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WOORD VOORAF

de bevolking en het verlies van hoger 
opgeleiden heeft bepaald niet geleid tot 
economische stagnatie. Integendeel,  
de werkgelegenheid laat een gunstige 
ontwikkeling zien. Tegelijkertijd constateren 
Atzema en Olden dat de steden niet langer 
op zichzelf staan, maar onderdeel 
uitmaken van een veel groter stedelijk 
netwerk. Sturen op de ‘complete stad’, 
lange tijd het ideaal van deze steden, 
lijkt daarom niet langer zinvol. Men zal 
scherpere keuzen moeten maken, bijvoor-
beeld ten aanzien van het verschralend 
voorzieningenaanbod. Over die keuzen, 
gebaseerd op de eigen kracht en passend 
bij de eigen ontwikkelingsgeschiedenis, 
moet het gesprek gaan. 

Joks Janssen,
directeur BrabantKennis

BrabantKennis is in 2014 samen met 
RUIMTEVOLK - inspiratieplatform en 
werkplaats voor steden, dorpen en regio’s 
- een verkenning gestart naar het toe-
komstperspectief van de middelgrote 
steden in Noord-Brabant. Onder de noemer 
Midsize Brabant richten we de blik op deze 
bijzondere categorie steden. Steden tussen 
de 50.000 en ongeveer 100.000 inwoners 
waar een kwart van de Brabantse bevol-
king woont. Voormalige industrie- en 
groeikernen zoals Oosterhout, Waalwijk, 
Roosendaal, Bergen op Zoom, Oss, Uden 
en Veghel. Het thuis van zovele Brabanders. 
De verkenning is geboren uit nieuwsgie-
righeid. Nieuwsgierigheid naar het eigen 
verhaal van deze steden. Een verhaal dat 
maar al te vaak onderbelicht blijft in de 
discussie over de ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling van Noord-Brabant. 

In deze verkenning kijken we met open 
blik naar de kracht en kansen van deze 
steden in het licht van wereldwijde trends 
en ontwikkelingen. We ontwikkelen – samen 
met de steden – mogelijke scenario’s, die 
het gesprek over hun toekomst richting 
kunnen geven. Om de scenario’s inhoudelijk 
te onderbouwen hebben we prof. Oedzge 
Atzema en dr. Han Olden van het Expertise- 
centrum voor Stedelijke Dynamiek en 
Duurzaamheid (ESD2) gevraagd een essay te 
schrijven, waarin ze de sociaal-economische 
positie van Midsize Brabant analyseren.  
Ze laten zien dat de positie van Midsize 
Brabant minder ongunstig is dan veelal 
verondersteld. De bij de grote steden in 
Noord-Brabant achterblijvende groei van 
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Wat is de positie van de middelgrote steden 
in Brabant? Zijn zij te groot voor het servet 
en te klein voor het tafellaken? Nodig is 
inzicht in de kennislacunes over de kracht 
van de middelgrote steden in Brabant. De 
stad als motor voor economie en innovatie 
is terug op de beleidsagenda. Door de 
verschuiving van een postindustriële naar 
een kenniseconomie zijn steden steeds 
meer in trek als vestigingsplaats voor 
bedrijven. Binnen steden profiteren bedrijven 
van elkaars nabijheid. Steden zijn bovendien 
aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor 
hoogopgeleide kenniswerkers door de aan-
wezigheid van hoogwaardige voorzieningen.

Ook in Noord-Brabant is de opkomst van 
de stad zichtbaar (figuur 1). Na 2008 kwam 
meer dan de helft van de Brabantse 
bevolkingsgroei terecht in de vijf grootste 
steden. De steden blijken bovendien 
aantrekkelijker vestigingsplaatsen voor 
hoger opgeleiden. Hierdoor zou Noord-
Brabant zich langzamerhand ontwikkelen 
tot een samenhangend en grootstedelijk 
gebied: een metropoolregio (BrabantKennis, 
2014). De gebieden in Noord-Brabant 
buiten de grote steden lijken vooralsnog 
weinig negatieve effecten te ondervinden

van de aanzuigende werking van de steden. 
Er is in Noord-Brabant sprake van een 
vitaal en leefbaar buitengebied.

De vraag is echter wat in dit krachtenspel  
de positie is van de middelgrote steden in 
Noord-Brabant. Deze vraag is des te meer 
relevant, omdat deze middelgrote steden 
lange tijd de ruggengraat vormden van het 
verstedelijkingsbeleid in de provincie 
Noord-Brabant. Deze steden zijn dan ook  
na de Tweede Wereldoorlog sterk gegroeid 
door industrialisatie en door woningbouw. 
Recent is een aantal van deze steden 
geconfronteerd met de beëindiging van 
bedrijfsactiviteiten bij toonaangevende 
bedrijven, zoals Organon in Oss en Philip 
Morris in Bergen op Zoom. Zijn dit inciden-
ten of is er iets structureels aan de hand?  

Het toekomstperspectief van deze 
middelgrote steden is vooralsnog onduide-
lijk. Hebben deze steden last van een 
remmende voorsprong of blijven ze in de 
nieuwe stedelijke economie voldoende 
aantrekkelijk als vestigingsplaats voor 
bedrijven en bevolking? De kennislacunes 
over de economische kracht van de 
middelgrote steden is voor BrabantKennis 

aanleiding voor het opstellen van een 
toekomstverkenning Midsize Brabant, 
zoals de middelgrote Brabantse steden 
worden aangeduid. BrabantKennis heeft 
het Expertisecentrum Stedelijke Dynamiek 
en Duurzaamheid (ESD2) van de Universiteit 
Utrecht gevraagd vanuit economisch 
geografische invalshoek een essay te 
schrijven dat ingaat op de historische 
evolutie van de middelgrote steden in 
Brabant, met een doorkijk naar mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen in deze steden. 

De vraag naar de positie van de middelgrote 
steden in Noord-Brabant staat niet op 
zichzelf. In een breder gebied aan de 
flanken van de Randstad is de verhouding 
tussen de grote steden en de middelgrote 
steden punt van aandacht. De steden in de 
ring rond de Randstad van Breda tot 
Zwolle zijn in de loop van de jaren onder-
deel geworden van een groter stedelijk 
gebied. De economische aantrekkings-
kracht en vitaliteit van dit stedelijk gebied 
wordt mede bepaald door de differentiatie 
in stedelijke woonmilieus en door het 
aantrekkelijke woon-/en leefklimaat. 
Midsize Utopia laat zien dat de ´stad´ 
inmiddels veel groter is dan de oorspron-
kelijke centrale stad (Zandbelt 2011). 
Voorbeelden buiten Noord-Brabant zijn:  
de positie van Kampen binnen de regio 
Zwolle-Kampen; de verhouding binnen  
de Stedendriehoek tussen Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen; de plaats van 
Almelo, Hengelo, Oldenzaal en Borne 
binnen Netwerkstad Twente, waar Enschede 
de grootste stad is; en Food Valley, waar 

INLEIDING
DE ECONOMISCHE  
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MIDSIZE BRABANT 
Een essay over het toekomst- 
perspectief van de middelgrote 
Brabantse steden in de nieuwe 
stedelijke economie
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FIGUUR 1: BEVOLKINGSGROEI IN NOORD-BRABANT (2005-2012)
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gemeenten als Ede, Veenendaal, Wageningen, 
Barneveld en Nijkerk de economische 
groeikracht bepalen. Ook in de Randstad 
zelf speelt het vraagstuk, bijvoorbeeld in 
het tussengebied tussen de stadsregio 
Utrecht en de stadsregio Amersfoort. 
Hier is de functie van plaatsen zoals Zeist, 
Soest, De Bilt en Bunnik aan de orde.

Dit essay besteedt aandacht aan het 
toekomstperspectief van de middelgrote 
steden in Noord-Brabant in de nieuwe 
stedelijke economie. Centraal in het essay 
staat de veranderende positie van Midsize 
Brabant in het stedelijke netwerk van 
Noord-Brabant. Het essay verbindt 
theoretische inzichten over de economische 
evolutie van steden met feitelijke ontwik-
kelingen in de grote en middelgrote steden 
van Noord-Brabant. De weerbaarheid 
van stedelijke en regionale economieën 
krijgt hierbij bijzondere aandacht. 
Dit is het vermogen van steden en regio’s 
om op de lange termijn hun economische 
structuur aan te passen en te ontwikkelen. 
De inbedding in het stedelijke netwerk 
speelt hierbij een cruciale rol. Naast de 
economische perspectieven krijgen ook 
veranderingen in de voorzieningenstruc-
tuur aandacht. De traditionele hiërarchie, 
waarin ook de middelgrote gemeenten een 
verzorgingsfunctie vervullen, staat onder 
druk. Hierbij gaat het niet alleen om 
gebieden die worden geconfronteerd met 
demografische krimp. Als het gaat om 
gezondheidszorg en maatschappelijke 
voorzieningen spelen bijvoorbeeld ook 
schaalvergroting en bezuinigingen bij de 
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overheid een rol. In de detailhandel zijn de 
effecten van e-commerce en de dalende 
koopkracht merkbaar. Het gevolg is 
concentratie op een beperkter aantal 
plekken, waarbij de middelgrote gemeen-
ten functies kunnen verliezen aan 
omliggende gemeenten.

Tot Midsize Brabant zijn in dit essay 
gerekend acht gemeenten, waarvan er vier 
in de stadsregio van een grote stad liggen 
en vier in een kleinere stadsregio. In de 
stadsregio’s van Breda, Tilburg, Den Bosch 
en Eindhoven gaat het steeds om de 
gemeente die na de grote stad de meeste 
inwoners en werkgelegenheid telt. Dit zijn 
Oosterhout, Waalwijk, Oss en Helmond. In 
de kleinere stadsregio’s gaat het steeds om 
de twee grootste gemeenten, te weten 
Bergen op Zoom en Roosendaal in 
West-Brabant en Uden en Veghel in het 
oosten van de provincie.
 
Dit essay heeft een verkennend karakter, 
gebaseerd op globale analyses van 
de recente ontwikkelingen, van de 
economische structuur en van de  
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veranderende voorzieningenstructuur. 
Doel is het benoemen van bouwstenen 
voor de toekomstverkenning Midsize 
Brabant, die BrabantKennis samen 
met Ruimtevolk uitvoert.

Leeswijzer
Het essay start in paragraaf 2 met een 
theoretische beschouwing over agglome-
ratievoordelen en metropoolvorming. 
Paragraaf 3 gaat dieper in op de verschil-
lende ontwikkelingspaden van de Midsize 
Brabant gemeenten. Paragraaf 4 schetst 
een beeld van de uiteenlopende ontwikke-
lingen van wonen en werken sinds het 
einde van de vorige eeuw. In paragraaf  
5 staat de verzorgingsfunctie centraal.  
De belangrijkste conclusies zijn  
opgenomen in paragraaf 6.
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FIGUUR 2: DE MIDDELGROTE STEDEN VAN MIDSIZE BRABANT
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Agglomeratievoordelen vormen de motor 
van de stedelijke economie. Vroeger ging 
het hierbij vooral om schaal en specialisa-
tie, tegenwoordig meer om netwerken  
en diversiteit. 

