een werksituatie 
dienen. Het bouwwerk wordt samengesteld 
uit prefab componenten, die binnen bepaalde 
spelregels seriematig worden geproduceerd. 
Door deze componenten in steeds andere 
configuraties samen te stellen kan iedere woning, 
onderwijs of werkunit van elkaar verschillen. 
De componentengerichte aanpak is hier een 
voorwaarde om de kwaliteit en efficiëntie van 
de seriematige productie in te kunnen zetten 
voor een context-specifiek resultaat waarin de 
uitzondering de regel is. 

Flexibele Stad, Recycle Stad en Energie Stad
Wat voor doelgroepen we nu ook precies 
in kaart brengen, over 20 jaar ziet onze 
bevolkingsopbouw er weer heel anders uit en 
daarmee ook de wensen die aan het wonen 
gesteld kunnen worden. Daarom is het zinvoller 
om geen gefixeerde woningen voor speciale 
doelgroepen te ontwikkelen, maar woningen 
die zich kunnen aanpassen aan de wensen voor 
verschillende doelgroepen - van oud tot jong, 
van zorgbehoevend tot een ondernemende 
pionier. Als we dit doortrekken zou het nog beter 
zijn om de functionaliteit niet alleen te beperken 
tot woonruimte, maar om functieneutrale 
gebouwen neer te zetten zowel geschikt om 
in te wonen als om in te werken. Dit vraagt om 
een open en flexibele en daarmee bestendige 
aanpak. De gebruiker staat hierin centraal en 
het gebouw past zich hierop aan. Dat houdt niet 
in dat het ruimtelijk een neutrale uitstraling krijgt. 
In tegendeel, in dit Multiplicity-concept voor de 
Parkstad is de indeling gegroepeerd rond een 
dubbelhoge ruimte met een groot venter naar 
buiten.

Onze aanpak is ook gericht op energieneutraal 
en circulair bouwen. Duurzaamheid is binnen 
het Multiplicity-concept als volgt gedefinieerd: 
1- energiezuinig (energieneutraal), 2-  flexibiliteit 
(het gebouw is eenvoudig aan te passen en 
te transformeren), 3- circulair bouwen (de 
constructie wordt opgezet in lichtgewicht prefab 
componenten die ook eenvoudig demonteerbaar 
zijn en opnieuw te gebruiken zijn). Het concept 
is een concrete uitwerking van de drie centrale 
thema’s van IBA Parkstad: Flexibele Stad, 
Recycle Stad en Energie Stad.

Drager-Inbouw en Slimbouwen
Deze principes sluiten naadloos aan bij het 
elders in deze publicatie toegelichte Slimbouwen 
en de noodzaak tot flexibiliteit. Grondlegger van 
dit gedachtengoed is Jos Lichtenberg dat mede is 
gebaseerd op het drager-inbouw-idee van John 
Habraken. Slimbouwen is een visie op ontwerp- 
bouw- en gebruiksproces waarbij Flexibiliteit, 
Reductie van materiaalgebruik, Efficiëntie en 
Duurzaamheid fundamentele waarden vormen. 
Samen vormen de initialen van deze woorden 
de naam FRED, tevens de naam van een 
assessment-methodiek waarmee projecten resp. 
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producten kunnen worden beoordeeld in welke 
mate zij aan de uitgangspunten van Slimbouwen 
voldoen.

Gebouw
De constructie van Multiplicity wordt neergezet 
in lichtgewicht prefab staalframecomponenten. 
Er vindt een ontkoppeling plaats van 
bouwonderdelen met een verschillende 
levensduur en functie: fundering, casco, huid 
(gevel, dak), installaties, inbouw en afwerking. 
Er wordt dus een lichtgewicht leidingloos casco 
op de fundering geplaatst. Door gebruik te 
maken van flexibele wand- en vloersystemen die 
het toenemend aantal leidingen en installaties 
toegankelijk houdt zoals cable stud, matrixtegels 
en slimline, kan dit casco leidingloos zijn. 
Aanpassingen achteraf, onderhoud en variatie 
zullen eenvoudig te realiseren zijn. Ruimtelijk 
wordt er in het casco een onderscheid gemaakt 
tussen verblijfgebieden (lokalen, woon- werk- of 
slaapruimten) en utilitaire ruimten (trappenhuis, 
sanitair, leidingkoker, technische ruimte). 
Daarnaast zijn er aanvullende (inbouw)
componenten waarmee de constructie naar keuze 
op maat uitgerust kan worden (balkon, pergola, 
zonnecellen op het dak, berging, daktuin).

Locatie
Stedenbouwkundig wordt er voor Parkstad 
naar een voorbeeld voor een compacte 
maar kleinschalige setting voor de woon/
werkeenheden gezocht. De wooneenheden 
hebben daarom een tuin en een parkeerplaats 
onder het huis en een daktuin/terras en 
zonnecellen op het dak. Daarnaast zijn de 
eenheden in drie richtingen schakelbaar. 
Hiermee kan een stedenbouwkundig efficiënte 
en specifieke (locatie gebonden) differentiatie 
van verkavelingen gemaakt worden: van lineaire 
bebouwing tot clusters van 3 tot 6 eenheden.

ir. Chris Vreedenburgh (Archipelontwerpers) en 
prof. dr. ir. Jos Lichtenberg (TU/e)

PowerNEST
Duurzame energie opwekken is niet moeilijk. 
We hebben genoeg wind en zon om ons tot in 
lengte van jaren van groene energie te voorzien. 
En als het er op aan komt, is er genoeg ruimte 
om windparken in zee of zonnefarms op 
braakliggende terreinen aan te leggen. Maar 
is dit allemaal wel nodig? Of zijn er slimmere 
manieren om duurzame energie op te wekken, 
zonder zoveel ruimte te gebruiken?

Neem bijvoorbeeld de energievoorziening 
van een stad. Zonnecellen kunnen, zeker op 
hoogbouw, slechts in een beperkt deel van de 
benodigde energie voorzien en windmolens zijn 
niet altijd mogelijk in een stedelijke omgeving. 
Wil je in een stad meer duurzame energie 
produceren, zonder beslag te leggen op ruimte, 
dan moet je buiten de standaard kaders denken.

IBIS Power hééft buiten de standaard kaders 
gedacht en levert inmiddels de volgende 
innovatieve windenergie systemen (waarmee óók 
zonne-energie kan worden opgewekt).

Windenergie systemen op dak van gebouwen
Speciaal voor stedelijke omgevingen en geschikte 
locaties langs de kust heeft IBIS Power het 
windenergie systeem PowerNEST ontwikkeld.
PowerNEST wordt succesvol toegepast als 
windenergie systeem op het dak van gebouwen 
met meer dan vijf verdiepingen en is per 
vierkante meter efficiënter dan PV-panelen. Deze 
windenergie systemen op het dak kunnen aan de 
wensen van de gebruiker worden aangepast qua 
esthetische integratie met het gebouw.
Zelfs bij lage windsnelheden is het PowerNEST 
windenergie systeem nog effectief en vangt wind 
op uit alle richtingen, terwijl de onderhoudskosten 
van dit windenergie systeem laag zijn.

dr. Alexander Suma (TU/e / IBIS Power)

Re-Use Parkstad
Hoe ver durf je te gaan in je denken en handelen 
om door bewust hergebruik van materialen 
en talenten van mensen te werken aan een 
innovatieve circulaire economie?

Resources are limited
Onze grondstoffen raken op en dat gebeurt 
veel sneller dan we denken. Toch wordt minder 
dan 3% van alle sloopmaterialen hoogwaardig 
hergebruikt binnen de bouw. Het tekort aan 
grondstoffen en de hoge kosten als resultaat zijn 
van de tegenwoordige sloopwerkzaamheden 
vragen om een betere aanpak. Staatssecretaris 
Sharon Dijksma slaat de hamer om z’n kop: “We 
hebben een extra aarde nodig als we doorgaan 
met in dit tempo de schaarse grondstoffen uit de 
bodem te halen. Nu zijn materialen vaak niet 
opnieuw bruikbaar of wordt zelfs ontworpen 
voor kortdurend gebruik. We moeten af van 
deze wegwerpmentaliteit.” Daarom tekende 
Re Use Materials The Universal Declaration of 
Material Rights en sloot zich als Kennedy aan 
bij Madaster, een nationaal platform dat zich 
inzet voor het volledig elimineren van afval door 
materialen een identiteit te geven. 

