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Voor u ligt de publicatie naar aanleiding van de jaarlijkse 

Neimed Krimplezing editie 2017.

Opnieuw een bijzondere editie, alleen al omdat nooit eerder 

de krimplezing zo laat in het jaar werd gehouden. En met reden. 

Door verschuiving van augustus naar medio september werd niet 

alleen de traditionele verbinding met het programma van festival 

Cultura Nova gehandhaafd, maar zelfs verbreed als onderdeel van 

‘Festival Randland’. Randland was als cross-over event in de zomer 

en herfst van 2017 geprogrammeerd in een samenwerking van 

SCHUNCK*, Cultura Nova en Neimed. Bovendien was deze 9e editie 

van de krimplezing sluitstuk van het inhoudelijk programma van het 

tweedaagse ‘Festival van de Toekomst’, de titel waaronder Provincie 

Limburg en regio Parkstad gastgever waren voor het jaarlijkse 

Nationaal Congres Bevolkingsdaling. En ook dit jaar was gekozen 

voor het monumentale Royal Theater als bijzondere locatie.

Mede door de verbindingen met bovengenoemde evenementen 

was er in 2017 opnieuw  grote belangstelling en werd het aantal 

bezoekers van het voorgaande jaar fors overschreden.

Verrassend en verheugend deze grote opkomst en datzelfde 

geldt voor de levendige discussies en positieve reacties na afloop.

Ik wens u veel leesplezier.

Wim Didderen
zakelijk directeur

Voorwoord
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Inleiding
De feestelijke opening van het Festival Randland en direct daarop 

volgend een dubbele opening van het vertrouwde festival Cultura 

Nova zorgde in 2017 vanuit Neimed gezien voor een ‘hete’ nazomer.  

Het tweedaagse ‘Festival van de Toekomst’ medio september paste 

nog mooi in diezelfde programmering. En daarmee kreeg onze 

jaarlijkse Neimed Krimplezing in 2017 een bijzonder en meervoudig 

podium. De 9e editie in de reeks alweer. Met de keuze voor 

15 september welbewust geplaatst op de verbindings-as van de 

genoemde drie nazomerse evenementen: De Neimed Krimplezing 

2017 als een (ver)knooppunt; zowel programmatisch als inhoudelijk.

Stuk voor stuk, en in de onderlinge samenhang elkaar 

versterkende, boeiende evenementen met een multidisciplinaire 

programmering en een groot bereik voor een breed publiek 

zowel regionaal als landelijk. Door intensieve betrokkenheid bij 

de organisatie en de programmering van deze evenementen 

konden we als Neimed, misschien meer dan ooit, onze kennis 

optimaal uitdragen, zowel binnen meer bestuurlijke als in 

maatschappelijke en culturele context.

Tegelijk met deze eenmalige programmatisch bijzondere positie 

voor de Krimplezing zijn we met deze 9e editie ook voor wat 

betreft de inhoudelijke thematiek op een keerpunt beland. 

Daar waar voorgaande edities meer gericht waren op het 

agenderen, duiden van en reflecteren op demografische krimp 

als problematische context waarin onze regio zich probeert te 

ontworstelen aan het mijnverleden en aan de zwart-groene 

eerste periode van ‘herstel’ in de decennia direct daarna, door 

Maurice Hermans zo treffend vastgelegd in zijn boek ‘De Antistad’.
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Een veelzijdig boek als resultaat van ruim 4 jaar onderzoek in 

en rond ‘zijn’ stad Heerlen c.q. de stadsregio Parkstad. Met als titel 

‘Degrowth: een agenda voor de Antistad’ zien we deze 9e editie 

als een afsluiting van de eerste,  beschouwende, reeks en 

tegelijkertijd de opmaat voor een opvolgende serie waarin scenario’s 

voor een ‘gezonde’, veilige en duurzame ontwikkeling voor de 

toekomst meer centraal zullen staan.

Daar komt nog bij dat publicatie van deze weerslag van 

de 9e krimplezing zal verschijnen rond het afscheid van een van 

de dragende krachten, tevens vaste spreker, van deze hele reeks: 

Nol Reverda. Een reeks die door Maurice Hermans onder supervisie 

van Nol Reverda al in gang was gezet nog vóórdat Neimed in 2012 

als zelfstandige stichting het licht zag als ‘Nederlands Expertise en 

Innovatiecentrum Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp’.

Zijn ‘Brief aan Heerlen’ is de, zeker voorlopig, laatste bijdrage van 

onze huidige wetenschappelijk directeur in deze publicatiereeks. 

In zijn brief een oproep aan Heerlen voor meer ruimte voor de 

ontwikkeling van ‘stedelijkheid’ en een vaste plek voor breed debat 

over de (gewenste) ontwikkeling van de stad. Een variant van deze 

brief is ook verschenen als blogpost op de Neimed website en 

als gesproken column bij het afsluitend forum-debat van 

Festival Randland in SCHUNCK* op 12 november 2017. 

Samen met de brief vormt de lezing van Maurice Hermans de 

hoofdmoot in de publicatie die voor u ligt. In zijn lezing ‘Degrowth: 

een agenda voor de Antistad’ verlegt hij als vervolg op ‘De Antistad’ 

de blik meer naar voren, naar de toekomst. 
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Wat gebeurt allemaal in en met onze regio? Wat zijn de wenselijke en 

kansrijke scenario’s voor de komende jaren en voor de nog verdere 

toekomst. Zijn er concrete brede experimenten te ontwerpen die bij 

uitstek vanuit deze regio, dit Randland, als experimenteer-

omgeving (meer-)waarde kunnen opleveren? De opgenomen teksten 

zijn in principe de letterlijke weergave van de uitgesproken lezingen. 

Formuleringen zijn vanwege leesbaarheid en helderheid op enkele 

punten aangepast of geactualiseerd in samenspraak met de 

sprekers. Vanwege het bijzonder karakter van deze 9e krimplezing 

en van deze publicatie, zoals hierboven toegelicht, hebben wij 

de publicatie aanvullend voorzien van een selectie van recente 

blogbijdragen (blog posts) van de Neimed website die raken aan 

het thema van deze lezing. Noem het ‘bonus tracks’, elk geschreven 

door medewerkers van Neimed, die naar wij hopen samen met de 

lezingen vliegwiel kunnen zijn voor een vervolgreeks als onderdeel 

van het door beide sprekers tijdens hun presentatie, en ook elders, 

zo vurig bepleite ‘podium voor debat’. Deze publicatie zal als 

geheel in de loop van juni 2018 ook digitaal verschijnen op 

de Neimed website. 

Wim Didderen en Maurice Hermans – Neimed
Heerlen, mei 2018
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Deze tekst is een bewerking van de Neimed Krimplezing, 
uitgesproken door Maurice Hermans tijdens het Festival van 
de Toekomst op 15 september 2017 in het Royal Theater 
te Heerlen (NL).

Inleiding

“In de beeldvorming en ruimtelijke ordening krijgt de periferie 

als vanzelfsprekend een minderwaardige status toebedeeld, de aandacht 

en waardering gaat naar de centra. Dit brengt een stelselmatige 

onderschatting en een gebrek aan betrokkenheid voor de randgebieden 

met zich mee. Daarmee doen we de mogelijkheden van onze steden 

en onze generatie tekort. Het ware gezicht van onze generatie toont zich 

in grootschalige veranderingen, uitbreidingen en radicale modernisering. 

Die dynamiek vinden we niet in de centra, maar in de randgebieden.”

Aldus Rijksbouwmeester Floris Alkemade (2016) in zijn essay 

‘De emancipatie van de periferie’. De periferie, het Randland, 

het Middenland, the Heartland en das Hinterland: waarvoor 

mijn - work in progress - onderzoek naar de vraag “wat komt er 

na de groei?” relevanter is dan ooit. Verwacht geen definitieve en 

afgelijnde voorstellen, maar contouren voor een alternatieve agenda 

voor de ont-groeiende stad. Waarbij niet het verlies van wat was 

centraal staat, maar het verlangen naar een kleinere, fittere 

en gelukkigere stad.

Agenda Antistad
Toekomstperspectieven 
voor de ont-groeiende stad
Maurice Hermans
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Voor het gemak heb ik die contouren de Agenda Antistad gedoopt, 

een pleidooi de eigenheid van ont-groeiende steden te erkennen 

en een uitnodiging tot verdere concretisering. 

Tegen het eind van dit stuk zal ik kort stilstaan bij IBA Parkstad en 

de vraag of haar huidige koers en kwaliteit beantwoorden aan 

de opgave waarvoor de regio in mijn ogen staat, namelijk 

kleiner groeien. 

Duiding Antistad

Industrie-Neustädte
De populariteit van steden is niet gelijkelijk verdeeld. Hoewel 

de mens steeds meer een stadsbewoner wordt, is zo’n 40% van 

de steden in Europa gestopt met groeien. Vaak betreft dit kleine en 

middelgrote voormalige industriesteden. Binnen deze groep gaat 

mijn interesse vooral uit naar de jonkies, de Industrie-Neustädte, 

die - zo tonen de cijfers - in vergelijking met de oudere en grotere 

industriesteden meer moeite hebben om hun draai te vinden. 

In de kleinere Industrie-Neustädte heeft het verlies aan industrie 

geleid tot decennialange desoriëntatie door het verlies van betekenis 

en perspectief. Jonge mensen trokken weg, op zoek naar vruchtbare 

plekken vol elan en dynamiek, en demografische krimp deed zijn 

intrede. Het is geen toeval dat steden als Heerlen, Sittard-Geleen, 

Herne in Duitsland, Wolverhampton in Engeland - relatief kleine 

en jonge voormalige mijnsteden - onderaan de stedenrankings 

te vinden zijn.
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Vaak worden deze steden afgedaan als ‘verliezers’. En in verliezers 

is onze samenleving, gedomineerd door groeidenken, nauwelijks 

geïnteresseerd. Daardoor wordt het denken over de toekomst van 

Nederlandse steden sterk bepaald door mensen als Zef Hemel, 

hoogleraar grootstedelijke problematiek en de profeet van 

bemesten wat al groeit. Het Randland dient primair om te recreëren 

en de idylle van het buitengebied te consumeren. Volgens professor 

Bettina Bock leidt deze ontwikkeling echter tot toenemende 

territoriale ongelijkheid in Nederland. Het ‘Matteüseffect’, zoals 

de Amerikaanse socioloog Merton dat noemt, werkt polarisatie 

tussen Randstad en Randland verder in de hand. “Diegenen die al 

veel hebben krijgen meer, diegenen die weinig hebben minder”. 

