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10
Dit jaar organiseerde BrabantKennis vier debatavonden over 
Het Nieuwste Brabant. We zijn het gesprek aangegaan met 
betrokken Brabanders. Achter kartonnen dozen vertelden zij 
improviserend en inspirerend over hun versie van het nieuwste 
Brabant. In deze reeks trendboekjes staan tien van deze 
Brabanders centraal die met hun verhaal een bredere trend  
of ontwikkeling symboliseren. In dit nummer wordt de trek 
naar de grote steden als uitgangspunt genomen. Een trek  
die – zo lijkt het – grote gevolgen zal hebben voor kleine en 
middelgrote steden in Brabant, zoals Roosendaal. Luc Goderie 
van platvorm R – een denktank van Roosendaalse creatieven – 
vertelt over de initiatieven die zij ontwikkelen om deze stad 
nieuw perspectief te bieden.  

Joks Janssen, directeur BrabantKennis



Het nieuwste Brabant is een stedelijk Brabant. Meer en meer 
concentreert de Brabantse bevolking zich in het stedelijk 
gebied en vooral in de grote steden. Zo kent Eindhoven in 2013 
het hoogste groeipercentage van Noord-Brabant, gevolgd  
door Breda. Ook Tilburg en ’s-Hertogenbosch vinden we terug  
in de ‘groei-top-10’. De grote steden zijn in trek, vooral bij 
hoog opgeleiden en jongeren. 

Trek naar de stad
De bevolkingsgroei in het stedelijk gebied in Brabant ligt  
al langer veel hoger dan in het landelijk gebied. Dat is  
geen opzichzelfstaande trend. Wereldwijd trekken steeds  
meer mensen naar de grotere steden. Daar is werk, daar 
bevinden zich de kennis- en hogeronderwijsinstellingen 

 HET NIEUWSTE BRABANT  
 IS EEN STEDELIJK BRABANT.   
 MEER EN MEER 
 CONCENTREERT DE  
 BRABANTSE BEVOLKING  
 ZICH IN STEDELIJK GEBIED.
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  IN BRABANT ONTWIKKELT ZICH LANGZAMERHAND 
EEN SAMENHANGEND EN GROOTSTEDELIJK  
GEBIED, EEN METROPOOLREGIO.

en aan trekkelijke culturele voorzieningen. De clustering van 
creatieve, hoogopgeleide mensen in de stad stimuleert innovatie. 
De energie en dynamiek die hierdoor vrijkomen hebben een 
aanzuigende werking waardoor de steden groeien, ook in het 
krimpende Europa. Brabant vormt daarop geen uitzondering. 

Metropoolregio Brabant
De grote steden in Brabant groeien niet alleen hard, maar 
raken onderling ook steeds meer met elkaar verweven.  
De jongere generatie zorgt via intensieve zakelijke contacten  
en woon-werkpendel voor versterking van de netwerken  
tussen de grote steden. Zodoende ontwikkelt zich in Brabant 
lang zamerhand een samenhangend en grootstedelijk gebied: 
een metropoolregio. De Amerikaanse politicoloog Benjamin 
Barber stelt dat metropoolregio’s dé bron van welvaart  
voor een land zijn. Ze spelen in economisch opzicht zelfs  
een belangrijker rol dan de landen waar ze in liggen. Ook in 
Nederland lijkt dit het geval. De grootste economische groei 
heeft de afgelopen kwarteeuw plaatsgevonden in de regio  
rond Amsterdam en in BrabantStad. Deze regio’s zijn de kurken 
waarop de Nederlandse economie drijft.



Die toenemende clustering van mensen en bedrijvigheid  
in de grote steden heeft ook een keerzijde. Bij een gelijk-
blijvende of krimpende bevolking ontstaat onvermijdelijk 
een leegloop op andere plekken. Hierdoor veranderen  
de bestaande verhoudingen tussen stad en platteland.  
Het kenmerkende Brabantse mozaïek wordt herschikt.  
Van oudsher was er sprake van gespreide verstedelijking, 
een evenwichtige groei van dorpen en steden. Door de 
demografische en economische ontwikkelingen van vandaag 
ontstaat echter een meer divers patroon met scherpere 
contrasten tussen krimp en groei, stad en land, grote steden 
en kleine steden. 