Technical Data Innovation
Voordat we materialen een identiteit kunnen 
geven, moeten we inzicht krijgen in de bestaande 
voorraad, de beschikbaarheid en de kwaliteit 
hiervan. Deze informatie geeft namelijk 
de benodigde kennis en controle om juiste 
beslissingen te nemen, continuïteit te borgen en 
hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken. 
Re Use Materials inventariseert materialen en 
gebouwen en legt ze vervolgens vast in de 
ontwikkelde materialendatabase: the Smart 
Building Management System (SBMS). De 
grote verzameling van informatie – oftewel 
big material data – maakt het SBMS tot een 
krachtige tool die voor verschillende doeleinden 

kan worden ingezet. Een heel belangrijke is 
gebiedsontwikkeling. Daarvoor heeft Re Use 
Materials een succesvolle methodiek ontwikkeld 
die gebaseerd is op duurzaam en sociaal 
slopen, waarbij de economische, sociale en 
duurzame voordelen aanzienlijk groter zijn 
dan bij traditionele sloop. Door de materialen 
aan het einde van een gebouwcyclus efficiënt 
te demonteren in plaats van te slopen, kan 
deze hoogwaardig worden hergebruikt. Door 
de data als middel in te zetten wordt er voor 
het eerst een sterke koppeling gemaakt tussen 
sloop en bouw: welke verbindingen kunnen er 
ontstaan tussen verschillende projecten, welke 
invloed heeft dit op korte en lange termijn en 
hoe kan het beleid hier optimaal op worden 
afgestemd? Dankzij de beschikbare data en de 
koppeling, ontstaat een essentiële samenhang 
waardoor doorontwikkeling op wijk-, stads- en 
gebiedsniveau mogelijk wordt. Met het SBMS 
ontstaat een interactief platform dat ingezet kan 
worden om de maatschappelijke vraagstukken 
van een regio te ondersteunen op het gebied 
van onderwijs, omwonenden, omgeving en 
ondernemers (oftewel de Quatro Helix). Deze 
partijen zijn cruciaal voor het geven en krijgen 
van input, creëren van bewustwording en 
aanjagen van processen die zich door vertalen 
naar projecten met een hoge betrokkenheid 
binnen en buiten de regio.

De inventarisatie en registratie van onze 
bestaande voorraad geeft de materialen niet 
alleen een identiteit, maar het voegt ook waarde 
toe. Om de data te waarborgen werkt het SBMS 
nauw samen met Techruption, een Europese 
blockchain innovatie programma binnen het 
ecosysteem van Brightlands Smart Services 
Campus in Heerlen en vormt daarmee een 
thuisbasis voor IBA-data. Doordat IBA de focus 
legt op 50 projecten, is het van belang dat al 
deze data op één centrale plaats verzameld en 
toegankelijk gemaakt wordt zodat de slimme 
onderlinge verbindingen gemaakt kunnen 
worden.

Alle data wordt vastgelegd binnen de 
blockchaintechnologie, die zorgt voor validering 
van deze waarde en het toekennen van 
eigendomsrechten over de materialen. Zo krijgen 
alle elementen in een gebouw een individuele 
eigenaar! Op basis van deze rechten kunnen de 
materialen op een nieuwe wijze worden ingezet, 
waar dit eerder niet kon. Dit zorgt voor een 
alternatieve kijk op deze materialen en daardoor 
ook voor mogelijkheid het beleid ten aanzien 
van een duurzaam (her)gebruik van materialen 
in gebouwen en directe omgeving te sturen en 
veranderen. Materialen zullen hierdoor op een 
andere manier worden ingezet. Effecten kunnen 
daardoor vooraf gemeten worden waardoor 
beleid ingezet kan worden.

Het directe effect van de inzet van het SBMS op 
de economie in de Euregio uit zich in de creatie 
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van nieuwe markten: enerzijds door de economie 
circulair te maken middels de verbinding tussen 
sloop en bouw, oftewel het hoogwaardige 
hergebruik van materialen die vrijkomen uit de 
regio. De vraag en aanbod worden optimaal op 
elkaar afgestemd. Anderzijds doordat voor de 
demontage en verwerking van deze materialen 
op een zorgvuldigere manier gebeurd dan bij 
reguliere sloop (bijvoorbeeld meer handmatig 
werk). Dit resulteert in een toename van 
arbeidsplaatsen binnen projecten, die vervuld 
kunnen worden door mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.

Resource House
Het eerste door IBA ondersteunde initiatief betreft 
de ontwikkeling van het Resource House, een 
circulaire woning die compleet wordt gebouwd 
met hergebruikte materialen en grondstoffen die 
vrijkomen uit duurzame sloop. Re Use Materials 
wil laten zien dat het huidige bouwproces 
omgekeerd kan worden als je anders omgaat 
met materialen en wanneer je innovaties (mede) 
het proces laat sturen. Het project heeft tot doel 
ervaring op te doen in het circulair ontwerpen en 
leveranciers, klanten, studenten uit te dagen het 
recycleproces te upgraden. Bij de ontwikkeling 
van het Resource House ligt het principe “design 
for deconstruction” ten grondslag: het modulaire 
systeem zorgt voor optimale flexibiliteit waardoor 
deze eenvoudig kan worden uitgebreid, 
verkleind, opnieuw ingedeeld of zelfs worden 
verplaatst om in een breed spectrum van 
veranderende behoeften te voorzien. Elke woning 
krijgt een materialenpaspoort met daarin alle 
‘ingrediënten’ van het huis, hoe deze materialen 
het beste gedemonteerd kunnen worden, welke 
eigenschappen en certificaten ze hebben, waar 
ze vandaan komen en welke garantie over de 
kwaliteit gegeven kan worden. Dit maakt het 
mogelijk om de materialen wéér opnieuw te 
kunnen gebruiken wanneer dat nodig zou zijn. Re 
Use Materials is de samenwerking aangegaan 
met de partijen LAUDY, Geonius en OCT Sloop- 
& milieutechniek, waarbij ieders kennis en 
expertise ingezet wordt om de realisatie van het 
Resource House mogelijk te maken en vervolgens 
seriematig in de markt te zetten.

Duurzame Sloop Mondriaan
Duurzaam ontmantelen en neerhalen van de 
beeldbepalende woonflat is de goedkoopste 
optie. De kosten worden ondermeer gedrukt 
doordat er minder stortkosten hoeven te worden 
gemaakt; alle recyclebare materiaal wordt 
gedurende de voorsloop gedemonteerd en 
verkocht voor hergebruik. Mondriaan beschikt 
over een lijvige catalogus waarin alle materialen 
geïnventariseerd zijn door Resource Limburg. Van 
deurklinken tot vensterglas. 

Leisure Lane / Land van Kalk
Door alle data over de infrastructuur en 
technische gegevens van de fietsroute Leisure 
Lane middels het SBMS te verbinden de 

materialendata (hoeveelheden, kwaliteit etc.) 
afkomstig uit het Land van Kalk, kan een directe 
vertaling van afval naar nieuwe grondstof voor 
de fietsroute worden gemaakt. Het SBMS maakt 
dit proces visueel, zodat direct zichtbaar wordt 
welke effecten deze verbinding heeft op de regio. 

Oloïde Wilhelminaberg
Door de realisatie van het beeldbepalende 
landmark middels het SBMS te koppelen aan 
partijen als DSM en de door hun ontwikkelde 
nieuwe technologieën, kan optimale inzet van 
reststoffen tot nieuwe grondstoffen in de bouw 
worden bewerkstelligd. 

Schinkelwadrant Centrum Heerlen
De herstructurering van de binnenstad van 
Heerlen heeft als doel het winkelgebied 
compacter te maken en het wonen, de beleving 
en het culturele aanbod van het centrum 
aantrekkelijker. Deze verbouwing is tevens een 
uitgelezen kans voor experiment met de nieuwe 
circulaire SMBS-technologie die vervolgens 
elders in de euregio en het land toepasbaar 
zijn bij bijvoorbeeld duurzame sloop en 
direct te vertalen zijn naar nieuwe flexibele 
bouwmethoden met hoogwaardig hergebruik van 
materialen. 

