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Met dit midterm-rapport wil IBA PARKSTAD de 
agenda voor de komende jaren opmaken om 
haar doelstellingen op grote schaal kenbaar 
te maken, met als bijkomend oogmerk de 
IBA-Academy - met haar drie componenten; 
Education - Labor - Archives - blijvend in het 
denken over deze streek te verankeren. Het 
voorliggende rapport werd samengesteld door 
een interne werkgroep, die tezamen met experts 
IBA’s belangrijkste projecten en doelen van 
inhoudelijke onderbouwingen voorzagen, met 
het oog op evenementen en (inter)nationale 
publicaties en lezingen in de komende jaren. Het 
rapport bouwt expliciet voort op eerder door 
IBA geproduceerde documenten en notities. 
De voortschrijdende inzichten over methode en 
ontwikkeling door de veredeling en clustering van 
projecten, zijn op gezette tijden in beeld gebracht. 
De aanleidingen daartoe waren de tussentijdse 
formeel-informatieve presentaties voor AvA , 
Q-Team, “IBA Meets IBA“ en de talrijke informele 
presentaties voor groepen geïnteresseerden. Ook 
de majeure exposities en publicaties maakten 
het IBA-proces voor groot publiek in binnen- en 
buitenland toegankelijk. 

Aan de start zorgden we voor ruimtelijke en 
methodische kaders voor de beoordeling van 
de vele ingediende projecten. We spraken 
tegelijkertijd met velen om mogelijke lacunes 
te achterhalen en onder de bevolking levende 
ideeën voor de toekomst in onze visie mee te 
nemen. Vervolgens concentreerden we ons op 

de formulering van methodische, technische en 
ruimtelijke kaders voor het samenvoegen van 
fysiek-ruimtelijke projecten. Daarnaast maakten 
we modellen voor de mentale kwesties waarmee 
project-indieners ons herinnerden aan relevante 
maatschappelijke doelen en intenties voor streek 
en bevolking.

Dit is de kern voor de grote operatie die IBA 
Parkstad vanaf de start op haar schouders 
draagt en benadrukt werd door het grote aantal 
inzendingen die op indringende wijze aan 
‘missing links’ appelleerden. 

Het duidelijkst werd dit door de vele 
projectvoorstellen die het parkstedelijke “urban 
landscape” in al haar gedaanten en uithoeken 
trachtten te transformeren en een “re-use” 
voorstonden. Een hergebruik van iets wat al jaren 
concreet en materieel is maar dat haar waarde 
leek te hebben verloren. We benoemden dit het 
parkstedelijke “collateral landscape” waarbij 
“collateral” vooral betrekking heeft op het gebied 
binnen de buitenring en inherent daarmee de 
arcadisch aandoende landschappelijke schil 
eromheen uitsluit. Het gevolg van deze conclusie 
is zonneklaar bij het opmaken van de nieuwe 
regiokaart: ofwel je bent burger binnen de ring 
ofwel buiten de ring. 

Dit roept meteen het dilemma op of de bewoners 
binnen de ring ook met de bewoners erbuiten 
een parkstedelijk geheel kunnen vormen. De 
eerste tekenen van nieuwe geboortes kondigden 
zich reeds aan: de krachtige gemeenschap 
ONSS heeft haar basis gevonden in een 
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01. Tijdlijn IBA Parkstad (Jo Coenen, 2014). IBA’s tijdlijn als een vis. Bij de kop in 2014 worden organisatie en werkwijze bepaald naar voorbeeld 
van de Duitse IBA’s. In de periode daarna dijt de vis uit met het verzamelen van vijf gekleurde thema’s en ontwerpvoorstellen. Deze voorbereidings-
fase met de definitie van visie en missie eindigt in 2017 als de vis op zijn dikst is.

gemeenschappelijke topografische onderlegger 
en introduceerde de gemeente Beekdaelen, en 
het Land van Kalk identificeert zich steeds meer 
met de kalkbodem die zich van het Plateau van 
Ubachsberg tot Aken uitstrekt. 

Het is mijn bedoeling met dit retrospectief 
de gemaakte stappen van het IBA 
voorbereidingswerk af te ronden, in logische 
volgordes te plaatsen en het te documenteren. 
De omslag naar het realisatie-moment wordt 
met kerst 2017 formeel gemarkeerd zoals in mijn 

eerste schets (vis) de groei van IBA vanaf de start 
verbeeld werd en zien we in de tijdlijn dat dit 
een cruciaal moment is. Het is dé gelegenheid 
om de IBA Parkstad-strategie te verifiëren en 
daarmee te consolideren. Dit retrospectief biedt 
de mogelijkheid stil te staan bij het belang van het 
zich voltrekkende transformatieproces dat nodig is 
om IBA vanaf 2020 haar gewenste resultaten  
te gunnen.

Jo Coenen, Kerst 2017
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In 1998 bundelden de gemeenten Brunssum, 
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, 
Simpelveld, Schinveld en Voerendaal (voorheen 
“Oostelijke Mijnstreek” genoemd) hun krachten 
in Parkstad. Vanwege hun verleden is het hun 
doel om een gedeelde geschiedenis en identiteit 
te creëren. In lijn met deze doelstelling heeft de 
IBA voor deze regio diverse aandachtspunten 
geformuleerd:

Om het gehele stedelijke landschap planologisch 
af te dekken werd allereerst uitgegaan van een 
onderscheid in de diverse gebieden: Noord-, 
Midden-, Zuid- en Voorstad om binnen de ring 
een duidelijk onderscheid met de landelijke 
Schil rondom te kunnen maken en te kunnen 
concluderen dat reeds vele jaren de kwestie van 
de polycentraliteit domineert boven één centrum.