De Antistad
In een tijd van stijgende welvaart en dito huizenprijzen is

De Antistad een atypisch verschijnsel. Hier geen overspannen 

woningmarkt of negatieve effecten van massa-toerisme, maar een 

laidback stadsleven, een gematigd tempo en business as usual. 

Het leven is hier langzamer, trends passeren gefilterd en de 

bevolking is blanker dan in de grote steden. De mono-economische 

herkomst schiep bovendien een stad met een geheel eigen 

esthetiek, die in veel opzichten het tegenbeeld is van de compacte 

stad met historische kern. 

De Antistad is niet voor iedereen. Jonge mensen zijn vertrokken, 

achterblijvers vergrijzen en de stad heeft meer herinneringen 

dan dromen. De toekomst vindt elders plaats. 



10

Vandaar de sterke identificatie met het verleden, vandaar ook 

het vaak scherpe onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’. ‘Etnoregio’s’, 

noemt Nol Reverda ze daarom. Mensen uit streken zoals 

deze hebben ervaren wat het is om te verliezen. Hebben 

Industrie-Neustädte niet het beste achter zich? Ooit was Heerlen 

één van de rijkste steden van Nederland, tegenwoordig verwijlt 

de stad in sociaal-economisch opzicht in de onderste regionen. 

De hang naar de glorietijd, de jaren van opbouw en 

groeiende welvaart, is groot. Rob Wijnberg, hoofdredacteur 

van De Correspondent, noemt dat ‘nationaal-nostalgisme’: 

“Zie daar het tijdsgewricht waarin we zijn beland: te welvarend om 

massaal in opstand te komen, zuchtend onder het juk van problemen 

die niets minder dan een revolutie vereisen om op te lossen, gevangen 

in een politiek systeem dat niet in staat is de vereiste verandering 

teweeg te brengen, geleid door politici die niet genoeg verbeeldings-

kracht hebben om daar iets aan te doen.”

10
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Voormalige industrieregio’s vormen niet voor niets een uitstekende 

voedingsbodem voor het populisme - links en rechts –, dat precies 

de juiste snaar weet te raken als het gaat om het gevoel dat 

vroeger alles beter was.

Dankzij de social engineering van kerk, mijn en staat zijn de 

ingesleten patronen hardnekkig. Mondigheid zit niet in de genen van 

deze streek: de mijnstreekburger is afwachtend, klaagt soms meer 

dan nodig en verwacht van de overheid de oplossing voor zijn prob-

lemen. Tegelijkertijd is het wantrouwen jegens diezelfde overheid 

nergens groter dan hier. Deze ingesloten patronen staan principes 

van zelforganisatie in de weg, volgens hoogleraar samenlevingsop-

bouw Justus Uitermark (2014) ook omdat “daar waar sociale proble-

men bestaan, het (zelf)organiserend vermogen in de regel juist zwak 

ontwikkeld is. Mensen met relatief sterke netwerken, die dicht bij de 

overheid staan, zijn wel in staat plannen te ontwikkelen. Vrij vertaald 

naar de kaart van Nederland, in Amsterdam en Utrecht schiet het 

ene na het andere buurtproject uit de grond. In Assen, de Mijnstreek 

en Lelystad blijft het stil1”. 

Waarom Agenda Antistad

Daarmee is de noodzaak van de Agenda Antistad geschetst. 

De aanwezigheid van vitale kleine en middelgrote steden is 

essentieel voor de ontwikkeling van het Randland, als regionaal 

verschaffer van economie en cultuur. 

1 Vitale Stad 03-2014
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Als talent wegtrekt, het centrum wegkijkt en de nabijheid van 

buurlanden voor grensbewoners nauwelijks meerwaarde biedt, 

dan moeten we op zoek naar nieuwe ingrepen om te voorkomen 

dat het Randland verder ontstedelijkt.

De vraag hoe de toekomst van stedelijke ontwikkeling in de 

ont-groeiende stad eruit ziet, dient te worden beantwoord zonder 

het comfort van structurele groei. Dat is niet eenvoudig, want 

het betekent loskomen van path-dependencies – routines en 

ingesleten patronen - diep verankerd in het DNA van burgers, 

beleidsmakers, architecten en stedenbouwers. We dienen 

het denken in groei af te leren om anders te kunnen kijken, 

denken en handelen. 

Als dat lukt zullen we zien dat Antisteden goede uitgangspunten 

hebben om te experimenteren met stedelijke ontwikkeling die 

niet is geënt op traditionele principes van groei. 

De ont-groeiende stad - of de Antistad - toont positief perspectief 

voor steden zonder groei en wordt voorloper in een wereld die 

nog nauwelijks een idee heeft hoe het leven na de groei eruit ziet. 

Want hoe om te gaan met een gebrek aan groei is misschien wel 

de belangrijkste vraag waar Westerse overheden zich voor gesteld 

zien, aldus professor Kallis2, omgevingswetenschapper aan 

de Universiteit van Barcelona. 

2  Kallis, G., Kerschner, C., & Martinez-Alier, J. (2012). 
 The economics of degrowth. Ecological economics, 84, 172-180
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Stedelijke regio’s zoals Parkstad lopen vooruit op een 

samenleving die als geheel minder groeit, minder fossiele (of zelfs 

helemaal geen) grondstoffen verbruikt en haar stedelijke 

ontwikkeling op een andere manier organiseert. 

Antisteden stellen ons de vraag of het gebrek aan groei - volgens 

de huidige dominante invulling van het woord - werkelijk een gemis 

is. Steeds vaker bereiken ons signalen over de negatieve bijeffecten 

van groei in de populaire Europese hoofdsteden. Hoe lang nog 

blijven steden als Amsterdam, Berlijn, Parijs en Barcelona onder 

de druk van massatoerisme, terrorisme en het vrije geld 

toegankelijk, open en inclusief?

Toch is voor de meeste mensen groei nog altijd synoniem met 

welvaart en vooruitgang. Agenda Antistad wil inspireren tot 

andere ontwikkelingsmodellen. Gekende principes van 20e-eeuwse 

stedenbouw, zoals de min of meer gegarandeerde waardestijging 

van vastgoed, zijn in de ont-groeiende stad niet langer functioneel. 

Het propageren van groei als elixer voor ont-groeiende steden is 

daarom net zoiets als een vierkant door een rondje duwen.

Agenda Antistad beziet de verhouding tussen schaarste en surplus 

met nieuwe ogen. In de woorden van Omar Akbar, voormalig 

directeur van de Stiftung Bauhaus Dessau: “Wir denken, dass wir 

die Argumentation einfach umdrehen sollten. Nicht über das 

‚Zuwenig’ und den Verlust sprechen, sondern über das ‚Mehr’ 

nachdenken.” Niet het minder, het tekort maar het meer, het 

overschot aan ruimte, gebouwen, infrastructuur en landschap vormt 

voor Agenda Antistad het startpunt van stedelijke ontwikkeling. 

Minder is niet alleen anders, minder is ook de toekomst.
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Agenda Antistad

In mijn boek De Antistad introduceer ik het concept ‘kleiner groeien’. 

In die term klinken verschillende begrippen door. Het Duitse 

‘Rückbau’, ‘terugbouwen’, is er één van, het weghalen van objecten 

of infrastructuur uit de gebouwde omgeving. Ook het begrip 

‘Degrowth’, dat pleit voor een alternatieve en ecologisch duurzamere 

invulling van het begrip groei, dat in zijn huidige definitie 

onproductief en onrechtvaardig is, biedt inspiratie. Degrowth 

formuleert kritiek, maar schetst ook perspectieven voor het 

vormgeven van samenlevingen die minder economisch gedreven 

zijn. Kleiner groeien is een holistische kijk op stedelijke ontwikkeling 

voor ont-groeiende steden met behalve een fysieke ook een 

mentale opgave. Te vaak zijn de associaties die geprojecteerd 

worden op steden zonder groei negatief. In plaats van ont-groeiende 

steden te definiëren aan de hand van wat ze kwijt zijn - het zijn 

krimpende steden, zonder groei, met waardeloos vastgoed, minder 

mensen, nood aan talent, gebrek aan investeerders en zonder 

perspectief – is het zinvoller deze steden vanuit een ander licht 

te bezien. 

14
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Kleiner groeien begint daarom met het schetsen van een 

toekomstgericht perspectief, een zoektocht naar een nieuwe balans 

tussen schaarste (bewoners, jonge mensen, creatieven) en surplus 

(gebouwen, ruimte, ouderen). Een kans om kwaliteit toe te 

voegen aan de stedelijke omgeving, ook al wordt deze bewoond 

door minder mensen. De mentale opgave van kleiner groeien 

betekent echter ook dat de stad zichzelf opnieuw moet uitvinden 

en opnieuw moet definiëren welke betekenis ze voor haar 

omgeving heeft.

Daarom presenteer ik een viertal uitgangspunten voor de Agenda 

Antistad: een optimistisch program voor de ont-groeiende stad. 

1. Menselijke maat
Het allereerste uitgangspunt van de Agenda Antistad is 

de mens. Stadmaken in de 21e eeuw is een opgave van velen. 

De betrokkenheid van burgers is essentieel, juist in een streek 

waar participatie niet in de genen zit. Het credo is zelforganisatie: 

samen met beproefde methodieken doelgericht en projectmatig 

werken aan een beoogd eindresultaat. Dat vergt een ander 

samenspel tussen overheid, projectontwikkelaar en burger 

dan we gewend zijn. De architect en projectontwikkelaar zetten 

niet langer de toon, de bestuurder staat op afstand en faciliteert 

het proces. In plaats van consument wordt de burger producent 

van zijn omgeving.
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Het principe van zelforganisatie is niet alleen van toepassing 

op bouwprojecten. Ook op het gebied van bijvoorbeeld energie-

voorziening en de overgang naar duurzame energievormen 

kunnen burgers een andere rol spelen dan ze tot nu toe 

gewend waren. Maar daarover later meer.

2. Slimme sloop en verbouw
Het tweede uitgangspunt van de Agenda Antistad is de fysieke 

ruimte. Niet alles kan blijven staan. De verhouding gebouwen en 

gebruikers is uit het lood geslagen. De Antistad moet op zoek naar 

een nieuwe balans, voorbij leegstand en dalende huizenprijzen. 

Naar een duurzamere, bescheidener en flexibeler stad - waarden 

die in het licht van ongebreideld groeidenken zijn ondergesneeuwd. 

Kwaliteit boven kwantiteit. Stedelijke kwaliteit, laten we dat niet 

vergeten, in een stedelijke cultuur. 

