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V 
ertrekkend vanuit Heerlen zigzag-
gen we met de auto door de wijken 
van de oude mijnstreek − nu eens 
zijn we in Brunssum of Landgraaf, 
dan duiken we op in Kerkrade, en 
ineens zijn we over de grens op 

de enorme campus van de Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule (RWTH) in Aken. Johan de 
Niet van Parkstad Limburg rijdt ons door oostelijk 
Zuid-Limburg. ‘Hadden jullie ooit van de RWTH 
gehoord?’ vraagt hij ons. ‘Het is één van de grootste 
technische universiteiten van Europa. Iedereen 
in Nederland kent Eindhoven en Delft, maar bijna 
niemand kent Aken. Waarom werken we er niet mee 
samen?’
Zijn directeur Peter Bertholet heeft ons daarvoor de 
economische geschiedenis van de streek geschetst 

en uitleg gegeven over de ambities om Parkstad 
Limburg meer te integreren in het internationale 
achterland. Het Duitse Aken en het Belgische Luik 
liggen om de hoek. Met Parkstad Limburg vormen 
ze een grensoverschrijdende netwerkstad van zo’n 
800.000 inwoners. Tegelijkertijd maakt iedereen ons 
duidelijk dat die positie economisch onvoldoende 
wordt benut. Waarom moeten we eigenlijk met de 
auto naar Aken en is er geen fatsoenlijke intercity- 
verbinding? Waarom is het door wet- en regelgeving 
zo moeilijk om het overschot aan studenten van de 
RWTH te huisvesten in de regio? Er zijn in Parkstad 
huizen genoeg!
Die constatering wordt niet voor het eerst gedaan. 
In 1999 schreef Bas van Stokkom dat de Euregio 
Limburg ‘met de rug naar Den Haag’ staat, maar hij 
behandelt vervolgens een lange lijst barrières die 
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Wat de krimpregio Zuidoost-Limburg doet ver-
schillen van de andere Nederlandse krimpregio’s 
is dat het grenst aan één van de dichtstbevolkte 
grootstedelijke regio’s van Europa (Aken en Luik 
maken er deel van uit). Vanuit Den Haag gezien, 
ligt de streek perifeer; vanuit Limburg bezien, is 
het precies andersom. Maar volstaat die positie 
om de economie weer te laten bloeien? Radboud 
Engbersen en Monique Kremer reisden af naar 
het zuiden en spraken met betrokkenen. 
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het moeilijk maken om het gezicht te richten op de 
buurlanden. Hij spreekt van ‘grensproblematiek’: 
de botsende wet- en regelgeving, de problemati-
sche erkenning van diploma’s over de grens, de 
gebrekkige fiscale en financiële afstemming, de 
ingewikkelde procedures waarmee pendelaars 
worden geconfronteerd, de andere manier waarop 
ziekte en arbeidsongeschiktheid in Duitsland wordt 
omschreven en afgehandeld, de Nederlandse hypo-
theekrenteaftrek die de Duitse fiscus niet kent, et 
cetera. De botsing van verschillende taalgroepen, 
bestuurlijke partners en rechtssystemen maakt de 
gewenste integratie niet makkelijk en zorgt ervoor 
dat in Limburg de gewenste actieradius bij bewoners 
wordt gesmoord. De pas naar de buurlanden is afge-
sneden en mensen worden gedwongen zich binnen 
Nederland in noordelijke en westelijke richting te 
bewegen om zich daar te vestigen en te gaan werken. 
Maar dat was 1999. Anno 2015, maken onze 
gesprekspartners duidelijk, is er al veel verbeterd 
en geharmoniseerd, hoewel er nog steeds veel te 
winnen en te overwinnen is. Een economische 
en culturele heroriëntatie op Duitsland is nu in 
Limburg gaande. Peter Bertholet had die ochtend 
trots verteld over de Internationale Bau Ausstelling 
(IBA) in Parkstad, een project dat in het verloederde 
Ruhrgebied tot een indrukwekkende transformatie 
leidde. Bertholet hoopt dat de IBA-Parkstad een 
gelijke creatieve innovatiekracht zal voortbrengen 
en Parkstad verder op de kaart zal zetten.

Blijvende krimp
Op de weg naar Aken heeft De Niet ons door de 
verschillende woonwijken van de voormalige mijn-
streek gegidst. Ondanks opeenvolgende pogingen 
om de economische structuur van het gebied te 
versterken, heeft de streek zich van de sluitingen 

nooit economisch weten te herstellen. Zo stonden 
Heerlen en Kerkrade in 1955 op plaats 20 en 21 van 
de ‘ranglijst gemeenten met aantal hoge inkomens’. 
In 1994 zijn ze naar de plaatsen 555 en 560 gezakt. 
Anno 2015 is de weg omhoog nog maar beperkt 
gevonden en behoort Parkstad Limburg tot één van 
de elf krimpregio’s van Nederland en bevindt de 
streek zich in het gezelschap van Noordoost- 
Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. 