Hoe tussen en in de woonwijken, de 
noodzakelijke administratieve, educatieve, 
culturele, zorg- en recreatieve voorzieningen 
georganiseerd zijn en hoe heden 
werkgelegenheid en de bedrijvigheid in deze 
buitengewoon verdichte stedelijke agglomeratie 
verdeeld en vindbaar zijn. Tenslotte de zoektocht 
of en hoe de regels van de klassieke Nederlandse 
Planologie en haar ruimtelijke ordeningsprincipes 
hier nog effect sorteerden.

 
 

De regio heeft na de sluiting van de mijnen ervoor 
gekozen om met een dominant infrastructureel 
patroon van breed door groen omzoomde 
ringwegen letterlijk nieuwe wegen te boren die snel 
langs en dwars door het dichtgepakte agglomeraat 
van woonwijken en nieuwe bedrijventerreinen 
leiden. Daarmee is het oorspronkelijk gegroeide 
infrastructurele systeem van linten die de historische 
dorpen, mijnkoloniën en gehuchten verbonden 
en de identiteit van die grotere en kleinere kernen 
kleur en identiteit gaven, definitief verlaten. 
Oorspronkelijke oriëntaties werden verdraaid, en 
haast ongemerkt ingewisseld voor een modern 
planologisch infrastructureel systeem dat inspeelt 
op de potentie van één stedelijk agglomeraat dat 
met de passende naam Parkstad omgedoopt werd. 

De uitvinders hiervan zijn inmiddels overleden en 
we zien hun legaat verweesd achtergelaten in 
een ondefinieerbaar landschap van fragmenten. 
De losse fragmenten manifesteren zich heden 
nog steeds als waren zij stedelijke puzzelstukken. 
Ondanks de verwoede pogingen van het 
Stadsregio Parkstad Limburg-beleid om het 
nieuw gedoopte geheel ook beleidsmatig als 
één stedelijke entiteit te laten werken, resteren de 
gevoelens van kleine gemeenschappen die op 
elkaar aangewezen wensen te blijven. Dit veilige 
gevoel van de kleine gemeenschap overheerst nog 
vaak boven dat van samen een stadsagglomeraat 
te willen zijn.

Hoewel Parkstad nog altijd te maken heeft 
met enkele significante ruimtelijke en sociaal-
economische problemen, zien we de afgelopen 
decennia een hernieuwde waardering van de 
regio als gevolg van diverse positieve impulsen. In 
april 2016 sleepte Parkstad voor de succesvolle 
‘van zwart naar groen’-transformatie de 
prestigieuze toerisme-onderscheiding van de 
World Travel & Tourism Council in de wacht. De 
regio bevestigde daarmee de beste bestemming 
ter wereld te zijn en liet daarmee regio’s als Zuid-
Afrika en Zwitserland achter zich. Parkstad ziet 
deze Tourism for Tomorrow Award als belangrijke 
erkenning van de maatregelen die de afgelopen 
15 jaar zijn genomen om een duurzame visie voor 
de regio te ontwikkelen.  

PARKSTAD LIMBURG HEROVERWOGEN

Een scherp zicht op Parkstad
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De Parkstad-gemeenten en de provincie Limburg 
(de primaire opdrachtgevers) hebben in oktober 
2013 de eerste IBA over de grens opgericht. De 
organisatorische voorbereidingen begonnen 
in juli 2014, toen Jo Coenen aangesteld werd 
als curator en directeur. Vervolgens heeft hij dit 
proces aangestuurd samen met Guido Derks van 
de provincie Limburg, en werkt hij nu samen met 
Kelly Regterschot. De organisatiestructuur van 
de IBA bestaat uit drie primaire operationele 
trajecten om de transformatie van de regio 
gaande te houden:

• Practical. Het eerste traject omvat het 
leidinggeven aan en monitoren van de 
gekozen projecten, tot aan hun realisatie en 
uiteindelijke tentoonstelling in 2020. 

• Public stimuleert een bottom-up-proces en 
omvat de coördinatie van verschillende sociale 
platformen om de projectontwikkeling en de 
inzet van vrijwilligers te ondersteunen. 

• Academy is het derde instrumentele 
traject, waarin er een fundamentele 
link tussen onderzoek en project wordt 
gelegd. De doelstellingen zijn innovatie 
en toonaangevende resultaten. Dit traject 
genereert tevens continue internationale 
aandacht. 

In deze drieledige structuur, die ontwikkeld 
is door een klein team van medewerkers en 
externe deskundigen kan het werk door de 
opdrachtgevers van provincie en gemeenten 
(AVA) en het IBA Q-Team (het internationale IBA-
team voor kwaliteitscontrole) worden uitgevoerd, 
beoordeeld en gemonitord. Het tijdsbestek voor 
elke IBA bedraagt bijna zeven jaar. Dit kan 
dus beschouwd worden als initiatief voor de 
middellange termijn, maar ook na deze periode 
is er nog sprake van een langdurig effect op 
het transformatieproces. De ontwikkeling van 
IBA Parkstad bestaat uit twee fasen: de fase van 
implementatie/definitie (2014/2017) en de 
operationele fase (2017/2020). 

EEN ORGANISCH PROCES

“We laten zien wat allemaal mogelijk is!  
We koppelen plannen aan lokale initiatieven. 
We beschrijven het DNA van plaatsen, we gaan 
op zoek naar geschiedenis en willen begrijpen 
hoe plaatsen zijn ontstaan, en hoe we daarop 
kunnen voortbouwen.” JC

IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung. 
Het IBA-fenomeen, dat bijna een eeuw geleden 
in Duitsland ontstond, is uitgegroeid tot een 
bekende, creatieve aanpak om regio’s en 
gemeenschappen in heel Duitsland nieuwe 
impulsen te geven. Nieuwe impulsen die, buiten 
dat ze tot economische successen leiden, de 
instelling van de inwoners ingrijpend veranderen. 
Ze bewerkstelligen een cultuuromslag in het 
denken over en het werken in de regio. Een 
hernieuwd gevoel van trots dat uitnodigt tot 
nieuwe investeringen. Succesvolle IBA’s zoals 
Emscherpark, Sachsen-Anhalt, Hamburg en 
Berlijn tonen aan dat de IBA een effectief 
instrument is voor regionale en sociale innovatie. 