Groei heeft de Industrie-Neustadt geproduceerd. Maar dat betekent 

niet dat groei altijd kwaliteit heeft gebracht. In Heerlen heeft 

de sloopwoede van voormalig wethouder Savelsbergh en consorten 

in de periode na de mijnbouw de kwaliteit uit de streek gerukt. 

Het resultaat is, ironisch genoeg, een stad die een hoop te 

missen heeft. Weinig Nederlandse steden hebben met sloop zoveel 

te winnen als Heerlen. Maar te winnen valt er alleen als kwaliteit en 

bedachtzaamheid – in tegenstelling tot voorbije decennia – voorop 

staan. 
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Laten we het denken omdraaien. Sloop mag gevierd worden. 

Houd een ‘slopening’, zoals GGZ-instelling Mondriaan dat bij de sloop 

van een verouderd zorgcomplex deed. Pas principes van hergebruik 

toe, net als Resource Limburg, en laat zien hoe kleiner groeien 

verbonden is met eigentijdse uitdagingen. Vier de sloop, en doe dat 

duurzaam en sociaal. Er zijn genoeg voorbeelden van hoe het óók kan, 

dus kom op met die projecten.

3. Stedelijke cultuur
De stad die kleiner groeit is nog steeds een stad. Een dorp gaat ze 

niet meer worden, een dorpsmentaliteit kan ze niet gebruiken. 

De toekomst van De Antistad ligt daarom in het versterken van de 

stedelijke cultuur, het derde uitgangspunt van de Agenda Antistad. 

Een stad gedijt bij een open blik, bij publiek debat over de toekomst, 

bij het omarmen van het andere en onbekende. Alleen dan kan ze 

als zodanig overleven en in het Randland haar rol als regionaal 

verschaffer van economie en cultuur vervullen.

De stad als ‘Inklusionsmaschine’ - een term van de Duitse 

socioloog Armin Nassehi - beschrijft de stad als een plek waar 

de verscheidenheid aan levensstijlen innovatie en dynamiek 

teweegbrengt. In het licht hiervan is de vraag of vandaag de dag 

de toestroom van migranten perspectief biedt voor steden zonder 

groei uiterst relevant. Bieden nieuwkomers niet een kans op 

diversiteit, vergroening en dynamiek, juist aan steden met meer 

herinneringen dan dromen? Eenvoudig is dat natuurlijk niet, zeker 

niet in deze steden, vindplaatsen voor populistische partijen. 
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Een progressieve strategie jegens nieuwkomers vergt lef. 

Maar het tegenovergestelde is eenvoudig denkbaar: een in 

zichzelf gekeerde regio, smachtend naar voorbije jaren, staat 

toekomstige ontwikkeling in de weg.

4. Energietransitie
Het vierde en laatste uitgangspunt van de Agenda Antistad 

is al kort aan de orde geweest. Stadmaken is tegenwoordig 

ondenkbaar zonder aandacht voor de opgave van energietransitie. 

Kopenhagen is bijzonder ambitieus. De Deense hoofdstad wil in 

2025 100% CO2-reductie hebben gerealiseerd. Parkstad Limburg 

wil, aldus de PALET-ambitie, in 2040 een post carbon city zijn. 

En in september 2017 tekenden 18 Zuid-Limburgse gemeenten 

het ‘energieconvenant Zuid-Limburg’, om zo op groter regionaal 

schaalniveau te werken aan de energietransitie.

Na deze bestuurlijke afstemming ligt de uitdaging ook hier in 

de menselijke maat: hoe de mijnstreekburger mede-eigenaar 

te maken van deze omwenteling. Hoe vergroten we de handelings-

bekwaamheid van burgers en geven we ze tools in handen om 

het zelf op te pakken? In de rest van Nederland is de coöperatieve 

energiesector in opkomst, getuige enkele honderden coöperatieve 

burgerinitiatieven, waarvan vele zich in het Randland bevinden. 

Parkstad blijft op dat vlak achter. Van de negen coöperaties in 

Limburg bevinden zich er drie in Zuid-Limburg, echter geen enkele 

in Parkstad-Limburg. Maar misschien brengt werkgroep Groene 

Kanteling, onderdeel van Parksjtad in Transitie, daar verandering in.
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Samenvattend: de Agenda Antistad pleit voor stedelijke ontwikkeling 

met een menselijke maat, slimme sloop en verbouw, aandacht 

voor stedelijke cultuur, een open blik op de wereld, en een 

op coöperatieve leest geschoeide aanpak van de noodzakelijke 

energietransitie.

Case Heerlen Central Park

Inleiding
De uitgangspunten van de Agenda Antistad zijn duidelijk. 

Maar wat is een agenda zonder uitwerking? In onderstaande 

voorbeelden krijgt de Agenda Antistad vorm en inhoud. 

IBA Parkstad, de Internationale Bau Ausstellung die tot en met 

2020 in negen gemeenten in de voormalige mijnstreek wordt 

georganiseerd, vormt daarbij een terugkerend kader. 

IBA is een van oorsprong Duits instrument dat de gebiedseigen 

opgave - de uitdaging van de desbetreffende stad of streek - als 

uitgangspunt neemt voor stedelijke ontwikkeling. IBA onderzoekt 

nieuwe principes en ontwikkelt modelmatige projecten die als 

voorbeeld dienen voor gebieden met een gelijksoortige opgave. 

Geen enkele IBA is daardoor gelijk.

IBA Parkstad is de eerste IBA buiten Duitsland. Dat het instrument 

in Nederland juist in de voormalige mijnstreek wordt opgepakt 

is meer dan terecht: mijns inziens heeft geen regio in Nederland 

zo’n interessante opgave als deze. 
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Haar verhaal is het verhaal van een Industrie-Neustadt, zoals er 

vele in West-Europa zijn, die worstelt en experimenteert met andere 

manieren van stedelijke ontwikkeling en die genoodzaakt is kleiner 

te groeien. Stedelijke ontwikkeling in een context van niet-groei is 

een groeiend Europees vraagstuk dat vraagt om eigen modellen 

en handelingsperspectieven. Als instrument past IBA nergens in 

Nederland beter dan hier.

Bij zijn benoeming als IBA-directeur was Jo Coenen duidelijk 

over zijn ambities: “Een soort masterplan voor Parkstad Limburg te 

ontwikkelen. Daarmee kunnen niet alleen gebouwen worden opgericht, 

daarmee kan een stad worden gebouwd”. Ambitie of belofte, 

Coenens opmerking deed denken aan de oorsprong van 

stedenbouw in deze streek, ruim een eeuw eerder, toen 

Monseigneur Poels de Amsterdamse architect Stuyt opdracht 

gaf een stedenbouwkundig masterplan voor de jonge mijnstreek 

te tekenen, in Nederland het eerste in zijn soort. Want gebouwen 

moesten worden opgericht, een stad moest worden gebouwd. 

20
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Voor een instrument als IBA is een positieve en kritische discussie 

over koers en kwaliteit essentieel. Ik schreef er eerder dit jaar 

een stuk over, dat veel reacties losmaakte3. Past de koers die 

het project vaart bij de opgave van deze streek? Voldoen de 

geselecteerde projecten in kwaliteit en innovatief vermogen? 

En is het realistisch in 2020, het expojaar van IBA Parkstad, 

een volwaardige Internationale Bau Ausstellung te organiseren?

Ik constateer dat koers en kwaliteit onvoldoende aansluiten bij 

de opgave waarvoor de regio staat, namelijk kleiner groeien. 

Is IBA Parkstad niet oude wijn in nieuwe zakken? De geijkte 

modellen, waarbij architect en projectontwikkelaar een project 

rekenen en tekenen, zijn schering en inslag bij IBA Parkstad. 

(Hoe) kan het ook anders?
Maar laten we liever een nieuw perspectief schetsen, en wel aan 

de hand van een van de meest prangende opgaven van deze 

regio: de Heerlense binnenstad. Die is er niet al te best aan toe. 

Een decennialange politiek van suburbanisatie, veranderend 

consumentengedrag en demografische transitie laat winkels, 

kantoren en schoolcomplexen leegstaan. De dans om gebruikers, 

bezoekers, strategische posities, ondernemers en huurcontracten 

woedt in alle hevigheid. Veel ondernemers die afhankelijk zijn 

van plaatsgebonden handel staat het water tot aan de lippen. 

De creatieve industrie, door de gemeente Heerlen tot voor 

kort bestempeld als één van de pijlers voor binnenstedelijke 

ontwikkeling, is verkast naar de rand van de stad. 

3  http://www.neimed.nl/nl/blog/iba-parkstad-gaat-nog-nergens-over
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De urgentie wordt gevoeld door alle partijen, getuige het Bidboek 

Urban Heerlen4, dat in zijn wensdenken alvast vooruitloopt op 

wat komen kan: “Wie in 2020 door dit deel van Heerlen loopt voelt 

zich thuis. De urbane sfeer van het centrum vormt een aantrekkelijke 

biotoop voor jong volwassenen en jonge gezinnen.”

En:

“Heerlen = Urban: onaf, op plekken rauw, daagt uit tot experiment 

en eigentijdse beleving.”

Heerlen is inderdaad ‘onaf’. De huidige toestand van de binnenstad 

vraagt om systematische en gestructureerde experimenten om 

te onderzoeken hoe een stad kleiner groeit, waarbij het endogeen 

potentieel van het gebied als uitgangspunt wordt genomen.

In opdracht van de gemeente Heerlen is IBA Parkstad gevraagd 

een concretisering van al dat moois te maken, met als resultaat 

het contourenplan ‘Heerlen Central Park’. Maar of de Heerlense 

binnenstad daarmee experimenteergebied wordt voor andere 

vormen van stedelijke ontwikkeling? 

In de toenemende discussie die op internet over 

IBA Parkstad gaande is, verwoordt Rik Mertens, net als ik een 

ex-Mijnstreek-vluchteling, zijn kritiek op het contourenplan als volgt5:

4  Kijk op: www.heerlen.nl/bidboek.html 
5  Kijk op: www.ikbeninheerlenwatnu.com/central-park-heerlen/
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“Afgelopen maand kwam IBA met het plan voor Central Park Heerlen. 

Onder het motto ‘Wonen in het groen’ worden de Schinkel, 

het Van Grunsvenplein en het tweede stuk van mijn geliefde Promenade 

verbouwd. Ik heb het plan van IBA even gelezen. Het gaat over 

contouren, rooilijnen, hartlijnen, zichtassen en gebouwen. 

