
Samen op zoek 
naar de kracht 
van middelgroot
MEETING MIDSIZE BRABANT - 23 APRIL 2015 - SLEM WAALWIJK



In het voormalige raadhuis van Waalwijk 
neemt burgemeester Nol Kleijngeld 
donderdagmiddag 23 april het eerste 
exemplaar van het Midsize Brabant 
magazine in ontvangst. Het magazine is 
het resultaat van een toekomstverkenning 
naar de rol en positie van voormalige 
groei- en industriekernen met tussen 
de 50 000 en 100 000 inwoners. Daarin 
onderzochten BRABANTKENNIS  en 
RUIMTEVOLK naast Waalwijk ook Oss, 
Veghel, Uden, Helmond, Oosterhout, 
Bergen op Zoom en Roosendaal. 

Sinds 2012 is in het raadhuis het Shoes 
Leather Education Museum (SLEM) 
gevestigd, waar onlangs de eerste 
draagbare schoen uit de 3D-printer rolde. 
SLEM is wat Joks Janssen (Directeur 
BrabantKennis) betreft een voorbeeld van 
het succesvol verbinden van ambachtelijke 
traditie met kennis en innovatie. Zo 
ontstaan nieuwe diensten en producten 
die kansen bieden voor de economie van 
middelgrote steden. 

De ontwikkeling van steden
Dagvoorzitter Pieter van Ree (Royal 
Haskoning DHV) gebruikt Darwins 
evolutietheorie om te illustreren dat 
diegenen overleven die zich het best 
weten aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. Oedzge Atzema 
(Universiteit Utrecht) vraagt zich in het 
verlengde daarvan af of de geschiedenis 
er niet veel meer toe doet dan de omvang 
van een stad. In de 19e eeuw had elke 
middelgrote stad zijn eigen specialisatie. 
Die geschiedenis kan volgens filosoof 
Haroon Sheikh de sleutel tot de toekomst 
zijn. “Want we weten dat wat diep geworteld 
is, hoog kan groeien,” stelt Joks Janssen. 

Je ziet een enorme focus 
op de grote steden enerzijds 
en de dorpen anderzijds. 
Dat riep bij ons de vraag op 
wat gebeurt er eigenlijk in 
dat midden?
Joks Janssen
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De locatie is typisch voor waar 
het vandaag over moet gaan. 
SLEM is een prachtige plek 
waar traditie en innovatie bij 
elkaar komen. Joks Janssen



Middelgroot heeft de 
afgelopen jaren minder 
aandacht gehad dan 
misschien nodig was.
Pieter van Ree

Dat ervaart ook Van Ree zo. Als geboren 
en getogen Ossenaar heeft hij wel wat 
met de middelgrote stad. Zijn vader zat 
nog in het onderzoeksteam dat de pil 
heeft uitgevonden. Als jongetje fietste hij 
langs de hekken van Organon en ineens 
was het bedrijf weg; overgenomen door 
MSD dat in 2010 2175 werknemers 
moest ontslaan. Maar recent is een 
oud-collega van zijn vader uitgeroepen 
tot ‘jonge’ ondernemer van het jaar, 
nadat hij voor zich zelf was begonnen 
op het Pivot Park, de campus voor Life 
Sciences die ontstond na het vertrek 
van MSD. “Zo zie je maar dat vanuit een 
mooie traditie een nieuwe ontwikkeling 
kan komen die voor een stad weer 
nieuwe kansen biedt,” constateert van 
Ree. Wel is de vraag wat een stad met 
die geschiedenis doet, want tradities 
werken niet vanzelf door. 
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Ik denk wel dat één van de succesfactoren iemand van buiten is. 
Ik mag gek doen, dat gaat ook, en ik denk dat als iemand uit de 
gemeenschap zelf dat doet, is het heel gauw ‘moet dat nou weer zo 
nodig’.Nicoline van Enter
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In de kern zouden moderne industrieën 
overal in de wereld kunnen ontstaan. 
Ik geloof echter niet dat dat het geval is. 
Haroon Sheikh

Cees-Jan Pen @CeesJanPen: Van harte met inspirerend magazine 
@BrabantKennis

Een kenniseconomie kan je veel breder 
opvatten; ambacht en een industrieel 
verleden is ook kennis. Marcel Boogers
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BrabantKennis @BrabantKennis: Het wonder van Waalwijk: 
experimenten in pionierstad worden routines. Durf en lef zijn nodig 
#MidsizeBrabant @akleijngeld

Tom de Laat @thomasdelaat: De spirit van nicoline v enter doet zo denken 
aan de spirit in #oss @BrabantKennis #midsizebrabant @slemwaalwijk

Frank Spierings @Fspierings: Discussie over problemen en kansen voor 
middelgrote gemeenten. In welk kwadrant ga je staan? #MidsizeBrabant

Marcel Boogers @marcelboogers: Gedeputeerde @YvesdeBoer op 
#MidsizeBrabant: middelgrote gemeenten moeten af van ‘competitie met 
Calimero-sausje’.

