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PARKSTAD LIMBURG OP PROVADA 
‘Zuid-Limburg en vastgoed: meer voor de hand liggend dan u denkt’. 

 
Vandaag opende Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, de internationale 
vastgoedbeurs PROVADA in Amsterdam. Parkstad Limburg, gemeente Sittard-Geleen en 
Charlemagne Grensregio zijn tijdens de beursdagen in één gezamenlijke stand 
vertegenwoordigd. In de Zuid-Limburg stand vertelt bureau IBA over de Open Oproep 
manifestatie IBA Parkstad. In een apart zaaltje belichten Parkstad, Provincie Limburg en 
Rijksvastgoedbedrijf (RVOB) hoe in krimpgebieden rendabel gewerkt kan worden aan het 
terugdringen van leegstand. De PROVADA is nog tot en met donderdagavond 5 juni te 
bezoeken. 

Voor de negende keer is Parkstad Limburg vertegenwoordigd bij de tiende editie van de internationale 
vastgoedbeurs PROVADA in de RAI in Amsterdam. Parkstad Limburg staat er als Limburgse 
deelnemer niet alleen, maar deelt de stand met de gemeente Sittard-Geleen, Charlemagne 
Grensregio (een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Duitstalige Gemeenschap 
België, gemeente Aachen, gemeente Heerlen, gemeente Vaals, stadsregio Parkstad Limburg en 
StädteRegion Aachen) en zes private partners uit Limburg. Gezamenlijk zijn ze vertegenwoordigd 
onder de slogan ‘Zuid-Limburg en vastgoed; meer voor de hand liggend dan u denkt’. 

Maxime Verhagen bezocht Zuid-Limburg stand 
Vandaag, dinsdag 3 juni, bezocht Maxime Verhagen na de officiële opening van de tiende PROVADA, 
de Zuid-Limburg stand waar naast de drie grote partners nog zes private partners aanwezig zijn. Als 
voorzitter van Bouwend Nederland is hij enthousiast over de vastgoedmogelijkheden in onze regio. 
Juist de combinatie van nieuwbouw rondom de verschillende campusprojecten, de ontwikkeling van 
nieuw concepten zoals Sportzone Limburg in Sittard-Geleen en Leisure Dome in Kerkrade en de 
herontwikkeling van bestaand vastgoed maakt Zuid-Limburg de voorbeeldregio voor geheel 
ontwikkelend en bouwend Nederland. 
 
Charlemagne Grensregio goed vertegenwoordigd 
Op woensdag 4 juni zal een delegatie van de Charlemagne Grensregio de PROVADA bezoeken. 
Oberburgemeister Aachen, Marcel Philipp, is vanaf 11.00 uur aanwezig om over de 
ontwikkelingsmogelijkheden in Aken en de RWTH campus te vertellen. Ook laat hij de nieuwe 
mogelijkheden op het European Science and Business Park Avantis (Heerlen) de revue passeren.  
 
Open Oproep IBA Parkstad 
Op donderdag 5 juni presenteert IBA Parkstad zich. Jules Beckers van bureau IBA verzorgt een 
presentatie over de Open Oproep Manifestatie van 27 en 28 juni as. Het fenomeen IBA (Internationale 
Bau Ausstellung), bestaat al honderd jaar en is begonnen als een tentoonstelling voor het moderne 
bouwen in Duitsland. Inmiddels is IBA uitgegroeid tot een instrument dat gebieden, steden of regio’s 
met een transitieopgave belangrijke en tastbare impulsen blijkt te kunnen geven voor positieve en 
toekomstige ontwikkelingen. De Open Oproep is de sleutel van IBA Parkstad. Iedereen die wil 
organiseren of ondernemen in Parkstad kan kleine of grote projecten indienen die passen binnen de 3 
thema’s (FlexibeleStad, EnergieStad en RecycleStad). De IBA is een kwaliteitsmachine die voor het 
allerbeste staat. Daarom moeten projecten voldoen aan kwaliteitscriteria. De allerbeste projecten 
worden in 2020 tijdens de slotmanifestatie tentoongesteld. De Open Oproep om projecten start op 



 

   

vrijdagavond 27 juni. Projectvoorstellen of projectideeën kunnen ingediend worden tot 1 november 
2014 op www.ibaparkstad.nl. 
 
Leegstand rendabel omlaag in krimpgebieden 
Tijdens de RVOB (Rijksvastgoedbedrijf) bijeenkomst op donderdag 5 juni legt gedeputeerde Erik 
Koppe (Provincie Limburg) in samenwerking met Parkstad Limburg en RVOB een business case voor.  
Johan de Niet (programmamanager Wonen Parkstad Limburg) en Esther Geuting (StecGroep) 
vertellen hoe in krimpgebieden rendabel gewerkt kan worden aan het terugdringen van de leegstand. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in zaal E104.  
 
Iedere dag sluit Parkstad Limburg de dag af met een passende Zuid-Limburg netwerkborrel in de 
gezamenlijke stand (nummer 20) in hal 9 (Randstadhal).  
Meer informatie over de programmaonderdelen tijdens de PROVADA: www.provada.nl 
 
 
-------------------------------------------------- einde persbericht --------------------------------------------------- 
 
Voor meer informatie: Marlie Dix, Communicatie Parkstad Limburg, telefoon: 045 – 5700174 of 06 
51113034.  
 
Foto: Sfeerimpressie van de Zuid-Limburg stand op PROVADA Amsterdam. 