Herschikking van het mozaïek
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  DE TREK NAAR DE GROOTSTE 
STEDEN ZAL DE KOMENDE  
JAREN VERDER TOENEMEN.
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GROEI VAN DE BRABANTSE STEDEN 
De grootste Brabantse steden groeien niet alleen sneller dan de kleine en  
middelgrote steden, maar trekken ook de meeste hoogopgeleiden aan.

BRON: ATLAS VOOR GEMEENTEN, 2013



De meeste Brabantse dorpen lijken voorlopig nog weinig te 
lijden onder de nieuwe populariteit van de stad. De vitaliteit  
en leefbaarheid van de dorpen is over het algemeen goed.  
De bottom-up beweging van zelforganiserende burgers slaat 
hier aan. Maar tussen de aantrekkingskracht van de grote 
steden en het zelforganiserende platteland lijken een aantal 
middelgrote Brabantse steden, zoals Bergen op Zoom,  
Roosendaal en Oss, te worstelen met de nieuwe werkelijkheid.

Toekomstperspectief middelgrote steden
Deze steden, die in de naoorlogse periode sterk zijn gegroeid 
door industrialisatie en suburbanisatie, lijken nu te maken  
te hebben met de wet van de remmende voorsprong.  
Bedrijven trekken er weg of stoten delen van hun productie-  
en researchfaciliteiten af. Hun binnensteden hebben te kampen 
met leegstand door internetverkopen en de toenemende 
concurrentie van de grote steden in Brabant. En ook de 
werkgelegenheid in de gezondheidszorg staat onder druk, 
omdat middelgrote steden zorgfuncties verliezen als gevolg 
van schaalvergroting. Het zijn juist deze middelgrote steden 
waar de overgang naar een nieuwe, grootstedelijke economie 
zichtbaar en voelbaar zijn. De grote vraag is dan ook wat het 
toekomstperspectief is van dit midsize Brabant, deze tussen-
vorm tussen stads en dorps, in de metropoolregio Brabant. 
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De trek naar de steden roept in Brabant vragen op en  
stelt de provincie voor dilemma’s. 
•  Hoe willen we omgaan met de groter wordende  

verschillen tussen stad en land in Brabant? Zien we  
de herschikking van het typisch Brabants mozaïek  
als een bedreiging of juist als een kans?

•  Zien we BrabantStad als een netwerk van vijf afzonder lijke 
steden, of als één samenhangend en grootstedelijk 
gebied: een metropoolregio? En wat is nodig om deze 
metropoolregio op nationaal en internationaal niveau 
beter te laten presteren?

•  Welke toekomst zien wij voor de middelgrote steden 
binnen de zich ontwikkelende metropoolregio? Waar 
liggen hun specifieke kansen? Moeten ze blijven inzetten 
op de ‘complete stad’, of moeten ze de metropoolregio 
omarmen? 



VRAGEN &  
DILEMMA’S
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 INTERVIEW MET LUC GODERIE, PLATVORM R

‘In deze stad gaat vlijt samen met volharding’. Een mentaliteit 
die Roosendaal goed van pas gaat komen. Volgens Luc Goderie, 
grafisch ontwerper, docent en voorzitter van platvorm R, heb  
je voor volharding elkaar nodig. In tijden dat het even tegenzit 
is de steun van de ander onmisbaar om weer door te gaan. 
Samen de schouders eronder zetten. Roosendaal, zegt 
Goderie, is een echte handelsstad. Historisch zo ontstaan 
omdat Roosendaal op een kruispunt van wegen ligt, richting 
Breda, Zeeland, Rotterdam en Antwerpen. Roosendaal kent 
een rijke geschiedenis van opleving, bloei, verval en weder-
opstanding. Eerst groot door de turfindustrie, toen groot door 
de suiker industrie, toen groot door de maakindustrie. Iedere 
keer komt Roosendaal de mindere tijden weer te boven. 

