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TEN GELEIDE 

De constante en omvangrijke bevolkingsgroei van Noord-Brabant heeft ons in de jaren onmiddel
lijk na de laatste oorlog ertoe gebracht een studie te maken over het vraagstuk van het welvaarts
streven in onze provincie. De bedoeling was om richtlijnen aan te geven, waarnaar het welvaarts
streven in onze provincie zich zou kunnen richten en waarnaar ieder op de plaats waar hij staat, 
zich - naar gehoopt werd - zou gedragen bij de realisering van dit welvaartsstreven. 
Die studie heeft geleid tot het Welvaartsplan Noord-Brabant 1947, waarin het kernpunt was de 
bevordering van de industrialisatie in ons gewest. 

In de winterzitting 1957 van de Provinciale Staten werd om een herziening van het welvaartsplan 
gevraagd. Terecht. Want het plan 1947 was voor een groot gedeelte verwezenlijkt, al vormt het in 
zijn uitgroei in zekere zin een proces zonder einde. Bovendien zijn in de loop der verstreken tien 
jaren accenten en factoren anders komen te liggen, ook al heeft de uitvoering van het plan zich 
aangepast aan de dynamische ontwikkeling in de provincie. 
De ervaring had tevens geleerd, dat de ontwikkeling in de verschillende delen van de provincie 
niet gelijk was geweest, en dat de problematiek in de onderscheidene gebieden ook verschillend 
was. Dit leidde tot de conclusie dat voor de verschillende delen van Noord-Brabant een afzonder
lijke herziening van het welvaartsplan de voorkeur verdiende, al moest uiteraard aan de samenhang 
tussen de verschillende gebieden sterk worden vastgehouden. 
Tenslotte bleek Noord-Brabant in het groeiend Nederland en in het groeiend Europa door aard en 
ligging een zo eigen plaats in te nemen, dat herziening van het plan 1947 noodzakelijk bleek. 
West-Brabant stelden wij het eerst aan de orde èn omdat het in de sterke opgang van de provincie, 
relatief gezien, de zwakke plek vormde, èn omdat het in een groeiende nationale en internationale 
integratie de sterke plek belooft te worden. 

Brachten de overwegingen van het welvaartsplan ons aldus van de gehele provincie tot een 
deel ervan, doordenkend hebben wij onze blik verwijd tot over de grenzen van provincie en 
land. 
Het plan, zoals het voor ons ligt, is in zijn uitwerking zoveel mogelijk beperkt tot ons eigen gebied; 
bij de beoordeling dient het echter te worden geplaatst tegen een wijde en nationale achtergrond, of 
sterker nog: in het licht van een daarbij op de voorgrond staande wijdere, nationale en Europese 
ontwikkeling. 

In regelmatig overleg met ons college is deze studie gemaakt door de Provinciale Planologische 
Dienst, het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant en de Provinciale Water
staat, die daarbij op ons verzoek zijn geassisteerd door de ingenieurs Witteveen en Bos. 
Hen zijn wij bijzondere dank verschuldigd voor de deskundigheid, ijver en toewijding, waarmede 
zij zich aan deze taak hebben gewijd. Niet minder aan degenen, die hen incidenteel van raad en 
voorlichting dienden. 
Evenals in 1947 is dit Welvaartsplan bedoeld als een richtlijn. De verwezenlijking ervan ligt bepaald 
niet alleen in handen van ons provinciaal bestuur. De instemming en medewerking van velen zal 
nodig zijn; in het bijzonder ook van de streek zelf, van het Rijk, van de buur-provincies en van 
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onze Benelux-partner België. Met Gedeputeerde Staten van Zeeland werken wij met name ten 
aanzien van de ontwikkeling van het Westerscheldebekken voortdurend nauw samen. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bieden hierbij het nieuwe welvaartsplan aan in het ver
trouwen dat een goed plan in een goed land een goede kans van slagen heeft. 

januari i959. 
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De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

J. DE QuAY, Voorzitter. 
VAN RooY, Griffier. 



Inleiding 

DE RUIMTELIJKE PROBLEMEN VAN NEDERLAND 

De sterke concentratie van bevolking alsmede van economische en bestuurlijke activiteiten in het 
westen van Nederland, heeft in dat deel van ons land tot ruimtelijke problemen geleid, die in de 
laatste jaren onderwerp van intensieve studie zijn geweest. 
In deze studies - ten dele zeer veel omvattend, ten dele vanuit een te beperkte gezichtshoek ver
richt - staan in feite twee standpunten tegenover elkaar. Het eerste standpunt, tot op zekere hoogte 
vertegenwoordigd door de Rijksdienst voor het Nationale Plan, verzet zich duidelijk tegen een 
onbeperkt voortgaan van deze concentratie in de zogenaamde Randstad Holland, en wel op grond 
van ruimtelijke, sociologische alsook economische motieven. Men acht het in deze gedachtengang -
terecht - ongewenst, dat bepaalde bedrijven, die even goed - of zelfs beter - elders in den lande 
gevestigd zouden kunnen worden, zich in het westen blijven concentreren, aldaar de snelle groei 
doen voortzetten en de omvang van de grote stedelijke conglomeraties verder doen toenemen, 
met al de minder gewenste consequenties van dien. De groei van deze agglomeraties heeft boven
dien ernstige verkeerstechnische bezwaren. Tenslotte wordt door het feit, dat één additionele 
inwoner van een grote stad de gemeenschap voor grotere kosten plaatst dan een inwoner gevoegd 
bij een kleinere stad, nogmaals een economisch nadeel van grote betekenis aan alle andere nadelen 
toegevoegd. 
Het is wel duidelijk dat de verdedigers van deze gedachtengang een decentralisatie van de industrie 
in ons land voorstaan. Zou men een dergelijke spreiding over andere gebieden kunnen bereiken, 
dan zou daarmee tevens het belang van deze gebieden, die thans ten dele tot de minder ontwikkelde 
gebieden van ons land moeten worden gerekend, in hoge mate worden gediend. 
Het tweede standpunt vindt in het bijzonder steun van economen, in welke kringen men wat 
sceptisch tegenover deze decentralisatiegedachte staat. De ongetwijfeld uiterst belangrijke positie 
die westelijk Nederland in het toekomstige Europa zal gaan innemen, maakt het in hun gedachten
gang juist voor de hand liggend, dat een sterkere concentratie in de havengebieden van Nederland 
zal gaan plaats vinden. In de ware zin des woords zullen deze havengebieden de belangrijkste poort 
van Europa gaan vormen; men mag dan ook aannemen, dat de toenemende verkeersbetekenis van 
de havengebieden met een nog intensievere industrialisatie daarvan gepaard zal gaan. In dit licht 
gezien moet een beleid, dat doelbewust een beperking van deze groei nastreeft, veroordeeld worden, 
omdat het een miskenning inhoudt van de functie en de taak die westelijk Nederland in het zich 
integrerend Europa zal dienen te vervullen. 
Beide standpunten zijn op zeer sterke argumenten gegrond. Vóór- noch tegenstanders van een ver
dere uitgroei van de Randstad Holland wensen, dat deze randstad één ontzaglijke industriële agglo
meratie zal worden. Geen van beide groepen ook wil de verantwoordelijkheid voor een vertraging 
in de groei van Nederlands welvaart op zijn schouders laden. De enige uitweg kan slechts zijn, dat 
met de argumenten van beide groepen wordt rekening gehouden, en een synthese tot stand wordt 
gebracht. 
In een dergelijke synthese zullen de minder ontwikkelde gebieden in het westen de hoofdrol moe
ten spelen. 
Het voorliggende plan voor de ontwikkeling van West-Brabant wil een bijdrage tot een dergelijke 
synthese leveren. Het pretendeert niet alle problemen op te lossen, doch zal daarin wel een belang
rijk aandeel kunnen nemen. 
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Hoofdstuk l 

DE HUIDIGE RUIMTELIJKE SITUATIE VAN NOORD-BRABANT 

GEZIEN TEGEN DE ACHTERGROND VAN ECONOMISCHE MOGELIJKHEDEN EN BEHOEFTEN, 

IN NATIO NAAL EN INTERNATIONAAL VERBAND. 

A. Het westen des lands 

Hiervoor is reeds melding gemaakt van de grote ruimtelijke vraagstukken waarmee het zoge
naamde 'westen des lands' zich geconfronteerd ziet en van de alom gevoelde wenselijkheid om 
bepaalde, buiten dit westen gelegen gebieden van ons land tot grotere ontwikkeling te brengen. 
Het in I 9 5 8 verschenen rapport 'De ontwikkeling van het westen des lands'* beschrijft deze moei
lijkheden als volgt: 'Reeds lang is er in het westen een strijd om de ruimte. De grote havens, de 
tuinbouw onder glas, de bollenteelt, de badplaatsen zijn alle door natuurlijke en geografische 
factoren aan dit gebied gebonden. Bij hun groei verdringen zij elkaar. De uitbreiding van de steden 
heeft al grote offers gevraagd aan productiegrond, recreatieruimte en landschapsschoon. Elke verdere 
uitbreiding gaat weer ten koste van agrarische 
of recreatieve waarden, veelal van beide'. RANDSTAD HOLLAND 

De problemen welke zich in ruimtelijk opzicht 
nu reeds in de randstad voordoen, zijn inder-
daad groot. De drie westelijke provincies 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, 
tezamen omvattende slechts 2 I % van het totale 
landoppervlak, herbergen daarop bijna de helft 
van de gehele Nederlandse bevolking, nl. 
5,2 miljoen personen. Het beeld wordt nog 
tekenender, indien men overweegt dat van dit 
aantal er ruim 4 miljoen wonen in de zoge
naamde randstad Holland, de stedenkrans die 
gevormd wordt door Dordrecht, Rotterdam, 
Delft, ' s-Gravenhage, Leiden, Haarlem, Velzen, 
Amsterdam, Utrecht en de plaatsen in het Gooi. 
Hier is op 5% van het landoppervlak 37% van 
de gehele Nederlandse bevolking geconcen
treerd. Aan het proces van verdichting is nog 
steeds geen eind gekomen. Een uiterst zorg
vuldig ruimtelijk beleid is dan ook nood
zakelijk te achten, niet slechts om voor dit 
gebied een redelijke mate van leefbaarheid te 
behouden, maar in het bijzonder ook om te 
verzekeren dat de Randstad Holland zijn bij
zondere zeehaven-functie zo goed mogelijk kan 
blijven vervullen. 

. -
Dit probleem heeft in sterke mate de aandacht van de regering, de lagere overheid en het bedrijfs
leven. In brede kringen wint de overtuiging veld dat de steeds toenemende concentratie van mensen 
en economische activiteiten en de daarmee gepaard gaande onharmonische ontwikkeling van 
'overig Nederland' een krachtig leiding geven van de regering nodig maakt. 
* Rijksdienst voor het Nationale Plan. 
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Op rijksniveau worden thans maatregelen overwogen, die kunnen leiden tot een verantwoorde 
spreiding van diensten en bedrijven naar andere delen van Nederland*. Daarbij wordt vooropge
steld, dat in Nederland voorkeur bestaat voor een zo groot mogelijke vrijheid voor de ondernemer 
bij het bepalen van de vestigingsplaats; daarmee zal rekening gehouden moeten worden. De over
heid dient de beoogde spreiding daarom slechts te bevorderen door de vestigingsvoorwaarden 
buiten de randstad zodanig te verbeteren, dat het voor industrieën aantrekkelijk is zich daar te 
vestigen. 
Intussen maakt het wel degelijk verschil naar welke gebieden de beoogde spreiding zich zal richten. 
In het kader van de komende gemeenschappelijke Europese Markt zal het - nationaal-economisch 
gezien - immers moeten gaan om de concurrentie-positie van Nederland ten opzichte van de 
krachtig geïndustrialiseerde partner-landen. Om het programma, zoals dit in de Vle Industrialisatie
nota van het Ministerie van Economische Zaken is ontvouwd, te kunnen realiseren zal ook het 
vraagstuk van de regionale industrialisatie in dit licht moeten worden beschouwd. Hoewel ook 
andere dan economische overwegingen daarbij een rol kunnen spelen, zal de rendabiliteit van de 
investeringen derhalve mede voorop moeten blijven staan. Uitgaande van de functie en de betekenis 
van de randstadactiviteiten in de nationale economie, kan men ten aanzien van werkgelegenheids
spreiding de volgende mogelijkheden onderscheiden: 
1. Vergroting van het gebied dat tot het zogenaamde 'Westen' gerekend moet worden (Expansie 

van de R.andstad). 
2. Het richten van nieuw te vestigen bedrijven en diensten op andere, eventueel verder af gelegen 

delen van Nederland (Decentralisatie). 
3. Het elders aan de Noordzeekust tot ontwikkeling brengen van de nationale zeehaven-functies 

( P arallelisatie). 