De stedelijke regio
In de huidige creatieve kenniseconomie 
draait het om snelheid en connectiviteit.  
De groei van deze creatieve kenniseconomie 
vindt vooral in steden plaats (Van Oort et al. 
2013). Hier is de informatiedichtheid groter, 
zijn zoekkosten (voor geschikt personeel of 
toeleveranciers) lager en bestaat meer kans 
op kennisspillovers. Dergelijke externalitei-
ten - agglomeratievoordelen die buiten het  
individuele bedrijf om worden bepaald – 
zorgen ervoor dat in steden de groei van 
productiviteit of werkgelegenheid vijf tot 
acht procent hoger dan daar buiten.

Lange tijd zijn deze groeikansen verbonden 
met de omvang van steden. De Amerikaan-
se geograaf Florida (2008) is van mening  
dat de grootste groeikansen liggen in de 
zogenaamde megaregio’s. De regio 
Amsterdam-Brussel-Keulen is volgens  
hem één van deze megaregio’s; een regio 
die qua bevolkingsomvang (60 miljoen 
inwoners) en productie (1,5 biljoen dollar) 
tot de top-vier van de wereld behoort. 
Londen-Manchester-Liverpool, Groot Parijs, 
Stuttgart-Frankfurt, Rome-Milaan en 
Barcelona-Lyon zijn andere door hem 
onderscheidde megaregio’s in Europa. 

Ondanks het betoog van Florida dat 
clustering in deze megaregio’s van mensen 

en productiviteit, van creativiteit en 
know-how de achterliggende oorzaak is van 
de hogere economische groei wijzen steeds 
meer onderzoeken uit dat niet de grootste 
metropolitane regio’s, maar regio’s met 
middelgrote steden in een stedelijk netwerk 
de beste plaatsen voor economische groei 
zijn (Barca et al. 2012). Europa kenmerkt 
zich juist door een fijnmazig stedelijk 
systeem met veelsoortige middelgrote 
steden en zou daarmee grotere groeikansen 
hebben. Middelgrote steden zijn hierbij 
overigens gedefinieerd als stedelijke regio’s 
(een stad of steden met ommeland) tot 2 
miljoen inwoners (OECD 2012). Voorbeelden 
zijn de Øresund regio (Kopenhagen/Malmö),  
de regio Düsseldorf-Köln-Bonn, de regio 
Antwerpen-Gent en ook de Noordvleugel  
en de Zuidvleugel van de Randstad en 
BrabantStad. 

Zowel de gevarieerdheid en potentiële 
kruisbestuiving tussen moderne en 
hoogwaardige clusters, als de aanwezigheid 
van gevarieeerde steden in een samenhan-
gend netwerk, kenmerkt deze middelgrote  
stedelijke regio’s. Behalve de genoemde 
agglomeratievoordelen speelt hierbij ook 
mee dat de middelgrote stedelijke regio’s in 
Europa aantrekkelijk zijn voor (internationa-
le) kenniswerkers. Hierbij spelen niet alleen 
de aanwezigheid van hoogwaardige 
voorzieningen zoals theaters, musea, 
horeca en openbaar groen (‘amenities’) een 
rol, maar ook basisvoorzieningen zoals 
scholen en winkels en de bereikbaarheid 
van vrienden en familie (Glaeser et al. 2001, 
Marlet 2009). De sociale omgeving oefent 

een belangrijke aantrekkingskracht uit in 
zulke middelgrote stedelijke regio’s. 

Daily Urban System
Onderzoek van Raspe et al. (2014) laat zien 
dat buitenlandse kenniswerkers een 
duidelijke voorkeur voor het wonen in 
stedelijke agglomeraties hebben. Dit geldt 
vooral voor de drie grootste agglomeraties 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.  
Hier woont bijna 60% van de buitenlandse 
kenniswerkers, terwijl ongeveer 40% van hen 
hier werkt. De grootstedelijke voorkeur bij 
buitenlandse kenniswerkers is ook veel 
groter dan bij Nederlandse kenniswerkers. 
Vooral regio’s met veel buitenlandse bedrij-
ven, internationaal opererende organisaties 
en andere buitenlandse kenniswerkers 
oefenen aantrekkingskracht uit op buiten-
landse kenniswerkers. Binnen Noord- 
Brabant is de Brainportregio Eindhoven 
aantrekkelijk. Volgens Raspe et al. (2014) 
wordt dit eerder verklaard door clustervoor-
delen voor de hightech industrie dan door 
stedelijkheid en agglomeratiekracht.
 
Het stedelijke netwerk van middelgrote  
stedelijke regio’s functioneert volgens het 
principe van een daily urban system.  
Hiervan is sprake als de markten voor 
wonen en werken samenhangen, als een 
breed aanbod aan (top)voorzieningen wordt 
gedeeld en netwerken van bedrijven leiden 
tot vernieuwing (Tordoir 2014a). Het 
ontstaan van zulke netwerken wordt 
bepaald door de ruimtelijke ontwikkeling 
van infrastructuur. Analyses van de 
Brabantse netwerken laten zien dat op 
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(Zuidvleugel, Noordvleugel en BrabantStad) 
passen in deze gedachte.

Ander onderzoek van Tordoir (2014b) laat 
zien dat de verstedelijking in de provincie 
Noord-Brabant zich heeft ontwikkeld tot 
een complex en geïntegreerd geheel van 
stadsregio’s, streken en stedelijke netwer-
ken. De vier grootste steden kennen ieder 
hun stadsregio’s en buiten deze stadsregio’s 
zijn er ook sterk geïntegreerde regio’s in 
West-Brabant rond Bergen op Zoom en 
Roosendaal en in Zuidoost-Brabant in het 
gebied tussen Oss en Veghel en in de Peel 
met Helmond als centrum. Vanuit Breda, 
Den Bosch en Eindhoven zijn er relaties met 
de rest van Nederland en met het buitenland. 

Binnen de stedelijke structuur van 
Noord-Brabant is volgens Tordoir (2014b) 
ten dele de eerder geschetste evolutie naar 
stedelijke netwerken zichtbaar, zij het dat 
het integratieproces volgens het haltermo-
del nog niet zo ver is gevorderd als in de 
Randstad. Verder concludeert Tordoir dat de 
stedelijke netwerken in Noord-Brabant 
vooral worden bepaald door economische 
relaties. De metropool in wording ontbeert 
overigens nog hoogwaardige werkgelegen-
heid. De Randstad leent meer kenniswer-
kers van Noord-Brabant dan andersom. 

het niveau van Brabantstad nog geen sprake 
is van een volledig geïntegreerd daily urban 
system (Tordoir 2014b).

Groei van stedelijk netwerk
Het uitgroeien van een traditionele  
stedelijke concentratie naar een middel-
groot stedelijk netwerk vindt plaats via een 
min of meer vast patroon (Tordoir 2014a). 
De eerste fase is het ontstaan van een 
stadsgewestelijke structuur, waarbij 
satellietsteden volgens het principe van 
gebundelde deconcentratie functies van de 
steden overnemen. De inwoners van de 
satellietsteden zijn nog sterk georiënteerd 
op de werkgelegenheid en de voorzieningen 
in de centrale stad. In de tweede fase 
ontstaat een ringstructuur, waarop nieuwe 
functies tot ontwikkeling komen. Satelliet-
steden groeien verder door en ontwikkelen 
steeds meer eigen functies. Daardoor zal de 
eenzijdige gerichtheid op de centrale stad 
afnemen en nemen de onderlinge relaties 
tussen de satellietsteden binnen de 
stadsgewesten toe. In de derde fase, die 
gekenmerkt wordt door schaalvergroting, 
zullen de stadsgewesten verder uitdijen en 
zullen de relaties tussen stadsgewesten 
toenemen. Verstedelijking vindt plaats langs 
vervoersassen. Er ontstaat een haltermo-
del. Volgens Tordoir (2014a) vormt de 

BRON: LISA (NOORD-BRABANT), UNIVERSITEIT UTRECHT, FACULTEIT 
GEOWETENSCHAPPEN
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Zuidvleugel van de Randstad een goed 
voorbeeld van een haltermodel in wording, 
want de stadsgewesten van Den Haag en 
Rotterdam raken weliswaar steeds meer  
op elkaar betrokken maar functioneren 
hoofdzakelijk nog steeds als twee afzonder-
lijke stadsgewesten. De functionele 
verwevenheid is nog steeds minder groot 
dan op basis van de ruimtelijke nabijheid 
valt te verwachten. De individuele stadsge-
westen profiteren nog onvoldoende van 
elkaars voorzieningen en de toename van 
het gebruik van agglomeratievoordelen 
volgens het principe van borrowed size 
komt nog niet duidelijk uit de verf. Hetzelfde 
kan worden gezegd van de vooralsnog 
gedeeltelijke samenhang tussen de 
Amsterdamse en Utrechtse stadsgewesten 
in de Noordvleugel van de Randstad en die 
tussen de stadsgewesten van de van de  
vier grootste steden in Noord-Brabant. 
Vandaar ook dat in Nederland nog geen 
sprake is van de vierde fase door Tordoir 
onderscheidde ontwikkelingsfase, namelijk 
waarbij de hoofdinfrastructuur voor wegen 
en spoor tussen de uiteinden van de halter 
worden verknoopt tot intergewestelijke 
verbindingen. Dan ontstaat er een soort 
laddermodel. De gedachtevorming rond de 
samenhang tussen de drie belangrijkste 
stedelijke gebieden in Nederland  
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groei van de werkgelegenheid (+13%) onder 
de landelijke groei (+17%). Dit heeft zich 
overigens nog niet vertaald in een hogere 
werkloosheid. Uit gegevens van het CBS 
blijkt dat het werkloosheidspercentage in 
Noord-Brabant structureel onder het  
landelijke gemiddelde ligt. De ontwikkeling 
van het Regionaal Product laat overigens 
een tegengesteld beeld zien. Vanaf het 
midden van de jaren negentig van de vorige 
eeuw ligt de groei iets boven de landelijke 
groei. Dit wijst op een relatief hoge (arbeids)
productiviteit van de Brabantse economie, 
hetgeen samenhangt met de specialisatie op 
hightech activiteiten. 

In hoeverre in Noord-Brabant al sprake is 
van metropoolvorming, waarvan de 
provincie economisch profiteert, is op grond 
van het beschikbare cijfermateriaal niet 
goed vast te stellen. Nader onderzoek zal 
dit moeten uitwijzen. Duidelijk is wel dat 
metropoolvorming in de creatieve kennis-
economie niet zo zeer berust op de 
(bevolkings)omvang van individuele steden 
maar op de samenhangende netwerken 
tussen steden. Het gaat om de interactie 
tussen de steden en tussen de steden en hun 
satellieten, waarbij specialisatie en functie-
verdeling van belang zijn. De Midsize Brabant 
gemeenten, die al geruime tijd een belangrij-
ke werkgelegenheidsfunctie vervullen, 
spelen hierbij een belangrijke rol. Om tot 
verdergaande metropoolvorming in Noord-
Brabant te komen, moeten de sterkten van 
de Midsize Brabant gemeenten worden 
benut. De rest van het essay gaat hierop in.

stedelijke oriëntatie dan de Zuidvleugel. 
Hierdoor zijn er meer kansen op cross-
overs en vernieuwing bij hogere dichtheden 
van bedrijvigheid. Zo wordt er beduidend 
meer nieuwe bedrijven opgericht in de 
Noordvleugel en zij hebben ook grotere 
overlevingskansen dan in de Zuidvleugel.  
De economie van de Zuidvleugel is ruimte-
lijk meer gedeconcentreerd met sterke 
clusters buiten de grote steden (tuinbouw, 
havenindustrieel complex en waterbouw). 
Verdichting van economische activiteit hangt 
hier minder sterk samen met groeipotenties 
dan in de Noordvleugel. 

