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GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID + GEZAMENLIJKE AGENDA = STERK CULTUURSYSTEEM MET BREDE BASIS EN TOONAANGEVENDE TOP

EEN BELANGRIJK RESULTAAT VAN HET CULTUURSYSTEEM

De ambitie van de provincie Noord-Brabant is om een Europese topregio te 
zijn op het gebied van kennis en innovatie. Dat kan alleen als het hier behalve 
goed werken, ook goed wonen en leven is. Cultuur speelt daarin een belang-
rijke rol. In de ‘Agenda van Brabant’ en in het bestuursakkoord heeft het 
provincie bestuur de ontwikkeling van de cultuur in Noord-Brabant daarom 
benoemd tot één van de speerpunten.

De provincie onderstreept haar ambities op het gebied van cultuur met de 
volgende reguliere uitvoeringsprogramma’s en subisidieregelingen: het archeo-
logisch depot, uitvoeringsprogramma erfgoed, Noordbrabants Museum, profes-
sionele kunsten, amateurkunsten en cultuureducatie, informatiebeleid en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarnaast zetten we ook vanuit de brede
investeringsagenda in op cultuur, onder andere via erfgoedcomplexen en sport.

Samenwerking en samenhang
Om al deze beleidslijnen en gelden beter op elkaar aan te laten sluiten, heeft 
de provincie een overkoepelende Cultuurvisie ontwikkeld: de Cultuuragenda. 
Dit een visie waarmee we een dynamisch proces aangaan met de culturele 
sector, overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het onder-
wijs. Samen willen we zorgen voor meer samenwerking en samenhang, waar-
door we tot een sterker cultuursysteem in Brabant kunnen komen. 

Veerkrachtig cultuursysteem
De provincie wil afstemming, uitwisseling en kennisdeling tussen het culturele 
veld en de overige betrokkenen stimuleren. Er komt volop ruimte voor experi-
ment en vernieuwing. Samen willen we de Brabantse cultuur beter zichtbaar 
maken en laten zien dat er veel moois in Brabant gebeurt.

Zo creëren we in Brabant een stevig en samenhangend cultuursysteem waarin 
opleiders, makers en podia intensief  samenwerken en cultuur een stevige 
verbinding heeft met andere sectoren als economie, ruimte en samenleving.  
De samenhang zorgt er voor dat iedereen in Brabant kan deelnemen aan 
cultuur en dat er ruimte is voor de ontwikkeling van talenten en de top. Het 
geeft cultuur stevigheid en veerkracht. Om te amuseren, reflecteren, inspireren 
en verbinden. Als vanzelfsprekend, midden in onze Brabantse samenleving. 

Cultuuragenda van Brabant

CULTUURSYSTEEM

CULTUURSYSTEEMBENADERING 

De cultuursysteembenadering gaat uit van samenwerking en samenhang. Want zoals bij een 
ecosysteem in de natuur is er ook in het cultuursysteem sprake van (soms onzichtbare of 
indirecte) relaties en verbanden die van essentieel belang zijn om het geheel gezond en 
veerkrachtig te houden. Een sterk systeem vernieuwt zichzelf en past zich aan aan nieuwe 
omstandigheden.

CONCRETE RELATIES BINNEN HET CULTUURSYSTEEM ZIJN
• samenhang tussen rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid
• samenhang tussen erfgoed, beeldcultuur en podiumcultuur
•  samenhang tussen de educatie-keten van ‘kennismaken, leren en excelleren’: van de 

basis naar de top en vice versa
• samenhang tussen cultuur en domeinen economie, ruimte en samenleving

CULTUURAGENDA VAN BRABANT
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JONGE BRABANDERS KOMEN VIA DOORLOPENDE LEERLIJNEN OP SCHOOL IN AANRAKING MET CULTUUR. TALENTEN –