I . Expansie van de randstad is geen nieuwe ontwikkeling. De occupatie van de provincie Utrecht en 
het Gooi in het jongste verleden kan als een spontane gebiedsvergroting van het 'westen' worden 
gezien. Deze ontwikkeling gaat nog steeds verder, en heeft zich in de jaren na de tweede wereld
oorlog in sterke mate gericht op de andere aangrenzende provincies: Gelderland en Noord-Brabant. 
Men moet bedenken dat het hierbij in het bijzonder gaat om industrieën waarvoor een zekere bin
ding aan de primaire industrieën en de grote handelscentra in het zeehavengebied noodzakelijk of 
gewenst is. Het is niet onwaarschijnlijk, dat bij de verrassend grote na-oorlogse industriële ont
wikkeling van Noord-Brabant, naast de zeer gunstige eigen vestigingsomstandigheden, ook deze 
gebiedsexpansie reeds een rol heeft gespeeld. Deze ontwikkeling kan als zeer gunstig worden aan
gemerkt. Enerzijds namelijk wordt een verdere congestie in de randstad er door tegengegaan. 
Anderzijds komt een natuurlijke spreiding van industrieën tot stand die, doordat hierbij van een 
gunstige verkeersligging geprofiteerd kan worden, in beginsel rationeel is. 
Het is te verwachten dat deze randstad-expansie zich in de komende decennia in sterke mate op 
West-Brabant zal gaan richten. De aanleg van een tweetal nieuwe oeververbindingen en van een 
korte verbinding te land tussen Rotterdam en Antwerpen (de 'Zoomweg' of 'Beneluxweg'), zal dit 
gedeelte van Noord-Brabant binnen het directe bereik van het Nieuwe Waterweggebied brengen. 
Indien de noodzakelijke voorzieningen in West-Brabant worden getroffen, zal het mogelijk worden 
dat dit gebied niet slechts voor zijn eigen bevolkingsgroei voldoende werkgelegenheid schept, doch 
zal het ook een taak kunnen vervullen bij de gewenste spreiding van de randstadactiviteiten. 

2. Al dan niet geleide decentralisatie van diensten en bedrijven naar andere delen van Nederland heeft 
vooral betrekking op die economische (en wellicht ook bestuurlijke) activiteiten, waarvoor een di
recte binding aan het zeehavengebied niet van primair belang is. 
Hiervoor komen derhalve in beginsel ook andere dan de onmiddellijk aan de Randstad grenzende 
provincies in aanmerking. Toch mag men ten aanzien van de resultaten van dit laatste geen hoge 
verwachtingen koesteren. Het feit bijvoorbeeld, dat de vestiging van nieuwe bedrijven in het noor
den van ons land tot nu toe in zo geringe mate plaats vond (hoewel juist daar de relatieve arbeids
* Zie o.a. de Vle Industrialisatienota Hoofdstuk V. 
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reserve groot was), terwijl in de aan de Randstad grenzende provincies juist het omgekeerde te 
constateren valt, kan in dit opzicht verhelderend werken. De verklaring daarvoor behoeft geenszins 
te zijn dat de industrieën zich uitsluitend hebben laten leiden door traditionele gebondenheid aan 
reeds sterk geïndustrialiseerde streken. Waarschijnlijker is, dat daarbij rationele overwegingen een 
rol hebben gespeeld, zoals het zoeken naar een zo gunstig mogelijke combinatie van vestigings
factoren, waarbij o.a. de verkeersligging van het betreffende gebied in sterke mate bepalend zal 
zijn geweest. Hoewel in het kader van een algemeen beleid van industrie-spreiding, van een decen
tralisatie naar de verderaf gelegen provincies voor de nationale economie dus waarschijnlijk geen 
bijdrage van betekenis te verwachten is, kunnen andere, bijvoorbeeld sociale overwegingen daartoe 
niettemin doen besluiten. In dit verband kan men denken aan het verlangen om in bepaalde ge
westen een meer evenwichtige sociaal-economische structuur te verkrijgen. 

;. Parallelisatie van de zeehaven-functie. Bij het elders aan de Noordzeekust tot ontwikkeling brengen 
van de typisch westelijke zeehaven-functies kan niet van een expansie van het randstadgebied wor
den gesproken. Het betreft hier namelijk een zelfstandige ontwikkeling van een functie met sterk 
internationaal karakter, welke in principe minder aan de Randstad dan aan de Rijn- Maas- en Schel
dedelta in zijn geheel is gebonden. Alvorens hierop in te gaan zal het internationale aspect nader 
worden beschouwd. 
Nederland staat op het punt deel te gaan uitmaken van een zich integrerend Europa. Amerika heeft 
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doen zien welke grote voordelen verbonden zijn aan één aaneengesloten grote markt. De aaneen
sluiting van meer dan 175 miljoen mensen in de Euromarkt zal de economie van de verschillende 
deelnemende staten gunstig beïnvloeden en ongetwijfeld leiden tot een algemene vermeerdering 
van de welvaart, in het bijzonder door grotere en efficiëntere productie. 
Naar de verwachtingen zal dit o.a. mogelijk worden gemaakt door een vergaande specialisering, 
mechanisering en territoriale arbeidsverdeling. Dit zal gepaard gaan enerzijds met een krachtige 
uitbreiding van het bestaande industriële apparaat en anderzijds met een hergroepering van de 
industrie en een verplaatsing naar de economisch meest verantwoorde vestigingsplaatsen. Op veel 
grotere schaal en in sterkere mate dan voorheen zullen de industrieën zich namelijk gaan richten op 
die productie waarvoor zij uit een oogpunt van vestigingsvoorwaarden het best zijn toegerust. In 
dit verband is het van belang de typische functie van Nederland en België in 'Klein Europa' onder 
het oog te zien d.w.z. de internationale havenfunctie van deze beide landen. 

In de Randstad Holland en in het Belgische Scheldebekken zijn de havens geconcentreerd voor de 
stroomgebieden van Rijn, Maas en Schelde. Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zijn de belang
rijkste havens van de grote Duitse, Belgische en voor een deel zelfs Franse industriegebieden. In 
feite is de toegang van de oceaan naar Klein Europa in het gemeenschappelijk bezit van de beide 
lage landen, waarbij Nieuwe Waterweg en Noordzee-kanaal de noordelijke arm vormen, en de 
Schelde de zuidelijke. En het kan niet anders of op deze functies zal met het groeien van de Euro
markt eveneens een steeds dringender beroep worden gedaan. Men zal er derhalve op bedacht 
moeten zijn deze zeehaven-functie verder te ontwikkelen en daarvoor voldoende ruimtelijke moge
lijkheden te bewaren. Daarnaast valt een toenemende tendens te constateren om bepaalde basis
industrieën aan de kust te vestigen, waarbij het voor de hand ligt dat hiervoor wederom voorname
lijk het kustgedeelte van het deltagebied in aanmerking komt. Nu zijn de mogelijkheden voor der
gelijke industrievestigingen langs de Noordzeekust beperkt. Naast overwegingen van ruimtelijke 
aard (die vooral in het westen van Nederland een rol spelen), houden deze beperkingen verband 
met bepaalde topografische en geologische factoren, terwijl ook rekening gehouden moet worden 
met de toenemende diepgang van de zeeschepen. 
Voor wat Nederland betreft voldoen de mondingen van Nieuwe Waterweg en Noordzeekanaal 
aan vele eisen. De ruimtelijke mogelijkheden zijn daar echter beperkt, zeker in verhouding tot de 
aanzienlijke uitbreidingen van de primaire industrieën, welke in het kader van de Europese markt
verbreding en van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap verwacht kunnen worden. 
De Westerschelde bezit in dit opzicht zeer grote mogelijkheden, zowel aan zijn Zeeuwse zijde 
(omgeving Vlissingen-Middelburg-Terneuzen), alsook aan de Brabantse kant (in de omgeving van 
het voormalige Kreekrak). 
De zee dringt hier over een breed front tot diep in het achterland, waardoor de kustlijn plaatselijk 
als het ware ver naar achteren is geschoven. Enerzijds is het daardoor mogelijk een landinwaarts 
gelegen zeehaven te maken, toegankelijk voor grote schepen, anderzijds zullen de verbindingen 
met het achterland ideaal te maken zijn. Het gebied zal in de naaste toekomst gelegen zijn aan een 
kruispunt van spoor-, land- en waterwegen, terwijl gerekend kan worden op een groot arbeids
potentieel dat zich bovendien snel uitbreidt. Door de uitvoering van het Deltaplan tenslotte zal, in 
de vorm van het zogenaamde Deltameer, een groot zoetwaterbekken ter beschikking van de indu
strie komen. De ruimtelijke mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Tussen Bath en de hoge Bra
bantse oever liggen enige duizenden hectaren grond, thans gedeeltelijk nog bestaande uit water en 
schorren. Voor de bijbehorende woongebieden is aan de Brabantse zijde een uitgestrekt gebied 
beschikbaar, bestaande uit zandgronden, in het bijzonder in de omgeving van het hoog gelegen 
Bergen op Zoom. 
Het is duidelijk dat het vestigen van industrieën aan de Westerschelde in feite een krachtiger 
exploitatie van de zuidelijke arm van de Eurodelta betekent en een versterking van het Schelde
bekken. Het is in dit verband van belang op te merken dat door de ontwikkeling van de Benelux 
hel weinig z.i11 rnee1 lieefL urn vau Je Ra11J~taJ HullanJ en hel SchelJeLekken le spreken als van twee 
strikt gescheiden economische gebieden. In feite is bezig te ontstaan één groot West-Europees 
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havencomplex, waarin oude tegenstellingen als die van Antwerpen-Rotterdam verdwijnen. Het is 
van groot belang voor de economie van de Benelux-landen dat de mogelijkheid die de Wester
schelde biedt voor een verbreding van de havenfunctie van de Eurodelta, zo doeltreffend mogelijk 
wordt benut. 
Het probleem van het Westen is, dat het - zoals alle grote industriële conglomeraten - een sterke 
tendens bezit om versneld verder te groeien. Om verschillende redenen, welke hiervoren zijn be
schreven, leidt dit op den duur tot een voor de Randstad zelf ongewenste ontwikkeling, terwijl de 
ontplooiing van de andere gewesten er door wordt belemmerd. Om een en ander in de toekomst 
in de hand te kunnen houden, is het noodzakelijk de grote kansen welke de Westerschelde biedt, 
zo spoedig mogelijk ten nutte te maken. 