Organisatiestructuur IBA Parkstad (Jo Coenen, 2015)
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Een Aanpak op Maat 
Net zoals elk ander instrument met een 
langdurige traditie (met name wat ruimtelijke 
ordening betreft) heeft de IBA de afgelopen 
jaren veel veranderingen doorstaan, op het 
gebied van zowel procedures als doelstellingen. 
Met name voor IBA Parkstad is de integratie 
van de visies van verschillende partijen (lokale 
instellingen, de nationale overheid, organisaties, 
ondernemers, burgers) van essentieel belang 
om organisch te kunnen optreden. Niet alleen 
met betrekking tot fysieke structuren, maar ook 
met betrekking tot de sociale en economische 
onderdelen van de betrokken gemeenschappen. 
De planmatige aanpak die voor Parkstad wordt 
gebruikt – in navolging van Jo Coenens ervaring 
als stedenbouwkundige en rijksbouwmeester – is 
zodanig geïmplementeerd dat de gebruikelijke 
tweedeling van bottom-up en top-down wordt 
ontstegen. Dit is een poging tot een beter 
geïntegreerde visie in het besluitvormingsproces, 
inclusief economische en sociale vraagstukken. 
Je zou dit een aanpak op maat kunnen noemen, 
waarbij het potentieel en de knelpunten van de 
regio de kern vormen op basis waarvan IBA 
Parkstad zich wil manifesteren. Deze opstelling 
komt vooral voort uit de zorgvuldige aandacht 
voor specifieke taken in het regionale beleid 
van IBA Parkstad met betrekking tot ruimtelijke 
ordening, waarvoor diverse onderzoeken naar 
de regio (de provincie, gemeenten, professionals, 

organisaties) werden geraadpleegd. Deze 
studies zijn verzameld, bediscussieerd en 
herzien om meer vat te krijgen op de diverse 
transformaties die de regio in de recente 
geschiedenis heeft ondergaan. Het resultaat is in 
2015 in het Zomerboek gepresenteerd als primair 
referentiekader voor de definitiefase. Tegelijkertijd 
werd er een Open Oproep gedaan om nieuwe 
ideeën voor de transformatie van Parkstad 
te stimuleren. Deze groepen (particulieren of 
bedrijven binnen en buiten de regio) hebben 
uiteindelijk bijna 300 voorstellen ingediend. 
In die zin zijn top-down- en bottom-up-acties 
samengebracht teneinde specifieke ruimtelijke en 
maatschappelijke taken te formuleren.

Het algehele resultaat van deze experimentele 
kruisbestuiving was een nieuwe manier van 
luisteren. Het samenvoegen, omkaderen, 
selecteren en beoordelen van de bijdragen 
was een belangrijke stap in het verduidelijken 
van de doelen en acties die noodzakelijk 
waren om het gewenste toekomstbeeld voor 
de regio te schetsen. Door allerlei visies uit de 
regio te verzamelen, verenigt IBA Parkstad 
ze. Een openbare modus operandi als 
gemeenschappelijke grond, waarbij de ambities 
van Parkstad niet alleen vooruitstrevend zijn op 
het gebied van duurzame fysieke transformatie, 
maar ook inclusief in de besluitvorming.

   

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker spreekt met IBA-directeur Guido Derks en IBA-curator Jo Coenen over de toekomst en de ontwikkeling van de regio 
parkstad (2016); IBA-curator Jo Coenen en IBA-directeur Kelly Regterschot presenteren overhandigden het ‘Stedenbouwkundig Contourenplan Central Park Heerlen’ aan wethouder 
Barry Braeken (2017)
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Thema’s voor de Regio 
In 2017 rondt IBA Parkstad haar definitiefase 
af met de ontwikkeling van een structurele en 
strategische visie voor de toekomst. Hieraan is 
op twee manieren aandacht geschonken. Om 
te beginnen werden de algemene doelstellingen 
uit de beginfase van IBA Parkstad (Flexibele 
Stad, Energie Stad & Recycle Stad) vertaald 
in specifieke, concrete thema’s (Vliegwiel). 

Vervolgens werden deze thema’s aan 
specifieke gebieden in de regio gekoppeld 
(Ontwikkelraden). Dit kan worden opgevat 
als het ontdekken van het regionale DNA, 
het specificeren van thema’s en locaties om 
de criteria voor pilotprojecten te definiëren, 
zodat men concrete gebouwde manifesten van 
de achterliggende revitaliseringsfilosofie kan 
realiseren.

Het Vliegwiel voor regionale thema’s (2015/2016)

De Huidige Taken voor Europese Regio’s: 
Energie/Hergebruik/Recyclen 
De interesse in hergebruik, recyclen en 
energiebesparing blijkt niet slechts een vage 
trend, maar een concrete paradigmaverschuiving 
in het denken over (de toekomst van) de regio’s – 
een paradigmaverschuiving die, in gang is gezet 
door het groeiende besef in de vorige eeuw dat 

de snelheid waarmee we natuurlijke hulpbronnen 
aan het opmaken zijn, ernstige gevolgen kan 
hebben. 