Allemaal mooi, maar waar het niet over gaat is mensen.

Nergens staat ook beschreven hoe die prettige plek gerealiseerd wordt. 

Welke invulling de mensen dit gebied mogen geven. Wel staat tot op 

de millimeter nauwkeurig beschreven welk gebouw waar moet komen. 

Ik concludeer dat de transitie die IBA-Parkstad zo vurig nastreeft, 

voor IBA vooral een fysieke transitie is. Het gaat alleen over gebouwen, 

niet over mensen. Terwijl het belangrijkste streven juist de transitie 

bij de mensen moet zijn. Want wat is er bereikt als het er straks 

prachtig uit ziet, maar niets met de mensen doet? Niets toch?”

Treffender dan Rik Mertens kan ik het niet verwoorden.

Het contourenplan van IBA Parkstad staat vol architectenfluff, 

maar ontbeert de experimenteer houding die het Bidboek 

Urban Heerlen propageert. Het is stedenbouw oude stijl, 

waarbij de architect letterlijk de contouren schetst voor min 

of meer kant-en-klare woningbouw. 

Met de uitgangspunten van Agenda Antistad voor ogen zou ik veel 

liever mijn eigen gang gaan. Laat mij, als inwoner van deze stad, 

producent zijn van mijn eigen woonomgeving. Laat de binnenstad 

van Heerlen de plek zijn waar ik, samen met anderen, nieuwe 

modellen van projectontwikkeling in de praktijk kan brengen. 
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Dergelijke op coöperatieve leest geschoeide principes hebben een 

lange traditie met vaak bijzondere resultaten tot gevolg. In Duitsland 

vind je talrijke ‘Baugemeinschaften’ (ook wel ‘Baugruppen’ genoemd), 

groepen mensen die zich verbinden aan het doel een gezamenlijk 

bouwproject naar eigen wens en inzicht te realiseren. 

Het verwerven van een grondstuk of leegstaand gebouw vormt 

de start van het bouwproject, dat enerzijds de collectiviteit 

waarborgt en anderzijds de wensen van de individuele Bauherren 

realiseert. Natuurlijk stelt dat de nodige eisen, zowel aan 

een kavel of gebouw, als aan projectplanning en uitvoering. 

Een coöperatief bouwproject is een langdurige onderneming 

die vraagt om actieve deelname van iedere deelnemer én om 

ervaring in procesintelligentie. Een architect of projectbegeleider 

die de Baugemeinschaft begeleidt door het woud van regelgeving, 

wetgeving, bestemmingsplannen en financiën is dan ook onmisbaar.

Een bekend voorbeeld van coöperatief bouwen is de wijk Vauban 

in Freiburg, een middelgrote universiteitsstad in Zuid-Duitsland. 

Ik verbleef er deze zomer met mijn gezin. Vauban is het resultaat 

van een participatief proces dat een uitzonderlijk geslaagde 

nieuwbouwwijk opleverde, waar duurzaam wonen en stedelijke 

kwaliteit hand in hand gaan. 

Diverse Baugemeinschaften gaven opdracht een appartementen-

complex of huizenblok te ontwikkelen. Na de ontwikkeling hiervan 

bleven de eigenaren verbonden, bijvoorbeeld via zogenaamde 

‘Baugenossenschaften’. 
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De voordelen van een dergelijke aanpak zijn evident. Allereerst 

levert het een transparant en participatief proces op dat alle 

deelnemers in staat stelt vroegtijdig mee te beslissen over 

de woonomgeving. Het resultaat is een hogere mate van diversiteit, 

naast functionele, esthetische en sociale kwaliteit. 

Bovendien bereiken de Baugemeinschaften een kostenbesparing 

van minimaal 20% dankzij de tijdsinvestering van toekomstige 

bewoners – geld dat in andere gevallen vaak verdwijnt in de 

zakken van projectontwikkelaars. Tenslotte worden principes 

van duurzaam wonen toegepast om te kunnen voldoen aan 

eigentijdse standaarden van energieneutraal wonen. 

IBA Parkstad is een uitgelezen kans dit soort processen mogelijk 

te maken, erop toe te zien dat de hoge kwaliteitsstandaarden 

worden behaald en tegelijkertijd de handelingsbekwaamheid 

van burgers wordt vergroot.

Neem bijvoorbeeld de voormalige Rabobank in het centrum van 

de stad. En stel nu ik zou dit gebouw samen met andere toekomstige 

bewoners, verenigd in een Baugemeinschaft, kunnen verwerven 

voor een aantrekkelijk bedrag. Dán zou ik me aangesproken voelen. 

Freiburg
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Ik zou in ruil de verplichting aanvaarden het gebouw te verbouwen 

volgens met de gemeente en IBA Parkstad geformuleerde principes 

van duurzaamheid en kwaliteit. Ik zou samen met andere bewoners 

de gemeenschappelijke ruimtes bestemmen en vormgeven. Ik zou 

onkruid wieden in de daktuin die toegankelijk is voor alle bewoners 

en een geweldig uitzicht biedt over de Heerlense skyline. Ik zou 

nieuwsgierig zijn naar de ruimtes op de begane grond, 

waar ondernemers uit dit complex wonen en werken.

IBA Parkstad zou dat alles mogelijk kunnen maken. Het kan 

functioneren als begeleider van eigentijds stadmaken, waarbij 

principes van zelforganisatie, slimme en duurzame verbouw voorop 

staan en toekomstige bewoners in staat worden gesteld producent 

te worden van stad en woonomgeving.

Slotwoord

De praktijk van een stad zonder groei blijft mij fascineren. 

En gelukkig sta ik daarin niet alleen. Degrowth, de Engelse 

benaming voor ont-groeien, is inmiddels uitgegroeid tot een 

internationale beweging die de vinger legt op de excessen van 

onze groei-economie en alternatieve waarden als leidend voorstelt. 

Voor steden als Heerlen biedt Degrowth aanknopingspunten in 

de zoektocht hoe de stad kleiner te groeien.

Boerenleenbank 1972
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Brief aan Heerlen
Nol Reverda

Op zondag 12 november 2017 werd in het Glaspaleis/SCHUNCK* 

cultuurcentrum van Heerlen het Randland Festival afgesloten met 

een stadsdebat. Het Randland Festival startte medio augustus 

en was bedoeld om duiding te geven aan de unieke ontwikkeling 

van het krimpende Randland. Het Randland wordt in dit verband 

gedefinieerd als het ‘experimenteergebied waarbij krimp het 

leidende principe is voor het vormgeven van de bestuurlijke, 

economische en sociaal-culturele inrichting van de samenleving’ 

(Rooilijn, 2015). Het slotdebat bestond uit een reflectie op hoe 

het Randland zich tijdens het festival gemanifesteerd had en of 

daar voldoende kiemen gelegd waren om iets te zeggen over de 

toekomst van het Randland. Concreet ging het bij het slotdebat 

over de gemeente Heerlen als representant van dit Randland.

27
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Naast vier andere bijdragen was ook mij gevraagd een ‘pitch’ te 

houden over mijn kijk op de toekomst van de stad Heerlen. Die pitch 

bestond uit vijf ‘gezichten’ over de toekomst van deze stad onder de 

titel ‘brief aan Heerlen’. Onderstaand is een weergave van die ‘pitch’.
 

1. Heerlen, een mooie stad, maar ook een krimpende en 

 problematische stad. Maar met krimp scoor je niet, dus pas je 

 de taal aan. Zo wordt krimp al snel getransformeerd in het 

 nettere begrip ‘bevolkingsdaling’ om tenslotte te eindigen in 

 het nogal verhullende concept van de ‘demografische transitie’.  

 Nu willen we ook van dat laatste af: het is geen onderwerp meer  

 op de burelen van het stadhuis en de provincie, want ‘we zijn 

 de demografische transitie voorbij’. Van mij mag dat, maar de  

 werkelijkheid van de krimpende en problematische stad bestaat  

 nog steeds: het aantal inwoners daalt en wat resteert wordt   

 ouder; er is sprake van een relatief lage arbeidsparticipatie (met  

 name vrouwen), van gezondheidsproblematiek en korter leven,  

 van veel jongeren als vroegtijdige schoolverlaters en van een  

 relatief laag vertrouwen in elkaar en in de overheid. Heerlen,   

 erken wie of wat je bent, verbloem dat niet en put uit wat je bent,  

 je energie.
 

2. Heerlen, een lethargische, hypochondrische stad, leunend op 

 zijn  verleden. Laat het zich aandoen dat de pijn van de mijn   

 gecultiveerd wordt, laat zich de taal opdringen van diegenen,  

 die aan die mijnpijn goed verdienen, en romantiseert van wat 

 was en vergeet de stoflong, het wasgoed met roet besmeurd, 

 de strakke machtsstructuur en de opgelegde onmondigheid.   

 Waarom het verleden koesteren en je toekomst verwaarlozen? 
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3. Heerlen, deel van Parkstad, waar het park – groen dus – de stad  

 – rood dus – begint te overwoekeren. Waar het groen de stad  

 zijn dynamiek afneemt. Want wat wandelen in parken en fietsen  

 op paden – bestaat er iets saaiers in een stad, die zich als urbaan  

 afficheert? Heerlen, laat je stedelijkheid niet in slaap sussen door  

 de uitgestrekte grasvelden, die over jouw gesloopte verleden zijn  

 aangelegd.  
 

4. Heerlen, een nog niet ontdekt experimenteer gebied van 

 stedelijke ont-groeiing, waarin de wrijving tussen oud en jong,  

 arm en rijk, lelijk en mooi, wit en zwart, park en stad, leegte en 

 ruimte, de energiebronnen zijn voor het schrijven van zijn 

 toekomst. Ontdek urban farming als antwoord op de toekomstige  

 voedselschaarste, toon je humaniteit en omarm de vluchteling  

 met je leegstaande gebouwen, ontwikkel nieuwe arrangementen  

 voor samenwerking zonder te vervallen in het gedateerde 

 ‘herindelen’.
 

5. Heerlen, maak je ontgroeiende ambities waar en wordt 

 Hoofdstad van het Randland. Je rechtervleugel strekt zich via 

 de Achterhoek en Oost-Groningen uit tot Den Helder, je 

 linkervleugel reikt tot Zeeland. Ontzenuw de mythe van groei  

 en toon aan dat kwaliteit van leven meer te maken heeft met  

 burgers die zelf invulling geven aan lege ruimten dan met 

 megalomane projecten. Toon hoe je als stad je mensen kunt  

 voeden zonder het milieu te belasten. Wees energiebron 

 van nieuw denken en doen en maak van iedere dag een 

 Randland-festival-dag!!