Roosendaal in de metropoolregio Brabant
Roosendaal vergrijst in leeftijd, maar verliest ook in ‘groen’: heel 
veel jongeren trekken weg, zegt Luc Goderie. Dit komt door het 
gebrek aan verbindingen met het hoger onderwijs. We moeten 
ervoor zorgen dat de hbo’er terugkomt naar Roosendaal.  
Binnen de provincie wordt de economische ontwikkeling – ook 
die buiten de grote steden, bijvoorbeeld in Moerdijk – vaak in het 
perspectief van diezelfde grote steden geplaatst. Het perspectief 

  IN TIJDEN DAT HET EVEN TEGENZIT IS DE STEUN VAN  
DE ANDER ONMISBAAR OM WEER DOOR TE GAAN.
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van BrabantStad. Hierdoor heeft Breda ten opzichte van 
Roosendaal een streepje voor. Door die invals hoek wordt  
te weinig rekening gehouden met de identiteit en kwaliteiten 
van de kleinere steden, zoals Roosendaal, zegt Goderie. 

In Het Nieuwste Brabant wordt bijvoorbeeld gesproken over 
spreiding van de hogere kennis- en onderwijsinstellingen over 
Brabant. Wat in Roosendaal zou passen, zijn een opleiding en 
kennisontwikkeling op het gebied van logistiek. Roosendaal ís 
logistiek: hier komen water, spoor, wegen, buizen, leidingen  
en zelfs een vliegveld samen. Roosendaal is de toegangspoort 
naar belangrijke steden en gebieden: Antwerpen, Rotterdam, 
Zeeland – en vanuit diezelfde gebieden naar Brabant. In het 
verlengde daarvan moet je ook kijken naar opleidingen die  
de Roosendaalse mbo’s nu aanbieden en deze daarbij laten 
aansluiten. Betrek daarbij ook het bedrijfsleven in en rondom 
Roosendaal, zodat er een wisselwerking ontstaat. Uit zo’n 
clustering van kennis en economische activiteiten ontstaan dan 
weer nieuwe kennis en bedrijvigheid, die de regio versterken 
en nadrukkelijker op de kaart zetten. Dan wordt het ook voor 
jongeren, hogeropgeleiden en bedrijven weer interessanter  
om te blijven waar ze zijn, zo meent Luc Goderie.

  SAMEN DE SCHOUDERS 
ERONDER ZETTEN.



DE GROOTSTE ECONOMISCHE GROEI 
HEEFT DE AFGELOPEN KWARTEEUW 
PLAATSGEVONDEN IN DE REGIO ROND 
AMSTERDAM EN IN BRABANTSTAD.

BRON: CPB, 2010
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  DEZE REGIO’S ZIJN DE KURKEN 
WAAROP DE NEDERLANDSE  
ECONOMIE DRIJFT.



Wenkend perspectief
Dat Roosendaal het nu moeilijk heeft, dat valt niet te ontkennen. 
Maar, zegt Goderie, ik zie ook nieuwe perspectieven. Eén van die 
perspectieven is de ‘nieuwemakers-beweging’, de opkomende 
creatieve industrie. Creatieven kunnen niet meer los van hun 
omgeving staan, ze zullen zich meer moeten verbinden met de 
maatschappelijke opgaven van die omgeving, of dit nu een land, 
stad of dorp is. Creativiteit wordt daarmee verbonden aan de 
urgentie van oplossingen.