B. Noord-Brabant 

De ruimtelijke mogelijkheden op zichzelf zijn in Noord-Brabant zeer groot. Deze provincie is in 
oppervlakte - na Gelderland - de grootste in Nederland en aanzienlijk dunner bevolkt dan Noord
en Zuid-Holland. Ze onderscheidt zich van de beide Bollanden echter vooral door een geheel 
andere kernenstruktuur. Afwijkend namelijk van het westen, waar de bevolking is samengebald 
om een drietal concentratiepunten, is in Noord-Brabant sprake van een duidelijke lineaire ontwik
keling over de gehele lengte en diepte van het territoir. Hierdoor is de typische en gunstige moge
lijkheden biedende 'Brabantse stedenrug' ontstaan. De stedelijke kernen welke voorbestemd zijn 
om ook in de toekomst de grootste groei der bevolking op te nemen, zijn gelijkmatig over de 
provincie verdeeld. Hun onderlinge afstanden variëren van 20 tot 30 km, waardoor de schaal van 
de stedelijke opbouw aanzienlijk groter is dan in het westen des lands en alleen reeds daardoor 
meer mogelijkheden verschaft. De grote schaal van de kernenstruktuur wordt duidelijk uit de 
vergelijking met het stedelijke landschap van de Randstad Holland. Dan nl. blijkt dat de ruimte 
in overvloedige mate aanwezig blijft, ook na het jaar 2000. 

De conclusie is, dat voor ruimtelijke moeilijkheden, zoals die zich reeds thans in de randstad 
Holland voordoen, in Noord-Brabant in het geheel niet gevreesd behoeft te worden. 
Het voorgaande resumerende kunnen wij het volgende naar voren brengen. 
I. De overbelasting van de Randstad Holland in economisch en demografisch opzicht maakt het 

tot een nationaal belang dat, naast de ontwikkeling aldaar, elders in de Rijn-, Maas- en Schelde
delta een overeenkomstige zeehavenfunctie tot ontwikkeling wordt gebracht. 

2. Het gebied rond de Westerschelde, zowel in Zeeland als in West-Brabant, vormt een der weinige 
goede mogelijkheden in dit opzicht en in feite de enige mogelijkheid. 

3. De centrale ligging van West-Brabant geeft aan de in dat gebied te verrichten investeringen een 
extra-economische waarde. Een rol hierbij speelt de verwachting, dat door de ontwikkeling 
van de Europese integratie (o.a. Euromarkt en Europese Kolen- en Staalgemeenschap) de 
typische havenfuncties van Nederland en België krachtig uitgebreid zullen moeten worden. 

4. De ruimtelijke mogelijkheden zijn in Noord-Brabant zeer groot. Door de gunstige opbouw van 
de zogenaamde 'stedenrug' en de uitgebreidheid van de provincie behoeft voor een congestie 
als in de Randstad Holland geen vrees te bestaan. 

16 



Hoofdstuk II 

DE ECONOMISCH-GEOGRAFISCHE SITUATIE VAN 
NOORD-BRABANT 

In het voorgaande komt alreeds tot uitdrukking, dat het tot ontwikkeling brengen van westelijk 
Noord-Brabant een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren tot de oplossing van de ruimtelijke 
problemen van westelijk Nederland. Het is thans onze taak na te gaan, of ook in ander dan ruimte
lijk opzicht de voorwaarden aanwezig zijn die westelijk Noord-Brabant een dergelijke belangrijke 
functie zouden kunnen doen vervullen. In dit hoofdstuk zal daartoe allereerst de economisch
geografische situatie van dit gebied nader worden bezien. 

I. DE LIGGING VAN DE PROVINCIE IN ZIJN GEHEEL 

Nog rond de eeuwwisseling moest Noord-Brabant een overwegend agrarische provincie worden 
genoemd. Van de beroepsbevolking werkte toen 41% in de landbouw. Wel omvatte de groep 
nijverheid reeds 36% van de beroepsbevolking, doch deze bedrijvigheid droeg bijna geheel een 
ambachtelijk karakter. Thans, ruim een halve eeuw later, is het aandeel van de landbouw gedaald 
tot 14%, terwijl dat van de nijverheid tot 40% is gestegen. Daarnaast is ook de relatieve bezetting 
van de andere bedrijfstakken, zoals handel en verkeer, evenals de dienstsector, krachtig toegenomen. 
De veranderingen in de economische struktuur van het gewest ten gunste van de industriële 
bedrijvigheid zijn het gevolg van een proces dat reeds decennia duurt, al is er een duidelijke ver
snelling waar te nemen. 
Dat de economische ontwikkeling van Noord-Brabant een zo grote vlucht heeft kunnen nemen is 
des te merkwaardiger indien men bedenkt, dat de provincie in het staatkundige geheel van ons 
land altijd een duidelijk randligging heeft gehad. Weliswaar was Noord-Brabant gelegen in de 
onmiddellijke nabijheid van de uiterst belangrijke industriegebieden die in de Rijn- Maas- en 
Scheldedelta zijn ontstaan. Doch de provincie kon van die gunstige omstandigheid in het verleden 
nauwelijks profijt trekken, aangezien deze grote economische concentraties over 3 naties verdeeld 
waren. 
De komende integratie van Europa zal de economische betekenis van deze gebieden op zich zelf en 
ten opzichte van elkaar nog vergroten. De Benelux-ontwikkeling wijst de richting aan waarin deze 
Europese integratie zich zal bewegen. 
Naarmate Benelux en Euromarkt meer werkelijkheid worden, zal de arbeidsverdeling tussen de 
grote West-Europese industriegebieden leiden tot een krachtige uitbouw van het verkeerswegen
en scheepvaartwegenstelsel in dit deel van West-Europa. 
Dit nu vormt voor Noord-Brabant een belangrijk gegeven. De provincie ligt namelijk op het kruis
punt van de aslijnen welke de Randstad Holland, het Belgische Scheldebekken, het Duits-Belgisch 
Maasbekken en het Ruhrgebied met elkaar verbinden. De centrale ligging van Noord-Brabant 
zal er noodzakelijkerwijze toe leiden, dat de te verwachten verbetering en uitbreiding van het inter
nationale transportsysteem van wegen en waterwegen zich voor een belangrijk deel op het grond
gebied van deze provincie zal voltrekken. 

Het is nodig dat wij in ons denken ons tijdig los maken van toestanden die snel bezig zijn tot het 
verleden te gaan behoren. Met het vervagen van de grenzen tussen de naties van West-Europa 
zullen nieuwe mogelijkheden ontstaan. De geweldige voordelen die Nederland en België door 
hun ligging in de Rijn- Maas- en Scheldedelta bezitten, zullen leiden tot een nog doeltreffender 
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exploitatie van de economische bestaansbronnen van deze beide landen. Noord-Brabant zal daarin, 
onder andere door zijn gunstige ligging, een belangrijke rol kunnen spelen. Verwachtingen be
treffende een krachtige economische ontplooiing van dit gewest steunen overigens ook op andere 
overwegingen. De ruime arbeidsmarkt en het reeds bestaande industriële 'klimaat' zijn voor de 
ontwikkeling in het jongste verleden van grote betekenis geweest. Er is in nationaal verband boven
dien een natuurlijk proces van decentralisatie te constateren van industriële activiteiten vanuit het 
zogenaamde 'westen des lands' naar 'overig nederland'. Deze tendens houdt allereerst verband 
met wijzigingen in de technisch-economische mogelijkheden, zoals uitbreiding en verbetering van 
het communicatie- en transport-systeem, verdergaande specialisatie en arbeidsverdeling, spreiding 
van het technisch onderwijs enz. Daarnaast spelen ook natuurlijke en andere vestigingsfactoren een 
belangrijke rol. 
Wanneer men het voorgaande in aanmerking neemt, zal het geen verwondering wekken, dat de 
vrij sterke spontane decentralisatie in de na-oorlogse periode zich in zo sterke mate is gaan richten 
op de provincie Noord-Brabant. Naarmate de onderlinge verbindingen nog meer worden bekort 
en verbeterd zal dit verschijnsel ongetwijfeld toenemen. Het lijkt dan ook niet in het nationale 
belang te zijn, indien men er naar zou streven het arbeidsapparaat te verzwakken van een gebied, 
dat èn op zich zelf beschouwd in staat is de produktiefaktoren op rationele wijze te combineren èn 
het van nature aangewezen complementaire industriegebied moet worden geacht van de inderdaad 
unieke, maar voor de daar niet onontbeerlijke bedrijven ook zeer kostbare N ieuwe Waterweg . 

2. DE POSITIE VAN WEST-BRABANT 

Het is in het bijzonder het westelijke deel van Noord-Brabant dat het aangewezen complementaire 
gebied lijkt te zijn van de Nieuwe Waterweg-ontwikkeling. Uit het feit dat sinds het einde van de 
tweede wereldoorlog zich reeds meerdere industrieën vanuit de Randstad in West-Brabant vestigden, 
kan welhaast worden geconcludeerd, dat de Randstad reeds bezig is zich over dit deel van Noord
Brabant uit te breiden. 
Ook in Benelux-verband moet de ligging van West-Brabant uitzonderlijk gunstig worden genoemd, 
in de onmiddellijke nabijheid van de beide wereldhavens Rotterdam en Antwerpen, derhalve aan 
twee zijden gebonden aan de grote toegangen van de Eurodelta. Want de Eurodelta, het geheel van 
de grote havenmondingen van Rijn, Maas en Schelde, is gemeenschappelijk bezit van Nederland en 
België. Ze bestrijkt een breed front van de Noordzeekust, en reikt van het Noordzeekanaal tot aan 
Zeebrugge. 
De grote scheepvaartwegen van de Rijn- Maas- en Scheldedelta omspoelen Brabants grenzen en 
aan zijn zuid-westelijke hoek reikt de Noordzee tot aan de hoge rand van zijn kust. Alle natuurlijke 
vestigingsfactoren, die een grote ontplooiing van het gebied mogelijk maken, zijn hier aanwezig. 
Toch is het juist West-Brabant, dat in zijn ontwikkeling achter gebleven is bij de andere delen van 
de provincie. In tegenstelling tot Oost-Brabant, waar de vestiging vrij aanzienlijk is geworden, 
is West-Brabant een gebied waar een omvangrijke pendel naar andere delen van Noord-Brabant 
en de Randstad het tekort aan werkgelegenheid zichtbaar maakt, en het vertrek de vestiging verre 
overtreft. Hier nu schijnt een tegenspraak te bestaan tussen het benadrukken van de gunstige lig
ging van West-Brabant en het constateren van de slechte economische situatie. Men mag in dit geval 
inderdaad de nadruk leggen op 'schijnt'. Het is immers zo, dat zelfs het meest gunstig gelegen gebied 
gedoemd is achter te blijven indien men verzuimt de voor ontsluiting noodzakelijke voorzieningen 
te treffen. Inderdaad is de oorzaak van het achterblijven van West-Brabant te wijten aan het feit dat 
gedurende enige decennia vele werken achterwegen zijn gelaten die tot de noodzakelijke ontslui
ting van dit gebied konden leiden. West-Brabant heeft ernstig geleden omdat het Belgisch-Neder
lands overleg omtrent een Schelde-Rijnverbinding niet tot een beslissing kwam. Deze verbinding 
werd tot nu toe niet tot stand gebracht. Ook de zeer bescheiden eisen welke Noord-Brabant ter 
verbetering van de waterwegen meende te moeten stellen, zowel voor de scheepvaart als voor de 
afwatering, werden in verband met de onzekerheid omtrent het zogenaamde' Antwerpen-Moerdijk-
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kanaal' afgewezen. Zelfs bleven belangrijke verbeteringen aan het verkeerswegennet achterwege. 
Het mag dan ook geen verwondering wekken dat het kort na de oorlog gelanceerde provinciale 
'Plan voor de Welvaart', dat als geheel met succes werd bekroond, voor wat westelijk Noord
Brabant betreft beneden het wenselijke is gebleven. 
Van de twee industriële centra in het uiterste zuid-westen, Roosendaal en Bergen op Zoom, slaagde 
slechts de eerste er in een bevredigende uitbreiding van de werkgelegenheid te bereiken. Plaatsen 
als Zevenbergen, Steenbergen, Oudenbosch en Etten, welke waren aangewezen als nieuw te ont
wikkelen industriecentra, slaagden hierin niet of slechts ten dele. De beide laatstgenoemde konden 
dit pas nadat het betreffende rayon directe financiële steun van het rijk kreeg in het kader van de 
'Regeling Ontwikkelingsgebieden'. De sociale gevolgen van dit alles vervullen de provinciale en 
plaatselijke autoriteiten met zorg. De op grote schaal optredende pendel vormt een bedreiging voor 
het gezinsleven. Bij iedere daling in de conjunctuur blijkt dit verschijnsel nog eens te meer de voor
loper van een snel om zich heen grijpende werkloosheid. Een ingrijpende verbetering van de economi
sche struktuur is de noodzakelijke voorwaarde voor een verbetering in deze zorgwekkende toestand. 
Gelukkig kan als vaststaand worden aangenomen, dat aan het achterblijven van West-Brabant 
spoedig een einde zal komen. De vraagstukken rond de eventuele aanleg van een scheepvaartkanaal 
van Antwerpen naar de Rijn zullen voor de economische ontwikkeling van dit gewest niet langer 
een belemmering vormen. Na een periode van aarzeling en wachten is de zekerheid gekomen, dat 
thans in West-Brabant die werken kunnen worden uitgevoerd, welke voor de ontsluiting van dit 
deel van de provincie nodig zijn. Deze plannen zijn afgestemd op de behoeften van de streek en er 
op gericht de ontwikkeling van het gewest te bevorderen, in het bijzonder de industriële ontwikke
ling. In verband met de gunstige ligging van West-Brabant in het Deltagebied is daarbij niet slechts 
aandacht geschonken aan ontsluiting door middel van verkeerswegen, maar in het bijzonder ook 
door scheepvaartwegen. Zij zijn voorts aangepast aan de belangrijke besluiten, die de Nederlandse 
volksvertegenwoordiging heeft genomen met betrekking tot de afsluiting van de zeegaten (het 
Deltaplan). Dit Deltaplan, primair gericht op de beveiliging van Zuid-Westnederland tegen over
stromingen, o.a. door verkorting van de kustlijn, zal uiteindelijk grote invloed hebben op de ont
wikkeling van West-Brabant. 
Belangrijke factoren hierbij zijn in de eerste plaats het wegvallen van de eb- en vloedverschillen. 
Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de scheepvaart, de waterafvoer, de watervoor
ziening en de recreatie. 
Het wegvallen van de eb- en vloedverschillen, gepaard aan de vorming van zoetwaterbekkens, is 
niet alleen voor de industrialisatie van belang, maar ook voor de land- en tuinbouw. 
Het is waar, dat bij het streven naar vergroting van de werkgelegenheid de industrie dominant is en 
moet zijn ten opzichte van de landbouw. Dit neemt echter niet weg, dat de land- en tuinbouw pijlers 
zijn waarop de economie van het gewest mede steunt. En in sociaal opzicht moet het agrarische 
deel van de bevolking van grote waarde worden geacht voor een gezonde en harmonische opbouw 
van de samenleving. 
In de tweede plaats is van belang de bouw van een dam in het V olkerak en een brug over het 
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Haringvliet. Dit brengt namelijk het gunstige gevolg met zich mee, dat de barrière van de grote 
rivieren tussen de Randstad Holland en West-Brabant wordt doorbroken. 
In het kader van het Deltaplan is over deze nieuwe oeververbinding namelijk een primaire verkeers
weg geprojecteerd, die Rotterdam en Antwerpen een zeer korte onderlinge verbinding, en West
Brabant een belangrijke nieuwe ontsluiting zal geven. De afstand tussen deze beide wereldhavens, 
welke thans 90 km bedraagt, zal daardoor met 18 km worden bekort. Dat deze weg, waarvan het 
spoedig tot stand komen ook door de provincies Zuid-Holland en Zeeland van groot belang wordt 