Heerlen, vier het verschil, vier je krimp, vier je ont-groeiing, vier 

je krimpende stedelijkheid – het is jouw sleutel tot de toekomst!!
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Blog, 12 februari 2017, Maurice Hermans

Met uitzicht op de skipiste van Snowworld Landgraaf 
presenteerden directeuren Jo Coenen en Guido Derks op 
10 januari 2017 een mengelmoes van projecten die in 2020 
de Internationale Bau Ausstellung moeten vormen. De 15 
miljoen euro kostende Oloïde, een bijzonder dure constructie 
bovenop de Wilhelminaberg, vormt de kers op de IBA taart.

“Bijna 50 miljoen gemeenschapsgeld min of meer aan de blauwe ogen 

van Jo Coenen overlaten, kan niet de bedoeling zijn”, sprak SP-voorman 

Meyer medio 2016. Hij riep op tot een breed debat over de koers 

van IBA Parkstad. Het zou elitair zijn, een IBA vóór en door 

architecten, met nauwelijks enige burgerbetrokkenheid. Afzwaaiend 

directeur Guido Derks komt de aanzwellende kritiek tegemoet 

met 32 geselecteerde projecten, uitvoerig belicht in de nieuwste 

IBA krant IBA in Uitvoering. De slotkreet van de krant “IBA op Stoom!” 

is een uitdrukkelijke uitnodiging te debatteren over koers en 

kwaliteit van IBA Parkstad. Maar, is IBA wel ècht op stoom?

Coenens gebouwen IBA
De IBA krant telt 4 ‘uitgevoerde’ projecten: een innovatief 

stucmiddel (Elisabeth Stift), een breedbeeldfilm (IBAScoop) en 

een luchtballon met het IBA logo van Hoensbroeks ballonvaarder 

Ton Kurvers (IBALLON). Wat exact de bijdrage is van genoemde 

projecten aan de transformatie van de regio is onduidelijk. 

IBA Parkstad gaat 
(nog) nergens over
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We kunnen niet anders dan deze projecten als goedbedoelde 

IBA Parkstad promotie taxeren. Het vierde uitgevoerde project Park 

Urbana was in aanzet sympathiek maar had door de extreme 

tijdelijkheid nauwelijks impact. Bovendien, heeft niet iedere zichzelf 

respecterende stad een tijdelijk parkje? Maastricht - om maar 

eens een stad te noemen - pionierde al in 2012 met het 

tijdelijke Sphinxpark1. Coenens IBA is een IBA van gebouwen, 

dàt is de conclusie als we de overige projecten bekijken. Dat 

bleek ook bij de presentatie van het verder beloftevolle project 

‘Innovatieve sloop verpleegtehuis Mondriaan’. Mark Feron, 

IBA gebiedsregisseur en voorzitter coöperatie Land van Kalk, 

benoemde een bijzonder aspect van het project, namelijk de 

betrokkenheid van gebruikers in het ontwerpproces. Blijkbaar 

een noviteit in het architectennetwerk rondom Coenen. Feron’s 

uitspraak lijkt typerend voor de huidige koers van IBA Parkstad. 

Niet dat dit onder Coenen als een verrassing komt. Gelijk na zijn 

benoeming kondigde hij aan “voor Parkstad Limburg een soort 

masterplan te ontwikkelen. Daarmee kunnen niet alleen gebouwen 

worden opgericht, daarmee kan een stad worden gebouwd”. In mijn 

boek De Antistad2 betoog ik dat een masterplan wel het laatste is 

wat deze streek nodig heeft. Steden worden niet meer gebouwd 

vanachter de tekentafel, steden worden gemaakt door mensen. 

1  https://www.bureau-europa.nl/nl/manifestations/
 sphinxpark_temporary_park_in_maastricht/
2  https://www.bol.com/nl/p/de-antistad/9200000052047775/
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Cultuurblog Zwartgoud3 had een vooruitziende blik toen het in 

2014 waarschuwde “voor het gevaar van exclusiviteit” en “een 

concurrentiestrijd tussen architecten en bouwkundigen”. Auteur Cynthia 

Smeets4 roept in de blogpost op “de transitie te verbinden met de 

burger”. Geen overbodige luxe in tijden van opkomend populisme, 

maar het lijkt verder weg dan ooit. IBA Parkstad staat op aanzienlijke 

afstand van de burger.

Heerlen Euroknaller City
Eén van de meest urgente IBA opgaven is de revitalisering 

van Heerlen-centrum, meerdere projecten zijn verbonden met deze 

opgave. De stad kocht onlangs met financiering van IBA Parkstad 

een aantal panden aan met het oog op herontwikkeling of sloop. 

Door posities in te nemen in de binnenstad wil de stad de regie over 

de stedelijke ontwikkeling van Heerlen terugpakken. Een prima 

zaak, mits daar een gedurfde stedenbouwkundige visie aan wordt 

toegevoegd. Het bidboek Urban Heerlen5 is een functionele analyse 

van de uitdagingen en biedt aanknopingspunten voor ontwikkeling 

van Heerlen-centrum. Maar het vraagt excellente uitvoering van 

talentrijke stedenbouwers die weten hoe je herontwikkeling in 

Industrie-Neustadt Heerlen aanpakt. Vooralsnog investeert IBA in 

de gevels van vastgoedmogol Jos van de Mortel om outletgigant 

TK Maxx te paaien. Als Heerlen niet oplet staat het zometeen bekend 

als Dumpstore City, zo hard schieten de euroknaller winkels en 

andere (tijdelijke) dumpstores uit de grond. 

3  https://zwartgoud.net/2014/06/
 internationale-bau-ausstellung-de-toekomst-van-parkstad-in-de-steigers/
4  http://www.studiowalden.nl/
5  https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/bidboek-urban-heerlen.pdf
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Sinds Jo Coenen in juni 2014 werd geïnstalleerd als 

curator-directeur van IBA Parkstad gaat het alle kanten op, 

al trok Derks de IBA strakker. Waar staat Coenen eigenlijk voor? 

Er zijn ontwikkelraden, Q-team, innovatieve ateliers, wisselende 

werkhuizen, ontwikkelgebieden, prijsvragen en subsidieregelingen. 

Het resultaat van dit alles is een onsamenhangende verzameling 

projecten plus onduidelijkheid over rollen en belangen. 

Technologie + burgerbetrokkenheid = 21e-eeuwse innovatie
Er zijn ook lichtpuntjes. Gebrookerbos6 is een veelbelovend 

project dat burgerparticipatie serieus neemt maar wordt helaas 

niet vermeld in de IBA krant. De potentie van IBA Parkstad toont zich 

het best aan de hand van het project ‘Slotlab’, één van de weinige 

ècht inspirerende IBA-projecten. Slot Schaesberg viel in de 

jaren 60 ten prooi aan de sloopwoede en corruptie die de streek 

teisterde. Leon Melchior - paardenfokker, voormalig Waffen SS-er7 

en projectontwikkelaar van onder meer de Heerlense Promenade 

en het De-Wever ziekenhuis - bouwde zijn Lanaakse kasteelvilla 

met veldbrandstenen van het gesloopte slot. Sinds 2005 wordt 

Kasteel Schaesberg stap voor stap met vrijwilligers herbouwd.

In cultuurblog Zwartgoud3 vertelt slotopzichter Cyrille Merken 

over de samenwerking met buurtbewoners en verenigingsleven: 

“Kijk daarachter, links naast de vijver, dat hebben we volledig 

weggekapt met behulp van vrijwilligers en de lokale scouting. 

Daar komt het ambachtsdorp waar straks jongeren worden 

opgeleid tot bijvoorbeeld timmerman”. 

3  https://zwartgoud.net/2014/06/
 internationale-bau-ausstellung-de-toekomst-van-parkstad-in-de-steigers/
6  https://www.heerlen.nl/gebrookerbos.html
7  https://nl.wikipedia.org/wiki/Leon_Melchior
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Met de ambitie een nieuwe toren met 21e-eeuwse technieken 

te bouwen toont IBA Parkstad haar toegevoegde waarde. Eigentijdse 

3D-printtechnologie wordt verbonden met burgerbetrokkenheid 

en hyperlokale geschiedenis: zie daar 21e-eeuwse innovatie.

IBA Parkstad kan beter en moet anders
An sich biedt het instrument IBA een geweldige kans de wereld 

in 2020 te tonen hoe een voormalige Industrie-Neustadt zich 

aan de eigen haren overeind trekt en perspectief schetst voor 

gelijksoortige steden. De tijd dat architecten en project-

ontwikkelaars de stad vanachter de tekentafel scheppen is voorbij, 

IBA biedt de kans te breken met business-as-usual. Laten we geen 

genoegen nemen met meer van hetzelfde! De streekeigen 

opgave dient op eigen wijze te worden aangepakt. Sonja Beeck 

(IBA Saksen Anhalt) noemde IBA Parkstad in 2014 de eerste 

Internationale Bürger Aktivierung, Brunssums burgemeester stelde3 

vlak na de opening in juni 2014 dat “de nadruk expliciet moet liggen 

op de ‘homo ludens’, de ontwikkeling van onderop”. Niet de gebouwde 

omgeving maar de burger staat centraal. IBA Parkstad staat nu voor 

aanvang van de 2e helft. We dienen de uitnodiging van directeur 

Guido Derks serieus op te pakken en het debat over koers en 

kwaliteit te starten. Wellicht dat de nieuwe algemeen directeur 

een koersverandering teweegbrengt. Belangrijker nog is de tussen-

evaluatie die de Heerlense raad medio 2017 heeft gepland. Dan 

worden resultaten afgezet tegen beloften. En wordt de vraag gesteld 

of IBA Parkstad met projecten als IBALLON en IBAScoop de toets 

der kritiek zal doorstaan. De 2e helft van IBA Parkstad zou zo maar 

onverwachte en verrassende wendingen kunnen hebben.