  DE OPKOMST VAN NIEUWE  
(INTERNET-)TECHNOLOGIE  
EN DIGITALE PRODUCTIE  
ZORGT VOOR MOGELIJKHEDEN 
DIE TOT VOOR KORT  
ONDENKBAAR WAREN. 
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Neil Gerschenfeld (MIT) zei onlangs nog in Tegenlicht (red.  
14 september 2014) dat wij als samenleving in een situatie 
terechtkomen vergelijkbaar met de Middeleeuwen. Iedere  
stad heeft straks zijn eigen maakindustrie. De opkomst van 
nieuwe (internet-)technologie en digitale productie zorgt voor 
mogelijkheden die tot voor kort ondenkbaar waren. Wat nu 
vooral in Eindhoven zichtbaar is, manifesteert zich straks ook  
in Roosendaal. Dit vraagt van mensen een ander denken.  
Niet meer uitsluitend: wat kan ik ermee verdienen, maar: hoe 
kan ik van waarde zijn, voor mijn omgeving waarde creëren? 
Geen alleenrecht meer, maar jouw dienst of product als nut  
en toegevoegde waarde voor de samenleving en de groep(en) 
waarvan je deel uitmaakt. De eerste kiemen hiervan zijn ook  
in Roosendaal zichtbaar. 

Ruimte voor initiatief
In Roosendaal is nu veel ruimte voor initiatief. Zoals ‘Hart voor 
de Binnenstad’, ontstaan vanuit het besef dat de Roosendaalse 
binnenstad toe is aan nieuwe impulsen om de leegstand en 
daardoor verpaupering van de binnenstad het hoofd te kunnen 
bieden. Inzet is om van de binnenstad weer een aangenamer 
verblijfsruimte te maken. En hierbij wordt uitgegaan van wat  
de Roosendaler wil, participatie staat centraal, zegt Luc Goderie. 



Ook platvorm R is hierbij betrokken. We denken niet alleen mee 
over allerlei plannen, maar we voeren ook allerlei acties uit om 
bewoners te triggeren meer betrokken te zijn bij de toekomst 
van hun stad. Zo hebben we de Nieuwe Markt omgebouwd tot 
huiskamer als metafoor voor de plaats waar we ons willen 
thuis voelen, waarmee we ons willen identificeren, laten zien 
wie we zijn, waar we verblijven en leven. Maar we hebben ook 
de oude leegstaande SAAB-garage weer getransformeerd tot 
het oorspronkelijke verenigingsgebouw van Harmonie Vlijt en 
Volharding. Dit werd aanvankelijk met enig argwaan bekeken, 
zegt Luc Goderie. Maar toen het (kunst)werk werd beklad, 
sprongen vele inwoners in de bres. De Roosendaler mag  
dan behoudend genoemd worden, toch worden platvorm R  
en onze acties steeds meer omarmd. Onlangs hebben we  
de Roosendaalse cultuurprijs 2014 mogen ontvangen.  
Een mooie erkenning.

Stichting platvorm R is een denktank van professionele  
Roosendaalse creatieven voor permanente of tijdelijke kunst - 
zinnige invulling van de openbare ruimte van Roosendaal  
en de binnenstad in het bijzonder.



DE UITDAGING VOOR DE  
MIDDELGROTE BRABANTSE 
STEDEN IS EEN ZOEKTOCHT 
NAAR DE EIGEN KRACHT,  
DIE OP VOORHAND NIET DIRECT 
TE IDENTIFICEREN IS. 

Colofon
Uitgave BrabantKennis, november 2014, info@brabantkennis.nl, www.brabantkennis.nl, @brabantkennis 
Tekst Joks Janssen en Heidi Buijtels Eindredactie Heidi Buijtels Tekstredactie Silvia de Caluwé Ontwerp Total Public  
Fotografie Willeke Machiels, Marc Bolsius, André Kuijpers (Bron: Platform Lichthinder) Druk Kampert Nauta

BrabantKennis is het platform waar strategische kennis van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld.  
BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend 
perspectief. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, voedt  
BrabantKennis ook het publieke debat met discussies en lezingen. Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis.