TIENJARENPLAN VOOR DE UITBREIDING 
VAN DE ANTWERPSE HAVENS 

geacht, voor de ontwikkeling van West-Brabant van 
grote betekenis zal zijn, behoeft nauwelijks nadere 
toelichting. De afstand tussen Bergen op Zoom en 
Rotterdam, welke thans (via Breda) 79 km bedraagt, 
zal na aanleg van de 'Zoomweg' zijn teruggebracht 
tot 5 6 km, welke afstand niet heel veel meer is dan 
die naar Antwerpen (40 km). 

··-." ...... ".~ Daarmee zal Bergen op Zoom, gelegen halverwege 
de beide sleuteldragers van de noordelijke en 
zuidelijke poort van de Eurodelta, Rotterdam en 
Antwerpen, een uitermate gunstige positie innemen. 
Bergen op Zoom, dat in 1866 zijn verbinding met 
de Westerschelde en daarmee met de Noordzee en 
met Antwerpen verloor toen ten behoeve van de 
spoorwegverbinding met Zeeland het Kreekrak 
werd af gedamd, ziet reikhalzend uit naar het ogenblik 
waarop deze verbinding weer wordt hersteld. 

Zoals Rotterdam thans met een gedurfd plan oprukt 
naar de Noordzeekust, zo ook maakt Antwerpen zich 
op zijn havengebied in noordelijke richting tot aan 
de Nederlandse grens uit te breiden. 

Het lijkt een natuurlijk proces dat deze ontwikkeling zich op Nederlands gebied, in Noord-Brabant 
en in Zeeland, zal voortzetten. Beide provincies hebben te dien aanzien concrete plannen en werken 
nauw samen. In beide zijn de vestigingsvoorwaarden gunstig. Voor wat Noord-Brabant betreft: 
zoals hiervoren reeds is gesteld, en in de hoofdstukken IV en V nader zal worden beschreven, bezit 
het in zijn zuid-westhoek een direct aan de Westerschelde grenzend gebied, waarvan de hoge zand
gronden voor een industrialisatie uitermate geschikt zijn. Het gebruiken van deze mogelijkheid zal 
een der voornaamste middelen zijn voor een ingrijpende verbetering in de economische structuur 
van het westelijke deel van de provincie. 
Het achterblijven van West-Brabant heeft lang geduurd, te lang. De gevolgen voor zijn ontwikke
ling zijn vrij ernstig geweest. Thans is de tijd gekomen waarop de opgelopen achterstand kan wor
den ingehaald. Zoals in het voorgaande reeds te kennen is gegeven, zal het bij dit inhalen stellig 
niet blijven. Het is te verwachten, dat West-Brabant door zijn gunstige ligging in de Rijn-, Maas- en 
Scheldedelta geroepen zal worden een functie te vervullen als een nieuw en belangrijk industrie
gebied. Enerzijds als het van nature aangewezen gebied voor decentralisatie van bedrijven uit de 
Randstad, anderzijds als een gebied waar de noodzakelijke verbreding van de zeehavenfuncties op 
economische en doeltreffende wijze kan worden gerealiseerd. 
De hiervoor nodige plannen zullen tijdig gereed moeten zijn. 
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Hoof dst11k JIJ 

HET BEVOLKINGSVERLOOP EN DE ONTWIKKELING VAN DE 
WERKGELEGENHEID IN WEST-BRABANT 

Wij zullen thans de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de economie van Westelijk Noord
Brabant nader bezien. Daartoe zal de demografische situatie en de toestand betreffende de werk
gelegenheid van dit gebied worden geanalyseerd. Een vergelijking met de ontwikkeling van de 
provincie Noord-Brabant in zijn geheel kan daarbij niet worden gemist. Wij zullen deze hieronder 
aan een beschouwing van de West-Brabantse problematiek vooraf laten gaan. 

A. De provincie Noord-Brabant 

I. HET BEVOLKINGSVERLOOP 

a. Algemeen 
De provincie Noord-Brabant wordt gekenmerkt door een sterke groei van de bevolking ~ de 
laatste decennia. Deze ligt boven het Nederlands gemiddelde, terwijl dit laatste, vergeleken met het 
omringende buitenland, toch al hoog genoemd moet worden. 
Deze groei vindt zijn oorzaak in de geboorteoverschotten, als gevolg van een vrij grote nataliteit 
die gepaard ging met een sterk verminderde sterfte. De rol welke vestiging en vertrek hierbij hebben 
gespeeld is, indien we de provincie in zijn geheel beschouwen, van veel minder belang geweest. 
Wel is de emigratie naar het buitenland in de jaren na de 2e wereldoorlog toegenomen, doch de 
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vestiging van personen uit andere provincies 
in Noord-Brabant is in die mate versterkt, dat 

SAMENSTELLING VAN DE GROEI DER PROVINCIE 
NOORD·BRABANT IN 10-JARIGE PERIODEN SEDERT1880 

(1 N ABSOLUTE CIJFERS) 

de emigratie er vrijwel door wordt gecompen- x 
1000 

seerd. Wanneer wij het bevolkingsverloop van 
Noord-Brabant over een langere periode be
zien, tekent zich een merkwaardig beeld af. 
Het blijkt dan dat tussen l 880 en l 910 de groei 
door geboorteoverschotten in absolute en in 
relatieve zin niet groot was. In verhouding 
daarmede echter was het vertrek (naar het 
westen des lands) aanzienlijk. 
De toeneming van de groei na 19 l o is het 
gevolg van grootscheepse ontginningen van 
braakliggende en woeste gronden, maar vooral 
van de toen reeds sterk opkomende industria
lisatie. 
Na 1910 zette deze industrialisatie zo krachtig 
door, dat de vertrekoverschotten na l 920 
allengs zelfs overgingen in vestigingsover
schotten (binnenlandse migratie). De groei 
van de bevolking ten gevolge van de grote 
geboorteoverschotten is dan echter zo belang
rijk geworden, dat de vestigingsoverschotten, 
evenmin als de na 1945 optredende vertrek
overschotten, doorslaggevend zijn. Van belang 
is wel te constateren, dat na 1945 de vertrek
cijfers geheel bepaald worden door migratie 
naar het buitenland. 
In de periode 1931-1935 bedroeg het vertrek 
naar het buitenland 721 personen, hetgeen op 
slechts l 2 % van de totale migratie neerkomt. 
Tussen 19 3 6 en l 940 was dit reeds toege
nomen tot 3962 personen (5 3 % van het totaal). 
Doch in de na-oorlogse jaren (1951-1956) wies 
de emigratie naar het buitenland aan tot niet 
minder dan 19820 personen. Juist in dit tijdvak 
echter deed zich ten opzichte van het binnen
land een vestigingsoverschot voor van 8756 
personen, waardoor het effect van de emigratie 
werd verkleind. In het afgelopen jaar (1957) 
bleek de migratiebalans juist in evenwicht te 
zijn. De groei van de provincie was toen 
24484 personen, terwijl het geboorteoverschot 
2448 3 bedroeg. 
De verminderde invloed van vestiging en ver
trek in de jaren na de eeuwwisseling blijkt 
duidelijk uit de nevenstaande figuur, waarin de 
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vertrek- en vestigingscijfers voor de verschillende perioden zijn aangegeven in verhouding tot de 
omvang van de geboorteoverschotten. Het jaar 1910 blijkt in dit opzicht een keerpunt te zijn. 

De caesuur tussen de ongunstige situntie vnn het Noordbrnbnnt::;e verleden en de voor::;poedige 
economische ontwikkeling van de laatste halve eeuw ligt duidelijk in dat jaar. 