BrabantKennis @BrabantKennis: Opgaven in het sociale domein 
zijn van grote en middelgrote steden sámen #AlbertReijlink @breda 
#MidsizeBrabant

Maurits Kreijveld @wisdomofcrowd: Tradities bepalen de ontwikkeling 
van steden en regio’s aldus Haroon Sheikh #MidsizeBrabant

Henry de Vaan @FanionOenA: Niet meer concurreren als gemeenten, 
maar zoek complementariteit. #MidsizeBrabant

Henri Elands @HenriElands: Inspirerend #MidsizeBrabant over de 
middelgrote steden. Aan de slag gaan, pionieren en verbinden zoals 
@SLEMWaalwijk én @CHVNoordkade doen

Henri Elands @HenriElands: Inspirerend #MidsizeBrabant over de 
middelgrote steden. Aan de slag gaan, pionieren en verbinden zoals 
@SLEMWaalwijk én @CHVNoordkade doen

Joks Janssen @JoksJanssen: Slotadvies #MidsizeBrabant vd zaal aan 
Rijk, provincie, gemeenten: maak samen met bedrijven en bewoners 
verhaal



Een eigen verhaal
“Je moet weten waar je zelf van bent. Je 
moet kiezen voor een profiel,” benadrukt 
Jeannette den Hartog (het PON). En de 
keuze moet je niet te lang uitstellen, vult 
Van Ree aan, verwijzend naar Darwin 
die zijn evolutietheorie pas publiceerde 
toen een student vergelijkbare ideeën 
naar buiten had gebracht. 
Demografische ontwikkelingen, 
technologische innovatie, globalisering 
en urbanisatie gaan gepaard met 
veranderende verhoudingen, het 
wegvallen van banen en een andere 
behoefte aan ruimte. De vraag is 
hoe je daar als stad op inspeelt. 
Uit de toekomstverkenning komen 
vier scenario’s, die volgens Judith 
Lekkerkerker (RUIMTEVOLK) kunnen 
helpen om daarover na te denken. 
Ben je als middelgrote stad meer een 
comfortabele woonstad, ondernemende 
pionierstad, bloeiende streekstad of 
slimme industriestad en wat wil je in de 
toekomst zijn?  

Niet scenario’s waarin we vastleggen ‘dit is de toe-
komst’, maar waarin we perspectieven schetsen op 
basis waarvan steden in samenspraak met de regio, 
het gesprek kunnen voeren over de toekomst. 
Joks Janssen

De toekomstscenario’s zijn 
vast niet altijd even 
realistisch, maar kunnen 
helpen bij de positionering 
ten opzichte van andere 
steden en bij bepaling van 
strategie en beleid voor 
een toekomstbestendig 
Brabant. Judith Lekkerkerker
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Iedereen wil pionieren
Na de pauze verdwijnen de stoelen en 
worden met afzetlint op de grond vier 
vakken gecreëerd. In elke hoek van de 
lichtblauwe zaal hangt een grote rode 
letter aan het plafond. Aan de hand 
van stellingen worden de aanwezigen 
uitgedaagd letterlijk positie te kiezen, 
zoals middelgrote steden dat zullen 
moeten doen in het stedelijk netwerk. 
Als de deelnemers moeten kiezen 
voor een van de toekomstscenario’s 
die Lekkerkerker eerder beschreef, 
blijkt vooral de ondernemende 
pionierstad een lonkend perspectief. 
“Want je moet je blijven ontwikkelen 
en vernieuwen,” legt iemand uit die in 
het vak van pionierstad staat. Cees-
Jan Pen (Fontys Hogescholen) kiest 
liever voor de industriestad: “maar 
wel een pionierende industriestad. De 
woonstad is voor mij in ieder geval een 
doemscenario, want daar is het saai.” 

Het debat wordt nu gedomineerd door 
stoere agglomeratiekracht, terwijl het 
bij middelgrote steden meer om slimme 
netwerkkracht zou moeten gaan. 
Joks Janssen

Werken volgt werken, elke stad heeft zijn 
eigen agglomeratie-effecten. Maak dus 
gebruik van de kwaliteiten van alle steden in 
dat stedelijke netwerk. Oedzge Atzema 

Ik voorspel u dat er een toekomst ligt voor een 
integraal stedelijk netwerk: van grote steden en de 
middelgrote steden. Oedzge Atzema 
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Elkaar dingen gunnen
Niet iedere stad kan echter een 
pionierstad zijn. Juist het woord 
complementariteit komt deze middag 
regelmatig voorbij: “we komen uit een 
tijd van het Angelsaksische model 
waarin steden elkaar kapot hebben 
beconcurreerd en nu maken we de 
omslag naar meer complementariteit,” 
constateert Marcel Boogers (Universiteit 
Twente). Dan moeten gemeenten elkaar 
volgens Pen wel dingen gaan gunnen. 
Luisterend naar burgemeester Wobine 
Buijs van Oss is dat al het geval: “wij 
hoeven niet een hbo te hebben in Oss, 
want dat zit twee treinhaltes verder.”