De economische groeicijfers ondersteunen 
het ontbreken van agglomeratiekracht in de 
Zuidvleugel van de Randstad (Manshanden, 
2014). De metropoolregio Rotterdam Den 
Haag haalt nog geen extra economische 
groei uit de ruimtelijke nabijheid van de 
twee stadsgewesten. Een belangrijke 
verklaring hiervoor is de regionaal econo-
mische structuur met bedrijfstakken die 
relatief weinig aan elkaar leveren. Het 
benutten van de mogelijkheden voor 
diversificering van de economie is volgens 
Van Oort et al. (2013) voor de Zuidvleugel 
daarom belangrijker voor de toekomstige 
banengroei en innovatie dan inzetten op 
concentratie van verstedelijking.

Voor Noord-Brabant geldt dat de grotere 
concentratie van bevolking en hoger 
opgeleiden zich vooralsnog niet vertaalt
in een gunstiger ontwikkeling van de 
werkgelegenheid dan landelijk het geval is 
(figuur 4). In de periode 1998-2013 ligt de 

Eindhoven vormt hierbij een uitzondering 
met inkomend pendelsaldo van hoger 
opgeleiden, waarbij ook kenniswerkers van 
buiten de provincie worden aangetrokken.

Het agglomoratievliegwiel
Het is niet vanzelfsprekend dat metropolitane 
gebieden in ontwikkeling ook direct 
economisch sneller groeien. Van Oort et al. 
(2013) hebben erop gewezen dat de  
consumer city met een aantrekkelijk woon-  
en leefklimaat en met hoogwaardige 
voorzieningen geen voldoende voorwaarde 
is voor het tot stand brengen van agglome-
ratievoordelen. Kenniswerkers laten zich 
primair leiden door het aanbod van hoog-
waardige werkgelegenheid. In economische 
zin komt het agglomeratievliegwiel in eerste 
instantie tot stand doordat werken het 
werken volgt (figuur 3). Ook in de creatieve 
kenniseconomie zoeken bedrijven vooral 
andere bedrijven op vanwege economische 
voordelen die concentratie en clustering 
met zich mee brengen. Door de instroom 
van hoogopgeleiden en internationale 
kenniswerkers, die op de nieuwe banen 
afkomen, ontstaat er draagvlak voor 
hoogwaardige stedelijke voorzieningen.  
Op hun beurt vormen die weer een  
aantrekkingskracht voor nieuwe economi-
sche activiteiten. 

Binnen Nederland werkt dit vliegwiel-
mechanisme in de Noordvleugel van de 
Randstad fundamenteel anders dan in de 
Zuidvleugel. De op diensten en creatieve 
activiteiten georiënteerde karakter van de 
Noordvleugel heeft een veel sterkere 
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De gemeenten die tot Midsize Brabant  
worden gerekend, hebben sterk geprofiteerd 
van de naoorlogse industrialisatie (Janssen, 
1996; Veraghtert, 1996). De ontstaansge-
schiedenis van deze gemeenten, loopt 
echter sterk uiteen. 

De industrie als trekker
De industrialisatie die in het midden van de 
negentiende eeuw aarzelend op gang kwam, 
gaf een eerste impuls aan de groei in zes  
van de acht Midsize Brabant gemeenten. 
Bergen op Zoom was van oudsher naast 
Breda en Den Bosch een oude vestingstad. 
Al voor de komst van industriële bedrijvig-
heid, waaronder de suikerindustrie, was er 
sprake van stedelijke ontwikkeling. 
Daarnaast kwam in de vooroorlogse periode 
ook de metaalindustrie op. De opkomst van 
Roosendaal hangt samen met de aanleg van 
de spoorlijn naar België. In Oosterhout waren 
de eerste industrieën sigarenfabrieken, 
gevolgd door de gasfabriek en de metaalin-
dustrie. In Waalwijk was de groei het gevolg 
van de opkomst van de leerindustrie. In Oss 
betekende de vestiging van de margarine-
fabrieken Jurgens en Van den Bergh het 
begin van de verstedelijking. Helmond  
kreeg een impuls van de katoenindustrie. 
De industrialisatie in Uden en Veghel  
kwam pas in de twintigste eeuw op gang.  
De economische ontwikkeling van Veghel 
hing samen met de opening van de Zuid- 
Willemsvaart in de jaren twintig van de 
negentiende eeuw. De mengvoederfabriek 
van CHV was één van de eerste grote 
bedrijven die zich hier vestigden. Aanvan-
kelijk lag de nadruk op de handelsfunctie.  

Na de Eerste Wereldoorlog kwam ook de 
industrie tot ontwikkeling. In Uden ten slotte 
kwam de industrialisatie pas laat op gang. 
Voor de Tweede Wereldoorlog kwam geen 
industrie van betekenis tot stand. 

In de periode na de Tweede Wereldoorlog 
zette de provincie Noord-Brabant sterk in 
op industrialisatie. Aanleiding hiervoor 
vormde de op grote schaal uit de landbouw 
vrijkomende beroepsbevolking. Om ook de 
bevolking op het platteland van werk te 
kunnen voorzien, koos de provincie voor  
een sterk gespreid ontwikkelingspatroon.  
In het provinciale ontwikkelingsplan van  
1950 waren 45 grotere en kleinere industrie-
kernen aangewezen, waar de industriële 
werkgelegenheid zich kon vestigen. 
De functie van de gemeenten die nu vallen 
onder Midsize Brabant, verschilde in het 
ontwikkelingsplan. Bergen op Zoom, 
Roosendaal en Helmond vielen met de vier 
grootste steden Breda, Tilburg, Den Bosch 
en Eindhoven onder de grote industriecentra. 
Oosterhout, Waalwijk, Oss en Veghel 
behoorden tot de groep kleine industrie- 
centra Uden ten slotte moest in die tijd  
nog tot ontwikkeling worden gebracht als 
industriecentrum.

Het eigen “welvaartsplan” van Noord- 
Brabant, dat tot stand was gekomen op 
initiatief van commissaris van de Koningin, 
De Quay, sloot goed aan op het landelijke 
programma voor industrialisatie dat in het 
teken stond van wederopbouw. In de jaren 
vijftig fungeerde de industrie dan ook 
duidelijk als trekker van de Brabantse 

economie. Binnen Nederland was 
Noord-Brabant koploper als het ging om 
groei van de industriële werkgelegenheid. 
Snelle groeiers waren de elektrotechnische 
industrie, de metaal- en machine-industrie 
en de transportmiddelenindustrie. De 
werkgelegenheid in de traditionele 
arbeidsintensieve bedrijfstakken (sigaren, 
textiel, kleding, leer en schoenen) stag-
neerde in die periode al (Veraghtert, 1997). 

Hoewel de groeidoelstelling in de jaren vijftig 
ruimschoots werd gerealiseerd, kwam de 
spreidingsdoelstelling maar beperkt uit de 
verf. De groei van de werkgelegenheid vond 
grotendeels plaats in ‘slechts’ 14 van de 45 
aangewezen industriecentra. Van de  
Midsize Brabant gemeenten lieten 
Roosendaal, Oosterhout, Oss en Uden 
meer dan de beoogde groei zien. Helmond, 
Veghel, Waalwijk en Bergen op Zoom bleven 
in meer of mindere mate achter bij de 
taakstelling. Een aantal industriecentra die 
niet tot Midsize Brabant behoorden, zoals 
Valkenswaard, Boxmeer, Cuijk en Etten 
groeide echter wel snel. Binnen de provincie 
was sprake van een tweedeling in het 
spreidingspatroon. In Zuidoost-Brabant vond 
de industriële groei geconcentreerd plaats in 
Eindhoven en in minderde mate in Hel-
mond. In de rest van de provincie was 
sprake van een aantal gespreide concen-
traties in een gebied dat zich uitstrekte van 
Woensdrecht in het zuidwesten tot Cuijk/
Boxmeer in het noordoosten. De sterkste 
groeiers hier waren Breda, Oosterhout,  
Den Bosch en Oss. In delen van 
Noord-Brabant vormde het nationale 

DE EVOLUTIE VAN
MIDSIZE BRABANT
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regionaal economisch beleid en het 
industrialisatiebeleid een ondersteuning van 
de ontwikkeling van Noord-Brabant. Een 
aantal gebieden met een achterblijvende 
economische ontwikkeling werden in de 
jaren vijftig aangewezen als ontwikkelings-
gebied. Hierdoor kregen deze gebieden 
financiële steun bij de aanleg van infrastruc-
tuur en bedrijventerreinen. Ook was er 
financiële steun voor bedrijven, die zich 
vestigden dan wel uitbreidden in aangewezen 
industriekernen. In Noord-Brabant was de 
regeling aanvankelijk van toepassing op 
Etten, Cuijk en Uden en later ook op Oss en 
Bladel (provincie Noord-Brabant, 1965).

Het ontwikkelingsplan 1965 zette in op een 
sterkere concentratie (figuur 5). Er werd 
een onderscheid gemaakt tussen urbane 
en rurale gebieden. De verstedelijking en 
ook de ontwikkeling van de industrie 
moesten plaatsvinden in de urbane 
gebieden. Er waren vier grote stedelijke 
agglomeraties, zes middelgrote stedelijke 
agglomeraties en twaalf kleine stedelijke 
eenheden. Van de gemeenten die nu vallen 
onder Midsize Brabant behoorden 
Oosterhout en Helmond tot de grote 
stedelijke agglomeraties. Roosendaal, 
Bergen op Zoom, Waalwijk en Oss vielen
in de categorie middelgrote stedelijke 
agglomeraties. Uden en Veghel werden 
beschouwd als kleine stedelijke eenheid 
(provincie Noord-Brabant 1965). Naast de 
Midsize Brabant gemeenten viel nog altijd 
een aantal kleinere industriecentra binnen 
de urbane gebieden waardoor ondanks het 
grotere accent op concentratie toch sprake BRON: PROVINCIE NOORD-BRABANT

FIGUUR 6: CLUSTER IN PROVINCIALE ECONOMIE (2014)  
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FIGUUR 5: RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN (1965)  
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Nieuwe economische activiteiten
De teruglopende werkgelegenheid was voor 
de provincie aanleiding voor het intensiveren 
van het economisch beleid. De adviescom-
missie Economisch Potentieel Noord-Brabant 
(commissie Bosman) leverde hiervoor 
belangrijke bouwstenen. In 1983 was de 
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 
(BOM) opgericht met als belangrijke taken  
de acquisitie van (buitenlandse) bedrijven en 
het stimuleren van innovatieve activiteiten. 
De commissaris van de Koningin, mr. Van 
Agt, leverde een bijdrage aan de sterkere  
rol van de provincie op economisch gebied. 
Bij zijn afscheid in 1987 schetste hij in de 
publicatie “Kruiend ijs” nog eens de gunstige 
economische perspectieven van de provincie. 
In de tweede helft van de jaren tachtig 
herstelde de situatie zich daadwerkelijk. 
Naast de nieuwkomer chemie waren de 
metaalindustrie, de elektrotechnische 
industrie, de transportmiddelenindustrie en 
de voedings- en genotsmiddelenindustrie 
beeldbepalende bedrijfstakken. 