24 



b. Prognose betreffende de bevolkingsgroei 
Volgens recente berekeningen zal de bevolking van de provincie Noord-Brabant in het tijdvak 
van 1957 tot 1980 groeien van 1 426 ooo tot ruim 2 ooo ooo personen.* 
De vermoedelijke emigratie naar het buitenland is op dit getal reeds in mindering gebracht. Hoe 
deze groei zich verhoudt tot die van Nederland in zijn geheel toont de grafiek op blz. 22. 
Het voor Nederland geraamde inwonertal van 13,5 miljoen personen in 1980 is ontleend aan een 
berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek.** 

2. DE ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID EN DE TOENEMING VAN D E 

BEROEPSBEVOLKING 

De zeer sterk toegenomen bevolking heeft gedurende de periode van 1930 tot heden in de eigen 
provincie een bestaan kunnen vinden. Dat dit mogelijk was is een gevolg geweest van de eveneens 
verrassend grote uitbreiding van de werkgelegenheid. 
De noodzaak tot expansie van de Brabantse werkgelegenheid vond in die periode niet alleen zijn 
oorsprong in de grote natuurlijke aanwas der bevolking, maar werd nog versterkt door de af
vloeiing van werkkrachten uit de landbouw. Deze bedroeg in Noord-Brabant verhoudingsgewijs 
namelijk het dubbele van de afneming in geheel Nederland. Wanneer we de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in Noord-Brabant in het tijdvak van 1930-1950 in ogenschouw nemen, blijkt dat 
de expansie van de werkgelegenheid te danken is geweest aan een krachtige uitbreiding van de 
nijverheid*** en van de dienstensector. 

TABEL I. TOTALE WERKGELEGENHEID IN NEDERLAND 1930 EN 1950 (AANTAL BEROEPSPERSONEN) 

Takken van Toeneming ( +) 
werk- in 1930 in 1950 of afneming ( - ) 

gelegenheid abs . in% abs. in% abs. in % 

Nijverheid 1085000 37 1 591 000 41 506 000 + 47 
Landbouw 637 000 22 682 000 17 45 000 + 7 
D iensten 1202000 41 1 646 000 42 444 000 + 37 

Totaal 2 924 000 100 3 919 000 100 + 995 000 + 34 

Vergelijken we de toeneming van de werkgelegenheid van Noord-Brabant met die van het gehele 
land, dan blijkt dat de vergroting van de werkgelegenheid in Noord-Brabant reeds in de periode 
1930-1950 relatief groter was dan in het rijk, namelijk 39% voor Noord-Brabant, tegenover 34% 
voor geheel Nederland. 

TABEL 2. TOTALE WERKGELEGENHEID IN NOORD-BRABANT 1930-1950 (AANTAL BEROEPSPERSONEN) 

Takken van Toeneming ( +) 
werk- in 1930 in 1950 of afneming ( - ) 

gelegenheid abs. in% abs. in% abs. in % 

Nijverheid 148 000 44 232 000 49 + 84 000 + 56 
Landbouw 97 000 29 89 500 19 7 500 - 8 
Diensten 93 000 17 148 000 32 + 55 000 + 60 

Totaal 338 000 100 469 500 100 + 131 500 + 39 

* D it is een zuiver demografische prognose, waarbij is aangenomen dat de groei van de provincie gelijk zal zijn 
aan het verwachte geboorte-overschot. 
** Op het berekende getal van 14,2 miljoen inwoners is een aftrek toegepast van 17 ooo personen per jaar ten gevolge 
van emigratie. 
*** Voor een goed verstaan van de in dit hoofdstuk gehanteerde begrippen 'nijverheid' en 'industrie' zij opgemerkt 
dat onder deze begrippen hier het volgende moet worden begrepen: 
'inJustrie::' = he::t totaal Je::r in<lustrielc:: be::<lrijve::n me::t me::e::r Ja11 10 arbe::i<le::rs, e::xdusie::f Je:: buuwvakkc11. 
'nijverheid' = industrie + ambachten + bouwvakken. 
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Bij verdere vergelijking is allereerst opvallend het tempo waarin tussen 1930 en 1950 de Brabantse 
achterstand in de dienstensector ten opzichte van het land voor een belangrijk deel werd ingehaald. 
De grote toeneming van de groep 'diensten' is allereerst te verklaren uit het feit dat Noord-Brabant 
een betrekkelijk jong industrieel gewest is. In een dergelijk geval gaat namelijk de industriële 
ontwikkeling en de daarmee verband houdende bevolkingsgroei aan het optrekken van het ver
zorgingspeil vooraf. Daarnaast is de toegenomen verstedelijking een belangrijke oorzaak. Stedelijke 
gemeenschappen plegen nu eenmaal een hoge verzorgingsgraad te hebben. Voorts heeft ongetwijfeld 
ook de sociale en culturele emancipatie van het gewest een rol gespeeld (o.a. het onderwijs). 
De toeneming in de dienstensector heeft in Noord-Brabant in alle daartoe behorende economische 
groepen plaats gevonden, in het bijzonder echter wel in de groothandel, banken e.d. Maar, al was 
de procentuele toeneming in de dienstensector groter dan in de nijverheid, voor de verruiming 
van de werkgelegenheid was deze laatste groep van nog meer betekenis, omdat de toeneming in 
absolute cijfers hier aanzienlijk groter was. In de groep nijverheid was het vooral de industriële 
werkgelegenheid die de grootste vooruitgang boekte. 
In de periode 19 5 0-19 5 7 is de ontwikkeling van de Nederlandse economie zeer gunstig geweest 
voornamelijk door een met kracht doorgevoerd industrialisatie-programma. 
Blijkens de telling van de A.I.S. nam de zuiver industriële werkgelegenheid in Nederland in die 
periode met 120 ooo arbeidsplaatsen toe.* Volgens dezelfde bron nam de zuiver industriële werk
gelegenheid in Noord-Brabant toe van 164 ooo in 1950 tot 193 ooo in 1957, een toeneming derhalve 
met 30 ooo arbeidsplaatsen. Dit wil zeggen dat van de totale Nederlandse industriële werkgelegen
heidsvergroting in de onder de A.I.S. vallende bedrijven, in de periode 1950-1957 niet minder dan 
een kwart in Noord-Brabant werd gerealiseerd. Ook indien we de ontwikkeling van de Noord
brabantse industriële werkgelegenheid vergelijken met die in de andere Nederlandse provincies, 
kan deze niet anders dan gunstig worden genoemd. In geen andere Nederlandse provincie was -
in absolute cijfers gerekend - de toeneming van de industriële werkgelegenheid zo groot als in 
Noord-Brabant. 

TABEL 3. DE TOENEMING VAN DE INDUSTRIËLE WERKGELEGENHEID IN DE NEDERLANDSE PROVINCIES TUSSEN 

SEPTEMBER I950 EN SEPTEMBER I957 (BRON : MAANDSTATISTIEK VAN DE NIJVERHEID FEBRUARI I958) 

aantal aantal 
nieuwe nieuwe 
arbeids- arbeids-
plaatsen plaatsen 

Groningen 2000 Zuid-Holland 17000 
Friesland 5000 Noord-Holland 12000 
Drenthe 4000 Utrecht 4000 

Noord-totaal 11000 West-totaal 33000 

Overijssel 9000 Noord-Brabant 30000 
Gelderland 15000 Limburg 21000 

Oost-totaal 24000 Zuid-totaal 51000 

Zeeland (Zuid-West) 1000 Nederland (totaal) 120000 

Uit bovenstaande tabel blijkt nogmaals van hoe grote betekenis de groei van de Brabantse industrie 
is geweest voor de Nederlandse economische ontwikkeling in de afgelopen 7 jaren. De toeneming 
was aanzienlijk groter dan die van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tezamen en zelfs 
groter dan die van Noord- en Zuid-Holland tezamen . 

.+. Algemene Industrie Statistiek - Deze heeft betrekking op bedrijven met Io en meer werknemers (exclusief bouw
nijverheid). 
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Deze tabel toont voorts ook aan dat de tweede na-oorlogse industriële ontwikkelingsfase zeker niet 
eenzijdig op het westen des lands geconcentreerd is geweest. Plaatst men in dit verband de pro
centuele groeicijfers van de Randstad-provincies naast die van Noord-Brabant, dan is men zelfs 
geneigd het tegendeel aan te nemen. Immers, al is de industriële werkgelegenheidsvergroting in de 
drie westelijke provincies in absolute cijfers nog altijd belangrijk te noemen, vergeleken bij de 
procentuele groei van Noord-Brabant en Limburg, en ook van Gelderland, vertoont die groei 
duidelijk de invloed van de huidige algemeen optredende tendens tot matiging van de concentratie. 
Bedroeg nl. de procentuele groei in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht respectievelijk 9% , 
7% en 8% , in Noord-Brabant was deze in dezelfde periode 18% tegenover z.2 % in Limburg en 15 % 
in Gelderland. 
In de dienstensector was de toeneming van de werkgelegenheid in Noord-Brabant in de periode 
1950-1957 eveneens zeer groot. De trend in de periode 1930-1950, die duidelijk wees op een 'in
halen' van de achterstand ten opzichte van het rijk, zette zich door. Van de totale landelijke toe
neming van de werkgelegenheid (voor mannen) in de dienstensector, werd 17% in de provincie 
Noord-Brabant gerealiseerd. Met een toeneming van zz% van de mannelijke beroepsbevolking in 
de dienstensector kwam Noord-Brabant wederom ver boven het landelijk gemiddelde van 11 % uit. 

B. West-Brabant 

De begrenzing van het gebied. Naar het noorden, het westen en het zuiden is westelijk Noord-Brabant 
als economisch-geografisch gebied vrij scherp afgebakend door de omringende waterwegen en de 
grens met België. Aan de oostelijke zijde moeten Breda en Oosterhout stellig worden gerekend 
tot het West-Brabantse gebied te behoren. Deze kernen, alsook Geertruidenberg en Raamsdonksveer 
zijn echter ook nauw verbonden met het oostelijk aangrenzende gebied van Midden Brabant. Reeds 
om deze reden heeft het zin een onderscheid te maken tussen het West-Brabantse gebied met en 
zonder het oostelijke randgebied. Deze onderscheiding heeft in de huidige omstandigheden echter 
vooral daarom betekenis, omdat de gevolgen van de slepende internationale onderhandelingen 
betreffende de waterwegen vooral ten laste kwamen van het westelijke klei- en zandgebied. Veel 
meer namelijk dan steden als Bergen op Zoom en Roosendaal is het gebied rond Breda reeds inge
schakeld in het bestaande verband van de grote 
verkeers- en scheepvaartwegen. Voorzover in 
het onderstaande deze onderscheiding van be
lang is, zal in die gevallen worden gesproken 
van 'Groot West-Brabant' en het 'Ontwikke
lingsgebied West-Brabant'. 

I. HET BEVOLKINGSVERLOOP 

a. Algemeen 
De hierboven onder A sub 1 geschetste groei 
van de bevolking was niet gelijkmatig over 
de provincie verdeeld. Regionaal bestaan er 
verschillen. 
Hoewel de groei van de West-Brabantse bevol
king op zich zelf vrij sterk is, bleef deze toch, 
als gevolg van de genoemde belemmerende 
factoren, achter bij het provinciale gemiddelde. 
Dit geldt vooral voor het meest westelijke deel: 

====:J 10K.M 

: ···._:: .. •' 

ONTWIK KELINGSGEBIEO 

GROOT WEST-BRABANT 

het 'ontwikkelingsgebied West-Brabant'. De groei werd in sterke mate beïnvloed door een vrij groot 
vertrek uit de kleistreek naar andere delen van de provincie en het rijk. 
Bij de beschouwing van het groeibeeld van de provincie in zijn geheel is duidelijk geworden, dat 
de invloed van de vestigings- vertrekoverschotten niet doorslaggevend is geweest. Deze stelling 
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gaat voor het 'Ontwikkelingsgebied West-Brabant' echter niet geheel op. 
Terwijl het totaal vertrekoverschot van de provincie Noord-Brabant tussen de jaren 1910-1957 per 
saldo slechts 2% van het geboorteoverschot bedroeg, was dit in het ontwikkelingsgebied 28% . 
In dit verloop had het kleigebied het grootste aandeel. De uittocht van(grotendeels jonge) mensen 
uit dit gebied bedroeg daar namelijk ruim 68%. 
In de periode l 9 51 tot l 9 5 6 bleek dit cijfer zelfs te zijn opgelopen tot ongeveer 77% van het ge
boorteoverschot. De ontwikkeling van het zandgebied, waar enige niet onbelangrijke industrieker
nen liggen, is meer bevredigend te achten. Het vertrek uit dit gebied in de jaren 1910-195 5 kwam 
overeen met ongeveer 7% van het geboorteoverschot. 
Vooral dank zij de door overheidsmaatregelen gestimuleerde industriële ontwikkeling in het 
zogenaamde probleemgebied Etten-Oudenbosch-Rucphen toonde het zandgebied in de periode 
1951-1957, voor wat betreft het bevolkingsverloop, een gunstig beeld. In deze periode ontstond 
zelfs een vestigingsoverschot dat in omvang overeenkwam met 21% van het geboorteoverschot. 
Hoewel dit vestigingsoverschot mede gunstig is beïnvloed door vestiging van militairen, kan het 
zeker als een symptoom van een gunstiger economische ontwikkeling worden gezien. 