Vanuit het perspectief van schaarste bezien 
kunnen recyclestrategieën de innovatie stimuleren 
en voor consensus zorgen in een overmatig 
gestructureerde omgeving. Recyclen werkt op 
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basis van een bestaand kader dat opnieuw 
moet worden aangepast en gemodelleerd 
voor toekomstige ontwikkeling, waarbij die 
ontwikkeling niet volgens een patroon van 
toenemende consumptie verloopt, maar 
volgens een circulair model van hergebruik en 
reductie. Nieuwe levenscycli zijn dus niet enkel 
gerelateerd aan materialen en objecten, maar 
bovenal aan de bovenliggende territoriale 
configuratie. Het is cruciaal om de betekenis van 
grote ‘omgevingsstructuren’ (waternetwerken, 
ecologische corridors, geomorfologie enzovoort) 
te zien als basiselementen van langdurige 
recycleprojecten. Dit vereist bovendien een 
paradigmaverschuiving in het huidige, op 
uitbreiding en groei gerichte beleid voor 
stadsplanning, zodat men kan handelen binnen 
de huidige context van inkrimping. Mogelijkheden 
in plaats van achteruitgang.

IBA Parkstad introduceert deze thema’s in het 
publieke debat. Drie doelstellingen geven aan 
hoe Parkstad met de noodzakelijke transities 
omgaat. De eerste, Flexibele Stad genaamd, 
is gericht op herbestemming en het tijdelijk 
gebruik van gebouwen, nu er zo veel leegstand 
is vanwege de migratie van jongeren naar 
aantrekkelijkere grootstedelijke gebieden. Met 
de tweede doelstelling, Energiestad, wordt 
verkend hoe fossiele energiebronnen vervangen 
kunnen worden door alternatieve vormen 
van energie; dit als reactie op de Europese 
energietransitie, waarbij men tegelijkertijd een 
toonaangevende kennisinfrastructuur en een 
sterke economische sector hoopt te ontwikkelen. 
Het derde toekomstbeeld voor Parkstad is 
de Recyclestad, waarmee men probeert te 
ontdekken hoe grondstoffen, water, afval en 
voedsel kunnen worden hergebruikt. Maar in 
zulke omstandigheden moeten de algemene 
thema’s van het toekomstbeeld voor Parkstad 
(over recyclen, hergebruik, flexibiliteit en 
energiegebruik) gebaseerd worden op specifieke 
objecten en personen uit de geschiedenis van de 
regio, waarbij het vooral de bedoeling is om de 
vertegenwoordigde waarden te bekrachtigen. 
Bovendien zijn de projecten in dit drievoudige 
algemene kader bedoeld om een integrale visie 

voor de regio te ontwikkelen: een aanpak op 
maat om een algemene basis voor toekomstige 
ontwikkelingen te vormen en verstorende of 
eenzijdige ingrepen te voorkomen.

9 Ontwikkelraden en 7 
Ontwikkelgebieden 
Na de eerste kwalificatieronde was voor 
IBA Parkstad het moment aangebroken de 
daadwerkelijke start met de geselecteerde 
projecten te maken. Om te ordenen en geen 
waardevolle projectbijdragen over het hoofd 
te zien werd in september 2015 gestart met 
Ontwikkelraden en Ontwikkelgebieden. 

De Ontwikkelraden werden samengesteld uit 
leden van de IBA Parkstad, Provincie Limburg en 
andere belanghebbende instanties. De in het leven 
geroepen Ontwikkelraden groeiden uit tot centrale 
raden door de projecten heen. Ze formuleerden 
de aandachtspunten voor de projecten om die 
door middel van innovatieve oplossingen aan 
de vliegwielthema’s te kunnen koppelen. De 
raden gingen van economie (Markt & Economie) 
en educatie (Onderwijs & Talentontwikkeling) 
tot cultuur (Cultuur & Expressie) en hadden 
tegelijkertijd een ruimtelijke waarde, aangezien 
ze betrekking hadden op het historische DNA 
(Erfgoed, Monumenten & Kerken) en de 
gebiedsstructuur (Structuur, Kernen en Linten). 
Bovendien besteedden de 9 Ontwikkelraden 
aandacht aan de innovatiekwestie in termen 
van technologie (Duurzame Leefomgeving), 
sociale en levende personen (Wonen & Zorg), 
landschap (Actief Landschap) en grootstedelijke 
omstandigheden (Leegstand, Herbestemming & 
Sloop). Deze 9 Ontwikkelraden hebben in 2016 
hun adviezen afgerond en de resultaten werden 
vervolgens verweven met de gebiedsgerichte 
ontwikkelgebieden.
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7 ZONES

1.Centrum Parkstad
Heerlen centrum

2.Noordflank Parkstad
Heerlen
Hoensbroek
Treebeek
Brunssum

3.Zuidflank Parkstad
Landgraaf
Schaesberg
Ubach over Worms
Kerkrade

4.Stedelijke Parken
Gravenrode
Wormdal & Rolduc
Brunssummerheide
Sibelco
Gebrookerbos 
Terworm

5.Voorstad
Landgoed de Dael
Terworm
Woonboulevard
Imstenrade
Roda JC
Nieuw Eyckholt
Avantis (IBA Labor)

6.Westschil
Land van Kalk
Plateau van Schimmert
Bekken van Heerlen
Roode Beek - Rodebach

7.Oostschil
Aachen
Herzogenrath
Gangelt
Heinsberg
Selfkant

7
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De Parkstad-’Pizza’ met de negen gebieden (2015/2016)

In de Ontwikkelgebieden werden de fysiek-
ruimtelijke planinzendingen samengevoegd. 
Deze gaven daarmee vernieuwde betekenis 
en een nieuw gezicht op cruciale plekken van 
de Parkstad. Tenslotte werden de projecten in 
samenhang met elkaar uitgewerkt. 
De zeven Ontwikkelgebieden zijn: het historische 
stadscentrum van Heerlen (Centrum Parkstad), 
het noordelijke gebied van Hoensbroek tot 
Brunssum (Noordstad), de centrale as van 