In de jaren negentig kwam in het ruimtelijke 
beleid onder invloed van duurzaamheid en 
zorgvuldig ruimtegebruik steeds meer 
accent te liggen op de concentratie van 
bevolking in vijf stedelijke regio’s. De 
kleinere urbane gebieden die lang in het 
kader van industrialisatiebeleid een rol 
vervulden, werden toegedeeld aan de 
landelijke gebieden, waarvoor een terughou-
dend beleid gold (migratiesaldo nul). Binnen 
de stedelijke regio’s werd in het Streekplan 
2002 van de provincie wel een onderscheid 
gemaakt tussen Waalwijk-Den Bosch-Oss, 

hiervan mede het gevolg. Daarnaast waren 
er ook plannen voor de aanleg van 3.500 
hectare haventerrein westelijk van Bergen 
op Zoom (het zogenaamde Reimerswaal-
plan). Dit laatste plan is nooit doorgegaan.  
Als gevolg van de oliecrisis in 1973 nam  
de vraag naar zeehaventerrein sterk af.  
Na de vestiging van Shell stagneerde ook 
de uitgifte van het haven- en industrieter-
rein Moerdijk. Het zou tot de jaren 
negentig duren voordat het terrein onder 
invloed van de sterk in opkomst zijnde 
logistiek echt tot ontwikkeling kwam.

In de jaren zeventig begon een moeilijke 
tijd voor de Brabantse industrie. Naast een 
economische crisis kreeg de sector te 
maken met herstructureringsvraagstuk-
ken. De traditionele industrieën, zoals de 
sigaren-, textiel-, schoenen- en leerindus-
trie ondervonden in toenemende mate 
concurrentie vanuit de lage lonen landen. 
Als gevolg hiervan liep de werkgelegen-
heid in de industrie sterk terug. Midsize 
Brabant gemeenten als Helmond en 
Waalwijk die waren gespecialiseerd in 
deze bedrijfstakken kregen zware klappen 
te verduren. In deze periode werd de 
chemie een belangrijke nieuwe speler in 
de Brabantse industrie. De centrale 
ligging tussen de grote petrochemische 
complexen in Rijnmond en Antwerpen 
speelde hierbij een rol. Behalve Shell 
Moerdijk vestigde zich General Electric 
Plastic (tegenwoordig SABIC) bijvoorbeeld 
in Bergen op Zoom. 

bleef van een relatief sterke spreiding van 
industrievestigingen. 

Noord-Brabant profiteerde in deze periode 
ook van de overloop van bedrijven vanuit  
de Randstad. De sterke concentratie van 
bevolking en activiteiten in de Randstad 
leidde tot congestie en ruimtegebrek. Het 
afleiden van de groei naar aangrenzende 
provincies als Noord-Brabant en Gelderland 
was een belangrijke doelstelling in de Nota 
Westen des Lands (1958) en de Eerste  
Nota over de Ruimtelijke Ordening (1960). 
Hiermee wilde het Rijk voorkomen dat er  
een tekort aan ruimte zou ontstaan voor 
activiteiten die specifiek aan de Randstad 
waren gebonden. Spontaan trad de 
overloop van bedrijven al eerder op, mede 
gestimuleerd door de relatief lage lonen in 
Noord-Brabant. Vooral West-Brabant 
profiteerde hiervan. In de nota ‘De functie 
van Noord-Brabant in het nieuwe westen’ 
(1959) besteedt de provincie aandacht aan 
de ruimtelijke en economische toekomst 
van West-Brabant en aan de mogelijkhe-
den hier ruimte te bieden voor het tekort 
aan woon- en werkruimte in het westen.

Dit gebied leek nog een extra impuls te 
krijgen van de zeehavenontwikkeling.  
Prognoses in de jaren zestig wezen op  
een sterke groei van de zeehavenindustrie, 
waarvoor in Rijnmond en in het Noordzee-
kanaalgebied onvoldoende ruimte was.  
Dit leidde tot plannen voor nieuwe haven-
gebieden in het Scheldebekken en in 
Noord-Nederland. In West-Brabant is  
het haven- en industrieterrein Moerdijk 
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Binnen de stedelijke regio blijven  
de Midsize steden een belangrijke 
functie vervullen op het gebied van 
wonen, werken en voorzieningen.
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Breda-Tilburg en Eindhoven-Helmond 
enerzijds en Bergen op Zoom-Roosendaal en 
Uden-Veghel anderzijds. Gelet op de positie 
van de vijf grote steden (inclusief Helmond) 
in de (internationale) netwerken moesten 
verstedelijkingsopgaven met een sterk 
bovenregionaal karakter in de eerste drie 
stedelijke regio’s een plek vinden. De laatste 
twee moesten vooral een regionale functie 
vervullen. De Midsize Brabant gemeenten 
bleven binnen de stedelijke regio’s naast de 
steden een belangrijke functie vervullen voor 
de accommodatie van wonen, werken en 
voorzieningen. 

In het vorige decennium kwam er onder 
invloed van de Nota Pieken in Delta in het 
economisch beleid van de provincie Noord-
Brabant meer accent te liggen op het 
versterken van kansrijke sectoren. Dit kreeg 
een nieuwe impuls van het nationale 
topsectorenbeleid. Voor de komende periode 
is het beleid van de provincie Noord-Brabant 
gericht op versterking van vijf clusters met 
als doel de innovatiekracht te vergroten 
(figuur 6). De binding van clusters Food 
and Nutrician, Maintenance en Biobased 
economy aan grootsstedelijke milieus is niet 
groot. Dit maakt duidelijk dat de economische 
toekomst van Noord-Brabant van meer 
afhankelijk is dan van sterke steden.

De economische 
toekomst van 

Noord-Brabant is 
van meer 

afhankelijk dan 
van sterke steden.
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RECENTE  
ONTWIKKELINGEN 
IN MIDSIZE BRABANT 

CONCENTRATIE VAN BEVOLKING
Het verstedelijkingspatroon in Noord-
Brabant is niet sterk geconcentreerd.  
Van de Brabantse bevolking woont in 2014 
tweederde in de stedelijke concentratiege-
bieden en 30% in de steden. De gemeenten 
van Midsize Brabant nemen 20% van de 
Brabantse bevolking voor hun rekening.  
In de periode 1995-2013 groeiden de  
steden sneller dan Midsize Brabant en 
overig Brabant (figuur 7). Aanvankelijk 
groeide Midsize Brabant nog sneller. In de 
eerste helft van het vorige decennium heb-
ben de steden de koppositie overgenomen. 

Zoals in een metropoolregio is te verwach-
ten, vindt in Noord-Brabant een toenemende 
concentratie van bevolking plaats. Tussen 
1995 en 2014 groeide de bevolking in de 
stedelijke concentratiegebieden driemaal  
zo snel als die in de landelijke gebieden.  
Van de totale bevolkingsgroei kwam 85% 
terecht in de stedelijke concentratiegebieden. 
De steden namen bijna de helft van de 
bevolkingsgroei voor hun rekening.

De oorzaken van de snellere bevolkings-
groei in de steden vragen nadere aan-
dacht. Onvoldoende duidelijk is nog of 
deze het gevolg is van de toegenomen 
aantrekkingskracht van de steden of van 
het ruimtelijk beleid waarin sinds het 
streekplan (2002) een sterk accent ligt op 
concentratie van bevolking en bedrijven in 
de stedelijke regio’s. Om hier meer zicht 
op te krijgen is nader onderzoek nodig 
naar de onderliggende verhuisbewegin-
gen, de verhuismotieven en de overwogen 

alternatieven. In de top tien van snelste 
groeiers sinds 1995 is Midsize Brabant 
alleen met Helmond vertegenwoordigd. 
Deze gemeente overtroeft de vier grootste 
steden zelfs nog in bevolkingsgroei. De 
overige gemeenten van Midsize Brabant 
laten een veel beperkter groei zien. Best, 
Etten-Leur, Son en Breugel, Gilze en Rijen 
en Veldhoven groeiden sneller. Het gaat 
hier om gemeenten in de stedelijke 
concentratiegebieden die een deel van de 
stedelijke groei moesten opvangen. Het 
verschil in groeitempo tussen de gemeenten 
van Midsize Brabant is groot. Tegenover  
een groei van 21% in Helmond staan 
Oosterhout en Waalwijk met een groei  
van respectievelijk 6% en 4%. 

Bevolkingsgroei steden zet door
Volgens ramingen van de provincie 
Noord-Brabant zal de bevolkingsgroei in 
de steden doorzetten (figuur 8). De 
bevolking in de gemeenten van Midsize 
Brabant zal tussen 2014 en 2030 toenemen 
met 5%. De bevolkingsontwikkeling zal 
daarmee achterblijven bij die in de vier 
steden, waar de bevolking met 8% groeit. 
De te verwachten groei in Midsize Brabant 
ligt iets boven de provinciale groei. De groei 
in overig Brabant zal achterblijven bij de 
provinciale groei.

Als gevolg van de snellere bevolkingsgroei 
is ook de beroepsbevolking in de vier steden  
sneller gegroeid dan in Midsize Brabant. In 
de periode 1997 t/m 2011 groeide de 
beroepsbevolking in Midsize Brabant met 
13%, terwijl de vier grootste steden een 

groei lieten zien van 22%. Tussen de 
gemeenten bestaan grote verschillen. In 
alle vier de steden ligt de te verwachten 
bevolkingsgroei boven het provinciale 
gemiddelde. Den Bosch zal het snelst 
groeien (+11%) en Breda het minst snel 
(+7%). Midsize Brabant vertoont eveneens 
een gedifferentieerd beeld. In Veghel, 
Helmond, Uden, Oss en Waalwijk zal de 
groei boven het provinciale gemiddelde 
liggen. In de drie West-Brabantse gemeenten 
Bergen op Zoom, Roosendaal en Oosterhout 
zal de bevolkingsgroei onder het provinciale 
gemiddelde liggen. Hierin weerspiegelt zich 
ook de regionale groei die in West-Brabant 
naar verwachting lager zal liggen dan in de 
rest van de provincie. Bij een verdere 
uitwerking van het perspectief van Midsize 
Brabant is aandacht nodig voor dit verschil 
in regionale groeikracht. 
 