b. Prognose betreffende de bevolkingsgroei 
I . Het ontJvikkelingsgebied. Afgezien van de economische tendenties kan worden aangenomen dat de 
groei van de bevolking binnen dit gebied, op grond van eigen natuurlijke aanwas, zal verlopen 
volgens de curve in de bovenstaande grafiek. 
In 1980 zal de bevolking dan zijn toegenomen van 208 800 personen in 1957 tot 300 ooo personen 
in 1980. 
2. Gebied' Groot West-Brabant'. (derhalve met inbegrip van Breda, Oosterhout, Geertruidenberg e.o.) 
Van dezelfde veronderstelling uitgaande zal de bevolking in dit gebied tussen 1957 e.n 1980 toe
nemen van 376 500 tot 530 ooo personen. 
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2. DE ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID EN DE TOENEMING VAN DE 

BEROEPSBEVOLKING 

a. A/geJJJeen 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid in West-Brabant in de laatste decennia heeft met die van 
de provincie niet geheel gelijke tred gehouden. Niettemin valt er in de laatste jaren in deze ont
wikkeling een opgaande lijn te constateren. Immers, de werkgelegenheid in West-Brabant rnim in 
de periode I 95o-19 5 7 met 1 5 % toe, en bleef daarmee slechts 2 % beneden de toeneming in de gehele 
provincie. Dit resultaat is voor 5 0% het gevolg geweest van de door de rijksoverheid krachtig 
gestimuleerde maatregelen om in het zogenaamde 'Ontwikkelingsgebied West-Brabant' (Etten
Rucphen-Oudenbosch) de industriële werkgelegenheid te vergroten. 
Hoezeer dit succes ook tot tevredenheid mag stemmen: het is niet geheel voldoende geweest om 
het zeer grote aanbod van arbeidskrachten te kunnen opvangen. Dit blijkt onder andere uit de 
hoge vertrekcijfers van het kleigebied en uit de vrij omvangrijke lange afstands-pendel. 
Onder pendel verstaat men het heen en weer trekken van werknemers tussen de woonplaats en de 
werkgelegenheid in andere gebieden. In 1947 bedroeg de uitgaande pendel van mannen in West
Brabant (per saldo) 3 300 personen. Ondanks de expansie van de regionale industriële werkgelegen
heid (zie boven) nam de pendel in de daarop volgende jaren nog toe, waardoor deze in 1956 per 
saldo ruim 9000 bedroeg. 

TABEL 4. PENDEL-SALDO ONTWIKKELINGSGEBIED WEST-BRABANT PER JUNI 1956 

Breda 
Rotterdam 
Zuid-Holland (excl. Rotterdam) 
Overig Brabant 
Overige provincies 
België 
Ambulant* 

Totaal 

1750 mannen 
1900 mannen 
1350 mannen 
450 mannen 
800 mannen 
450 mannen 

2300 mannen 

9000 mannen 

Massale pendel kan bezwaarlijk worden beschouwd als een bevredigende oplossing van het werk
gelegenheidsprobleem. De aan de - ongeschoolde - pendelarbeider geboden werkzaamheden 
hebben, zowel economisch als sociaal, een marginaal karakter. Het economisch-marginale blijkt 
thans duidelijk, nu de afzwakking van de hoogconjunctuur de werkloosheid in dit gebied weer 
doet oplopen. 
Het sociaal-marginale blijkt uit de sociologische onderzoekingen welke in verschillende gemeenten 
zijn gedaan. 
Het pendelverschijnsel wijst op een tekort aan werkgelegenheid binnen het ontwikkelingsgebied 
van West-Brabant zelf. Zoals wij hieronder zullen zien, is het afvloeien van een groot aantal arbeids
krachten uit de landbouw een der oorzaken daarvan. Het zou echter simplistisch zijn hierin de 
primaire oorzaak voor het pendelverschijnsel te zien. Deze moet veeleer worden gezocht in het feit 
dat West-Brabant geen gelegenheid heeft gehad de openbare voorzieningen (wegen, scheepvaart
wegen, haven e.d.) aan te passen aan zijn in beginsel gunstige ligging. Daardoor konden zich name
lijk niet in voldoende mate die industrieën vestigen, welke West-Brabant voor de verbetering van 
zijn werkgelegenheidsstruktuur nodig heeft. Beide factoren: het vrijkomen van arbeidskrachten 
uit de landbouw en de structuur van de werkgelegenheid zullen wij thans nader beschouwen. 

I . Het vrijkomen van arbeidskrachten 11it de landbouw. 
Reeds eerder is in dit hoofdstuk geconstateerd dat de afvloeiing van arbeidskrachten uit de land
bouw in de provincie Noord-Brabant in sterker mate plaats heeft gevonden dan gemiddeld voor 
het gehele land het geval is geweest. In de periode 1930-1950 bedroeg de relatieve afneming in 
Noord-Brabant zelfs het dubbele van die in Nederland. 

* Wisselende werkgemeente of meer dan één werkgemeente. 

31 



In West-Brabant heeft dit verschijnsel in verhouding tot het provinciale gemiddelde nog grotere 
afmetingen aangenomen. Vooral in de periode l 9 5 o- l 9 5 7 was dit het geval. Het totale verlies aan 
agrarische werkgelegenheid in de provincie Noord-Brabant had betrekking op 13 250 personen 
(een vermindering met 14%). Ruim 6000 hiervan, bijna de helft dus, kwam voor rekening van West
Brabant. In deze korte periode stootte de West-Brabantse landbouw namelijk 32% van het in 1950 
nog aanwezige aantal arbeidsplaatsen af.* Dit betrof, zoals reeds werd gezegd, een aantal van 6000 
personen waarvan 4 5 oo mannen. 
Dat deze afvloeiing van agrarische arbeidskrachten zware eisen stelde aan het werkgelegenheids
apparaat van Westelijk Noord-Brabant, behoeft geen betoog. Bovendien diende in deze periode ook 
nog de normale toeneming van de beroepsbevolking, als gevolg van de natuurlijke aanwas, in het 
arbeidsproces te worden opgevangen. Door de natuurlijke aanwas nam de beroepsbevolking toe 
van 5 3 750 tot 56 300 mannen, derhalve met 2500. 
Om aan de taakstelling te kunnen voldoen was het derhalve noodzakelijk geweest in deze periode 
tenminste 2500 + 4500 = 7000 nieuwe arbeidsplaatsen voor mannen te creëren in de niet-agrari
sche bedrijven. 
Het werkgelegenheidsapparaat van West-Brabant is hiertoe niet in staat gebleken. Weliswaar nam 
de industriële werkgelegenheid in het zandgebied met 1400 arbeidsplaatsen (voor mannen) toe, doch 
in de kleistreek nam deze met 300 af. Ook indien wij de toeneming van de werkgelegenheid in de 
dienstensector in aanmerking nemen, is in de afgelopen 7 jaar een tekort aan werkgelegenheid ont
staan van enige duizenden arbeidsplaatsen. 

2. De structuur van de werkgelegenheid in West-Brabant 
a. De ontwikkeling tot nu toe. Tot rond de eeuwwisseling was West-Brabant (Het ontwikkelingsgebied) 
een agrarische streek met slechts Bergen op Zoom en Roosendaal als centra van niet-agrarische 
werkgelegenheid. Was vóórdien de werkgelegenheid in de landbouw min of meer stabiel geweest, 
de landbouwcrisis aan het einde van de vorige eeuw is het begin geworden van een lange periode 
met ernstige storingen in het economisch leven van West-Brabant. 
Toen de mechanisatie in de landbouw (rond 1890) een aanvang nam leidde dit in eerste instantie 
tot een vermindering van werkgelegenheid. Daarnaast waren inmiddels weliswaar een aantal 
typisch op de landbouw ingestelde industrieën opgekomen, doch deze vermochten de vrijgekomen 
arbeidskrachten slechts gedurende de seizoentijd op te nemen. Bovendien deed zich in de suiker
fabricage die de belangrijkste industrie vormde, een sterke concentratie van bedrijven voor, waar
door de werkgelegenheid opnieuw verminderde. Dit alles leidde tot het ontstaan van een groep in 
de agrarische beroepsbevolking, die slechts gedurende een beperkte tijd van het jaar in het arbeids
proces was opgenomen: de gelegenheidswerkers. 
De landbouw in West-Brabant, vooral in de kleistreek, wordt namelijk in hoofdzaak uitgeoefend 
op grote bedrijven die met grote aantallen landarbeiders werken. Het aantal personen werkzaam in 
de West-Brabantse landbouw in een afhankelijke positie was nog in 1930 zeer hoog, namelijk 74% 
van de mannelijke agrarische beroepsbevolking op de kleigronden, en 64% op de zandgronden. 
(Op de overige Brabantse zandgronden bedroeg dit slechts 51%.) Door de steeds verder gaande 
landbouwmechanisatie, vooral na de dertiger jaren, werden de seizoenen met grote werkgelegen
heid korter, de vraag naar arbeidskrachten in de topseizoenen kleiner, en de groep gelegenheids
werkers groter. 
De landbouwindustrie kon elk jaar - tijdelijk - eveneens grote groepen arbeiders gebruiken, waar
door de categorie gelegenheidswerkers nog toenam. De perioden van geringe werkgelegenheid in 
de landbouw en de landbouwindustrieën vallen namelijk grotendeels samen. 
Tegen de voortdurende verslechtering van de economische omstandigheden konden niet voldoende 
structuurverbeterende maatregelen worden getroffen. Belangrijke werken als verbetering van de 
scheepvaartwegen en havens en zelfs de aanleg van verkeerswegen werden in verband met de 