Wie met de auto door de wijken van Heerlen, Bruns-
sum, Landgraaf en Kerkrade rijdt, kan de sporen van 
de krimp gewoonweg niet ontgaan. De mijnstreek 
ontleende zijn ruimtelijke ordening aan het concept 
van de tuinstad (garden city, Ebenezer Horwerd). 
De angst van overheden en mijndirecties voor de 
immorele effecten van verstedelijking en allerlei 
opvattingen over gezond wonen lagen aan deze 
keuze ten grondslag. Nog steeds is het gebied relatief 
groen − vandaar de naam Parkstad Limburg − maar 
wat opvalt, is dat door de sloop van wooncomplexen 
her en der gaten zijn gevallen in de woonwijken. We 
zien braakliggende grasvelden waar de huizen en 
flats die erop stonden, zijn gesloopt. 
De Niet laat ons ook moderne gezinswoningen zien 
die ooit op de nominatie stonden om gesloopt te 
worden maar in een duurzaam jasje zijn gestoken. 

Waarom moeten we 
met de auto naar Aken 
en is er geen fatsoenlijke 
intercity-verbinding?
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Dat is één van de belangrijke speerpunten van 
Parkstad Limburg, zagen we op de slides van de 
PowerPoint die ochtend: ‘van zwart naar groen’. 
Ooit was er kennis en kunde over mijnbouw, nu 
moet de regio vooroplopen in de duurzame-ener-
gietransitie. Een andere speerpunt van de regio is 
toerisme – we reden ook langs het mega-grote Snow-
World, gebouwd op de Wilhelmina-mijn. Er zijn zelfs 
serieuze plannen voor een heuse Grand Canyon op 
een van de voormalige mijnsteenbergen in de buurt 
daarvan. En natuurlijk wordt er gemikt op smart 
services. Om de pijn van de mijnsluiting te verzach-
ten, zijn van overheidswege delen van het CBS, het 
ABP en de Belastingdienst naar Heerlen verhuisd. 
Maar nu ook daar fors bezuinigd wordt en er banen 
verdwijnen, is het zaak om de kennis in de adminis-
tratieve sector te gebruiken, vertelt Bertholet. 