3  https://zwartgoud.net/2014/06/
 internationale-bau-ausstellung-de-toekomst-van-parkstad-in-de-steigers/
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Blog, 1 mei 2017, Marijke Sniekers

De verschillen tussen krimpregio’s worden steeds beter 
onderkend. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verschillen op 
de arbeidsmarkt, ofwel de werkloosheid en het aanbod van 
vacatures. Dat vermeldt de Kennisagenda 2017 van het 
Kennisplatform Demografische Transitie. Hierin staat 
bovendien dat Noordoost-Groningen en Noordoost-Friesland 
een ‘ruime’ arbeidsmarkt kennen, Zeeuws-Vlaanderen een 
‘krappe’ arbeidsmarkt, de Achterhoek een ‘stille’ arbeidsmarkt 
en in de Limburgse krimpregio’s is er een ‘kwalitatieve 
discrepantie’ op de arbeidsmarkt (Leemans, Boekema & 
Oevering, 2015). Dat laatste wil zeggen dat er relatief hoge 
werkloosheid is, maar ook een relatief groot aanbod van 
vacatures. Hoewel De Verdeelde Triomf van Planbureau van 
de Leefomgeving laat zien dat er tot 2014 in stadsgewest 
Heerlen juist sprake was van daling van het aantal banen, 
vooral bij laag- tot midden-betaalde en bij hoogbetaalde banen.

De Kennisagenda laat daarnaast zien dat het binnen krimpregio’s 

cruciaal is om aan te sluiten bij de krachten in de regio en dat 

bewoners de motor van verandering zijn, met de overheid als 

facilitator (Engbersen, Slegh & Lupi, 2017). Mijn onderzoek onder 

jonge vrouwen uit Parkstad heeft eenzelfde insteek. 

Jonge vrouwen als motor 
van verandering
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Het onderzoek richt zich op de krachten van deze vrouwen op 

het snijvlak van onderwijs, arbeid en moederschap, maar ook 

welke belemmeringen ze hierin tegenkomen.

Aan een ‘kwalitatieve discrepantie’ dragen normatieve opvattingen 

bij binnen de werkwijzen van onderwijsprofessionals, werkgevers 

en beleidsmakers, die de jonge vrouwen met kinderen beletten 

om verder te studeren. Ook wordt een ‘kwalitatieve discrepantie’ 

in de hand gewerkt door belemmeringen in institutionele structuren.

De jonge vrouwen kiezen eerder voor de BBL-variant van een 

mbo-opleiding omdat deze hen werkervaring, baangarantie en 

loon oplevert (Sniekers, 2017). Ze werken daarnaast binnen 

beroepen in de zorg, de traditionele genderrollen bevestigend. 

Ze zijn bovendien bang voor een schuld door studiefinanciering 

die ze als BOL-, hbo- of wo-student ontvangen (Sniekers, 2017). 

Deze institutionele regelgeving bevordert niet echt het 

(door)studeren, zeker niet als je als jonge vrouw ook nog een 

kind moet onderhouden. Ook krijgen zij geen zwangerschaps- en 

bevallingsverlof van hun opleiding (Sniekers, 2017). Een kinder-

dagverblijf is veel te duur, en werken is financieel onaantrekkelijk, 

als je al het geld dat je verdient met werken meteen kunt betalen 

aan het kinderdagverblijf (Sniekers, 2017). 

Dit zijn voorlopige resultaten van mijn onderzoek, maar ze geven 

wel inzicht in achtergronden van onderwijs- en arbeidsmarkt-

perspectieven van jonge vrouwen met een gezin. 
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Vacatures op hbo-niveau en hoger liggen niet binnen hun

handbereik, en werken loont niet als je daardoor de zorg voor 

je kind opgeeft en er geen geld aan overhoudt. Jonge vrouwen, 

de bewoners van een krimpregio, als motor van verandering in 

de regio? Jazeker. Zij kunnen die motor draaiende houden en 

als geen ander laveren tussen normen en structuren. Aan ambitie, 

volharding, verantwoordelijkheid en competenties ontbreekt het 

hen in elk geval niet. Nu de facilitering nog.
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Blog, 15 mei 2017, Jan Merks 

De gemeente waarin ik woon, is verdeeld. Herindeling ja of nee? 
Waarom wel en waarom niet? Zoals gebruikelijk spelen alle 
denkbare argumenten in elke voorstelbare richting een rol. 
Typische begrippen als eigenheid, identiteit, juiste schaal, 
nabijheid van de burger en vrees voor de nieuwe relaties 
tussen burger en overheid. De houdbaarheid van de subsidies 
voor de veelvoud van verenigingen.

Als er iets is dat mensen in beweging brengt, zijn dat herindelingen. 

Ineens is de gemeente van iedereen en heeft iedereen (nou ja: 

bijna iedereen) een heel uitgesproken mening over zijn of haar 

gemeente. Het lijkt erop dat men bang is om wat af te geven, 

iets kwijt te raken. Dat ‘iets’ lijkt dan iets te zijn waarvan het bestaan 

nauwelijks bekend was. Vooral bang voor het ‘andere’, het maakt 

niet uit wat dat andere is. Het lijkt wel een condensatie van alle 

vluchtige gevoelens in de vorm van stemgedrag. Het maakt niet 

uit waar je tegen bent, als je er maar tegen bent.

Waar gaat het nu écht over als we het hebben over de afstand 

van de overheid tot de burger en hoe vaak komt het voor 

dat wij de overheid nodig hebben? De keren dat we naar het 

gemeentehuis ‘moeten’ omdat wet- en regelgeving dat voorschrijven, 

worden steeds spaarzamer:

• er worden steeds minder kinderen geboren, dus we gaan 

 ook steeds minder vaak naar het gemeentehuis om aangifte 

 van die gebeurtenis te doen, áls we al voor nageslacht hebben 

 gezorgd;

Herindelen?
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• als er iemand in de familie is gestorven, verzorgt de 

 uitvaartverzorger de overlijdensaangifte en blijft het 

 gemeentehuis voor de familie ook buiten beeld;

• in steeds meer situaties wordt er een verklaring omtrent gedrag  

 gevraagd, dat schijnen we niet online te kunnen afhandelen,   

 maar wat niet is zou nog kunnen komen;

• de gemeente Overbetuwe (Gld) is van plan het model ‘rijdende  

 ambtenaar’ in te voeren1, het gemeentehuis komt bij u thuis. 

 Een beetje vergelijkbaar met de SRV-man. Een mooie uitbreiding  

 van de Wmo-dienstverlening waarin het keukentafelgesprek 

 de basis van de te verlenen ondersteuning is of zou moeten zijn.

• overheidsdiensten worden steeds vaker digitaal aangeboden en  

 je zou dus ook kunnen surfshoppen2 bij de gemeentelijke 

 overheid. Dat is eigenlijk alleen maar een kwestie van goed 

 nadenken en slim programmeren.

Het gemeentehuis, dus ook de ligging daarvan, wordt steeds 

onbelangrijker. Digitale diensten kunnen vanuit elke hoek van 

de wereld worden aangeboden en de plaats waar je om welke 

reden dan ook persoonlijk moet verschijnen, hoeft niet per definitie 

‘gemeentehuis’ of ‘stadhuis’ te heten. Heel veel postkantoren 

hebben ook plaatsgemaakt voor een speciaal hoekje bij de 

plaatselijke Bruna. Een decentraal georganiseerde lagere 

overheid kan ook een economische impuls voor wijken en 

stadsdelen betekenen. 

1  http://www.gelderlander.nl/overbetuwe/
 ambtenaar-komt-aan-huis-in-overbetuwe~a7a683f2/
2  http://www.neimed.nl/nl/blog/surfshoppen
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De plaatselijke horeca kan heel goed dienen als gastvrije onthaalplek 

voor de burger waar deze, bij een kopje koffie of thee, zijn zaken 

met de gemeente kan regelen. Dat is een kwestie van organiseren 

en goed regelen van digitale processen. Een van de te fuseren 

gemeenten heeft in het verleden niet veel succes gehad met een 

herindeling. De destijds door toenmalige bestuurders en politici 

gemaakte fouten worden nog eens breed uitgemeten en nog wat 

breder gemaakt. De andere gemeente kan met enige goede wil 

worden bestempeld als een gemeente waar politiek en bestuur 

het proces van herindeling destijds wél in het snotje had. Slimme 

acties, negatieve gevoelens onderkennen en daar positieve actie op 

uitzetten. Het ging allemaal iets soepeler dan in de ene gemeente. 

Die andere gemeente had destijds één doorslaggevend argument 

voor de gewenste herindeling: alles  is goed maar niet fuseren met 

die ene gemeente. Voorwaarde voor een opschaling van gemeenten 

is wel, dat de gemeentelijke organisaties en de koersbepalende 

gemeenteraden de verantwoordelijkheid nemen om in het belang 

van de burger en niet in het belang van eigen status, macht en 

invloed te handelen. En daar valt nog een hele wereld te winnen.

Een gemeentelijke herindeling heeft ook een heel positieve kant, 

waaraan nauwelijks aandacht wordt besteed. De vrijwilligersmarkt 

gaat overstroomd worden met maatschappelijk betrokken 

mannen en vrouwen met een brede maatschappelijke oriëntatie: 

burgemeesters, wethouders en veel raadsleden krijgen 

de gelegenheid op een andere manier een steentje bij te dragen 

aan de ontwikkeling van een gebied tot een echte leefgemeenschap. 

De gemeentelijke vrijwilligerscentrale gaat overuren draaien. 

En dat wens ik beide gemeenten van harte toe.
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Blog, 30 oktober 2017, Jos Reinders 

Al in 2010 publiceerde de website Ruimtevolk.nl1 een artikel 
van Nick van den Bichelaer over ‘regelvrije proeftuinen’. 
Met een slogan in dit artikel ben ik het hartgrondig eens: 
Waar regels weg worden genomen, bloeit creativiteit op.2

Wat mij in mijn woonomgeving in Zuid-Limburg opvalt, is de kramp 

van overheden om regels los te laten. Ondanks het Europese 

voornemen om allerlei regels af te schaffen, zoals het plaatsen 

van al dan niet gesloten flesjes olijfolie op restauranttafels, 

heb ik wel eens de indruk dat er soms meer regels bij komen 

dan er weggenomen worden.

In dit blog wil ik het niet direct over regels hebben maar meer over 

de ruimte die burgers wel of niet krijgen om initiatieven te nemen. 

Deels initiatieven op maatschappelijk vlak; deels fysieke initiatieven 

in de openbare ruimte. In mijn rol als brooker maak ik regelmatig 

mee dat een pril burgerinitiatief van start gaat; flink groeit en 

zich ontwikkelt; mensen superenthousiast worden; meer mensen 

betrokken worden bij het initiatief, meer activiteiten organiseren 

en daardoor waardering en respect krijgen van omwonenden. 

Onvermijdelijk belandt zo’n initiatief op een punt dat het een 

rechtspersoon moet vormen. 