ONTWIKKELING VAN DE  
WERKGELEGENHEID
De werkgelegenheid is veel sterker aan de 
stedelijke gebieden gebonden dan de 
bevolking. De vier Brabantse steden 
nemen ruim een derde van de provinciale 
werkgelegenheid voor hun rekening. 
Midsize Brabant is goed voor één op de vijf 
Brabantse arbeidsplaatsen en overig 
Noord-Brabant telt altijd nog 43% van de 
werkgelegenheid in de provincie. Het 
aandeel dat Midsize Brabant heeft in de 
bevolking is nagenoeg gelijk aan het 
werkgelegenheidsaandeel. 

De gemeenten in Midsize Brabant telden 
in 1998 volgens het landelijke bedrijvenre-
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TABEL 1: WERKGELEGENHEID IN MIDSIZE BRABANT PER GEMEENTE (1998, 2013)

GEMEENTE ARBEIDSPLAATSEN 1998 GEMEENTE ARBEIDSPLAATSEN 2013

OSS 36.316 HELMOND 43.424

ROOSENDAAL 34.865 ROOSENDAAL 39.127

HELMOND 34.052 OSS 37.388

BERGEN OP ZOOM 30.435 BERGEN OP ZOOM 31.620

OOSTERHOUT 22.923 OOSTERHOUT 27.416

VEGHEL 22.574 VEGHEL 26.063

UDEN 22.428 WAALWIJK 25.609

WAALWIJK 21.799 UDEN 23.277

TOTAAL 225.392 TOTAAL 253.924

gister LISA na de vier grootste steden de 
meeste werkgelegenheid. In het totaal 
waren er in de acht gemeenten 225.392 
arbeidsplaatsen (tabel 1). In 2013 was het 
aantal arbeidsplaatsen opgelopen naar 
253.924. Het aandeel in de provinciale 
werkgelegenheid bleef nagenoeg gelijk.

Per 100 inwoners waren er in 2013 in 
Midsize Brabant 51 arbeidsplaatsen.  
Dit is nagenoeg gelijk aan het provinciale 
gemiddelde (50 arbeidsplaatsen). De vier 
grootste steden hebben een belangrijker 
werkgelegenheidsfunctie met 60 arbeids-
plaatsen per 100 inwoners. De verschillen 
tussen de gemeenten zijn opnieuw groot. 
Van de vier grootste steden heeft Eindhoven 
de meeste arbeidplaatsen per 100 
inwoners (68) en Tilburg de minste (52).  
In Midsize Brabant overtreft Veghel 
Eindhoven zelfs met 70 arbeidsplaatsen 
per 100 inwoners.

In 1998 had Oss nog de meeste arbeids-
plaatsen, gevolgd door Roosendaal en 
Helmond. De onderlinge rangorde is in 
2013 wel veranderd. Helmond heeft nu de 
meeste arbeidsplaatsen, terwijl Oss naar 
de derde plaats is gezakt. Onderin 
verwisselden Uden en Waalwijk van plaats. 
Bovendien heeft Veldhoven, een gemeente 
die niet tot Midsize Brabant behoort, zich 
tussen Bergen op Zoom en Oosterhout 
geplaatst. In 1998 nam deze gemeente in 
de Brabantse hiërarchie nog de dertiende 
plaats in na Waalwijk.
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agglomeratie Eindhoven behoort, is de 
groei het sterkst. Naast Oss en Veghel 
behoort vooral een aantal kleinere 
gemeenten in Noordoost-Brabant tot  
de staartlopers. Ook Baarle-Nassau in 
West-Brabant en Nuenen in Zuidoost-
Brabant laten relatief veel werkgelegen-
heidsverlies zien. 

Volgens prognoses van het EIB (2014) zal 
de werkgelegenheid in Noord-Brabant tot 
2020 nog toenemen met gemiddeld 0,4% 
per jaar. Na 2020 zal de werkgelegenheid  
geleidelijk dalen met 0,2% per jaar. Dit 
gebeurt mede onder invloed van de 
krimpende beroepsbevolking. Op sector-
niveau volgen de ontwikkelingen de trend 
uit het verleden. Vooral de industrie laat 
aanhoudend verlies aan werkgelegenheid 
zien. De niet-commerciële diensten blijven 
dankzij de gezondheidszorg groeien. 
Overheid en onderwijs zullen in deze sector 
werkgelegenheid verliezen. Ook de 
commerciële diensten laten groei zien. 
Regionaal is er volgens de prognoses  
alleen in Midden-Brabant na 2020 nog 
sprake van groei van de werkgelegenheid. 
Noordoost-Brabant laat na 2020 de sterkste 
krimp van de werkgelegenheid zien. 

DE ECONOMISCHE STRUCTUUR
Het industriële karakter is nog altijd 
zichtbaar in de economische structuur van 
de provincie (figuur 10). Hoewel in de 
dienstensector absoluut gezien de meeste 
banen zijn te vinden, is de industrie sterk 
oververtegenwoordigd ten opzichte van 
Nederland. De commerciële en niet 

Geen concentratie van werkgelegenheid
Sinds 1998 lag de groei van de werkgele-
genheid in Midsize Brabant op hetzelfde 
niveau als in de vier grootste steden 
(figuur 9). Zowel in de grote steden als 
in Midsize Brabant ligt de groei van de 
werkgelegenheid echter onder de provinciale 
groei. Opvallend is dat de werkgelegenheid 
in de kleinere gemeenten sneller is 
gegroeid. Van een tendens in de richting 
van meer concentratie van economische 
activiteiten in de grote steden is nog geen 
sprake. Dit lijkt ook nog niet het geval in 
de stedelijke concentratiegebieden. Hier 
blijft de groei achter bij die in de landelijke 
gebieden. Het oude gespreide patroon van 
de Brabantse economie is derhalve nog 
altijd zichtbaar in de groei van de werkge-
legenheid. Regionaal gezien liepen de 
groeipercentages sterk uiteen. In Zuid-
oost-Brabant groeide de werkgelegenheid 
met 18 %, terwijl de groei in Noordoost-
Brabant slechts 5% bedroeg. Dit verschil 
in regionale groeisnelheid is ook terug te 
zien in de groei van de individuele Midsize 
Brabant gemeenten.

Binnen Midsize Brabant was er wel een 
duidelijk verschil in groeisnelheid. 
Helmond, Waalwijk, Oosterhout en Veghel 
groeiden sneller dan de provincie. In 
Roosendaal, Bergen op Zoom, Oss en 
Uden bleef de groei achter bij die in de 
rest van de provincie. Van de grote steden 
groeide alleen Tilburg sneller dan het 
provinciale gemiddelde.

In de top tien van snelst groeiende 
gemeenten stonden vooral kleinere 
gemeenten. Hiervan liggen er zeven in 
Zuidoost-Brabant, één in Midden-Brabant 
en één in West-Brabant. Midsize Brabant 
was alleen met Helmond vertegenwoor-
digd in de top tien. 

Na 2008, daalt de provinciale werkgelegen-
heid onder invloed van de kredietcrisis en 
de daaruit voortvloeiende economische 
crisis. In deze periode verliezen alle vier de 
grote steden werkgelegenheid. In Midsize 
Brabant is in Helmond en Waalwijk nog 
sprake van groei van de werkgelegenheid. 
In de overige zes gemeenten is sprake van 
verlies van de werkgelegenheid. Vooral Oss 
en Veghel verliezen veel werkgelegenheid.  
Koplopers zijn opnieuw een aantal kleinere 
gemeenten in Zuidoost-Brabant. In 
Veldhoven dat geografisch tot de stedelijke 
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commerciële diensten zijn in Noord- 
Brabant ondervertegenwoordigd. 

De vier grootste steden kennen een  
oververtegenwoordiging van de commer-
ciële diensten. 

Binnen de economische structuur van de 
Midsize Brabant gemeenten zijn de 
sectoren industrie en transport ten opzichte 
van Brabant sterk oververtegenwoordigd 
(figuur 11). De commerciële dienstverlening 
is sterk ondervertegenwoordigd. De 
verschillen in economische structuur in  
de Midsize Brabant gemeenten zijn echter 
groot. Globaal zijn er drie economische 
profielen te onderscheiden. De meest 
uitgesproken industriesteden zijn Oss en 
Helmond. Bijna een kwart van de werkge-
legenheid is te vinden in de industrie.  
Ook in Veghel is de industrie oververtegen-
woordigd. Deze gemeente combineert het 
industriële profiel met een oververtegen-
woordiging in handel en transport. In 
Oosterhout en Waalwijk is evenals in 
Veghel sprake van een oververtegenwoor-
diging van handel en transport. In Bergen 
op Zoom, Roosendaal en Uden is de niet 
commerciële dienstverlening oververte-
genwoordigd. Oosterhout is de enige van 
de Midsize Brabant gemeenten, waar het 
aandeel van de commerciële diensten 
nagenoeg gelijk is aan het Brabantse 
gemiddelde.

In de periode 1996-2013 zijn in de Midsize 
Brabant gemeenten de sectoren handel en  
horeca, transport en bouw sterker 

BRON: LISA (PROVINCIE NOORD-BRABANT)
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Oosterhout, Waalwijk en Veghel danken 
hun positieve groei aan de handel en 
transport. Oosterhout profiteerde tevens 
van de groei van de commerciële dienst-
verlening. Bergen op Zoom blijft op alle 
sectoren met uitzondering van de trans-
portsector achter bij de provincie. In 
Roosendaal groeit de werkgelegenheid 
alleen in de niet-commerciële dienstverle-
ning sneller dan het provinciale gemiddelde. 
In Uden is de achterblijvende werkgele-
genheid te verklaren door de ongunstige 
ontwikkeling van de industrie en het verlies 
aan werkgelegenheid in de commerciële 
diensten. In Oss is naast verlies aan 
werkgelegenheid in de industrie de 
achterblijvende groei in de commerciële en 
niet commerciële dienstverlening oorzaak 
voor de ongunstige ontwikkeling van de 
werkgelegenheid. 

Aan de verschillen in groeisnelheid tussen 
de gemeenten in Midsize Brabant kunnen 
diverse oorzaken ten grondslag liggen. Het 
kan gaan om verschillen in economische 
structuur. Er kan sprake zijn van inciden-
tele oorzaken, zoals bedrijfssluitingen of 
het samenvoegen van voorzieningen in 
bijvoorbeeld de gezondheidszorg, waar-
door activiteiten verdwijnen. Ook kan het 
innovatievermogen en aanpassingsvermo-
gen van het bedrijfsleven aan economische 
vernieuwing uiteenlopen. Bij de verdere 
uitwerking van het perspectief van Midsize 
Brabant zal dit nadrukkelijk aandacht 
moeten krijgen. Dit vraagt om diepgaander 
analyses van de ontwikkelingen in de 
individuele gemeenten.
 

verlies aan werkgelegenheid hoger dan de 
in de rest van de provincie. In Helmond 
groeit de industriële werkgelegenheid 
zelfs. Oosterhout, Veghel en Waalwijk 
verliezen weliswaar werkgelegenheid in 
de industrie, maar minder snel dan in de 
rest van de provincie het geval is. In de 
sector transport neemt de werkgelegen-
heid in alle gemeenten met uitzondering 
van Roosendaal sterker toe dan het 
provinciale gemiddelde. In Roosendaal is 
in deze sector zelfs sprake van krimp van 
de werkgelegenheid. In de commerciële 
dienstverlening ligt de groei van de 
werkgelegenheid in Helmond en Ooster-
hout hoger dan in de rest van de provincie. 
De overige gemeenten blijven achter bij de 
provinciale groei. In Uden is zelfs sprake 
van verlies aan werkgelegenheid. In de 
niet-commerciële dienstverlening ligt de 
groei van de werkgelegenheid in Helmond, 
Roosendaal en Uden.