* Tot de agrarische beroepsbevolk111g ziJn 111 \'<lest-Brabant ook gerekend een aantal losse, ongeschoolde arbeiders, 
die afwisselend zowel in als buiten de landbouw werk zoeken. Hoe groot dit aantal is, is niet bekend. 
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onzekerheid omtrent de veelbesproken Antwerpen-Rijnverbinding opgehouden. Het gevolg hier
van was dat nieuwe industrieën in onvoldoende mate zich in West-Brabant vestigden en dat de van 
oudsher bestaande landbouwindustrieën een onevenredig groot deel van de werkgelegenheid zijn 
blijven uitmaken. Nog in 1957 was 24 % van de industriële werkgelegenheid geconcentreerd in 
(bepaalde branches van) de bedrijfstak 'voedings- en genotmiddelen'. (In Nederland was dit 14 %, 
en in Noord-Brabant 15 %-) 
Dit nu heeft tweeërlei nadelige gevolgen gehad: in de eerste plaats vertoont deze bedrijfstak - naar 
ook in andere delen van het land is gebleken - niet het vermogen zich uit te breiden en speelt 
daardoor geen rol bij de dringend nodige verruiming van de werkgelegenheid. In dit proces werkt 
de in verhouding zeer omvangrijke 'voedings- en genotmiddelenindustrie' in zekere zin als een 
dood gewicht. De taak van de andere bedrijfstakken wordt er uiteraard extra door verzwaard. 
Een tweede ongunstig verschijnsel is dat in de West-Brabantse voedings- en genotmiddelenin
dustrie de arbeid van ongeschoolde jeugdigen een groot deel van de werkgelegenheid uitmaakt, 
hetgeen een andersgerichte industrialisatie uiteraard niet bevordert. 
b. De toekomstige ont111ikkeling. De prognose betreffende de groei van de bevolking in het 'Ontwik
kelingsgebied' van West-Brabant geeft aan dat het inwonertal tussen 195 7 en 1980 zal toenemen van 
207 ooo tot ongeveer 300 ooo personen, een groei derhalve van circa 93 ooo personen. Dit houdt 
tevens in dat de beroepsbevolking, die thans ruim 69 ooo personen omvat, in dat jaar een getal van 
110 ooo zal hebben bereikt, een toeneming dus met 41 ooo personen. 
Om de gewenste economische ontwikkeling van West-Brabant mogelijk te maken, zal tenminste 
voor de vermeerdering van de beroepsbevolking van het gebied zelf, voldoende werkgelegenheid 
moeten worden geschapen. 
Zoals in hoofdstuk I is gesteld, moet deze doelstelling, in nationaal kader gezien, te beperkt worden 
geacht, en zal met de mogelijkheid van een aanzienlijk grotere ontwikkeling rekening moeten 
worden gehouden. Het is in dit verband van belang te constateren dat deze uitgebreide en zelfs de 
(beperkte) regionale doelstelling niet zal kunnen worden gerealiseerd, indien de abnormale toestand 
van het verleden, waarin de meest noodzakelijke voorzieningen achterwege moesten blijven, zou 
voortduren. In dat geval namelijk zou, volgens een berekening van het Economisch Technologisch 
Instituut te Tilburg, de toeneming van het aantal arbeidsplaatsen in de periode van 1950-1980 niet 
meer dan 10 5 oo bedragen, tegenover een behoefte van 41 ooo. De totale werkgelegenheid zou dan als 
volgt over de verschillende bedrijfstakken zijn verdeeld: 

TABEL 5· 

Geraamd aantal Toeneming ( +) 
Bedrijfstakken arbeidsplaatsen of afneming ( - ) 

in 1980 sinds 1950 
abs. % 

N ijverheid 25 300 + 9 300 + 58 
Landbouw 11 600 7 000 - 38 
Diensten 5 000 + 1 200 + 32 

Stuwend 

Totaal stuwend 41 900 + 3 500 + 9 

Nijverheid 12 700 + 2 500 + 25 
Verzorgend Diensten 20 400 + 4 500 + 28 

Totaal verzorgend 33 100 + 7 000 + 27 

Algemeen totaal 75 000 + 10 500 + 16 

Wat het door het Economisch Technologisch Instituut geraamde tekort van 41 ooo - 10 500 = 
30 500 arbeidsplaatsen in feite zou betekenen, blijkt pas goed indien men rekening houdt met de 
samenstelling van de bevolking naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling e.d. Dan namelijk 
heeft dit getal betrekking op een groep van de bevolking van ongeveer 80 ooo personen. En aan 
gezien de geraamde groei van de bevolking slechts weinig groter is, namelijk 93 ooo personen, 
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wil het bovenstaande zeggen dat, indien de huidige toestand bestendigd zou worden, practisch de 
gehele toekomstige groei van de bevolking buiten West-Brabant woon- en werkgelegenheid zou 
dienen te zoeken. 

NABESCHOUWING 

Dat een gebied niet in staat is om aan de eigen groei van de bevolking voldoende arbeid te ver
schaffen, behoeft op zich zelf beschouwd niet verontrustend te zijn. Zelfs in een hoog geïndustriali
seerd land als Nederland zullen tussen diverse landsdelen verschillen blijven bestaan betreffende de 
mate van geïndustrialiseerd-zijn. Wanneer het echter een gebied betreft, dat door zijn ligging en 
andere, in beginsel gunstige vestigingsvoorwaarden voor een krachtige economische ontwikkeling 
lijkt te zijn voorbestemd, kan zulks bezwaarlijk worden aanvaard. En dit nog te minder omdat 
vaststaat, dat de toestand waarin West-Brabant is komen te verkeren, voor een belangrijk deel is 
ontstaan doordat de voor de ontsluiting van het gebied dringend nodige voorzieningen gedurende 
tientallen jaren zijn uitgesteld omwille van andere dan streekbelangen. 

De onbevredigende gang van zaken kan evenwel worden gekeerd en zelfs in zijn tegendeel worden 
omgebogen. Het is dan echter noodzakelijk maatregelen te treffen waardoor de economische struc
tuur van het gewest op korte termijn kan worden verbeterd. 

Indien de gunstige ligging van West-Brabant in de Benelux en in het Deltagebied daadwerkelijk 
wordt gebruikt, zullen zich hier industrieën kunnen vestigen die door hun expansief karakter in 
staat zijn voor de sterke groei van de bevolking voldoende werkgelegenheid te scheppen. De ont
wikkeling van de Nederlandse industrie in de na-oorlogse periode en de verwachtingen die men ten 
aanzien hiervan in het kader van de snel tot leven komende Euromarkt mag hebben, maken het 
zeer gewenst te streven naar een versterkte vestiging van industrieën in de metaal- en chemische sector. Deze 
bedrijven zijn echter goeddeels aangewezen op vaarwater. Het is dan ook allereerst noodzakelijk 
dat de ontwikkelingsplannen voor West-Brabant mede gericht zullen zijn op vestigingvanindus
trieën aan vaarwater. De totaal onvoldoende havenvoorzieningen van het gewest zullen daartoe 
in vergaande mate moeten worden verruimd. De verschillende waterwegen zullen bevaarbaar moe
ten worden gemaakt voor grotere scheepstypen en onderling moeten worden verbonden. Daar
naast zal met spoed dienen te worden overgegaan tot de aanleg van verkeerswegen, opdat het 
gebied ook te land uit zijn isolement zal worden verlost. 

Hierboven is een economische prognose gesteld naast een prognose betreffende de groei van de 
bevolking door natuurlijke aanwas. Het stellen van een economische prognose is echter alleen dan 
verantwoord, indien daarbij volledig is rekening gehouden met het beleid dat ten aanzien van de 
verschillende gebiedsontsluitende voorzieningen zal worden gevoerd. 
De gegeven economische prognose moet dan ook zo worden gezien, dat de beschreven ongunstige 
ontwikkeling slechts te verwachten is, indien de huidige toestand zou voortduren. Gelukkig staat 
vast dat in West-Brabant thans die werken zullen worden uitgevoerd, welke het gebied voor zijn 
economische ontwikkeling behoeft. Intussen is het niet zo, dat met het uitvoeren van de verschillende 
projecten op het gebied van de waterwegen, verkeerswegen e.d. de economische situatie plotseling 
zal zijn opgeklaard. Het zal noodzakelijk blijken te zijn de eerste periode te overbruggen door 
plaatselijk maatregelen te treffen die een opleving van de economische activiteit kunnen stimuleren. 
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Hoojdstuk IV 

DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE INFRASTRUCTUUR VAN 
WEST-BRABANT 

Uit het voorgaande is gebleken dat de economisch-geografische situatie in West-Brabant tezamen 
met de ruimtelijke mogelijkheden een gunstig kader vormen voor een grote ontwikkeling. Tevens 
is vastgesteld, dat in dit gebied thans en in de toekomst op een groot arbeidsreservoir kan worden 
gerekend. Nu zal in dit hoofdstuk nader worden onderzocht of de toekomstige infrastructuur van 
West-Brabant in staat zal zijn de voorziene ontwikkeling op te vangen en in welke opzichten even
tuele aanvullingen noodzakelijk respectievelijk gewenst moeten worden geacht. 
Daarbij zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan: 
r. Het verkeerswegennet. 
2. Het spoorwegennet. 
3. Het waterwegennet. 
4. Vestiging van industrieën aan vaarwater. 

I. DE VERKEERSWEGEN 

a. De primaire noord-zuidverbindingen 
In verband met de ligging van West-Brabant in het deltagebied van de Benelux vragen allereerst de 
verbindingen tussen de Randstad Holland en het Belgische Scheldebekken de aandacht. Van door
slaggevend belang hierbij zijn het aantal en de ligging van de bruggen over de barrière van de grote 

DELTA-p LA N rivieren. Op het ogenblik is slechts één brug 
SC HEM A (de Moerdijkbrug) beschikbaar voor de ver-

A F s L u 1T1 N G EN EN binding met de Randstad Holland. Over deze 
N I EU WE W EG EN brug (in rijksweg nr. 16) moet al het verkeer 

worden geleid van en naar West en Midden
Brabant, Zeeland en Westelijk en Midden
België. Op het ogenblik bewegen zich over de 
Moerdijkbrug per dag ruim 10 ooo motorvoer
tuigen, zodat - bij het huidige tempo van de 
verkeerstoeneming - deze belangrijke oever
verbinding over ongeveer 10 jaar overbelast 
zal zijn, tenzij vóórdien nieuwe oeververbin
dingen worden gemaakt. Inmiddels heeft men 
besloten een tweetal nieuwe bruggen te bouwen 
respectievelijk bij Gorinchem (over de Mer
wede) en bij Willemstad (brug over het Haring

·'o/'= --. .. -l' vliet en een dam door het Volkerak) . De eerste 
is inmiddels in uitvoering genomen, en zal 

is K.M IMEMott11: "'"' TOHICHllMG O/llfWl:llP·OUT•wu lillJlAC.t",, omstreeks 1961 gereed zijn. De tweede wordt 
in het kader van de Deltaplannen gebouwd, en zal waarschijnlijk in 1967 worden opgeleverd. 

Door de brug bij Gorinchem zal een gestrekte verbinding ontstaan tussen Antwerpen en Amsterdam 
(vifl. Rrf':rh1 f'.n TTtrf':c.ht). Van nf':7.f': Vf':rhinc1ing zullen zowd West-Brahant als Mi<l<len Brabant profijt 
kunnen trekken. De grote betekenis van de verkeersweg welke over de V olkerakdam en de Haring-
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vlietbrug geleid zal worden (de 'Zoomweg' of 'Beneluxweg') ligt hierin, dat hij het meest geïso
leerde gedeelte van West-Brabant in feite tot intermediair maakt van de uiterst belangrijke Neder
landse en Belgische zeehavengebieden. Behoudens enkele onderdelen staat het tracee van deze 
verkeersweg vast. 

ZOOM WEG 

b. De pri1J1aire oost-westverbindingen 

..···· ... 
· ..... 

RIJKSWEG NR. 27 

I . De Maasro11te. Voor het oost-westverkeer zal gerekend moeten worden op een verkeersweg 
parallel aan de noordelijke grens van de provincie, die alle aan en nabij de Maas gelegen Brabantse 
industriekernen met elkaar en tevens met de verschillende rivierovergangen verbindt. Deze weg, 
die wij in het vervolg de Maasroute zullen noemen, is voor een deel reeds aanwezig, en wel als 
rijksweg tussen Grave en 's-Hertogenbosch, en als provinciale weg tussen 's-Hertogenbosch en 
Waalwijk (Langstraatweg). Het is noodzakelijk de Maasroute volledig te maken door de nieuwe 
Langstraatweg in westelijke richting door te trekken, en in verbinding te brengen met zowel de 

MAASRO UTE RIJKSWEG NR. 56 

Moerdijkbrug als de Volkerakdam. Bij een doelmatige tracering kan het westelijk gedeelte van de 
Maasroute (tussen de Volkerakdam en rijksweg nr. 16) ook het verkeer vanaf de Volkerakdam naar 
Midden-Brabant (naar Breda en verder) opnemen. 

2. Rijksweg nr. JÓ. Deze verkeersweg vormt de oost-westverbinding tussen Zeeland en Noord-
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Brabant, maar maakt ook deel uit van de belangrijke lange-afstandsverbindingen naar Midden
en Oost-Nederland, Duitsland (Ruhrgebied) en Limburg. De verkeersbelasting van deze weg 
neemt snel toe. Bij een ontwikkeling van het Westerscheldebekken in Zeeland en West-Brabant zal 
het onontkoombaar zijn rijksweg 5 6, welke thans de kommen van Bergen op Zoom, Roosendaal 

····. .. . .. 
" • ..... 