Creativiteit in plaats van regels

1  http://Ruimtevolk.nl
2  https://ruimtevolk.nl/2010/06/10/
 regelvrije-proeftuinen-geef-ons-lucht-en-ruimte/
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Want ja….. subsidie aanvragen, aansprakelijkheid, 

verantwoordelijkheden, communicatie: hoogst belangrijke zaken 

die blijkbaar alleen ‘geregeld’ kunnen worden door een stichting 

of vereniging op te richten. Niet elk burgerinitiatief staat daar 

om te trappelen. Deels omdat de voorzitters, secretarissen en 

penningmeesters niet voor het oprapen liggen; deels omdat dit 

de verhoudingen intern kan veranderen. Ineens zijn enkele 

werkgroepleden bestuurslid en hebben – afhankelijk van de 

statuten - meer zeggenschap dan andere werkgroepleden. 

Ik kan mij goed voorstellen dat niet elk burgerinitiatief hierop zit 

te wachten. Ik vraag mij dan af: kan dat niet anders? Is het geen 

kwestie van vertrouwen door nu eens niet te vragen naar de status 

van de rechtspersoon maar door te vragen naar de intenties en 

motivatie van de betrokken actieve burgers?

43

Burgers richten het Ridder Hoen Park in
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Een ander voorbeeld: in de krimpregio Parkstad Limburg zullen 

de komende twintig jaar 28.000 woningen gesloopt worden en zullen 

maar 7000 nieuwe woningen bijgebouwd worden. Dit beleid zal de 

verpaupering van wijken moeten tegengaan die veroorzaakt wordt 

door leegstand. An sich een logische visie, maar dat betekent dat 

er tientallen jaren nauwelijks ruimte is voor experimenten op het 

gebied van alternatieve woonvormen. Weliswaar wordt er 

geïnvesteerd in nieuwe bouwconcepten, zoals duurzame en 

energieloze woningen, of in nieuwe woon/zorgconcepten, maar 

er zijn bewoners die een ander idee hebben over een woning of over 

het wonen. Denk hierbij maar eens aan de tiny house-beweging. 

In welk vakje past dit? En geldt voor het bouwen en neerzetten 

van zo’n type woning in Parkstad óók de voorwaarde dat je eerst 

40.000 euro in het regionale sloopfonds moet storten alvorens 

je een tiny woning à 30.000 euro mag bouwen?

Ik pleit voor meer lucht en meer ruimte in Nederland; in Parkstad 

in het bijzonder. Wij hebben behoefte aan mensen die hun wereld 

anders willen inrichten; innovatief, duurzaam, flexibel, alternatief en 

verrassend. Het draagt er zorg voor dat men zich thuis en betrokken 

voelt in de eigen woonomgeving; niet omdat men zich aanpast 

aan bestaande regels maar omdat men zelf invloed heeft op het 

veranderen van regels. Waarom zouden we het niet proberen? 

Het kan geen kwaad om creativiteit en innovatie meer kansen te 

geven. Mijn collega Linda zou zeggen: “En wat is nu het ergste wat 

je kan gebeuren?” Inderdaad: Ruimte en creativiteit helpen ons 

vooruit. Niet de risicomijdende regelgeving.
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Blog, 9 januari 2018, Frank Cörvers 

Afgelopen jaar vond in Maastricht de workshop ‘Human 
Capital and Regional Development’ plaats.1 Door een keur 
van nationale en internationale onderzoekers werden 
presentaties gegeven over hoe de regionale ontwikkeling 
te stimuleren met investeringen in het menselijk kapitaal. 
Menselijk kapitaal is alles wat we leren door naar school 
te gaan, door deel te nemen aan cursussen maar ook door 
informeel te leren van collega’s of on-the-job op de werkvloer. 
Daarbij kwam ook het verwante begrip sociaal kapitaal om 
de hoek kijken, wat gaat over de verbinding tussen mensen 
en het vertrouwen dat nodig is om gezamenlijk activiteiten 
op te pakken. De resultaten van de workshop zijn voor 
beleidsmakers samengevat in een Factsheet.2 Op de volgende 
pagina’s volgen enkele highlights.3

Menselijk kapitaal en 
regionale ontwikkeling

1  16 en 17 juni 2017
2  Frank Cörvers en Inge Hooijen (2017), Notitie voor de Provincie Limburg  
 naar aanleiding van de workshop ‘Human Capital and Regional 
 Development, ROA-F-2017/5, Universiteit Maastricht
3  De workshop werd georganiseerd door het Researchcentrum voor 
 Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in samenspraak met Zuyd Hogeschool  
 en Neimed, en mede mogelijk gemaakt door ITEM (het instituut voor  
 grensoverschrijdende samenwerking van de Universiteit Maastricht),   
 SWOL (het universiteitsfonds van de Universiteit Maastricht) en 
 Provincie Limburg.
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1. Baankansen zijn erg belangrijk voor de vestiging van (hoger  

 opgeleide) werkenden in de regio, maar er is maatwerk nodig  

 om de tevredenheid van binnen- en buitenlandse 

 (hoogopgeleide) migranten qua woonomgeving en leefklimaat  

 hoog te houden. Een eerste voorbeeld betreft de woonwensen  

 van technische kenniswerkers op de Chemelot Campus. 

 De technische werker woont vergeleken met een niet-technische  

 werker graag kort bij zijn werk, waarbij faciliteiten en 

 voorzieningen minder een rol lijken te spelen voor de technische 

 werker. Een ander voorbeeld gaat over de verschralende 

 voorzieningen op het platteland. De afname van het aantal 

 voorzieningen schrikt daar bepaalde groepen gezinnen niet af 

 om er te gaan wonen, zolang de toegankelijkheid en 

 bereikbaarheid van de voorzieningen goed blijft.

2. Van de studenten aan hogere beroepsopleidingen en 

 academische opleidingen binnen de Euregio Maas-Rijn (EMR) is  

 het grootste gedeelte van plan de regio te verlaten na afstuderen 

 of nog niet zeker over de volgende stap. De intentie om weg te 

 trekken uit de regio wordt veroorzaakt door de wisselwerking 

 tussen verschillende economische, sociale en culturele factoren. 

 Bovendien beïnvloeden de reisafstand tot de partner en andere 

 sociale banden zoals familie en vrienden, de migratie-intenties 

 van deze doelgroep. In vergelijking met de perceptie over de 

 werkmogelijkheden lijken factoren zoals openheid, tolerantie 

 en sociale factoren een krachtigere verklaring te hebben in 

 de verhuisintentie.
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3. Het blijkt mogelijk om werklozen door geldelijke vergoedingen  

 (bijvoorbeeld een verhuisbonus) te stimuleren om ook in verder 

 weg gelegen regio’s te solliciteren op vacatures. Dit leidt tot meer 

 verhuizingen, betere arbeidsmarktvooruitzichten, een hoger 

 inkomensniveau en betere baankansen voor de partner. 

 Omgekeerd kan het dus voor perifere regio’s, zoals Limburg 

 vanuit nationaal perspectief, voordelig (voor Nederland en 

 de eigen regio) zijn om werklozen van buiten de regio aan te 

 trekken en aan het werk te helpen met dergelijke instrumenten.

4. Er lijkt wetenschappelijke onderbouwing te zijn voor de 

 bemoeienis van regionale overheden om campussen te 

 ontwikkelen die de specialisatie bevorderen maar vandaar uit 

 ook diversificatie en innovatie in verwante activiteiten proberen 

 te sturen. Regionale beleidsmakers dienen op te letten dat 

 de gevestigde belangen niet een te grote macht krijgen omdat 

 dit innovatie en verdere economische ontwikkeling kan 

 belemmeren. De vraag blijft wel hoe in een regio het sociale 

 kapitaal in de vorm van ‘bridging’ (‘bruggen slaan’) en vertrouwen 

 gestimuleerd kan worden om samenwerking tussen verschillende 

 partijen in de regio mogelijk te maken.
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Blog, 23 januari 2018, Samira Louali 

2018 is ruim drie weken oud en dat betekent dat de balans 
over het afgelopen jaar kan worden opgemaakt. Volgens 
het CBS is de bevolking van Nederland in 2017 opnieuw relatief 
sterk gegroeid. In Parkstad Limburg blijkt nog steeds sprake 
te zijn van krimp, maar minder snel dan voorspeld. Zonder het 
overschot aan immigratie zou de regio nog verder gekrompen 
zijn. Ondanks deze afname zullen wijken en buurten steeds 
‘diverser’ worden. In mijn onderzoek naar bottom-up 
gebiedsontwikkeling rijst onder andere de vraag in hoeverre 
diversiteit en inclusie een must is bij het verduurzamen van 
burgerinitiatieven. Inclusief maken van burgerinitiatieven 
zou een kans kunnen zijn om dit te realiseren. In hoeverre 
zetten initiatiefnemers hier (bewust) stappen in en wat is 
er nodig om bewoners met verschillende herkomsten te 
betrekken bij burgerinitiatieven?

In praktijk blijkt dat burgerinitiatieven vaak door hoogopgeleide, 

werkende, autochtone Nederlanders worden geïnitieerd. Denk 

hierbij ook aan initiatieven van actieve burgers die worden 

georganiseerd voor een selecte groep, bijvoorbeeld voor de 

bewoners van een specifieke straat in de wijk, of voor mensen 

met een bepaalde politieke of religieuze achtergrond. 

De initiatiefase van een burgerinitiatief is een belangrijk moment 

om hier zicht op te krijgen.

Inclusie bij burgerinitiatieven
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Bij de oprichting van een burgerinitiatief in een open ruimte staat 

de intrinsieke motivatie van een initiatiefnemer centraal. Deze kan 

voortkomen uit een ambitie of door een probleem in de wijk als 

gevolg van verloedering, overlast of leegstand. De volgende stap is 

het genereren van draagvlak om zo medestanders te mobiliseren. 

De werving wordt ingezet waarbij de initiatiefnemers in beginsel hun 

eigen netwerken of bewoners uit de directe omgeving benaderen. 

Initiatiefnemers zoeken dan vaak naar gelijkgestemden: bewoners 

met vergelijkbare affiniteiten, relevante kwaliteiten en netwerken, 

die eenzelfde belang hebben voor de toekomst van het gebied 

waarin zij wonen. De wervingsstrategie speelt tevens een belangrijke 

rol in de selectie van bewoners die uiteindelijk aansluiten bij een 

dergelijk initiatief. Daarbij is het van belang zicht te hebben op 

welke groepen er in een wijk wonen.