Re Use Materials
www.reusematerials.nl

Robotic Tower
Dit project introduceert een nieuwe visie op het 
bouwproces volgens de principes van Associative 
Information Modelling. Bouwen met robots heeft 
enorme efficiëntievoordelen in de industriële 
bouw, maar tevens grote betekenis voor de 
architectuur van gebouwen. Dit project test de 
nieuwste innovaties in de robotbouw met de bouw 
van een Robotic Tower. 

Een paar belangrijke karaktereigenschappen 
• ontworpen en gebouwd volgens associatief 

informatie modelleren [AIM]  
• ontworpen en gebouwd volgens design to 

production cq file to factory procedures  
• ontworpen als dragende structurele huid / 

structural skin  
• uitgevoerd als dragende houtconstructie 

[kruislings gelamineerd] met massief houten 
huid  

• transformatie in de constructieve huid van bijna 
dicht naar bijna geheel open  

• vrije vloerveld, vrij indeelbaar  
• vrije bepaling van de functie: verdiepingen 

geschikt voor zowel wonen als werken  
• unit van 100m2 per verdieping met ruim terras 

[buitenkamer] en individuele lift  
• terrassen met voorzieningen voor intensieve 

begroeiing en besproeiing  
• 6 bouwlagen met gemeenschappelijk 

dakterras  

Uiteindelijk om te komen tot de bouw van de 
robotica toren is een ontwikkelperiode van max 
1,5 jaar nodig, bouwperiode max 6 maanden. 
De feitelijke bouw is gebaseerd op droge 
assemblage en kan in enkele weken geschieden. 
De ontwikkeltijd verschuift naar de voorkant van 
het proces waar de verschillende disciplines 
in een hecht team samenwerken. De toekomst 
van het ontwerpen en bouwen van gebouwen 
ligt in de ontwikkeling van een schaalbaar 
ontwerptechnisch en bouwtechnisch geïntegreerd 
product, in grootte, vorm en afwerking 
aanpasbaar. De afnemer / eindgebruiker kan 
in het parametrisch ontwerp- en bouwspel 
opgenomen worden als mede-speler / 
teamgenoot.

prof. ir. Kas Oosterhuis (TU Delft) en Univ.-Prof. 
Sigrid Brell-Cokcan (RWTH)

SlotLAB
Stichting Landgoed Slot Schaesberg ontwikkelt 
producten die de 17e-eeuwse ambachten 
verbinden met de 21e-eeuwse ambachten in 
de bouw. De samenwerking met IBA is erop 
gericht dat er een sterke basis voor de ‘’school 
der ambachten’’ ontwikkeld wordt die na 2020 
gecontinueerd wordt. Door tegelijkertijd te 
werken volgens de 17e-eeuwse bouwmethoden 
om het voormalige 17e-eeuwse poortgebouw 
te reconstrueren en daarnaast door middel van 
3-D-printen een nieuwe 21e-eeuwse toren te 
bouwen als ‘’spiegelproject’’ kan de bezoeker 
inzicht geboden worden in de verschillen in 
bouwmethoden tussen de twee periodes. De 
samenwerking tussen de Stichting Landgoed Slot 
Schaesberg en IBA Parkstad manifesteert zich via 
het slotLAB en focust met name op de realisatie 
van en cross-over tussen beide spiegelprojecten. 
De combinatie van beide projecten verhoogt de 
attractiewaarde voor de bezoeker en prikkelt de 
jeugd en de bouwindustrie om te participeren. 

Het hoofddoel van SlotLAB is het bouwen van 
een 3D geprinte torenspits, geïnspireerd op de 
met oude ambachten te bouwen poortgebouw 
van Slot Schaesberg. Nevendoel is de 
productontwikkeling die toepasbaar is in de 
bouwindustrie, specifiek in de renovatie van 
Cultureel Erfgoed. In het projectplan fase 2 is 
uitgewerkt dat IBA participeert in zowel de bouw 
van de toren van het voormalige poortgebouw in 
de oude staat, als in de er naast geprojecteerde 
nieuwe toren met nieuwe technieken, 
materialen en producten. Deze onderzoek- en 
ontwikkelingsfase (fase 2) als voorbereiding op 
de daadwerkelijke bouw in fase 3 kan nu van 
start gaan.

De samenwerking resulteert concreet in minstens 
1 deelproject per jaar tot 2020. De eerste 
deelprojecten die nu van start kunnen zijn: 
• Kunststof geprinte pinakel (21ste e) versus 

koperslager pinakel (17de e) i.s.m. Kirschner, 
DSM, Onderwijs (CMD en MAMDT 
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Maastricht)
• Recycle lei (21ste e) versus leiendaken  

(17de e) i.s.m. Bureau SLA / W-overtreders, 
Spuitgietindustrie, Design Academy Eindhoven, 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

• scan‐cnc houtverbindingen (21ste e) versus 
houtverbindingen (17de e)

• structuren/constructies (21ste e) versus 
vakwerken (17de e)

• 3d visuals (21ste e) versus tour door oude 
torens (17de e)

• recycle stenen (21ste e)  versus sluitstenen 
openingen (17de e)

• staal printen (21ste e) versus ankers scharnieren 
(17de e)

Superlocal
Superlocal is een innovatief vastgoedproject in 
Kerkrade-Oost. Drie hoogbouwflats worden op 
duurzame wijze getransformeerd tot circa 150 
nieuwe woningen die klaar zijn voor de toekomst. 
In plaats van ‘snel, meer en globaal’ wordt in 
het Superlocal-project juist ingezet op ‘rustig, 
minder en lokaal’. Met ‘slow’ bedoelen we 
een gebiedsontwikkeling, waarbij we de tijd 
nemen om zorgvuldig na te denken over de 
toekomst van het gebied. ‘Less’ verwijst naar de 
bevolkingskrimp in de regio Parkstad, waardoor 
minder woningen nodig zijn. De nieuwe 
woningen moeten van hoge kwaliteit zijn, denk 
bijvoorbeeld aan levensloopbestendigheid. Tot 
slot staat ‘local’ voor de impuls die het project 
aan de wijk moet geven. Door zoveel mogelijk 
met lokale partijen samen te werken wordt de 
lokale economie versterkt. 
Op de projectlocatie in Bleijerheide (Kerkrade-
Oost) stonden tot voor kort vier hoogbouwflats 
met in totaal 400 woningen. De flats voldeden 
niet meer aan de huidige woonwensen. In 
verband met de bevolkingskrimp werd in 2012 
één flat gesloopt. 
De ambitie van het project is om bij de bouw 
van de nieuwe woningen alleen materiaal te 
gebruiken van de bestaande flats. Waardevolle 
materialen, kwaliteiten en waarden blijven in 
het projectgebied en worden indien mogelijk 
gerecycled. We constateerden dat sloop niet 
alleen de tastbare waarde, zoals het gebouw 
zelf wegneemt. Ook onzichtbare waarden, 
zoals sociale structuren onder de bewoners en 
het gedachtegoed gaan verloren. Bij Superlocal 
worden zoveel mogelijk bestaande kwaliteiten 
en waarden behouden, denk aan de ruime 
woningplattegronden, de lage huurprijs en 
stedenbouwkundige kwaliteiten. 
Ter plekke wordt geëxperimenteerd met nieuwe 
technieken en bouwwijzen, uitgaand van 
bestaand materiaal. De onderzoeksresultaten 
hebben invloed op de ontwerpkeuzes voor de 
nieuwe woningen. 

Heemwonen

THIBA - Tiny House IBA
De belangstelling voor het Tiny House is de 

laatste jaren enorm toegenomen. Enerzijds 
doordat de reguliere woningbouw achterbleef bij 
de toenemende vraag en anderzijds zijn diverse 
varianten op dit thema geschikt voor zowel 
tijdelijke als permanente bewoning.
In dit document wordt een aantal schetsen 
vertoond van Tiny House varianten die speciaal 
voor IBA zijn ontwikkeld. De kleinste variant is 
ongeveer 25 m2, de grootste heeft het dubbele 
oppervlak van ongeveer 50 m2.
De schetsen zijn uit dezelfde elementen 
opgebouwd en deze standaardelementen komen 
in de diverse varianten terug. Zo zijn ook diverse 
details gestandaardiseerd.