Kies positie, ook in een internationaal 
speelveld
Profilering gaat niet alleen over positie 
kiezen ten opzichte van buurgemeenten, 
de provincie of Nederland. Ook 
middelgrote steden hebben in 
toenemende mate te maken met een 
globaliserende wereld  en moeten slim 
inprikken op de wereldwijde economy of 
flows. Daarin ontstaan volgens Atzema 
vaak netwerken die de lokale grens 
overstijgen, vergelijkbaar met een 
datingsite: “je gaat eerst nadenken bij 
jezelf: wat maakt mij nou zo bijzonder 
voor die ander? En je meldt je aan 
omdat je nog steeds niet verliefd bent 
op je buurvrouw.” Voor de middelgrote 
steden betekent dat dat ze niet direct 
naar hun directe buur hoeven te kijken, 
maar op basis van eigen specialisaties 
maar partners elders. Dat is ook het 
advies van Ferdi Licher (ministerie BZK), 
kartrekker van de Agenda Stad: “Sluit 
je niet op in Brabant of in een kring van 
middelgrote steden, maar denk na over 
allianties die verder weg liggen” 

Het midden heeft eigen kansen en 
problemen 
Onder de deelnemers overheerst vooral 
de euforie en het optimisme, waardoor 
het risico bestaat dat er te gemakkelijk 
over de problemen heen wordt gestapt. 
Zo is er volgens Cees-Jan Pen een groot 
leegstandsprobleem en een andere 
deelnemer merkt terecht op dat er met 
name op het gebied van voorzieningen en 
detailhandel nog hele grote uitdagingen 
liggen. Om dat aan te pakken, is een 
gevoel van urgentie nodig. Of zoals 
Van Ree het voortbouwend op Darwins 
evolutietheorie formuleert: “Evolutie 
gaat veel sneller als er urgentie is. Dat 
hebben we gezien in Oss, waar een 
probleem ineens een kans blijkt te zijn.”
Die urgentie wordt door veel steden 

Zou je de bestuurlijke samenwerking van de (grote) 
steden nou niet meer op basis van thema kunnen 
organiseren in plaats van op inwoneraantal? Nol Kleijngeld

Veel meer bestuurders in de streek hebben nu in de 
gaten dat er ook een België is. Bram Bouman

Is de energie van bottom-up niet ook die van suburbane 
milieus? Suburbs kunnen weleens veel betere kaarten 
hebben dan de steden met grotere dichtheden. Sjors de Vries
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nog maar matig gevoeld, terwijl Joks 
Janssen in de introductie de hoop 
uitspreekt dat de uitkomst van de 
bijeenkomst een agenderende werking 
zal hebben: “zowel naar de steden 
zelf die voor grote uitdagingen staan; 
naar de provincie die een rol heeft 
in het stimuleren van vitaliteit in dat 

Brabantse mozaïek, maar ook naar 
de Rijksoverheid, die bezig is met het 
opstellen van de Agenda Stad. Wij hopen 
dat die middelgrote steden ook op die 
agenda komen te staan.”



Mozaïek is het verbindend element tussen groot, middelgroot en klein. 
Dat vormt de kracht van Brabant. Yves de Boer

Tekst  : Andrea Wagemans (Ruimtevolk)
Fotografie : Willeke Machiels

Colofon
BrabantKennis is het platform waar strategische kennis en informatie 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 het publieke debat met discussie, lezingen en periodieke trenddagen.

Overleg op basis van thema’s
Aan het eind van de dag staat het onderwerp in ieder 
geval op de agenda. De vraag is wel of middelgrote 
steden er concreet mee aan de slag gaan. Het is een 
luxe om over de lange termijn na te denken, geeft een 
medewerker van de provincie tijdens de borrel toe, dus 
dat voelt minder urgent dan de dagelijkse dingen die 
gedaan moeten worden. En daar hebben gemeenten al 
weinig tijd voor. 
De vraag is ook hoe de aandacht voor middelgroot 
bestuurlijk vertaald moet worden. Daarover lopen de 
meningen uiteen. Aan een apart en structureel overleg 
van de zeven middelgrote steden blijkt geen behoefte. 
Een dergelijk overleg heeft weinig zin, omdat elke stad 
zijn eigen problematiek kent. Tegelijkertijd moet het 
samenwerkingsverband BrabantStad volgens Wobine 
Buijs  wel openstaan voor de middelgrote steden. 
Nol Kleijngeld stelt daarom voor de bestuurlijke 
organisatie van stedelijk Brabant te moderniseren door 
overleggen te organiseren rond thema’s in plaats van 
inwonersaantallen. 

Meer lezen over de toekomstverkenning Midsize 
Brabant? Ga dan naar: http://brabantkennis.nl/
category/dossiers/midsizebrabant/. Ook het Magazine 
Midsize Brabant vindt u daar online. Wilt u een 
gedrukt exemplaar van het magazine ontvangen? 
Dat kan, zolang de voorraad strekt! Mail uw naam en 
adresgegevens o.v.v. ‘Magazine Midsize Brabant’ naar 
info@brabantkennis.nl.
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Vormgeving : Suyin Tjon A Hie (Vertigo Productions)
Illustraties : Vincent Huijbers (De Twee Snoeken)