Maastricht
We verlaten Heerlen en pakken de trein naar Maas-
tricht. Daar wacht professor Frank Cörvers, sinds 
vorig jaar hoogleraar Demografische Transitie, 
Menselijk Kapitaal en Werkgelegenheid aan de 
School of Business and Economics van de Universi-
teit Maastricht. Het woord ‘regio’ is die ochtend vaak 
gevallen. 
Voor Cörvers is het regionale perspectief in het 
beleid belangrijk. ‘Natuurlijk niet op alle thema’s. 
Spreiding van basisscholen of kinderopvang-
voorzieningen zijn bijvoorbeeld vooral op lokaal 
(gemeentelijk) niveau van belang. Maar kijk je naar 
het voortgezet onderwijs, dan is het zeer relevant om 
daar bovengemeentelijke afstemming te realiseren. 
Hetzelfde geldt voor huisvesting, daar moet je echt 
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op regionaal niveau samenwerken, en zeker als er 
sprake is van krimp moeten gemeentes niet met 
elkaar concurreren.’ 
Tegelijkertijd ziet hij ook dat het belang van de regio 
wordt overdreven en dat er in het regionale beleid 
veel kopieergedrag is. ‘Er was een tijd dat overal life 
sciences naar voren werden gehaald of de creatieve 
industrie benadrukt werd. In de creatieve industrie 
is Amsterdam echter de absolute topregio. Nu is  
er in vrijwel elke regio grote aandacht voor de bio- 
based industry. En het kan natuurlijk niet dat iedere 
regio daar goed in is, en zich daarin specialiseert.’ 
Cörvers betoogt dat regio’s zich moeten specialise-
ren in waar ze echt goed in zijn, en dat daaruit ook 
harde keuzes moeten volgen in het economische en 
arbeidsmarktbeleid. 
Wat is dan het economisch profiel van Limburg? 
Cörvers: ‘Limburg wijkt echt af wat betreft industrie. 
Hier zit de chemische industrie, denk aan DSM; die 
sector springt eruit. Van oudsher ook de aardewerk- 
industrie in de omgeving van Maastricht, al heeft 
die forse klappen gehad de laatste tijd. Noord-Lim-
burg heeft een sterke positie in de logistiek, en heeft 
een aantal hightech-bedrijven in de groene sector. 
Bij Sittard-Geleen in Midden-Limburg bevindt zich 
de Chemelot Campus. In Roermond zit veel detail-
handel en is het Outlet Center, dat veel bezoekers 
uit Duitsland trekt. Heerlen heeft zijn smart services 
met de aanwezigheid van het CBS, het ABP, de Open 
Universiteit en de Belastingdienst. Maastricht heeft 
natuurlijk zijn universiteit en de Health Campus met 
allerlei bedrijfjes op het terrein van biotechnologie.’
Kan een overheid wel beleid maken om de economie 
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te laten bloeien? ‘Dat is natuurlijk in het verleden 
wel geprobeerd’, vertelt Cörvers, ‘en het compen-
satiebeleid voor de mijnsluitingen heeft ook zeker 
gewerkt. De komst van het CBS, de Belastingdienst 
en het ABP naar Heerlen zijn voorbeelden. Ik heb 
zelf bij het CBS gewerkt. Maar voor de mijnwerkers 
die ondergronds werken, was het CBS vaak geen 
alternatief. Veel mijnwerkers zijn dan ook in de 
arbeidsongeschiktheid terechtgekomen, dat waren 
toen nog royale regelingen. Bij de vestiging van de 
Universiteit Maastricht in 1976 hebben stimule-
ringsoverwegingen vast ook een rol gespeeld.’ 
In zijn oratie Krimpen zonder kramp (oktober 2014) 
betoogt Cörvers: fixeer je niet op krimp, maar kijk 
vooral naar de kansen in de economie en voor de 
arbeidsmarkt. ‘Er zijn indicaties in de internationale 
literatuur dat in krimpregio’s de werkloosheid wat 
afneemt. Tegelijkertijd is er bij krimp ook altijd 
de kans dat bedrijven vertrekken. Die redeneren: 
als het daar krimpt, moet ik wegwezen, mensen 
hebben minder te besteden en ik kom moeilijker aan 
personeel.’ 
Het probleem op de arbeidsmarkt is dat de afstem-
ming niet goed is. In Zuid-Limburg is er sprake van 
een braindrain: veel hoger opgeleiden vertrekken 
naar de Randstad. Tegelijkertijd is er in de regio 
veel behoefte aan vooral technisch talent, bijvoor-
beeld op de Chemelot Campus. Er worden daarom 
mensen uit het buitenland aangetrokken om hier 
te werken en te studeren. Uit Duitsland, België, 
maar ook uit China. Dat gaat overigens niet altijd 
even makkelijk. ‘We lijken wel een internationale 
stad, maar we zijn dat niet in alle opzichten’, zegt 
Cörvers. ‘De PVV is heel groot in Limburg, er is veel 
weerstand tegen migranten. Veel kennismigranten 
wonen liever in Eindhoven, dat voelt voor hen toch 
vaak internationaler. Het aantrekken van hoger 
opgeleide buitenlanders kost veel moeite, daarom 
heeft de universiteit nu ook bio-based studies op de 
locatie van Chemelot.’
Aan de onderkant hoopt Cörvers – zeker bij een 
aantrekkende economie − dat lager opgeleiden 
meeprofiteren van de extra bestedingen van de 
hoger opgeleiden in horeca, kinderopvang en 
persoonlijke dienstverlening (schoonmaak), maar 
werkgevers moeten ook hun sociale gezicht tonen. 
‘Geef ze niet alleen het minimumloon en een flex-
baan. Mensen moeten zich ook een beetje kunnen 
ontwikkelen.’ En de middelbaar opgeleiden, hebben 
die straks nog werk? Onderzoek maakt duidelijk, 
zegt Cörvers, dat de vraag naar middelbaar opgelei-
den afneemt, terwijl die voor lager opgeleiden iets 
toeneemt. Maar dat met de komst van robots gedaan 
wordt alsof de middenberoepen helemaal verdwij-
nen, dat is ook weer niet zo. 