Heerlen en Landgraaf (Middenstad), het 
zuidelijke gebied met Kerkrade (Zuidstad), het 
centrale gebied tussen de snelwegen met haar 
bovenregionale voorzieningen (Voorstad), het 
landelijke buitengebied met de Westschil (Land 
van Kalk, Van Schimmert tot Schinveld) waarbij 
het gelijksoortige landschap bij onze oosterburen 
de Oostschil genoemd wordt en, tot slot, de 
parkachtige groengebieden binnen de buitenring 
(Stedelijke Parken). 
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Per gebied diende onderkend te worden dat er 
relatie bestaat met (clusters van) projecten binnen 
andere gebieden en dat de ontwikkelraden door 
gebieden heen (konden) gaan. Het gebiedsplan 
is er echter op gericht om een kader voor 
dit Uitvoeringsprogramma te bieden, met de 
belangrijkste stakeholders per gebied, gericht 
op zichtbare en tastbare resultaten in 2020. 
Het Uitvoeringsprogramma diende, gelet op de 
hiervoor opgemerkte meervoudige gelaagdheid 
van de projecten, gericht te zijn op integraliteit 
en sturing op uitvoering. Voor elk gebied is een 
gebiedsplan opgesteld. Het gebiedsplan dient 

als leidraad voor de projecten welke zich thans in 
de afrondende fase bevinden. Het gebiedsplan 
is hiermee de schakel om tot uitvoering over te 
kunnen gaan.

Het Vliegwiel 
Door het kruisen en overlappen van verschillende 
‘smaken’ en procedures konden we de drie 
oorspronkelijke thema’s Energie, Recycle en 
Flexibele Stad beter en specifieker definiëren. 
Binnen dit initiële kader zijn vijf thema’s 
vastgesteld: 

• Collateral landscape. Innovatieve 
herstructureringsacties gerelateerd aan het 
stedelijke landschap, ecologie en water, 
landbouw, vrije tijd en sport.

• Clever Heritage. Innovatieve conservering van 
de Romeinse geschiedenis en de monumentale 
erfenis van kastelen, boerderijen, kerken en de 
restanten van de mijnbouw.

• Re-use and Remodelling. Grootstedelijke 
innovatie door de renovatie van gebouwen 
met duurzame bouwmethoden en 
herstructurering van mobiliteit.

• Craft & Manufacturing. Implementatie van 
technologische innovaties door middel van het 
experimentele project van IBA Labor, over Arts 
& Crafts in het nieuwe millennium.

• Activating the Mental Space. Sociaal-
economische-maatschappelijke innovatie in 
de vorm van onderwijs en cultuur, actieve 
buurten, versterking van de eigen identiteit 
en de implementatie van communicatie- en 
mediaplatformen voor de regio en betrokken 
gemeenschappen. 

Deze vijf thema’s zetten het vliegwiel in beweging 
en voorzien de ontwikkeling van Parkstad van 
brandstof. Elk project heeft dus betrekking op 
zowel het vliegwiel als de – eerder bestudeerde – 
specifieke gebieden in de regio waarin het  
project ligt.

IBA Effects
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COLLATERAL LANDSCAPE  
het landschap opnieuw ontdekt
‘Collateraal’ heeft meerdere betekenissen. 
Het kan verwijzen naar een bijkomend, 
onbedoeld neveneffect, maar heeft ook een 
meer op de toekomstgerichte betekenis, 
namelijk: betreffende het onderpand. Het 
als bijzaak ontstane gefragmenteerde 
landschap is het onderpand voor 
toekomstige ontwikkeling en welvaart 
waarin de goede werkgelegenheid nog 
altijd wordt gemist, zowel in sociaal als 
economisch opzicht. Hetgeen wordt 
versterkt door het feit dat dit een van 
de regio’s in Nederland is waarin er 
sprake is van demografische krimp. 
De opening van de Groevengordel 
en het Euregionale symbool op de 
Wilhelminaberg transformeren de 
herinnering aan het mijnbouwverleden 
in een herwonnen zelfvertrouwen. Het 
landelijke buitengebied en de stedelijke 
Parken zijn van de allerhoogste kwaliteit. 
De aanleg van Leisure Lane is belangrijk 
voor het verbeteren van de economische 
en ruimtelijke cohesie en de identiteit 
van Parkstad. Het doel is het in gang 
zetten en uitwerken van initiatieven voor 
de versterking van de stedelijk-rurale 
landschapsstructuur van Parkstad Limburg 
– beter toegankelijk en beter geïntegreerd, 
zowel wat landschappelijk weefsel als 
de economische ontwikkeling van de 
toerismesector betreft. Groene infrastructuur 
en nieuwe verbindingen koppelen 
geïsoleerde groene gebieden eerst aan 
elkaar, vervolgens aan buurten, waarna die 
buurten aan de tussenliggende gemeenten 
worden verbonden. 

CLEVER HERITAGE 
Slimme oplossingen voor erfgoed
De hoge dichtheid van boerderijen, 
kloosters, kastelen en kerken in Parkstad 
getuigen van de rijke geschiedenis van de 
regio. Vanwege de huidige demografische 
en migratietrends staan veel monumenten 
leeg, om vervolgens in verval te raken. 
Clever Heritage dient als katalysator voor 
een duurzame herbestemming van deze 
gebouwen en hun regionale betekenis, 
door ze een nieuw leven te gunnen en 

nieuwe economische impuls te geven. Om 
die reden is het niet alleen de bedoeling 
dat de historische getuigen van de regio  
worden behouden, maar ook dat ze een 
nieuwe bestemming krijgen, door te zoeken 
naar duurzame exploitatiemogelijkheden 
en innovatieve beheer- en 
businessmodellen. IBA wil deze gebouwen 
samen met organisaties, overheden en 
vrijwilligers behouden voor toekomstige 
generaties. Door met een integrale visie 
de consistentie tussen de afzonderlijke 
objecten te verbeteren, worden de 
kernkwaliteiten en het economische 
potentieel van het erfgoed verbeterd. 
Door Erfgoed Innovaties (Clever Heritage) 
te combineren met Vastgoed Innovaties 
(Re-Use & Remodeling) en Technologische 
Innovaties (Crafts & Manufacturing) kunnen 
er nieuwe methoden worden ontwikkeld 
die toepasbaar zijn op al het erfgoed in de 
regio.