Het ontbreken van inclusief-denken bij een burgerinitiatief kan 

mogelijkerwijs leiden tot (onbewuste) uitsluiting van bewoners 

met bijvoorbeeld een migrantenachtergrond. In de initiatiefase 

van een burgerinitiatief is het daarom van belang om na te gaan 

welke doelen bereikt gaan worden en of alle bewoners met dit 

initiatief kunnen worden bereikt. Diversiteit en inclusie bij een 

burgerinitiatief hangt grotendeels af van bewustwording en de 

motivatie van de initiatiefnemer om bewoners met een 

migrantenachtergrond te betrekken. Soms hoor je wel een kreet 

“ze zijn moeilijk te bereiken” of “ze moeten wel Nederlands (kunnen) 

praten”. Bewustwording van beeldvormingen en uitdagingen zien 

in het contact met ‘de ander’ is essentieel om meer draagvlak te 

kunnen creëren bij meerdere groepen mensen in de wijk. 
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Dat kan alleen als initiatiefnemers zelf over sociaal-culturele 

drempels heen (kunnen) stappen. Met andere woorden; is er 

ruimte voor inmenging of blijft het een eenheidsworst?

Aan de andere kant vraagt de werving van bewoners met een 

migrantenachtergrond een specifieke aanpak omdat zij, zo blijkt 

uit onderzoek, minder participeren bij dergelijke initiatieven. 

Taalbarrières en het ontbreken van specifieke vaardigheden in 

bijvoorbeeld het opstellen van een plan, begroting, het werven 

van fondsen of het binnenhalen van sponsoren, blijken hier een 

belangrijke rol in te spelen. In het algemeen kan worden gesteld dat 

de vaardigheden niet geheel verschillen van die van hun autochtone 

medebewoners. Het is de combinatie van taalbarrières, verschil in 

interesse en de wervingsmethode die ervoor zorgt dat participatie in 

een burgerinitiatief minder is in vergelijking met hun medebewoners 

(Hemmes, Jamari en Neerbos, 2009). In dat kader is het van belang 

zicht te krijgen op factoren die inclusie bij burgerinitiatieven kunnen 

bewerkstelligen. Razenberg (2016) heeft onderzoek gedaan naar 

burgerinitiatieven met oog voor diversiteit en stelt dat het type 

activiteit verbindingen kan bewerkstelligen en taalbarrières kan 

overbruggen of omzeilen. Ook de samenwerking zoeken met 

sleutelfiguren van diverse herkomstgroepen in de wijk blijkt 

een belangrijke succesfactor te zijn bij het inclusief maken van 

burgerinitiatieven. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor 

sleutelfiguren zoals (oud-)sociaal werkers die in wijken wonen 

of bewoners die het inclusief-denken kunnen terugvertalen 

naar initiatieven in wijken.
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Culturele diversiteit en de aansluiting bij de lokale context blijkt 

de kracht te zijn van succesvolle burgerinitiatieven (Razenberg 

(2016); Hemmes, Jamari en Neerbos (2009); Gruijter et. al (2007)). 

Dit blijkt tevens uit mijn onderzoek waar gewezen wordt op het 

belang van diversiteit in initiatieven zodat je bewoners uit 

verschillende groepen kunt bereiken. Een krimpende groep mensen 

die actief nadenkt over en inzet op inclusieve burgerinitiatieven 

is naar mijn mening een kracht waarmee krimpgebieden een 

uniek voorbeeld kunnen zijn in bottom-up gebiedsontwikkeling.
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Blog, 12 april 2018, Maja Ročak 

Veel Europese politici en beleidsmakers weten niet goed hoe 
te reageren op krimp. Welk beleid moet gevoerd worden 
zodat de leefbaarheid gewaarborgd blijft? Dit is een hele klus, 
vooral in omgevingen die daarbij ook nog eens worstelen 
met een lage socio-economische status en zogenaamde 
kwalitatieve en kwantitatieve deprivatie. Vaak worden bij 
het plannen van beleid rond krimp de zogenaamde civil 
society en ondernemers gezien als belangrijke actoren. 
Maar wat werkt? In mijn onderzoek naar stedelijke krimp en 
sociaal kapitaal kijk ik in binnen- en buitenland naar 
interessante voorbeelden van acties en projecten die in 
een krimp omgeving ‘werken’.

Sommige voorbeelden die ik tegenkom, laten succesvolle manieren 

zien om met krimp om te gaan. Dit zijn vaak kleinschalige projecten 

die intrinsieke motivatie van de burgers aanspreken. In dit blog zal 

ik er twee omschrijven: het Blaenau Gwent Effect in Wales en 

Gebrookerbos in Heerlen. Wat deze projecten bijzonder maakt, 

is de rol van de tussenpersoon of sleutelpersoon (brooker in Heerlen 

en enterprise facilitator in Wales).

Leren van overeenkomsten en 
verschillen tussen krimpgebieden: 
Heerlen en Wales
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Ondersteuning voor beginnende ondernemers in Wales
Het project in Wales, ‘BG Effect Enterprise Facilitation For 

Effective Community Transformation Blaenau Gwent’, verstrekt 

gratis en vertrouwelijke ondersteuning voor startende ondernemers. 

De sleutelpersoon is hier een facilitator; ondersteuner in de breedste 

zin van het woord; een persoon die bekend is in het gebied. Hij geeft 

coaching, luistert, bemiddelt tussen startende ondernemers en 

de gemeente en ondersteunt verschillende andere vragen. 

Daarnaast brengt hij/zij de nieuwe ondernemer in contact met 

andere ondernemers wat een ondersteunend netwerk oplevert. 

Het belangrijkste uitgangspunt is intrinsieke motivatie: zonder 

motivatie en initiatief van ondernemers zelf komt de facilitator 

niet in beweging (Effect Blaenau Gwent, 2018).

Blaenau Gwent
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Gebrookerbos
In Heerlen, is Gebrookerbos een voorbeeld van een succesvol 

project. ‘Gebrookerbos is een methodiek, een ontwikkelstrategie 

voor het gebied Heerlen-Noord (tussen kasteel Hoensbroek en 

de Brunssummerheide), een gebied dat van oudsher een decor was 

van de mijnbouw. Door het wegvallen van deze delfstoffenwinning 

en de demografische ontwikkelingen vallen er open ruimtes in 

het landschap: groengebieden langs beken, oude mijngebieden, 

groeves, bedrijventerreinen die liggen te wachten op bedrijven, 

een lege strook waar ooit een mijnspoor liep, of voetbalvelden 

van clubs die vanwege de bevolkingsdaling gefuseerd zijn,

of een plek waar een school of kerk gesloopt werd. Die plekken 

die er nu ‘verloren’ bijliggen kunnen een grote impuls betekenen 

voor de kwaliteit en vitaliteit. Uitgangspunt is niet het vormen 

(of bouwen) van iets nieuws op een lege plek, maar het omvormen 

van een bestaande plek tot iets nieuws. Een belangrijke succesfactor 

hierbij is een bottom-up aanpak: het betrekken, en activeren van 

bewoners en ondernemers die zich betrokken voelen bij deze 

plekken en er zelf mee aan de slag gaan.’ (Gemeente Heerlen, 2018).

Doel van beide projecten is door kleine activiteiten het gebied 

een impuls te geven. In Wales gebeurt dit door ondernemerschap 

en in Heerlen door (vrijwillige) burgerinitiatieven in open ruimtes 

in het landschap. In beide projecten heeft een sleutelpersoon een 

centrale rol: ondersteunen en bruggen bouwen tussen formele 

(gemeente) en informele (burgers en ondernemers) actoren. 

Deze sleutelpersoon bouwt laagdrempelig contact op. 
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Hij of zij spreekt de taal van de gemeente en de taal van burgers 

en ondernemers. Vertrouwen tussen de burgers/ondernemers en 

de sleutelpersoon faciliteert vertrouwen tussen burgers en lokale 

overheden. Daarnaast is deze persoon inspirerend en weet 

mensen in beweging te krijgen. Soms hebben mensen deze 

kleine aanmoediging van iemand nodig om door te zetten…

Een andere overeenkomst is dat beide projecten op intrinsieke 

motivatie focussen: de activiteiten zijn ontstaan door eigen 

ambitie en eigen inzicht met betrekking tot wat relevant is in de 

omgeving. Informele regels en flexibiliteit van de betrokkenen 

maken het mogelijk voor deze projecten om te functioneren. 

Deze zogenaamde bottom-up of grassroots benadering is niet 

nieuw maar blijft een aandachtspunt voor beleidsmakers als 

het gaat om het aanpakken van krimp.

Naast deze gelijkenissen is er tussen de twee projecten ook een 

aantal belangrijke verschillen. Het belangrijkste verschil is de 

facilitering die gegeven wordt. In Wales krijgen de beginnende 

ondernemers de ondersteuning in de vorm van advies van 

de entreprise facilitator maar geen subsidie of andere materiële hulp. 

Gebrookerbos krijgt meer aandacht en ondersteuning: subsidies, 

hulp bij communicatie, (evaluerend) onderzoek, georganiseerde 

bijeenkomsten etc.

Met andere woorden; een meer liberale benadering in 

Wales en een meer beschermende benadering in Heerlen. 

De socio-economische situatie in Wales is slechter: het vangnet 

is beperkt en de levensstandaard is lager. 
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Voor veel mensen in Blaenau Gwent draait het dagelijks leven 

om (economisch) overleven. Ondernemen is in dit geval vaak 

de strategie om te overleven. Einddoel van Blaenau Gwent Effect 

is geld verdienen (en daardoor ook de vitaliteit van de omgeving 

positief beïnvloeden). Gebrookerbos is gebaseerd op de vrijwillige 

inzet van de lokale bevolking met als doel ‘impuls betekenen voor 

de kwaliteit en vitaliteit’. Betrokken burgers die vrijwilligerswerk doen 

worden gezien als waardevol voor de leefbaarheid van het gebied. 

Urgentie om geld te verdienen door deze activiteiten is er niet.

De stedelijke krimp processen in deze casussen zijn vaak zeer 

vergelijkbaar (context van een kleinere stad, de-industrialisatie, 

socio-economische problematiek, etc.) maar hoe krimp ervaren 

wordt en welke projecten ontstaan, is anders. Toch zien we een 

aantal gezamenlijke succesfactoren. Belang van een sleutelpersoon 

en intrinsieke motivatie spelen in beide gebieden een belangrijke 

rol in het succes van deze projecten. Het blijft relevant om te kijken 

wat er geleerd kan worden van de verschillen en overeenkomsten 

tussen krimpgebieden en de projecten die daar ontstaan.
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Activiteiten Neimed 
worden financieel 
ondersteund door