Het bouwsysteem
Het biobased uitgangspunt is in het ontwerp 
een belangrijk item. Het systeem is voor 95% 
circulair. De gebruikte materialen kunnen 
worden gerecycled of er is sprake van mogelijke 
upcycling. De gelaagde wandconstructies zijn 
eenvoudig voor hergebruik in te zetten doordat 
het huis geheel bestaat uit gestandaardiseerde 
componenten; het principe van “Design for 
Disassembly”. Daarnaast is het huis vanwege 
de droge montage van onderdelen snel en 
tegen relatief lage kosten verplaatsbaar over 
de weg. De technische ruimte is geschikt voor 
latere innovaties zoals energieopslag. Het 
energieconcept gaat uit van A+ label. Dit wordt 
behaald door de hoge isolatiewaarde van de 
thermische schil.

Het ontwerp houdt rekening met zeer lage 
onderhoudskosten, waardoor het een 
aantrekkelijk concept is om te realiseren. De 
meerwaarde van THIBA ligt in de combinatie van 
de toepassing van de laatste stand van zaken op 
vlak van bouwtechniek en de realisatie van de 
hoogste eisen qua wooncomfort in een micro-
woning.

prof. ir. Jan Brouwer (TU Delft)

VakWerkHuis Barbara
Quality made in Parkstad Limburg
Karakteristiek voor Parkstad zijn kleinschalige 
maakbedrijven, met veel gevoel voor kwaliteit. 
Deze bedrijven hebben deze kwaliteit ontwikkeld 
omdat ze zich focussen op het maken. Hun werk 
wordt geproduceerd in ateliers en werkplaatsen 
welke verstopt en verspreid over Parkstad en de 
Euregio zijn. Deze ambachtsbedrijven verwerven 
hun werk grotendeels via ‘ouderwetse’ mond-
op-mond reclame. Met marketing en acquisitie 
hebben deze ondernemers veelal weinig affiniteit: 
het zijn makers, géén verkopers.

In Oostenrijk bestaat sinds 1999 de Werkraum 
Bregenzerwald; een succesvol instituut waarin 80 
kwaliteitsbedrijven uit deze regio verbonden zijn. 
Niet enkel op het vlak van de bouw-kunst maar 
ook kleermakers, bloemisten, goudsmeden, koks, 
meubelmakers, schoenmakers, steenhouwers 
zijn opgenomen in deze samenwerkende groep 

vakmensen. Bregenzerwald heeft door de 
Werkraum (inter)nationale faam gegenereerd als 
een kwalitatieve maakregio hetgeen een positief 
‘bottom up’ effect op de plaatselijke economie 
heeft. Met een efficiënt team van slechts 3 fte is de 
organisatie van de Werkraum georganiseerd. Ze 
bemiddelen tussen klant en makers, organiseren 
tentoonstellingen, prijsvragen en presentaties, 
stimuleren innovatie en enthousiasmeren 
toekomstige generaties. Belangrijk binnen deze 
organisatie is hun thuisbasis, het door architect 
Peter Zumthor ontworpen Werkraum-gebouw.

Denken - Maken - Verbinden
Parkstad Limburg heeft met haar kwalitatieve 
makers en familiebedrijven dezelfde potentie. Het 
is echter van belang dat op korte termijn wordt 
gehandeld: vele familiebedrijven hebben geen 
opvolging en verdwijnen. Kennis van generaties 
sterft zonder actie een stille dood. IBA Parkstad, 
en IBA Labor specifiek, bieden een ideaal 
platform om NU een sterke, nieuwe impuls aan 
de makers en de regionale economie te geven.

Met een kleine efficiënte organisatie van 3 fte 
kunnen we ook in Parkstad Limburg vanuit een 
heldere visie nadenken over de samenhang 
en toekomst van de kwalitatieve makers. 
VakWerkHuis Barbara vult aan waarin makers 
vaak te kort schieten: representatie, promotie 
en samenwerkingsverbanden. Middels een 
dynamische jaar-programmering met pop-up 
evenementen stimuleert het WerkHuis op positieve 
wijze alles wat kwalitatief uit de regio komt. Via 
fysieke en digitale platforms worden verbindingen 
en participaties tussen ontwerpers, makers en 
klanten (inter)nationaal gemaakt. 

Het WerkHuis-gebouw is als icoon voor de 
organisatie van groot belang. De organisatie 
moet een duidelijk adres en gezicht hebben dat 
“Quality made in Parkstad” op een no-nonsense 
wijze representeert. Concreet wordt gedacht 
aan een heldere structuur uit staal welke, zonder 
nostalgische vormentaal, subtiel refereert naar 
de gesloopte mijngebouwen die de streek eerder 
karakteriseerden. De stalen structuur is een 
demontabel, herbruikbaar gebouw dat onder 
andere de volgende functies kan herbergen: 
winkel, expo, presentatie, conferentie ruimte, 
atelier/laboratorium (designer/craftsman in 
residence), informatie, pitch ruimte, proefkeuken, 
educatie van kinderen.

Het oude opnieuw bedenken
Innovatie komt etymologisch van het begrip 
“innovare”: vernieuwen. Innovatie betekent dus 
“dat wat er al is verbeteren”. Het VakWerkHuis 
stelt zich derhalve als doel om het bestaande 
vakmanschap in de regio te verbeteren door 
middel van het WerkHuis te faciliteren en 
verbinden.

prof. ir. Wim van den Bergh (RWTH) en ir. Jo 
Janssen (Jo Janssen Architecten)
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mr. ing. Elianne Demollin   
Indien projecten met elkaar verbonden 
kunnen worden, kunnen ze samen een 
grotere impact op verduurzaming van 
de leefomgeving bereiken.

prof. ir. John Habraken  
Als je echt duurzaamheid wilt hebben 
en de waarde van de bestaande 
woonvoorraad wilt laten ontwikkelen 
naar een betere situatie, moet je juist de 
individuele woning kunnen bedienen.

prof. dr. ir. Mick Eekhout 
Ik denk dat we vier keer zo hard 

aan de gang moeten gaan met de 
energetische upgrading als we nu 

doen. Ik ben blij met de mogelijkheid 
van IBA Labor die dat kan laten zien.

ir. Eric Vreedenburgh en 
prof. dr. ir. Jos Lichtenberg 

Slimbouwen en de Multiplicity Pilot. 
Kennis ontwikkelt zich door 

dingen te doen.
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prof. ir. Ulrich Knaack  
Waar anders dan op deze plek kan 
men de Duitse engineeringskracht 
en het Nederlandse sex-appeal 
samenbrengen?

prof. Peter Russell 
(Decaan Bouwkunde TU Delft) 
Grenzen zijn echt niet relevant als  
het gaat om duurzaamheid en 
circulaire economie

prof. ir. Kas Oosterhuis 
Hoe meer we de grens kunnen 

overschrijden hoe beter. Het is in de 
geest van de IBA om die 

verbinding te leggen.

prof. ir. Jón Kristinsson 
(SnowWorld wordt van 

Energieslurper Energiedonor)  
en prof. ir. Jo Coenen
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Het vergezicht koerst af op vernieuwing van:
1.  Duurzame bronnen
2.  Doelgroepgerichte zorg + gezondheid
3.  Effectieve waardegestuurde IT
4.  Effectieve waardegestuurde zorg + gezondheid
5.  Het nieuwe meesterschap
 
Sluiting & Sanering Mijnindustrie
Delfstoffen - Zilverzand, kalksteen
Energie - Mijnwater, PALET
Chemie - DSM, Chemelot
Data - Rijksadministratiekantoren
Zorg - UMC, Uniklinik RWTH
Recreatief landschap - Operatie van Zwart naar 
Groen - Ski-helling Wilhelminaberg

 

Hoogbloei Mijnindustrie
Chemie - Kunstmestfabriek bij Maurits
Zorg - St. Josephziekenhuis Heerlen
 

Onststaan Mijnindustire
Energie - Industrialisatie mijnen
Maakbedrijven - toeleveranciers mijnen
Zorg - Vroedvrouwenschool Heerlen
 

Middeleeuwse Nederzettingen
Energie-delfstoffen - steenkoolhandel rond Rolduc
Recreatief landschap - Kastelen, hoeves en kloosters
 

Romeinse nederzettingen
Energie-delfstoffen - Steenkool voor verwarming 
Romeinse villa
Delfstoffen - Kalksteen voor gebouwen
Recreatief landschap - Nederzetting van Romeinen
 
De ontwikkeling van regionale technische expertise in een tijdlijn.