De gemeente met de sterkste werkgele-
genheidsgroei, Helmond, ontwikkelt zich 
met uitzondering van de landbouw in alle 
sectoren gunstiger dan de provincie. 

gegroeid dan in de rest van de provincie 
(tabel 2). De groei van de werkgelegenheid 
in de commerciële en niet commerciële 
diensten bleef achter bij de provinciale 
groei. Het verlies aan werkgelegenheid in 
de industrie was wat minder sterk dan in 
de rest van de provincie. De werkgelegen-
heid in de landbouw liep echter wat sneller 
terug dan provinciaal het geval was.
Niet passend bij het proces van metropool-
vorming is de bij de provincie achterblij-
vende ontwikkeling van de commerciële en 
niet commerciële dienstverlening in de 
vier steden. Juist in deze sectoren was 
concentratie in de steden te verwachten. 
Aangezien deze sectoren ook in Midsize 
Brabant achterblijven, heeft de groei 
vooral plaatsgevonden in overig Brabant. 
Bij een verdere uitwerking van het 
perspectief van Midsize Brabant vraagt  
dit punt nadrukkelijk aandacht. 

Verschillen in groeisnelheid
Opnieuw zijn de verschillen tussen de 
gemeenten groot (bijlage). In de industrie 
is sprake van een tweedeling. In Bergen op 
Zoom, Oss, Roosendaal en Uden ligt het 

BRON: LISA (PROVINCIE NOORD-BRABANT)

TABEL 2: ONTWIKKELING WERKGELEGENHEID IN DE VIER GROTE STEDEN, MIDSIZE BRABANT 
EN NOORD-BRABANT (PERCENTAGE GROEI IN ARBEIDSPLAATSEN TUSSEN 1998 EN 2013)

SECTOR STEDEN MIDSIZE BRABANT NOORD-BRABANT

LANDBOUW  -40,7%  -32,8%  -28,3%

INDUSTRIE  -28,3%  -12,4%  -13,8%

BOUW  -6,0%  8,3%  1,5%

HANDEL /HORECA  17,4%  35,5%  24,8%

TRANSPORT  39,0%  51,0%  9,2%

COMMERCIËLE DIENSTVERLENING  51,8%  34,0%  55,3%

NIET COMMERCIËLE DIENSTVERLENING  35,2%  40,2%  47,2%

TOTAAL  20,8%  20,3%  22,3%
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De aanwezigheid van voorzieningen speelt 
een belangrijke rol in de kwaliteit van het 
woonmilieu in steden en dorpen. Het 
verdwijnen van voorzieningen door proces-
sen van schaalvergroting of demografische 
krimp doet afbreuk aan het woonklimaat  
en kan daardoor leiden tot selectief vertrek 
van bevolkingsgroepen. 

Metropoolvorming
Van oudsher hebben voorzieningen een 
hiërarchisch karakter. Hoogwaardige 
voorzieningen, die het grootste draagvlak 
nodig hebben, zijn meestal gevestigd in de 
grootste kernen. Voorzieningen die minder 
draagvlak nodig hebben, bevinden zich 
lager in de hiërarchie. In de kleinere kernen 
bevinden zich alleen dagelijkse voorzienin-
gen, totdat deze bij gebrek aan draagvlak 
verdwijnen. Natuurlijk zijn er uitzonderin-
gen, als voorzieningen gebonden zijn aan 
specifieke landschappelijke kwaliteiten of 
als ze ergens historisch zijn ontstaan. De 
Efteling in Kaatsheuvel is zo´n voorbeeld 
van een voorziening in een relatief kleine 
kern met een nationaal verzorgingsgebied.

De concentratie van grootstedelijke 
voorzieningen speelt een belangrijke rol bij 
het proces van metropoolvorming. Hierbij 
gaat het vooral om een gedifferentieerd 
winkelaanbod met specialistische winkels, 
om horeca, om sociaal-culturele voorzienin-
gen en uitgaansgelegenheden, die aantrek-
kingskracht uitoefenen op kenniswerkers. 
Uit de analyses van Tordoir (2014b) blijkt  
dat als het gaat om de verzorgingsstructuur 
nog nauwelijks sprake is van metropool-

vorming. De verzorgingsstructuur van 
Noord-Brabant lijkt zich nog in de tweede 
fase van metropoolvorming te bevinden, 
waarbij satellietsteden groeien en hun eigen 
functies ontwikkelen (paragraaf 2). Op zijn 
minst zijn in Noord-Brabant twaalf in omvang 
sterk verschillende verzorgingsgebieden te 
onderscheiden.

Naast de vier grote steden die binnen de 
stadsregio’s de top van de hiërarchie vormen, 
is in de afgelopen decennia een aantal 
nevencentra opgekomen die niet alleen 
onderling concurreren, maar ook de strijd 
zijn aangegaan met de steden. Deze 
ontwikkeling staat bekend als upward  
hierarchical movement (Borchert 1988). 
Hierbij trekken verzorgingscentra, gesteund 
door een goede bereikbaarheid functies aan, 
die gezien het benodigde draagvlak feitelijk 
aan een hoger niveau in de hiërarchie 
toebehoren. Mede hierdoor hebben ook de 
Midsize Brabant gemeenten hun verzor-
gingsfunctie kunnen uitbouwen. Tegelijker-
tijd is de top van de hiërarchie afgevlakt en 
ondervinden de Midsize Brabant gemeenten 
concurrentie van een aantal kleinere centra 
in hun omgeving. Bovenin de hiërarchie 
belemmert de onderlinge concurrentie 
tussen steden de daadwerkelijke doorgroei 
naar een metropool. Doordat de Noord- 
Brabantse steden relatief klein zijn, komen 
onvoldoende hoogwaardige grootstedelijke 
voorzieningen tot stand.  

Overigens is nog niet bewezen dat een 
grootstedelijk vestigingsmilieu een impuls 
zal geven aan de economische vernieuwing 

van Noord-Brabant. Dit hangt sterk af van 
de regionaal economische structuur. Eerder 
was al aan de orde dat een deel van de 
Brabantse clusters met ontwikkelingspo-
tentie niet zo heel sterk zijn gebonden aan 
de stedelijke gebieden (paragraaf 4).  
Voor deze clusters zal de interne kwaliteit 
van het cluster, zoals dat tot uiting komt  
in samenwerkingsverbanden en netwer-
ken tussen ondernemers belangrijker  
zijn dan de aanwezigheid van een groot-
stedelijk milieu. Nadere verkenningen  
op dit punt zijn gewenst om meer zicht  
te krijgen op de effecten van een sterk  
op concentratie gericht beleid voor 
hoogwaardige voorzieningen.

Voorzieningen onder druk
Voor de Midsize Brabant gemeenten speelt 
het aanbod aan voorzieningen vooral in 
relatie tot de kwaliteit van het woonmilieu. 
De acht middelgrote Brabantse steden 
hebben in de loop van de tijd een voorzie-
ningenpakket kunnen opbouwen dat past  
bij hun grootte. Afhankelijk van hun ligging 
vervullen ze in meer of mindere mate een 
centrumfunctie voor een omliggend gebied 
(Tordoir 2014b). 

Natuurlijk zijn niet alle voorzieningen 
aanwezig. Het hoger onderwijs is bijvoor-
beeld sterk geconcentreerd in de grote 
steden. De Midsize Brabant gemeenten 
moeten het doen met een incidentele 
dependance met een specialistische 
opleiding. Ook bij het middelbaar onderwijs 
is de hiërarchie zichtbaar. 

VERANDERINGEN IN DE  
VERZORGINGSSTRUCTUUR 
 



verzorgingsstructuur. Hierbij zijn twee  
verschillende ontwikkelingen gaande. 
In de niet-commerciële dienstverlening  
leidt schaalvergroting tot concentratie van 
voorzieningen en leiden bezuinigingen door 
het wegvallen van subsidies tot afslanking 
of opheffing van voorzieningen. In de 
gezondheidszorg speelt vooral het eerste 
proces, met als voorbeeld het fuseren van 
ziekenhuizen. In West-Brabant zijn de 
ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op 
Zoom recent gefuseerd tot het Bravis 
ziekenhuis. In de regio Breda maakt het 
ziekenhuis in Oosterhout deel uit van het 
Amphia ziekenhuis uit Breda. Het zieken-
huis in Waalwijk behoort tot het TweeSteden 
ziekenhuis in Tilburg. De ziekenhuizen in 
Oss en Veghel zijn verhuisd naar het 
nieuwe Bernhoven ziekenhuis in Uden. 
Helmond heeft nog een eigen ziekenhuis 
(Elkerliek). Sociaal-culturele voorzieningen 
hebben vooral te maken met bezuinigin-
gen. Wat dit betekent voor het voorzienin-
genaanbod in Midsize Brabant en of de 
effecten groter zijn dan in de vier steden is 
vooralsnog onduidelijk. Evenmin is 
duidelijk wat dit betekent voor de kwaliteit 
van het woonmilieu in Midsize Brabant.

Winkellandschap in zwaar weer
Duidelijker is de situatie op de winkelmarkt, 
met overwegend negatieve gevolgen voor 
Midsize Brabant. Het winkellandschap 
verkeert in zwaar weer. Winkeliers voelen 
de concurrentie van nieuwe winkelcentra in 
het stedelijke gebied. Ze merken de 
effecten van de teruglopende koopkracht 
van de bevolking. Bovendien krijgen ze 

FIGUUR 11: DE LEVENSCYCLUS VAN BINNENSTEDEN  
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De hoofdvestigingen zijn overwegend 
gevestigd in de grote steden. In Midsize 
Brabant hebben alleen Helmond (ROC ter 
AA) en Veghel (ROC de Leijgraaf) een 
hoofdvestiging binnen de gemeentegrenzen. 

Passend binnen de hiërarchie zijn de 
verzorgingsgebieden van de acht middel-
grote steden kleiner dan die van de vier 
grote steden. Deels overlappen deze 
verzorgingsgebieden met die van de grote 
steden. In het westelijke deel van de 
provincie heeft ook Roosendaal een relatief 
uitgestrekt verzorgingsgebied, terwijl 
Bergen op Zoom een veel compacter 
verzorgingsgebied heeft langs de grens met 
Zeeland. De meeste gemeenten in westelijk 
Noord-Brabant vallen ook binnen de 
invloedsfeer van Breda. In de stadregio 

Breda deelt Oosterhout het grootste 
gedeelte van haar verzorgingsgebied met 
Breda. In de stadregio Tilburg ligt het 
verzorgingsgebied van Waalwijk zowel 
binnen de invloedsfeer van Tilburg als van 
Den Bosch. In het oosten van de provincie 
overlappen de verzorgingsgebieden van 
Oss, Uden en Veghel elkaar gedeeltelijk. 
Tevens is de invloed van Den Bosch en van 
Eindhoven voelbaar. Een groot deel van het 
verzorgingsgebied van Helmond valt tevens 
onder het verzorgingsgebied van Eindhoven.