RE-USE AND REMODELLING 
herstructurering en hergebruik in 
het stedelijk gebied
De huidige structuur van Parkstad is als 
een legpuzzel, met talloze losse stukjes. 
Aan de ene kant zijn structurele elementen 
en belangrijke sporen van de collectieve 
identiteit verwijderd, en aan de andere 
kant heeft men nieuwe structuren en 
elementen geïntroduceerd zonder ze goed 
in te passen in de bestaande ruimtelijke 
en culturele geschiedenis. Om die reden 
wordt er extra aandacht besteed aan 
belangrijke stedelijke gebieden zoals 
Center Coriovallum (Heerlen) en Center 
Court (Kerkrade). Historische centra 
worden gerestaureerd en geherstructureerd, 
waarmee de stedelijke kwaliteit een 
nieuwe impuls krijgt. Tegelijkertijd 
betekent ingrijpen in het bebouwde 
stedelijke gebied ook het oplossen van 
de hergebruik- en herinrichtingskwestie 
vis-à-vis de huidige krimp. Sloop, recycling 
en dataverwerking moeten onderdeel 
zijn van de ontwerpstrategie, aangezien 
deze activiteiten steeds vaker als essentiële 
toekomsttaken worden beschouwd. In die 
zin is gekeken of de gebieden geschikt zijn 
voor acties die draaien om de rehabilitatie 

en revitalisering van het ruimtelijke DNA 
van Parkstad, waarbij versterking van de 
identiteit een belangrijke rol speelt.

CRAFT & MANUFACTURING 
IBA Labor als nieuwe dynamiek
Veel stedelijke, grensoverschrijdende 
regio’s in Europa hebben te kampen met 
een afnemende bevolking, afbraak of 
vergrijzing. In Parkstad maakt deze krimp 
herstructurering noodzakelijk, om de 
regio voor te bereiden op de toekomst. 
Belangrijke innovatieve strategieën zijn 
IBA Labor en Slimbouwen. Spin-offs van 
onderzoek (kennisinfrastructuur) creëren 
nieuwe mogelijkheden met betrekking tot 
duurzame, slimme en op waarde gerichte 
oplossingen. De circulaire bouweconomie 
maakt van deze regio een van onze 
grootste hedendaagse uitdagingen. 
Innovatie in Crafts & Manufacturing 
betekent doorlopend onderzoek naar de 
grenzen van de technologie, opgenomen 
in een geïntegreerde visie op het landschap 
en de toekomst.

ACTIVATING THE MENTAL SPACE  
Parkstad neemt initiatief
De IBA-benadering betrekt mensen bij hun 
ideeën en plannen. Door alle initiatieven te 
verzamelen, te publiceren en te exposeren 
kunnen we deze positieve energie 
visualiseren, de houding ten aanzien van de 
regio veranderen en nieuwe hoop voor de 
toekomst creëren. De IBA-expositie in 2020 
is slechts een enkele stap in een proces dat 
nog veel langer doorgaat.
Sinds de tijd van de Romeinen kent 
de Euregio Maas-Rijn een gedeelde 
geschiedenis op basis waarvan 
grensoverschrijdende samenwerking kan 
plaatsvinden. Dit biedt belangrijke sociaal-
economische en culturele mogelijkheden. 
Grensoverschrijdende activiteiten zijn 
belangrijk voor de toekomstige mobiliteit, 
economie en leefomgeving van Parkstad. 
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“In de Parkstad blijkt organische groei sterker 
dan gerichte planning, waarbij het proces 
vooral bepaald wordt door opzichzelfstaande 
ingrepen. Met name voor steden en 
landschappen als deze is die vrijheid van 
handelen cruciaal.” JC

Door op alle vijf innovatieve thema’s in beweging 
te komen maakt de stadsregio zich klaar voor 
de toekomst. IBA Parkstad functioneert als 
een vliegwiel, waarbij ieder thema als een 
propellerblad is. Pas als alle vijf schoepen in 
beweging zijn en met elkaar samenwerken, draait 
het vliegwiel en ontstaat er beweging die een 
inspirerende en toekomstbestendige gebouwde 
omgeving tot gevolg heeft, alsook tot een frisse 
mindset kan leiden.