Vergezicht
2020-2040
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Om de stad ‘toekomstproof’ te maken en 
de technische initiatieven te realiseren moet 
er een nieuwe aanpak komen. Die aanpak 
bestaat uit de uitzonderingstoestand die door 
Parkstad met IBA in het leven is geroepen. In 
korte tijd worden vernieuwende ideeën en 
toonaangevende projecten op gang gebracht. De 
regio is een laboratorium waarin ambachtslieden 
en ondernemers samen met bewoners en 
onderzoekers experimenteren met vernieuwende 
technieken. In dit laboratorium gaat het om 
oplossingen die werken. Parkstad als IBA Labor 
voor een betere en efficiëntere manieren van 
bouwen.

IBA Labor is kennis verzilveren
Het grensoverschrijdende regionale kennisaanbod 
dat aansluit bij de sterktes die IBA Academy 
graag articuleert en uitbouwt heeft nu 
reeds een betekenisvolle status, maar moet 
blijvend excelleren, hetgeen alleen mogelijk 
is via onderscheidend onderzoek. Eventueel 
fundamenteel onderzoek, maar zeker ook 

III: DE STRATEGIE VAN IBA LABOR

IBA Labor is één van de  
drie pijlers (werkvelden) van IBA 
Academy, een kennisinfrastructuur 
die geworteld is in de  
regionale historie: 
1. IBA education  

het implementeren van de IBA-
Parkstad (transformatie) thema’s 
in onderwijs en onderzoek 

2. IBA archives & depot 
bewaarplaats voor 
Euregionale Architectuur- 
en stedenbouwarchieven 

toegepast onderzoek. Alleen door leidend in 
kennis te zijn op een zorgvuldig gekozen en 
ingekaderd gebied (je kunt niet overal de diepte 
in) ontvang je erkenning en word je opgenomen in 
het internationale wetenschappelijk netwerk, waar 
de voorsprong en findings actief worden gedeeld 
in ruil voor een multiplier voor de regio hetgeen 
anderen met een andere expertise teruggeven aan 
de wetenschappelijke gemeenschap. Daarmee 
wordt delen het nieuwe vermenigvuldigen 
(multiplier) en sta je zelf in het centrum van de 
dynamiek waarvan de economische spin-off 
onafwendbaar wordt.

Die eigen kennisbron, het ingekaderde veld van 
diepgang wordt vormgegeven door IBA Labor, 
dat nu in IBA-projecten zijn toepassing vindt. 
Uiteraard zal de inkadering zich vormen rondom 
de hiervoor genoemde sterktes. IBA Labor wordt 
een omgeving:
• Waar wordt geëxperimenteerd, 
• Als een denkcentrum op bereikbare afstand van 

de kennisinstituten en de mensen, maar toch ook 
als concentratieplek net even buiten de  
woelige stad. 

• Waar het intellect elkaar ontmoet en elkaar tot 
grote hoogte inspireert en waar bedrijven en 
studenten ook van andere instellingen (WO, 
HBO, MBO) van harte welkom zijn om kennis te 
halen, te toetsen of te delen. 

• Waar reuring is door proto’s en objecten, 
• Waar seminars worden georganiseerd, 
• Waar ateliers gekoppeld aan nieuwe masters 

worden gesticht, 
• Waar ontwerpers, onderzoekers, promovendi 

werken aan maatschappelijke opgaven met de 
regio als living lab, 

• Waar het nieuwe maken wordt ontwikkeld  
(IBA Labor).met een studiecentrum en 

zichtdepot. Euregionale 
kunstenaars kunnen hun 
werken ook onderbrengen in 
de bewaarplaats, tevens kan 
de documentatie over kerken 
vanuit het Bisdom hier terecht. 

3. IBA labor   
de basis voor “het nieuwe 
maken” dat onderzoek 
verbindt met concrete 
toepassingen.

ERFGOED EN INNOVATIES
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Wetenschappelijke status
De wetenschappelijke status van zowel 
Academy als Labor (onderzoek) wordt gezekerd 
door Bachelor- en Masteropleidingen en 
promotieonderzoek waarmee een volwaardig 
wetenschappelijke omgeving wordt gezekerd.
In feite is ook al een start gemaakt omdat 
de initiators een aantal reeds gefinancierde 
promovendi kunnen inbrengen resp. kunnen 
verbinden aan IBA Academy/IBA Labor.

Het onderzoek is reeds van start gegaan met twee 
gerelateerde maar ook complementaire initiatieven. 
1. Master of Architecture (Academie voor 

Bouwkunst van Zuyd), 
2. European Master of Architecture (EMA). 
Een nieuwe master rondom Duurzaamheid, 
Gezondheid en het nieuwe Bouwen/maken 
(Building Technology) zou het onderzoeksveld 
volledig maken. Een opdracht van de maatschappij 
voor de onderwijsinstellingen.

De gemene deler is het ontwerpen en maken 
van gebouwen c.q. transformeren, renoveren, 
herbestemmen daarvan en tevens over het 
ontwerpen/ontwikkelen van systemen, bouwdelen, 
producten, (industriële) processen, werkwijzen 
(het maken) en materialen daarvoor met als 
bijzonderheid dat ze naast basisfuncties effectief 
excelleren qua duurzaamheid, gezondheid (zie 
ook hieronder) en efficiënt zijn (sneller, minder 
resources). 

Aansluitend op de BaMa- en PhD-programma’s 
bestaat er grote behoefte aan een hoogwaardige 
bouwinnovatie-opleiding op postdocteraal 
niveau die, in nauwe samenwerking met en ten 
behoeve van het bouwbedrijfsleven, voor de IBA 
Parkstad relevante Research & Development levert. 
Professional Doctorate in Engineering (PDEng) is 
een tweejarige postdoctorale opleiding, met een 
theoriedeel waarin ontwerpgericht onderzoek 
wordt gedaan en een praktijkdeel waarin in 
dienstverband bij een bedrijf of instelling een 
realiseerbaar concept wordt ontwikkeld. In het 
PDEng-programma komen de invalshoeken van 
een duurzame gezonde en wervende woon- 
en werkomgeving, innovatieve materialen en 

De mogelijke situering 
van IBA Labor op Avantis, 
het grensoverschrijdende 
bedrijventrein op Heerlens 
en Akens grondgebied.
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technieken en nieuwe energieconcepten samen. 
De EMA-postmaster aan de UM fungeert 
daarnaast als initiator en biedt als onderdeel van 
het regionale onderzoeksverband Maastricht 
Centre for Arts and Culture, Conservation and 
Heritage (MACCH), Stichting Restauratie Atelier 
Limburg (SARL) en Sociaal Historisch Centrum voor 
Limburg (SHCL) gelegenheid voor deze studies c.q. 
promoties welke in een IBA-publicatiereeks (à la 
Bonas) gepubliceerd en verspreid zullen worden. 
De leerlingen in het basis- en voortgezet 
onderwijs vormen daarnaast een belangrijke 
doelgroep voor het versterken van een brede 
publieke betrokkenheid bij de IBA-opgaven en 
het creëren van goed geïnformeerde, mondige 
en ondernemende burgers in de toekomst. Door 
verschillende partijen worden op het onderwijs 
gerichte initiatieven ontwikkeld die waar mogelijk 
zullen worden gesteund. Een spin-off uit deze 
programma’s kan ook cursorisch onderwijs zijn, 
zoals avondsessies voor bedrijven, waarin kennis 
breder toegepast kan worden, of voor inwoners 
bijv. over new business en creatieve initiatieven in 
krimpregio’s. Ook 65 plussers kunnen een  
startup initiëren.

“Conditions Influencing 
Building Culture”door 

Building Culture van 
het Bundesministerium 
für Verkehr-, Bau- und 

Wohnungswesen.

IBA Academy wordt regionaal gevoed door:
• ZUYD Hogeschool, in het hart van Parkstad
• Open Universiteit Heerlen
• Universiteit Maastricht
• RWTH Aachen
• Universiteit Hasselt
Intentieverklaring, augustus 2016

Daarnaast zijn er de vaste kennispartners:
• TU Eindhoven
• TU Delft
• IUAV Venetië
• Polimi Milaan
• Sapienza Rome
• IBA-netwerk Wenen-Stuttgart-Basel

IBA Academy wordt geconsumeerd door:
• Studenten hoofdzakelijk vanuit een kring van 

150 km rondom Parkstad, voor 20 procent 
uit andere delen van Europa en de wereld. 
Aangetrokken door de dynamiek en de 
ambitie en hoofdzakelijk onderdeel wordend 
van nieuw economisch initiatief in het gebied 
waarin zij hebben gestudeerd en waaraan de 
praktijk-cases werden ontleend. N.b.: bedenk 
dat binnen die kring net zoveel mensen wonen 
dan in heel Nederland.