Haags autisme
We vragen of hij kansen ziet in het idee ‘perifeer 
in Nederland, centraal in Europa’. Cörvers moet 
lachen. ‘Ik ken die mooie kaarten ook, waarop 

Limburg heel centraal ligt in Europa. Maar ons 
spoorwegennet is slecht aangesloten op dat van 
België, en er is wel een vliegveld in Maastricht, 
alleen kan je nergens naartoe vliegen. Het is waar 
dat Limburg grenst aan verstedelijkte regio’s, anders 
dan Oost-Groningen. Dat kan economische groei 
opleveren, zeker omdat de hiernaast gelegen Duitse 
regio het goed doet. Het zou dan ook verstandig 
zijn als we meer Duits in het onderwijs aanbieden. 
Je komt er niet met een “bitje Limburgs-Duits” 
spreken, en dat geldt ook voor het werk in de kinder-
opvang in Duitsland waarin veel banen zijn. Tege-
lijkertijd is het ingewikkeld en tijdrovend om in een 
ander land te gaan werken. Alleen al om diploma’s 
goedgekeurd te krijgen − vooral op mbo-niveau, 
maar ook nog steeds in het hoger onderwijs. De 
grensweerstanden zijn groot. Soms heb je te maken 
met drie landen. Mijn buurvrouw is weduwe, maar 
heeft recht op een pensioen van haar man die altijd 
in België heeft gewerkt. Ze heeft vaak werkelijk geen 
idee hoeveel ze precies krijgt en wanneer. Met dat 
soort dingen hebben jullie in de Randstad niet te 
maken!’ 
In de Randstad, zeggen onze gesprekspartners, 
hebben mensen weinig idee over de periferie. Bij 
Parkstad spreken ze van ‘Haags autisme’. Bij beleid 
wordt er te gemakkelijk vertrokken vanuit Rand-
stad-normen. Cörvers: ‘Mensen die in de Randstad 
blijven hangen, ook in het kosmopolitische Amster-
dam, zijn vaak de grootste locals van Nederland, die 
komen nergens anders in het land. Mensen uit de 
periferie hebben vaak een bredere blik. Beslissers 
in Den Haag zijn eerder gericht op investeringen in 
het westen, omdat er daar veel meer mensen gebruik 
van maken. Kijk eens hoelang het heeft geduurd 
voordat de ondertunneling van de A2 in Maastricht 
er kwam. En dan moest er nog veel geld bij van de 
regio. Maar mensen uit de periferie betalen wél 
mee aan de voorzieningen in de Randstad, zoals de 
Noord/Zuid-lijn in Amsterdam. Reken je alles uit, 
zoals nu in Groningen gebeurt, dan komen er veel 
eisen op tafel. Voor ons in Limburg is het econo-
misch belangrijk dat de infrastructuur goed is, dat 
er verbindingen zijn met de Randstad, Duitsland en 
België. Dat moet Den Haag beseffen.’ 

Literatuur 
•	 Cörvers,	Frank, Krimpen zonder kramp. Over demografische 

transitie en regionale arbeidsmarkten. Oratie	Universiteit	
Maastricht,	2014

•	 ISONEVO	e.a.,	De Nederlandse ontwikkelingsgebieden. Schets 
van de sociale problematiek.	Den	Haag:	Sdu,	1960

•	 Kuster,	Wiel,	In en onder het dorp. Mijnwerkersleven in Limburg.	
Nijmegen:	Vantilt,	2012

•	 Stokkom,	Bas	van,	De provinciale factor. Regionale verschei-
denheid binnen constitutionele eenheid.	Amsterdam:	De	Balie,	
1999

Radboud Engbersen is	werkzaam	bij	Plat-

form31,	Monique Kremer werkt	bij	de	WRR.

Met	dank	aan	WRR-stagaire	Philip	Post	voor	

de	verrichte	research.

Internationale Bau 
Ausstellung (IBA)
Het	fenomeen	Interna-

tionale	Bau	Ausstellung	

(IBA)	bestaat	in	Duits-

land	al	meer	dan	een	

eeuw	en	is	het	best	te	

begrijpen	als	een	instru-

ment	dat	ingezet	wordt	

bij	complexe	gebieds-

ontwikkeling	(fysiek,	

economisch).	De	IBA	

Hamburg	(‘sprong	over	

de	Elbe’)	is	recent	afge-

sloten;	befaamd	is	de	

IBA	Emscherpark	(1989-

1999),	die	heeft	geleid	

tot	een	spectaculaire	

transformatie	van	het	

industriële	erfgoed	in	

het	Ruhrgebied.	Een	IBA	

is	in	eerste	instantie	een	

tentoonstelling,	maar	

het	is	wel	de	bedoeling	

dat	de	gepresenteerde	

(‘spraakmakende’)	

fysiek-ruimtelijke	inno-

vaties	benut	worden	in	

het	betreffende	gebied.

‘Er is 
wel een 
vliegveld in 
Maastricht, 
alleen kan 
je nergens 
naartoe 
vliegen’