JONG ÉN OUD – DIE DAT AMBIËREN HEBBEN VOORTDUREND GELEGENHEID OM ZICH CULTUREEL TE ONTWIKKELEN  

EXCELLEREN

WE WILLEN DAT DE REGIO BEKEND STAAT OM DE INTERNATIONAAL TOONAANGEVENDE CULTURELE TOPACTIVITEITEN DIE HIER 

PLAATSVINDEN; ICONEN DIE BRABANT MAKEN TOT THE PLACE TO BE

KENNISMAKEN

ER MOETEN LAAGDREMPELIGE VOORZIENINGEN EN PROGRAMMA’S ZIJN DIE INWONERS VAN BRABANT,  

VAN JONG TOT OUD, LATEN KENNISMAKEN MET EN DEELNEMEN AAN CULTUUR



VOORBEELD

Zuiderwaterlinie
De Zuiderwaterlinie (ZW-linie) is een bijzonder, Brabants fenomeen. 
De ZW-linie vormde de scheidslijn tussen de noordelijke en de zuidelijke 
Nederlanden, tussen het protestante noorden en het katholieke zuiden, 
tussen Spaans en Staats, tussen hoog en laag Brabant. Deze scheidslijn 
loopt nog altijd als een historisch kralensnoer dwars door Brabant en 
vertelt een Verhaal van Brabant.

Doordat verschillende partijen in dit gebied hun visies en energie hebben 
gekoppeld, is deze ambitie waargemaakt. Onderwijsprogramma’s, 
bedrijvigheid, erfgoed, beeldcultuur rondom de Zuiderwaterlinie zijn in 
samenwerking en samenhang tot stand gekomen. Daarnaast is aansluiting 
gezocht bij projecten en communicatie rondom de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (op de voorlopige Werelderfgoedlijst). De provincie Noord-
Brabant ziet deze brede aanpak als motor voor gebiedsontwikkeling, 
restauratie, herontwikkeling en vrijetijdsbesteding/erfgoedtoerisme.

VANUIT EEN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID…

De provincie heeft diverse lokale initiatieven samengebracht, van gemeenten, 
waterschappen, terreinbeheerders, ondernemers en betrokken burgers. Hierdoor 
zijn veel partijen in Brabant betrokken bij het project.
De provincie heeft de rol van verbinder ingenomen. Zo zijn de inspanningen van 
verschillende partijen bij elkaar gekomen en versterken ze elkaar. Kennisdeling 
speelt daarbij een belangrijke rol en vindt plaats via zuiderwaterlinie.nl.  
Koppeling van de Zuiderwaterlinie aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie met  
haar (inter-)nationale allure versterkt het Brabants verhaal.

…WERKEN WE AAN HET CULTUURSYSTEEM…

In de brede programmatische aanpak staat de samenhang op diverse niveaus en 
domeinen centraal. Ruimte, natuur en landschap spelen een belangrijke rol door 
middel van historische vestingsteden, forten, verdedigingswerken en inundatie-
gebieden. Erfgoed en landkunst geven een culturele dimensie aan het Zuider-
waterlinie project. De relatie met economie zit vooral in het historisch thematische 
concept van de Zuiderwaterlinie waarmee de vrijetijdssector geïnspireerd en 
uitgedaagd wordt zich aan te sluiten. Ondernemers die binnen dit thema 
producten en diensten aanbieden, liften op die manier een mee op de gezamen-
lijke marketinginspanningen. Tegelijkertijd dragen ze er ook aan bij.

… MET EEN BREDE BASIS EN EEN TOONAANGEVENDE TOP

De basis ligt bij initiatieven die van onderop zijn gekomen. Hierdoor is de 
kleinschaligheid en eigenheid van elk van de locaties goed in beeld gebleven. 
Met als gevolg dat de opgaven nog steeds dichtbij de lokale bevolking liggen. 
Dat zorgt voor grote lokale betrokkenheid wat onder andere blijkt uit de toe-
stroom van vrijwilligers. Door alle verschillende locaties onder één noemer bij 
elkaar op te tellen, krijgt het project internationale allure.

Voor meer informatie: www.zuiderwaterlinie.nl

Voorheen zouden we met 
subsidieregelingen individuele 
initiatieven hebben onder-
steund. Nu zetten we met een 
programmatische proactieve 
aanpak in op de samenhang 
der dingen.   