• Bedrijven en instellingen die een deel van 
de studenten absorberen daarmee hun visie 
op de toekomst versterkend, hun elasticiteit 
vergrotend en op een hoger planniveau 
gerakend. 

• Een deel van de studenten zal via beloftevolle 
startups zorgen voor een nieuwe dynamiek en 
een deel daarvan voor nieuwe economische 
activiteit met grote impact (vergelijk het 
ontstaan van ASML).
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Het IBA Academy netwerk in de context van de 
techniek-driehoek Eindhoven-Leuven-Aken
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IBA Parkstad functioneert tot 2020 als een motor 
voor vernieuwende ideeën en toonaangevende 
projecten. Een deel hiervan zijn de technologische 
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.

Tentoonstelling / matchmaking 
Indieners van het gedeelte van de 300 projecten 
dat door de eerste zeef is gekomen worden 
geconfronteerd met IBA labor en de ambities 
(zoals we die dan wel eerst moeten formaliseren en 
nauwkeurig moeten beschrijven. Hier is al een start 
mee gemaakt met de startbijeenkomst eind 2017). 
Vervolgens te vragen of zij willen meedingen naar 
testruimte en zo ja welke. Vervolgens zouden 
we de selectie die daaruit voortkomt kunnen 
aanbieden om een tentoonstelling in (bijvoorbeeld) 
het Glaspaleis in te richten waar we in een 
manifestatie financiers, bedrijfsleven, investeerders, 
corporaties, beleggers, politiek uitnodigen op een 
innovatie-dag (tevens opening tentoonstelling) 
en waar we in een matchmaking pitch-setting 
aanbrengers voor ideeën kunnen laten praten 
met mogelijke financiers. Hiermee is ervaring 
opgedaan met LIOF, de provincie en enkele 
branches die in het verleden iets vergelijkbaars 
voor het Limburgse bedrijfsleven hebben 
georganiseerd. Dat was destijds heel succesvol.

Dit idee kan een actie zijn om bedrijven bij 
elkaar te brengen. Denk daarbij aan een groots 
event, met als uitkomst samenwerkende groepen 
die binnen IBA-thema’s aan de slag gaan met 
innovatie, cq. bestaande ideeën te realiseren. Dit 
kan in 2020 eindigen in een slotcongres. 

IV: EXPOSURE 2020 EN 
TOEKOMSTAGENDA 2040

Meedoen met gelijkgestemde initiatieven
Om grotere exposure te genereren voor het IBA-
programma is het effectief om bekend te worden 
in gelijkgestemde kringen waar de potentiële 
interesse het grootst is. Initiatieven die hetzelfde 
gedachtegoed uitdragen zijn welwillender om 
de boodschap van IBA door te geven. Een 
programma vindt idealiter aansluiting op zowel 
twee-drie lokale, twee-drie nationale als twee-drie 
internationale technologische events. 

Demonstratieprojecten / expo-terreinen
Om uitvindingen tastbaar te maken is een 
demonstratieproject een beproefd middel. Hiervoor 
zijn een aantal IBA-projecten zeer geschikt, omdat 
ze de 5 technische thema’s voorbeeldig uitdragen. 
In 2020 staan er 5 demonstratieprojecten op 
stapel om de nieuwste technische uitvindingen 
in Parkstad te kunnen bekijken en beleven. Deze 
locaties bieden ook exposure-mogelijkheid voor 
de andere technologische IBA-projecten.

Subsidietrajecten
i.v.m. aanvullende subsidie trajecten is het 
belangrijk dat thema’s innovatief zijn, clusteren van 
objecten op de 5 nieuwgevormde thema’s, juiste 
termen en juiste insteek afstemmen met Twan de 
Bruijn (expert subsidies) & Fred Geelen (gemeente 
Heerlen). Hierbij zou specifiek een programma 
Slimbouwen goed kunnen werken, mede vanwege 
de multidisciplinaire steun die het geeft aan 
maken en realiseren. Als er aldus een kader wordt 
gecreëerd zou dat heel goed voor de regio zijn. 
Thema’s zijn voorts zoals eerder in het document 
genoemd het nieuwe maken en circulariteit, tevens 
gezondheid, etc.

Inbedden in beleidsplannen 
Praktische samenwerking met Parkstad, gemeentes 
en provincie is noodzakelijk om projecten verder 
te brengen. Innovatieve technieken kunnen als 
voorwaarde worden verbonden aan in Parkstad 
reeds gelabelde projecten en systemen.
Om ook na het IBA-tijdperk de vruchten van de 
opgebouwde kennisstructuur te kunnen blijven 
plukken is duurzame verankering in de regio 
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van belang. Teruglopende werkgelegenheid en 
faillissementen in cruciale sectoren of wegvallende 
kennis dienen tijdig opgemerkt en geborgd 
te worden door een alarmorganisatie. Een 
effectieve stimulator is verder het opzetten van een 
innovation-deal met EZ naar voorbeeld van de 
Health Deal in Arnhem. 

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 Labor-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.
1. Fysiek archief met dat van Nic. Tummers en 

voormalig archivaris van Rijckheyt Tom van der 
Slooten als startpunt.

2. Website als kennisdepot met de studies en de 
technische vindingen. IBA communiceert de 
doelen, de projecten en actualiteiten online. 
Ook is er bij de projecten behoefte aan een 
plek waar de kennis van innovaties snel 
vindbaar is. Dit bestaat inmiddels uit meer dan 
100 studies van meer dan 20 faculteiten. Om 
deze informatie te ontsluiten is de IBA-website 
de logische plek.

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, radio, TV 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 minimaal  
4 maal per jaar) die naar 2020 toe steeds  
intensiever wordt.
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HET ‘NIEUWE MAKEN’

PROJECTLOCATIES VAN HET
IBA UITVOERINGSPROGRAMMA  
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8
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In 2014 deed IBA een Open Oproep voor ideeën 
ter verbetering van de regio aan iedereen: 
bedrijven, burgers, overheden en andere 
instellingen. De bijna 300 initiatieven vormen 
een waardevolle bron van energie uit de regio 
zelf: een netwerk van enthousiaste mensen en 
organisaties die veel voor Parkstad willen en 
kunnen betekenen. Uit de voorstellen van diverse 
aard zijn met behulp van experts van binnen 
en buiten de regio door het IBA Bureau de vijf 
belangrijkste thema’s voor Parkstad gefilterd. Ze 
zijn samen een vliegwiel voor de transformatie. 
In de meeste inzendingen komen meerdere 
thema’s terug. In 2016 zijn daarnaast pilots 

gestart vanuit Ontwikkelraden (thematisch) en 
Ontwikkelgebieden (gebiedsgericht). In totaal 
hadden bijna 150 projectvoorstellen betrekking 
op het thema technische innovaties, ook wel Crafts 
& Manufacturing genoemd. 
De voorstellen hebben geleid tot de 67 projecten 
in het Uitvoeringsprogramma van 2016. Deze 
projecten zijn hieronder in het rood aangegeven 
en geordend naar Ontwikkelgebied. De 82 
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.