Ontwerpstrategieën: Clusteren, 
Overlappen en Verbinden van 
Regioverhalen 
In onze bebouwde omgeving oefenen twee 
krachten veel invloed uit op de manier waarop 
we de stad ervaren. De ene kracht is de erkenning 
van ons erfgoed en het gevoel van veiligheid 
dat het verleden ons geeft, en de andere kracht 
is de kracht van verandering, die gevoelens van 
verwachting, verrukking en hoop oproept. Er 
zijn talloze voorbeelden te geven waarin deze 
twee dynamieken heftig met elkaar in botsing 
komen, en dat terwijl fantastische resultaten 
mogelijk zijn als ze gezamenlijk worden benut. 
Het is belangrijk om te denken in termen van 
transformatie en continuïteit. In plaats van het 
verleden, het heden en de toekomst als aparte 
entiteiten te zien. In ons vak is het belangrijker 
om ze continu aan elkaar te relateren. De kwestie 
van revitalisering is tegenwoordig op bijna twee 
derde van alle architecturale activiteiten van 
toepassing, van de renovatie van afzonderlijke 
gebouwen tot de meer omvattende plannen 
voor (delen van) steden en landschappen. Als 
we deze praktijk kritisch beoordelen, wordt 
duidelijk dat we recente transformaties (die tot een 
gebrek aan samenhang hebben geleid) moeten 

TOEKOMSTSTRATEGIE PARKSTAD: 
WERKEN MET DE VIJF THEMA’S

heroverwegen en aanpassen. Hierbij bieden de 
traditionele planningsmethoden geen soelaas. 
Dit maakt de weg vrij voor een nieuwe manier 
van kijken naar zowel ruimte als tijd. Er ontstaan 
nieuwe mogelijkheden en werkwijzen. 

De ontwerpstrategieën van IBA Parkstad werken 
op drie niveaus: clustering van projecten, 
versterking van de interactie en het verbinden van 
bestaande en nieuwe regioverhalen.

Zodra de basisthema’s zijn omschreven, hebben 
de projecten niet langer de vorm van geïsoleerde 
experimenten, maar zijn ze gestructureerd door 
middel van clusters. Op die manier kunnen 
coördinatie, samenwerking en onderlinge 
aanvulling het transformatieproces versterken. 
De clusters worden gedefinieerd op basis van 
primaire (SLEUTELPROJECTEN) en secundaire 
projecten, gegroepeerd op basis van territoriale 
nabijheid (Van Schimmert tot Schinveld) of 
overeenkomstigheid van thema (de Clever 
Heritage-deelonderwerpen). Twee voorbeelden 
van deze strategie zullen we hier beschrijven, 
voor een beter begrip van de modaliteiten. Het 
voornaamste voorbeeld van clustering door 
middel van territoriale nabijheid is Heerlen 
Centrum. De Heerlense binnenstad, het centrum 
van de regio Parkstad, koestert een duidelijk 
profiel: ‘Urban beleving’.  Heerlen heeft een rijke 
geschiedenis met Romeinen en Kasteelheren, 
maar Heerlen is ook een jonge stad. Pas echt 
tot bloei gekomen in de vorige eeuw door 
de mijnindustrie en hard getroffen door de 
mijnsluiting. De oud-industriestad met bijbehorend 
sociaal-economisch profiel dat zich nu richt op de 
thema’s smart services, duurzaamheid en cultuur, 
past het ‘Urban’- thema als gegoten.  
Hier zijn verschillende projecten en thema’s 
gegroepeerd: van de renovaties in het Romeins 
Kwartier (Clever Heritage) tot de nieuwe 
verbindingen van Central Park (Collateral 
Landscape); van de heroverweging van de 
stedelijke structuur in Kernwinkelgebied & 
Stationsomgeving (Re-use and Remodelling) tot 
het herintroduceren van een innovatief beeld van 
de stedelijke kern in het project City Oost (Crafts 
& Manufacturing). Heerlen heeft veel te bieden 
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en wil dat op een eigen en energieke manier 
laten zien en voelen. Door sterk in te zetten op het 
Urban-profiel wordt ingezet op de uitbouw van 
bestaande krachten en de identiteit van de regio. 
Dit zijn concentratiegebieden van elementen die 
door de hele stad voelbaar zijn. 
Aan de andere kant vinden we IBA Labor. 
Een duidelijk manifest voor het formeren van 
thematische clusters die op de korte termijn de 
realisatiefase van de IBA 2020-projecten kunnen 
beïnvloeden en op de lange termijn het begin 
kunnen vormen van een nieuwe kennisstructuur 
om de economische sectoren in de regio te 
versterken. IBA Labor is een omgeving waarin 
wordt geëxperimenteerd. Een denkcentrum op 
bereikbare afstand van de kennisinstituten en de 
mensen, maar toch ook als concentratieplek net 
even buiten de woelige stad. 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 efficiëntie (sneller, minder resources). 

Deze experimentele strategie van het clusteren 
van projecten is een innovatie binnen de huidige 
Europese conventies van stedelijk ontwerp en 
regionale planning. Projecten zijn altijd onderling 
verbonden, wat resulteert in een klein netwerk 
waarin de projecten elkaar beïnvloeden. Dit is 
een belangrijke uitkomst, voortkomend uit de aard 
en opzet van de Ontwikkelraden en hun pilots. 

De uitkomst neemt wat transformatieprocessen in 
middelgrote regio’s (zoals Parkstad) betreft een 
nieuwe positie in in het beleid voor ruimtelijke 
ordening. De transformatieprocessen (top-down 
dan wel bottom-up) zijn niet langer gebaseerd op 
een specifieke plaats of een specifiek thema van 
een ‘masterplan’-cultuur. In tegenstelling, ze zijn 
het resultaat van een territoriale thematisering die 
appelleert aan zowel het verleden als potentiële 
toekomstige ontwikkelingen. In die zin markeert 
IBA Parkstad het begin van innovatie in de 
Europese ontwerpcultuur. 

Daarbij worden de pilotprojecten gekenmerkt 
door hun vermogen om verschillende thema’s op 
organische wijze te integreren. Dit geeft uiting 
aan het idee om de territoriale complexiteit van 
Parkstad en haar meervoudige identiteiten een 
stem te geven: natuur vermengd met stadswijken, 
erfgoed-DNA vermengd met technologische 
innovatie, economische (toeristische) impulsen 
vermengd met agrarische productie enzovoort. 
Het doel voor alle pilotprojecten is om ze te 
presenteren als manifest voor een complex geheel 
van (elkaar overlappende) Parkstad-kenmerken. 
Duidelijke voorbeelden hiervan zijn het Leisure 
Lane- en Slotlab-project.