De diffuse structuur met overlappingen 
staat de laatste jaren onder druk. Dit is niet 
zozeer het gevolg van een op metropoolvor-
ming gerichte ontwikkeling, maar vooral 
van autonome ontwikkelingen die leiden 
tot fundamentele veranderingen in de 
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In het kader van metropoolvorming is 
sturing van de ontwikkeling van groot 
belang. Metropolitane ontwikkelingen 
vragen om geconcentreerde ontwikkelingen 
in de meest kansrijke centra, waarbij er in 
de huidige en toekomstige markt weinig tot 
geen ruimte is voor uitbreiding van het 
winkelareaal. De op handen zijnde krimp 
van het winkelareaal vraagt om het maken 
van pijnlijke keuzes en zal gepaard gaan 
met de nodige spanningen. Na bestudering 
van relevante provinciale en gemeentelijke 
beleidsnota’s blijft de gedachte hangen dat 
de structureel veranderende verzorgings-
structuur hierin nog onvoldoende is 
verankerd. Het in stand houden van de 
bestaande structuur vormt nog teveel 
uitgangspunt van het beleid.

toevoegen van grotere winkels, naar nieuwe 
concepten en bijzondere formules. Doordat 
gemeenten en projectontwikkelaars 
onvoldoende kijken naar wat consumenten 
willen, is het gevaar groot van het op de 
markt komen van prestigeprojecten die 
geen oplossing bieden voor de huidige 
problemen, maar die de leegstand verder 
zullen aanjagen. 
In deze situatie is groei niet de eerst 
aangewezen oplossingsrichting (Atzema et 
al. 2012). Het netto effect zal immers 
beperkt zijn. Er zullen niet meer consumen-
ten bijkomen. Hooguit zullen de koopstro-
men zich verleggen. Versterking van het 
centrum in de ene gemeente, zal in andere 
gemeenten leiden tot verdringing van 
bestaande winkels. In de huidige situatie 
past een strategie die is gebaseerd op 
aanpassen, vernieuwen en transformeren 
(figuur 11). Herschikking van winkelareaal 
is hierbij noodzakelijk. De detailhandels-
structuur zal grofmaziger worden. De 
verwachting is dat de perspectieven voor de 
grote steden hierbij groter zijn dan voor de 
kleinere steden die tot Midsize Brabant 
behoren. Elementen die hierbij een rol 
spelen zijn het ruimere aanbod aan winkel-
voorzieningen, het grotere verzorgingsgebied 
en in het geval van Breda en Den Bosch ook 
het historische karakter van de binnenstad. 

steeds meer te maken met de gevolgen van 
e-commerce en ondervinden ze concurren-
tie door de overproductie van nieuwe 
winkelruimte in het afgelopen decennium.  
De binnenstad als belangrijkste bovenlo-
kaal verzorgingscentrum staat onder druk. 
In de komende decennia komen daar nog 
de negatieve effecten van bevolkingskrimp 
bij. Het gevolg zal zijn dat het winkelvloer-
oppervlak in de komende jaren zal afne-
men. Na 2009 is de leegstand in binnenste-
den al fors toegenomen door wegvallend 
draagvlak. De binnenstad van een aantal 
Midsize Brabant gemeenten (Bergen op 
Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Oss, Uden 
en Helmond) kennen nu al relatief hoge 
leegstandcijfers (provincie Noord-Brabant 
2014). In hun pogingen de binnenstad als 
winkelgebied te versterken, vissen de 
gemeenten nog te veel in dezelfde vijver 
met consumenten. De maatregelen die zij 
nemen, lijken sterk op elkaar. Veel plannen 
voor nieuwe projecten gaan nog altijd teveel 
uit van groei en van de gedachte dat het 
toevoegen van grootstedelijke voorzieningen 
nieuwe consumenten zal aantrekken. Bij het 
zoeken naar mogelijkheden voor verster-
king van de binnenstad gaat het niet primair 
om uitbreiding van de winkelvoorraad. De 
centrale opgave is vernieuwing. Een veel 
toegepast recept is het versterken van de 
binnenstad als verblijfsgebied, gecombi-
neerd met vermaak en evenementen 
(beleving). Wat dit betekent, is nog niet in 
alle steden duidelijk. Of dit consumenten 
echt zal verleiden om meer te consumeren 
in de binnenstad staat niet vast. Evenmin is 
er zicht op de mogelijke effecten van het 



De analyses in dit essay laten zien dat de 
positie van Midsize Brabant minder ongunstig 
is dan veelal verondersteld (BrabantKennis 
2014). De gedachte aan een achterblijvende 
groei is vooral gebaseerd op demografische 
en minder op economische ontwikkelingen. 
De bij de grote steden in Noord-Brabant 
achterblijvende groei van de bevolking en 
het verlies van hoger opgeleiden heeft in 
Midsize Brabant bepaald niet geleid tot 
economische stagnatie. De groei van de 
werkgelegenheid lag sinds het einde van de 
jaren negentig op een vergelijkbaar niveau 
als in de vier grootste steden. Dit neemt niet 
weg dat de economische positie van 
individuele gemeenten aandacht vraagt. 

Economische ontwikkeling divers
Zo kan men de economische ontwikkeling 
van de acht middelgrote steden niet over 
één kam scheren. Hoewel de gemeenten 
die tot Midsize Brabant behoren allen 
hebben geprofiteerd van de naoorlogse 
industrialisatie, zijn hun uitgangspositie en 
hun ontwikkelingspad verschillend. Dit 
heeft geleid tot uiteenlopende economi-
sche profielen per gemeente en bij gevolg 
tot grote verschillen in groeisnelheid 
tussen de middelgrote steden. Zo bleef de 
groei van de werkgelegenheid in Bergen op 
Zoom, Roosendaal, Oss en Uden sterk 
achter bij de provinciale groei. In Helmond, 
Oosterhout, Waalwijk en Veghel lag de 
groei daarentegen boven het provinciale 
gemiddelde. De economische (sector)
structuur is de belangrijkste oorzaak 
van deze groeiverschillen. 

Concurrentie van kleinere gemeenten
Mede door het in het verleden gevoerde 
ruimtelijke beleid en het naoorlogse 
industrialisatie beleid ondervindt Midsize 
Brabant economisch concurrentie van een 
aantal kleinere centra binnen de stedelijke 

regio’s. Ook de binnensteden ondervinden 
die concurrentie. Deze intraregionale 
concurrentie beperkt de uitgroeimogelijk-
heden van de Brabantse middelgrote steden 
tot volwaardige satellieten. In het in 
paragraaf 2 besproken fasenmodel van 
Tordoir (2014a) betekent dit dat de ring-
structuur van de Brabantse stadsgewesten 
onvoldoende tot wasdom komt. In combina-
tie met een proces van schaalvergroting 
staat het draagvlak van voorzieningen in de 
middelgrote steden onder druk. Dit 
verschralende voorzieningenniveau lijkt 
vooralsnog de grootste structurele bedreiging 
voor Midsize Brabant. 

Geen concentratie van werkgelegenheid
Ondanks de sterkere groei van de bevolking 
in steden en in stedelijke regio’s is van een 
tendens in de richting van de concentratie 
van werkgelegenheid in steden in 
Noord-Brabant nog geen sprake. Integendeel, 
tussen 1998 en 2013 groeide de werkgele-
genheid in de gebieden buiten de steden en 
buiten de stedelijke concentratiegebieden 
sneller. De economische ontwikkeling van 
de middelgrote steden verloopt onafhanke-
lijk van de demografische ontwikkeling.  
Er is op regionale schaal in Noord-Brabant 
vooralsnog weinig te merken van een 
‘werken volgt wonen’ patroon. Maar dit zou 
in de toekomst wel het geval kunnen zijn. 
Nauwkeurige monitoring van deze eventuele 
co-evolutie is gewenst. 
 
Integraal onderdeel stedelijk netwerk
De nog altijd toenemende spreiding van 
economische activiteiten is niet de ontwik-
keling die past bij de heersende meningen 
over metropoolvorming. De veronderstelling 
is immers dat grote steden de bron van 
welvaart zijn. Dit roept de vraag op wat de 
positie van de Brabantse grote steden is in 
dit perspectief. Op basis van onze analyses 

durven we de stelling aan dat de vraag over 
‘te groot voor servet en te klein voor 
tafellaken’ eerder slaat op de grote 
stedelijke centra dan op de grote stedelijke 
centra in Noord-Brabant dan op MidSize 
Brabant. De individuele grote Brabantse 
steden zijn te klein van omvang om zich 
afzonderlijk te meten met de eerder 
genoemde middelgrote stedelijke regio’s in 
Europa, die ieder minimaal twee miljoen 
inwoners tellen. Eindhoven is met ruim 
220.000 inwoners de grootste van de vier 
Brabantse stedelijke centra, maar ook de 
vier stedelijke centra samen blijven onder 
de 800.000 inwoners steken. Als men de 
gehele provincie Noord-Brabant als een 
stedelijke regio beschouwt dan voldoet het 
met 2,5 miljoen inwoners getalsmatig aan 
het genoemde criterium. Maar dit betekent 
dat de ‘midsize’steden een integraal 
onderdeel uitmaken van dat stedelijke 
netwerk. Bovendien is het goed om te 
beseffen dat, evenals in de Zuidvleugel van 
de Randstad, de belangrijke economische 
clusters in Noord-Brabant, zoals Biobased 
economy, Maintenance en Agrofood niet 
sterk aan de stedelijke centra zijn gebonden 
en daarom ook niet echt profiteren van 
mogelijke agglomeratievoordelen in de 
stedelijke centra. 

De provincie Noord-Brabant is te klein en 
het ruimtelijk economische patroon is van 
oudsher te gespreid om te kunnen profite-
ren van urbanisatievoordelen die het gevolg 
zijn van massa en dichtheid. Het getuigt 
van realiteitszin om die padafhankelijkheid 
te erkennen. Het ligt meer voor de hand  
te veronderstellen dat het economische 
succes van de provincie Noord-Brabant 
eerder het gevolg is van lokalisatievoorde-
len, die ontstaan door de optimale  
bereikbaarheid van werkgelegenheid en van 
uitwisseling van goederen, diensten en 
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kennis tussen bedrijven die op gezamenlijke 
markten opereren. Een ontwikkelingsstra-
tegie, gericht op het vergroten van massa en 
dichtheid in de stedelijke centra, is daarom 
naar onze mening niet de eerst aangewezen 
weg voor Noord-Brabant. Een strategie 
gericht op massa en dichtheid draagt 
bovendien een risico in zich. Het legt een te 
groot accent op de voordelen van nabijheid. 
Te veel nabijheid werkt echter gebrek aan 
innovatie in de hand (lock-in problemen). 
Tegen deze achtergrond denken we dat 
goed bereikbare Brabantse middelgrote 
steden van strategisch belang zijn voor de 
verdere ontwikkeling van Noord-Brabant. 