67 Projecten in het IBA Uitvoeringsprogramma 2016 

82 Overige voorstellen uit de Open Oproep in 2014 die het thema Crafts & Manufacturing mede bepaald hebben

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

Ontwikkelgebied 1: Centrum Parkstad

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

Heerlen-Centrum TasT TasT

500 Archeologisch Depot, 
Thermenmuseum en Pand 
Kneepkens

Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen Maurer United Architects

07 Brightlands Smart 
Service Campus & 
Stadsboulevard

521 Brightlands Smart Services 
Campus

Heerlen-Centrum Peter Verkoulen

Ontwikkelgebied 2: Stedelijke Parken

08 Wilhelminaberg 058 Euregionaal Symbool 
Wilhelminaberg

Gravenrode Gemeente Landgraaf 
(1), SnowWorld (2)

NEY + Partners (1), RAU (2)

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

M3H Architecten

12 Gebrookerbos 115 Kasteel Hoensbroek Hoensbroek Remco Rolvink Spatial 
Strategies

507 Leisure Lane Provincie Limburg Piet Oudolf & Bosch-
Slabbers 

15 RWZI Terworm 503 Herbestemming RWZI 
Terworm

Terworm Remco Rolvink Spatial 
Strategies

OVERZICHT  TECHNISCHE 
INNOVATIES
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Ontwikkelgebied 3: Noordstad

17 Woontuin 119 De WoonTuin Nieuw Lotbroek Vastgoedbeheer 
Limburg

Buro de Munck

19 Brunssum Centrum/
Noord

505 Kiosk Lindeplein Brunssum Brunssum-Centrum Gemeente Brunssum Peter Post

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

Brandenhorst Ziegler / Jo 
Janssen Architecten

23 Scholen Nieuw 
Lotbroek & Passart

516 Paulusschool Passart Passart Gemeente Heerlen

555 Sint Janscollege Mariarade Gemeente Heerlen Hausmann Architekten

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

Ontwikkelgebied 4: Middenstad

24 Bekkerveld 238 HTS Heerlen Bekkerveld Wonen Limburg

515 Tarcisiusschool Heerlen Bekkerveld Innovo

517 Thermen College Bekkerveld SVOPL

518 Bernardinuskapel, Akerstraat 
Heerlen

Bekkerveld SVOPL BenW Architecten

25 Lauradorp 219 Lauradorp: Een fenomenaal 
stukje Landgraaf

Lauradorp Bewonersvereniging 
Lauradorp

26 HogerOp Heerlerbaan 232 Upgrading hoogbouwflats 
Heerlerbaan met nieuw 
dienstencentrum

Heerlerbaan Meander, Weller Teeken Beckers Architecten 
B.V.

261 Wilma Diverse Locaties Jo Janssen Architecten Jo Janssen Architecten

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

Molenberg Geert Simonis 

28 Barbarakerk & 
Michaëlkerk

514 Michaëlkerk Schaesberg Schaesberg Gemeente Landgraaf

Ontwikkelgebied 5: Zuidstad

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

237 Vitaal Kerkrade Kerkrade-Centrum Wonen Limburg

30 Elisabeth Stift 529 Elisabeth Stift Kerkrade-Centrum Provincie Limburg

31 Superlocal 103 SUPERLOCAL Bleijerheide HEEMwonen Maurer Architects

33 Rolduc 086 IBA Uitdagingen Rolduc Rolducerveld Abdij Rolduc

566 Kluswoningen Klooster 
Pannesheide

Bleijerheide Jongen 
Bouwontwikkeling BV

SATIJNplus

34 Energiek Heilust 564 Verduurzaming mijnkolonie 
Heilust

Kerkrade-West HEEMwonen ARCHITECTENZAAK

Ontwikkelgebied 6: Land van Kalk en Beekdal

37 Gebiedsontwikkeling 
ZLSM

160 Het Tweede leven van de 
RWZI Simpelveld

Simpelveld Waterschap Roer- 
en Overmaas

554 ZLSM Simpelveld Gemeente 
Simpelveld

Heusschen * Copier

40 Zorgboulevard/ 
Buitenplaats 
Benzenrade

523 Innovatieve sloop 
verpleegtehuis Mondriaan

Ziekenhuis Mondriaan GGZ Resource Nederland

41 De Hoeves Imstenrade, 
Terlinden & De Aar

079 Parel van onzichtbare 
kuubs

Wijnandsrade Klement² 
Rentmeesters

Architectenbureau Beckers

Ontwikkelgebied 7: Van Schimmert tot Schinveld

47 Ontwikkeling Schinnen 577 Klimaatneutrale gemeente 
ONS

ONS Gemeente 
Beekdaelen

48 Scholen Kleine Kernen 520 Innovatieve 
onderwijsconcepten

Jabeek/Bingelrade/Doenrade Gemeente Schinnen
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IBA Academy

49/
50

IBA Labor / 
IBA Academy

156 Aldenhofpark Hoensbroek Hoensbroek Woonpunt

168 Concept 20 _ C20 Schandelen Bremen 
Bouwadviseurs

227 Nutsbedrijf Duurzame 
Energie Parkstad Limburg 
(NDEP)

Montesquieu

259 Eiken nuth Otto Postel Otto Postel

269 VakWerkHuis Barbara Jo Janssen 
Architecten

Jo Janssen Architecten

510 CONZEBT Hoensbroek Energy Hills

600 IBA Labor/ IBA Expo Park 
2020

IBA Parkstad

601 GTB Lab Woonboulevard Dr. Elma Durmisevic Dr. Elma Durmisevic

603 Tijdelijke Wijk/
THIBA

Wonen Zuid/
Jan Brouwer

604 Nationale 
Materialendatabase / 
Resource Center / 123 
Urban Mining

Re Use Materials Re Use Materials

Concept Urban Villa Mick Eekhout Mick Eekhout

Multiplicity Archipel Ontwerpers Archipel Ontwerpers

Inbouwindustrie John Habraken John Habraken

Energiewaaier Erfgoed IBA Parkstad E-J. Nusselder

eHome Dirk Müller

Nature Based Solutions 
(Europese Agenda)

Twan de Bruijn

Robotic Tower Kas Oosterhuis Kas Oosterhuis

Comfort+ Frans Lemmens

PowerNEST Alexander Suma Alexander Suma

Intecture - aE/Studio Thijs Asselbergs

Bedrijventerreinen als 
Heat Islands

Elianne Demollin

043 Gelijkspanningskabel van 
de RWTH naar De Wijk 
Van Morgen

STAWAG/ENEXIS Prof. dr. ir. Rik de Doncker

087 Boven de Mijngangen Paul Koenen Paul Koenen

223 SUNPARC: Grootschalige 
opwekking van zonne-
energie op de voormalige 
stortplaatsen in Landgraaf

Lauradorp Bodemzorg Limburg 
BV

253 The SEA en Mijnwater OU campus Mijnwater B.V.

254 Verduurzaming Douve 
Weien - Mijnwater B.V.

Douve Weien Mijnwater B.V.

803 Landschapshotel / 
Parkstad Sleeping 
Experience / 195 
‘Oerland’ van Kalk - 
Landschapshotel

Verspreid over Parkstad IBA Parkstad Z33 & RE-ST

804 Onderwijsfestival LVO
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82 OVERIGE VOORSTELLEN DIE HET THEMA CRAFTS & MANUFACTURING MEDE BEPAALD HEBBEN

nr project organisatie contactpersoon

Kandidaat - concreet genoeg om verder te ontwikkelen als Project 

104 Waterkrachtbrug LODEWIJK BALJON landschapsarchitect Marie-Laure Hoedemakers

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

Oikosdesign Anemone Beck-Koh

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

002 Lokaal gesloten waterketen Titulaer Milieu en Innovatie Advies Toon Titulaer

025 Een Slimme Parkstad / Multiplicity Pilot archipelontwerpers Eric Vreedenburgh

040 Floorhopper 4D Design Rinus Berg, van den

042 intelligente hybride energie infrastructuur voor het 
duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen

Mijnwater B.V. Louis Hiddes

071 Werkstadtt, centra voor nijverheid de Regisseurs bv Hub Jongen

091 EMPORIUM Wansdronk Architektuur Renee Wansdronk

132 GARDENCITY 2.0 AnnA Annebregje Snijders

149 EcoPonic© Walas Projects BV Peter Borkens

161 Buffering afvoer regenwater van platte daken Coöperatie Landschapsplanning Ben Taken

162 Infiltratie hemelwater op woonkavels Coöperatie Landschapsplanning Ben Taken

183 Research : The IBA Academy university Kaiserslautern Rolo Fuetterer

185 Smart Lighting Heijmans Wegen Bart Coppelmans

186 Smart Highway (2) Heijmans Wegen Bart Coppelmans

187 GreenHouse Stichting Enviaa Erol Öztan

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

216 Circulair Parkstad Weelec Valérie Meijs

221 Vrieheide: Trotse schoonheid in wording NEBER Philippe Weusten

231 European Solar Renovation Competition Zuyd Hogeschool / RiBuilT Michiel Ritzen

233 Urban Living Lab RAUM Rob Aalders

235 Stroomversnelling Nuth Wonen Limburg Rene Weijer, de

239 Onderhoudsabonnement partic. woningvoorraad Wonen Limburg Rene Weijer, de

272 Laura Julia Jo Janssen Architecten Jo Janssen

291 New Streets Economy SGS INTRON B.V. Jörn Brembach

292 Kalk-Hennep houtskeletbouw Henk Huijts Installatietechniek Henk Huijts

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

005 KEI-Decisions Particulier Bert Visscher

010 Aanpasbaar bouwen C2C ExpoLAB Eva Starmans

013 Van Tuindorp naar Parkstad Feekes Consultancy Hans Feekes

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

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

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

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

026 DUO CPD Christian Petermann

029 All in One 4D Design Rinus Berg, van den 

030 3D elements 4D Design Rinus Berg, van den 

045 Levensloopbestendige aardewijk n.v.t. Nadine Spierts

055 Micro Algae Technology Center hermansvliegenarchitecten Joep Hermans

056 De Stadsfabriek Studio Komma Maarten Thewissen

057 Living (Out Of) The Box Studio Komma Maarten Thewissen

060 Upcycling mijnsteen (…) Eco-Makelaar Richard Roy, de la

066 ‘Glocal Transition Center’ Consolve consultancy bv Henk Vos

067 C A S C O De Nieuwe Context Joey Rademakers
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072 Wind Power Tower Information Based Architecture Barbara Kuit