Met de Leisure Lane wordt een attractief 
fietspad ontwikkeld met grote landschappelijke 
en cultuur-historische beleving, als verbinding 
tussen de Parkstad Leisure-punten en andere 
IBA-projecten én als de ontbrekende schakel 
in het internationale netwerk van lange afstand 
fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn en 
het Belgische Kolenspoor. Door een slechte 
verbinding met het ommeland kent het gebied een 
tamelijk geïsoleerde ligging. Een heldere route die 
goed verknoopt is in de omgeving kan de huidige 
groengebieden uit hun isolement halen. 

Een ander voorbeeld van het samengaan van 
verschillende thema’s is het pilotproject Slotlab, 
waarin erfgoed, technologische innovatie en 
sociale participatie de voornaamste  
ingrediënten zijn.
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Het IBA-project Slotlab verbindt nieuwe met oude 
ambachten. 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. 

De derde belangrijke ontwerpstrategie van IBA 
Parkstad refereert aan het aan elkaar verbinden 
van regioverhalen. Dit betekent het verbinden 
van interventies (fysiek of anderszins) van het 
IBA-transformatieproces aan regioverhalen 
uit verleden én heden. Bovendien duidt dit 
op de noodzaak om het omgevingsensemble 
(geschiedenis, cultuur, ruimte) niet als neutraal 
kofferbegrip te zien, maar als levende, zinvolle 
regio die reageert op alle krachten die erop 
inwerken. We moeten monumenten, agrarische 
paden, boerderijen, rivieren en stedelijke 
architectuur zien als ruimtelijke getuigen van 
een ‘territorium’, met een complexe structuur 
van wegen, functies en ruimtes, sociaal kapitaal 
en klimatologische omstandigheden, die 
allemaal bijdragen aan het DNA van de regio. 
In die zin beschikt Parkstad over meerdere 
verhalen die moeten worden verteld en in onze 
toekomstbeelden moeten worden opgenomen. 

Dit is van concreet belang voor de regio. Het 
aan elkaar verbinden van verhalen betekent 
ontegenzeggelijk het afwijzen van het plaatsen 
van ‘nieuwe elementen’ op een neutrale 
ondergrond. Dit ten gunste van het zorgvuldig 
implanteren in een leefomgeving door middel van 
acupunctuur-interventies. Dit geeft een collectief 
gevoel van toebehoren en stelt een samenleving 
in staat om een bepaald imago te verspreiden 
en zichzelf te herkennen, alsof haar een spiegel 
wordt voorgehouden. Door het eigen DNA in 
twijfel te trekken en te rehabiliteren kan Parkstad 
als levende gemeenschap besluiten welk beeld 
het van zichzelf aan de wereld wil tonen.

Jo Coenen, Kerst 2017

Vergezicht
2020 - 2040
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IBA-Academy stelt zich ten doel om:
1. kennisontwikkeling op het gebied van 

transitieopgaven in de gebouwde omgeving 
te stimuleren en te coördineren

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

De IBA-Academy is een platform waarin 
betrokken partijen de activiteiten uitwisselen, 
desgewenst op elkaar afstemmen en gezamenlijk 
optrekken in het borgen en versterken van deze 
kennisinfrastructuur vanuit de internationale regio 
Zuid-Limburg met Parkstad Limburg als vertrekpunt 
als de IBA concentratie-regio. De IBA-Academy 
is geen zelfstandig opleidingsinstituut, noch heeft 
het de intentie uit te groeien tot een zelfstandig 
instituut. Het maakt gebruik van de licenties van 
bestaande opleidingen zoals Zuyd Hogeschool, 
UM, OU, RWTH en anderen.

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

Opbouw van IBA-Academy 
IBA-Academy bestaat uit drie pijlers (werkvelden):

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 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. Onderzocht wordt 
of dit vanuit de “Wijk van Morgen” verder 
doorontwikkeld kan worden.

 

IBA-education 
Inhoudelijk veredelen van de 5 schoepen van 
het vliegwiel in 5 thematische boekjes. De IBA-
experts ((eu)regionaal en (inter)nationaal) en het 
Q-team worden betrokken bij het leveren van de 
inhoudelijke kaders om deze voor de toekomst te 
verankeren.  
In deze 5 thema’s zitten alle projecten 
onderverdeeld, het betreft dus uitdrukkelijk 
geen nieuwe projecten. Er worden verbanden 
gelegd binnen een bepaald thema, die in de 
bestaande projecten worden uitgewerkt, maar die 
geografisch verspreid liggen over alle gebieden. 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om met 
deze exercitie de processen te verstoren waarin 
de gebiedsregisseurs werken. Deze uitwerking 
moet juist structuur brengen in de thema’s en 
een visie vastleggen voor de toekomst. Ook na 
2020 kan, via de uitgezette (ontwikkel)lijnen, 
door gemeentes en provincie verder gewerkt 
worden. De communicatie rondom de thema’s 
moet goed geprogrammeerd worden in een 
communicatiekalender. In elke schoep/blad zal 
dat tot andere vormen kunnen leiden (excursie, 
debat, congres, lezing, bustour, expositie etc.). 
De thema’s zullen ook op grote beurzen/events 
(bv Provada) gebracht worden in  
2018-2019-2020.

ERFGOED EN INNOVATIES
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Jo Coenen in gesprek met Sjeng Kremers (gouverneur van de Provincie Limburg van 1977 tot 1990) over het fenomeen “Van Zwart naar Groen”.



23

Jo Coenen in gesprek met Sjeng Kremers (gouverneur van de Provincie Limburg van 1977 tot 1990) over het fenomeen “Van Zwart naar Groen”.
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