Bereikbaarheid van belang
Het ruimtelijk economische beleid ten 
aanzien van metropoolvorming in 
Noord-Brabant is volgens ons gediend met 
een goed functionerend en dus optimaal 
bereikbaar netwerk van stedelijke centra 
van verschillende aard en niveau. Het is 
geen stedelijke eenheidsworst, maar een 
kraal van verschillende stedelijke centra.  
De hieruit voortvloeiende netwerkkracht 
biedt in Noord-Brabant met een vanouds 
verspreid verstedelijkingspatroon een goed 
alternatief voor massa en dichtheid in een 
beperkt aantal grote stedelijke centra. De 
netwerkkracht wordt mede bepaald door 
het gebruik maken van specialisaties 
binnen het netwerk. Niet ieder centrum 
behoeft alle functies te herbergen. Door 
functieverdeling kan immers gebruik 
worden gemaakt van elkaars functies 
volgens het principe van borrowed size. 
Maar het gaat dan wel om borrowed size 
binnen het Brabantse stedelijke netwerk. 
Voor sommige functies kan een middelgrote 
stad hierdoor een groter verzorgingsgebied 
bedienen dan op grond van het eigen 
inwonertal haalbaar zou zijn. De middelgrote 
stad leent als het ware draagvlak bij de 

buren. Voor andere functies zouden de 
inwoners van die kern zijn aangewezen op 
de voorzieningen in andere kernen. In dit  
geval leent men functies van de buren 
(Meijers 2014).

Onze benadering sluit aan bij de ideeën over 
Midsize Utopia, die erop zijn gericht in de 
ring rond de Randstad coherente regio’s te 
ontwikkelen in plaats van compacte steden 
als uitgangspunt van beleid te nemen. 
Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van 
zowel stedelijke als landschappelijke 
kwaliteiten en is een grotere differentiatie 
van milieus mogelijk. De samenhang binnen 
de netwerken kan worden ondersteund door 
de aanleg van infrastructuur (OV en weg) die 
de verschillende centra in het netwerk 
verbindt. Gezien de historische rol van de 
middelgrote steden in Noord-Brabant past 
in deze provincie de Midsize Utopia strategie 
beter in het proces van metropoolvorming 
dan een strategie die vooral mikt op de 
kracht van de vier steden. Het risico van die 
laatste strategie is dat de metropoolvorming 
de derde fase van haltervorming niet bereikt 
en dat een te sterke concentratie van functies 
in de steden ten koste gaat van de middel-
grote steden als satellietsteden. De kans is 
groot dat de provincie Noord-Brabant langs 
de weg van geconcentreerde metropoolvor-
ming twee keer de plank misslaat. 

Streven naar coherente regio’s
Voor de gemeenten die behoren tot Midsize 
Brabant biedt het streven naar coherente 
regio’s waarvan de centra verbonden zijn 
door robuuste infrastructuur een aantrekke-
lijk perspectief. Het betekent dat zij onder-
deel uitmaken van de Brabantse metropool 
in wording en dat zij hun bijdrage kunnen 
leveren aan de kracht van die metropool. 
Door gebruik te maken van het principe van 
borrowed size komen voorzieningen in beeld, 

waarvoor in de individuele gemeenten niet 
voldoende draagvlak aanwezig is. Bovendien 
zijn er voor voorzieningen die in de eigen 
gemeente niet aanwezig zijn elders in de 
stedelijke regio voldoende goed bereikbare 
alternatieven aanwezig. 

Speciale aandacht gewenst
Bij de verdere uitwerking vragen nog twee 
aspecten aandacht. In de eerste plaats de 
oriëntatie van de netwerken. Hierbij gaat 
het om de vraag of Noord-Brabant een 
voldoende samenhangende regio is om 
metropoolvorming tot stand te brengen  
door de stedelijke regio’s met elkaar te 
verbinden. Hoewel er zakelijke contacten 
zijn tussen de steden komt uit de analyses 
van zakelijke contacten een duidelijk 
tweedeling voor (Tordoir, 2014b). West- 
Brabant functioneert mede op de as 
Rotterdam-Antwerpen. In Zuidoost-Brabant 
en Den Bosch komt de A2-as naar voren. 
Deze bovenprovinciale relaties zijn mede 
van belang in het verdere proces van 
metropoolvorming. De bovenregionale 
oriëntatie van Tilburg, de meest centraal in 
de provincie gelegen stad, is minder 
eenduidig. Tilburg lijkt vooral te functione-
ren op de as Breda-Den Bosch.  

In de tweede plaats is alleen een ruimtelijke 
strategie niet voldoende. Metropoolvorming 
in Noord-Brabant moet hand in hand gaan 
met beleid, gericht op versterking van de 
economische structuur. Als het gaat om 
kenniswerkers leent Noord-Brabant nog 
altijd meer uit aan de Randstad dan de 
Randstad leent in Brabant (Tordoir 2014b). 
In een metropool moet die balans meer in 
evenwicht zijn. Bij de overgang naar een 
kenniseconomie gaat het niet alleen om 
verdienvermogen, maar ook om aanpas-
singsvermogen en vernieuwing (WRR, 
2013). Of aanpassingsvermogen en 
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kunnen het gevolg zijn van de bevol-
kingsontwikkeling, van de economische 
structuur, van de ligging, van de 
historische ontwikkeling, van incidentele 
gebeurtenissen zoals bedrijfssluitingen 
of het verdwijnen van voorzieningen. 
Evenals de categorie grote steden is 
Midsize Brabant bepaald geen homoge-
ne groep. Het tegenover elkaar zetten 
van de beide categorieën en het trekken 
van de conclusie dat de groei van de ene 
groep ten koste van de andere groep 
gaat, heeft daarom weinig zin. Elke stad 
ondergaat tot op zekere hoogte een 
eigen ontwikkeling. Het uitvoeren van 
een aantal casestudies biedt mogelijkhe-
den om dieper in te gaan op specifieke 
locale ontwikkelingen. Door middel van 
interviews kan bovendien meer zicht 
worden verkregen op de achtergronden 
van de ontwikkelingen, op de eventuele 
problemen die direct betrokkenen 
ervaren en op de toekomstperspectieven 
die zij zien.

waarbij er niet alleen veel nieuwkomers 
zijn, maar ook veel afvallers, waardoor 
er per saldo weinig positieve effecten 
zijn. In bedrijfstakken met relatief weinig 
nieuwkomers kunnen de ontwikkelingen 
worden gedragen door de grotere 
bedrijven. Het risico van deze ontwikke-
ling is dat er onvoldoende uitdaging van 
concurrenten is, waardoor de bedrijfstak 
in een krimpsituatie terecht komt.

2)  De voorzieningenstructuur in Midsize 
Brabant. In het essay komt naar voren 
dat het aanbod aan voorzieningen onder 
druk staat, zowel door autonome 
ontwikkelingen als door een toenemen-
de concurrentie van enerzijds de vier 
grote steden en anderzijds van steden 
lager in de hiërarchie. Een verschralend 
voorzieningenniveau is mogelijk een 
grotere dreiging voor de middelgrote 
steden dan het gebrek aan economisch 
potentieel. Hierdoor kan de aantrekke-
lijkheid van middelgrote steden als 
woonstad afnemen. Op termijn kan dit 
ook de economische groeikracht 
aantasten. Er is nog onvoldoende inzicht 
hoe de voorzieningenstructuur zich de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld, wat de 
toekomstperspectieven zijn en welke 
functies Midsize Brabant kan leveren 
aan het proces van metropoolvorming. 
Een nadere analyse van de voorzieningen- 
structuur biedt ook mogelijkheden 
hierop dieper in te gaan. Naast de 
samenstelling van het voorzieningen-
pakket van de middelgrote stad gaat het 
ook om de verdeling van functies. 

3)  Verschillen in perspectief binnen Midsize 
Brabant. De in het essay uitgevoerde 
analyses hebben laten zien dat er grote 
verschillen bestaan tussen de acht 
middelgrote steden. Deze verschillen 

vernieuwing al voldoende op orde zijn om de 
stap naar metropoolvorming te maken, is op 
grond van het voorliggende materiaal niet 
vast te stellen. Hiervoor is nader onderzoek 
noodzakelijk.

Kennisleemten Midsize Brabant
De uiteindelijke functie van Midsize Brabant 
hangt mede af van de positie van de 
middelgrote steden in het stedelijke 
netwerk van Noord-Brabant en kan 
verschillen voor de individuele steden. Het 
verdient daarom aanbeveling de te ontwik-
kelen scenario’s voor Midsize Brabant uit te 
werken binnen het veranderende stedelijke 
netwerk. Een aantal kennisleemten vraagt 
hierbij nog aandacht:

1)  Het aanpassingsvermogen van het 
bedrijfsleven in Midsize Brabant. 
Analyses van de economische kracht van 
regio’s hebben tot nu toe vooral betrek-
king op indicatoren als werkgelegen-
heidsgroei en groei van bruto regionaal 
product. Deze indicatoren kijken vooral 
naar het verleden. In het rapport ‘Naar 
een lerende economie’ heeft de WRR 
(2013) aandacht gevraagd voor de 
aanpassing van het bedrijfsleven aan 
veranderende wereldmarkten. De 
gedachte hierachter is dat bedrijven die 
zich het beste aanpassen aan verande-
rende marktomstandigheden het meest 
succesvol zijn. Voor verschillende 
bedrijfstakken en sectoren kan dit 
verschillend verlopen. Er kunnen 
bedrijfstakken zijn waarin bestaande 
bedrijven worden uitgedaagd door 
nieuwkomers. Als deze nieuwkomers 
overleven, leidt de toegenomen concur-
rentie tot selectie, waarbij de sterkste 
bedrijven overleven. Zeker is dat 
overleven echter niet. Er kan ook sprake 
zijn van een draaideurontwikkeling, 
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BIJLAGE
WERKGELEGENHEIDSGROEI INDIVIDUELE GEMEENTEN MIDSIZE BRABANT (1998-2013)

 GUNSTIGER DAN PROVINCIE ONGUNSTIGER DAN PROVINCIE

LANDBOUW UDEN BERGEN OP ZOOM

  HELMOND

  OOSTERHOUT

  OSS

  ROOSENDAAL

  VEGHEL

  WAALWIJK

INDUSTRIE HELMOND BERGEN OP ZOOM

 OOSTERHOUT OSS

 VEGHEL ROOSENDAAL

 WAALWIJK UDEN

BOUW  HELMOND BERGEN OP ZOOM

 OSS  OOSTERHOUT 

 UDEN ROOSENDAAL

 VEGHEL

 WAALWIJK  

HANDEL /HORECA HELMOND BERGEN OP ZOOM
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TRANSPORT BERGEN OP ZOOM ROOSENDAAL
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 OOSTERHOUT

 OSS

 UDEN

 VEGHEL
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COMMERCIËLE  HELMOND BERGEN OP ZOOM 
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  UDEN

  VEGHEL

  WAALWIJK

NIET COMMERCIËLE  HELMOND BERGEN OP ZOOM

DIENSTVERLENING ROOSENDAAL OOSTERHOUT

 UDEN OSS

  VEGHEL

  WAALWIJK
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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.