080 Duurzame mobiele mantelzorgwoning - Joyce Daems

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

089 Smart Highway DEKO Architects Roy Konings

090 Closed Loop Restaurant DEKO Architects Roy Konings

092 RAATH herleeft Habenu-van de Kreeke Ron Habets

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

105 Ward1 Particulier Edwin Bus

106 IBABELUNA Particulier Edwin Bus

109 Ward3 Particulier Edwin Bus

111 Ward4 Particulier Edwin Bus

112 Ward5 Particulier Edwin Bus

113 Ward6 Particulier Edwin Bus

117 Bouwen aan de toekomst van Parkstad Cofely GDF SUEZ Mattie Kaelen

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

128 Plant- en teeltkennis voor de transitie van illegale naar 
gereguleerde cannabisteelt

Jan Uitdewilligen Jan Uitdewilligen

134 DoorWoonWoningen / DoorZorgWoningen BAGAN Consultancy & Projectmgmt Steven Elfring

142 Biobased Economy Parkstad ARCADIS Nederland BV Sandra Kemps

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

151 Het huis van polymeren Logtenberg / PH Holland Diederik Logtenberg

155 PARKBOEDELBANK heer & meester Martin Koldenhof

179 RUIMTE LATEN (flexibele stad) Willers Architectuur i.s.m. Lidy Meijers Wouter Willers

181 Gesloten Gas/CO2 systeem burger Bas Kleijnen

184 Freies Siedlungssystem + Siedlermodule actoria.org Florian Komescher

190 De veggitel TU/e Yoni Boer, de

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

222 Duurzame Mijnheuvel Liminal Office Robert Pol, van der

236 Eénpitters met pit Burger Jaap Spaans

242 TIDES GH2 Jean Weijers

247 IBA huizen in Park Hoogveld Jos Bosman Editions Jos Bosman

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

258 De Nieuwe Manufacturen Urban-Impulsed.eu Henk Bouwman

262 Een nieuwe manier van vervoer STVDIO XXXIIA Eugene Boogaard, van den

263 Heerlen en de Parkstad vooruitbrengen Chalmers Univ. & Alanus Univ. Thomas Postma

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

277 Zelfvoorzienend containerhuis met tuin als plukbos Be2it Ivo Maas

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

279 Naar aanleiding van Jan Rotmans - Jan Daemen

282 Waarom mobieltjes inzamelen - Jan Daemen
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1. Hoe kun je een betere impuls geven aan een 
regio (de IBA-gedachte) dan te werken aan 
een goede kennisinfrastructuur.

2. Zeker als we de internationale kennis- as 
(van Aken, via Limburg tot Hasselt) durven 
te benoemen en erkennen (hij is er in feite 
al), biedt deze een enorme potentie om als 
internationale regio een ecosysteem te vormen 
waarvan Parkstad gretig kan profiteren. Het is 
daarom dat de IBA Academy deze kennis-as 
niet alleen omarmt, benoemt en erkent, maar 
juist articuleert, stimuleert en uitbouwt.

3. Met IBA Labor wordt duurzaamheid op 
hoog niveau gekoppeld aan economische 
voordelen en groei. Waarom zou je dat in 
hemelsnaam niet willen?

4. Slimbouwen biedt voor Parkstad een kans en 
middel om samenhang in innovatie van het 
maken te creëren ten faveure van gebruikers, 
eigenaren, een duurzame samenleving en de 
lokale economie.

5. De kansen liggen juist in de ‘blue ocean’ 
gebaseerd op een herdefinitie van toekomst 
en kansen en inspelend op nieuwe 
economieën, andere klantwaarden en de 
feitelijkheden die zich in de wereld aandienen, 
zoals de geduide schaarste, de vergrijzing, 
leeneconomie, et cetera. Een omgeving 
waarin wordt geconcurreerd op kwaliteit, 
originaliteit, innovatie en waarde en niet 
primair op prijs en kosten.

9 QUOTES
JOS LICHTENBERG

6. Om daadwerkelijk te vernieuwen moeten 
bestaande actoren buiten zichzelf treden 
en een tweede speelveld creëren waar ze 
zichzelf herontdekken. IBA Academy en IBA 
Labor creëren mede die Blue Ocean. Het is 
een plek waar bedrijven nieuwe projecten 
starten, nieuwe producten en diensten 
ontwikkelen, nieuwe partners vinden, nieuwe 
organisatiemodellen en rollen verkennen, 
nieuwe productiewijzen en processen 
exploreren en nieuwe markten aanboren. 

7. De door sterktes en trends geïndiceerde 
nieuwgevormde thema’s verschaffen de 
projecten een maximale impact op de 
transformatie van Parkstad. Bovendien 
stimuleren deze thema’s de onderlinge 
samenwerking en geven ze richting aan het 
ondernemerschap. De projecten vormen 
aldus geen los zand, maar een waardevol 
geheel voor de industriële en ambachtelijke 
bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

8. Het grensoverschrijdende regionale 
kennisaanbod dat aansluit bij de sterktes die 
IBA Academy graag articuleert en uitbouwt 
heeft nu reeds een betekenisvolle status, maar 
moet blijvend excelleren, hetgeen alleen 
mogelijk is via onderscheidend onderzoek. 

9. Aansluitend op de BaMa- en PhD-
programma’s bestaat er grote behoefte aan 
een hoogwaardige bouwinnovatie-opleiding 
op postdocteraal niveau die, in nauwe 
samenwerking met en ten behoeve van het 
bouwbedrijfsleven, voor de IBA Parkstad 
relevante Research & Development levert.
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De voormalige Oostelijke Mijnstreek is van oudsher sterk in maken. 
Ook ligt Parkstad midden in de techniekdriehoek Eindhoven-Leuven-
Aken, een gebied dat wel het meest innovatieve ter wereld wordt 
genoemd. Daarnaast is binnen 1,5 uur reisafstand een afzetmarkt 
aanwezig groter dan heel Nederland. 

Parkstad kan haar Crafts & Manufacturing inzetten voor duurzaam en 
slimmer bouwen, gelet op de enorme footprint van de bouw inzake 
klimaatverandering, materiaal- en energieschaarste, circulariteit, 
gezondheid en veiligheid: een van de grootste uitdagingen van  
onze tijd. De verbinding tussen ambachtelijk maatwerk met de 
voordelen van industriële massaproductie leidt tot een nieuwe 
economie van ‘massamaatwerk’. Een omgeving waarin geconcurreerd 
wordt op kwaliteit, originaliteit, innovatie en waarde.  

Alleen door leidend te zijn in kennis op een zorgvuldig gekozen en 
ingekaderd gebied ontvangt Parkstad erkenning en staat ze in het 
centrum van een nieuwe dynamiek waarvan de economische spin-
off onafwendbaar wordt. Die eigen kennisbron wordt vormgegeven 
door IBA Labor, dat nu reeds in IBA-projecten zijn toepassing vindt. 
Parkstad als Laboratorium voor vernieuwende technologieën.

Met deze aanpak wordt duurzaamheid op hoog niveau gekoppeld 
aan economische voordelen en groei. Waarom zou je dat in 
hemelsnaam niet willen?