R IJ K S WE G N R. 1 7 

en Etten passeert, door een geheel nieuwe, 
meer zuidelijk gelegen weg te vervangen. Voor 
het gedeelte tussen Roosendaal en Breda heb ben 
de voornemens voor de aanleg van een derge
lijke weg al vrij vaste vorm gekregen. 

c. Diagonaal verbinding 
Rijkstveg nr. IJ. Deze weg verbindt het gebied 
van Bergen op Zoom en Roosendaal met de 
Moerdijkbrug en -via de Maasroute - met de 

"."." .... /:.... ruh·euVwe
1
kbrugkbij Godr~che1 md. Totdat dekddam in 

et o era , geree 1s, za eze weg oo ever-
binding van het gehele gebied van West-Brabant 
(en van Zeeland) met de randstad Holland 
moeten verzorgen. De aanleg van deze belang
rijke diagonaalverbinding is 20 jaar lang uitge
steld als gevolg van de betreurenswaardige 
koppeling met het meergenoemde Antwerpen

Moerdij kkanaal. Thans heeft de Rijkswaterstaat met de aanleg van rijksweg nr. 17 een aanvang 
gemaakt. Vermoedelijk zal het gedeelte van Roosendaal tot Zevenbergen omstreeks 1962 gereed zijn. 

d. De secundaire en tertiaire tvegen 
Naast het net van primaire wegen bestaat behoefte aan een net van verkeerswegen, dat de verdere 
ontsluiting van het West-Brabantse gebied dient te bewerkstelligen. Is het doel van de primaire 
wegen om de verschillende gebieden en de grote industriecentra met elkaar te verbinden, de se
cundaire en tertiaire wegen hebben ten aanzien van de gebiedsontsluiting een aanvullende taaie 
Zij zullen hierbij vooral de verbinding met de kleinere centra tot stand moeten brengen. Door de 
geografische gegevenheden en de ligging van de hoofdverkeerswegen zal het stramien ook hier in 
grote trekken zijn afgestemd op de noord-zuid en oost-westrichting. 
Overigens betreft het hier in de regel verbindingen welke geheel of gedeeltelijk reeds bestaan. Door 
plaatselijke verbeteringen kan het thans onvolledige wegennet echter worden gecompleteerd. 
Voor de kleistreek bieden deze plannen bovendien nog het voordeel dat in de toekomst niet meer 
alle verbindingswegen op de (dicht bebouwde) dijken zullen liggen. Tot de groep van secundaire 
en tertiaire wegen, waarvan het tracee zal worden verlegd of aangevuld, behoren de volgende 
(hoewel deze wegen soms gedeeltelijk samenvallen, zijn zij toch geheel omschreven): 
1. Willemstad-Dinteloord-Steenbergen-Bergen op Zoom-Woensdrecht-Putte. 
2. Nispen-Roosendaal-Oud en Nieuw Gastel-Fijnaart (en daar aansluitend op de Maasroute). 
3. Zundert-Rucphen-Oudenbosch-Fijnaart (en daar aansluitend op de Maasroute). 
4. Moerdijk-Zevenbergen-Etten-Rijsbergen. 
5. Woensdrecht-Huybergen-Zundert-Baarle Nassau, de zogenaamde 'grensweg' (zie hiervoor ook 

blz. 93 onder 'De Recreatie') . 
6. Breda-Etten-Oudenbosch-Fijnaart (en daar aansluitend op de Maasroute). 
7. Breda-Etten-Oudenbosch-Steenbergen-provincie Zeeland (gedeeltelijk op het rijkswegenplan 

aangeduid als rijksweg nr. 18). 

2. AANVULLING VAN HET SPOORWEGNET 

Alge1J1een. De inrichting van het net van spoorwegen in West-Brabant dringt niet tot het nemen van 
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maatregelen op korte termijn. Weliswaar 
dateren de bestaande railverbindingen alle uit 
de 19e eeuw, doch de efficiënte diensten van de 
Nederlandse Spoorwegen hebben tot nu toe 
een goede afwikkeling van het goederen- en 
personenverkeer mogelijk gemaakt. Het is des
ondanks te verwachten dat in de toekomst, 
naast de bestaande verbinding Rotterdam
Roosendaal-Antwerpen, een tweede noord
zuidverbinding noodzakelijk zal blijken te zijn. 
Deze veronderstelling is niet gegrond op de 
frequentie van de bestaande spoorwegverbin
dingen welke van de Randstad naar het zuiden 
voeren. Deze is namelijk veel geringer dan 
binnen het gebied van de drie randstad
provincies het geval is. 

De voortschrijdende Nieuwe Waterwegont
wikkeling, het steeds meer op elkaar aange
wezen raken van de zeehavengebieden van de 
Benelux en tenslotte de verwachte ontwikke
ling van het Westerscheldebekken in West-
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Brabant en Zeeland, maken het echter alleszins gewenst met een nieuwe railverbinding tussen 
Rotterdam en Antwerpen rekening te houden. Reeds thans is het spoorwegverkeer over de Ko
ningshaven te Rotterdam met het oog op de hinder voor de scheepvaart aan beperkingen gebonden. 
Door de bouw van een spoorwegtunnel onder de Nieuwe Maas of de aanleg van een omlegging 
oostelijk van Rotterdam en Dordrecht (Baanhoek) zou in dat opzicht voorlopig wellicht een ver
betering zijn te bereiken. Met het oog op het verkorten van de verbindingen verdient een meer 
westelijk gelegen verbinding echter de aandacht. 

a. De 'Benel11:x.lijn' 
Een nieuwe verbinding vanaf Schiedam (tunnel onder de Nieuwe Maas tussen Vlaardingen en 
Schiedam) over het Volkerak naar het spoorwegknooppunt Roosendaal zou in dit opzicht een 
goede oplossing geven. In elk geval zal de mogelijkheid voor een dergelijke verbinding, die door 
zijn ligging op den duur wellicht de belangrijkste spoorverbinding tussen Nederland en België 
zou kunnen zijn, open gehouden moeten worden. Of het nut zou hebben om ter hoogte van Willem
stad een aftakking te maken in oostelijke richting (naar de Langstraat en 's-Hertogenbosch) valt 
nader te bestuderen. 

b. De 'Kreekraklijn' 
Bij het tot ontwikkeling brengen van het Westerschelde-bekken zou een kortere verbinding voor 
het spoorwegvervoer tussen de havens van Vlissingen - Middelburg, Bath - Woensdrecht (zie 
hieronder ad 4 - 'industrieterreinen aan vaarwater') en het Antwerpse conglomeraat zeer nuttig 
kunnen zijn. Hiertoe zal een nieuwe lijn moeten worden gelegd vanuit de bocht bij Woensdrecht 
in zuidelijke richting, en vervolgens aansluitend op het Belgische spoorwegnet ('Kreekraklijn'). 
Indien het Westerscheldebekken tot ontwikkeling komt, zal met deze voorziening ongetwijfeld 
rekening gehouden moeten worden. 

3· DE SCHEEPVAARTWEGEN 

Het net van waterwegen vertoont ernstige leemten. De tekorten zijn zo nijpend, dat het moeilijk 
valt een classificatie naar urgentie te maken. Elk plan ter verbetering van de Westbrabantse scheep
vaartwegen vertoont twee aspecten. Enerzijds is het nodig de gebrekkige 'rniddenontsluiting' op te 
heffen door de bestaande vaarwegen een grotere capaciteit te geven en ze onderling te verbinden. 
Anderzijds is het gewenst dat de verbindingen van westelijk Noord-Brabant met het Nieuwe 
Waterweggebied en het Scheldegebied worden verbeterd. Tussen deze beide doeleinden ligt in 
zoverre een verband, dat betere verbindingen met Rotterdam en vooral met Antwerpen tevens 
een betere rand- en middenontsluiting tot gevolg kunnen hebben. In het verleden is hierbij tevens 
de door België gewenste verbinding van Antwerpen naar de Rijn in het geding gebracht. Het is 
met het oog op de ontwikkeling van West-Brabant beslist noodzakelijk dat de oplossing van de 
regionale problematiek op het gebied van de waterwegen niet langer wordt gekoppeld aan inter
nationale vraagstukken. Niet slechts de industriële ontplooiing heeft onder het langdurige uitstel 
ernstig geleden, ook de landbouw heeft grote schade ondervonden. Bepaalde verbeteringswerken, 
o.a. die aan de Mark en Dintel en de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet zijn immers niet alleen 
nodig voor de scheepvaart, maar ook dringend noodzakelijk voor de afwatering. 
In het algemeen kan worden gesteld, dat, mede gelet op de groeiende behoefte van de industrie 
aan grotere scheepstypen, het gewenst is de scheepvaartwegen in West-Brabant tot een sluitend net 
uit te breiden en geschikt te maken voor frequente vaart met schepen van 600 ton, met de mogelijk
heid voor incidentele vaart met schepen van 1350 ton. 
Voor het bereiken van dit doel zijn verschillende werken nodig, die voor wat betreft de volgorde 
van uitvoering in drie fasen zijn te verdelen. Met de uitvoering van fase 1 is ten dele reeds een aan
vang gemaakt. Voor de overige projecten worden de plannen thans met spoed in gereedheid ge
bracht. 
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Fase I. 

a. Verbetering van de vaart op Breda en Oosterhout. Hiertoe is noclig verbetering van Mark en Mark
kanaal tussen Breda en Oosterhout en verbreding en verclieping van het Wilhelminakanaal vanaf 
Oosterhout tot aan de uitmonding van de Donge bij Geertruidenberg. Annex hieraan is een ver
betering van een gedeelte van het Wilhelminakanaal oostelijk van Oosterhout. 
Het gedeelte van de Mark tussen Breda en Markkanaal wordt binnenkort aanbesteed. 
b. Voort-zetting van de JVfarkverbeteringnverken. Het gedeelte vanaf het Markkanaal tot aan de kruising 
van de Mark met rijksweg nr. 16 is gereed. Het direct westwaarts daarbij aansluitende gedeelte 
staat op het punt om uitgevoerd te worden. H et verdere gedeelte tot aan Dintelsas is in project 
gereed. 
c. Verbetering van de vaart op Roosendaal. Dit houdt in het maken van een verbinding tussen de Mark 
en de Vliet (Mark-Vlietkanaal) en een verbetering van de Vliet tot aan de haven van Roosendaal. 

Fasen 2 en}· 
a. De bo111v van een nieuwe sluis in Dintelsas. 
b. Verbetering van de Roode Vaart van Zevenbergen 
tot aan de 11it1J1onding in het Hollands Diep (daarbij 
moet de mogelijkheid open blijven om in de 
toekomst de Roode Vaart buiten de kom van 
Zevenbergen om door te trekken naar de 
Mark). 
c. Verbinding van Bergen op Zoom met het achterland. 
d. Verbinding tussen de Ooster- en de Westerschelde. 
(Hiervoor zij verwezen naar hoofdstuk V ad 3). 

De volgorde der werken in de fasen 2 en 3 staat 
nog niet vast. Hoewel het graven van een 
scheepvaartweg van Bergen op Zoom naar 
het achterland van groot belang moet worden 
geacht, staat juist omtrent de tracering hiervan 

nog weinig vast. Als alternatieve oplossing zou in dit verband ook denkbaar zijn herstel van de 
voormalige hoofdscheepvaartweg langs de westelijke grens van Noord-Brabant. 

4. INDUSTRIETERREINEN AAN VAARWATER 

Bij de uitbreiding van de werkgelegenheid in West-Brabant zal men vooral moeten streven naar 
vestiging van bedrijven in de metaal- en chemische sector (zie hoofdstuk V ad 1 en hoofdstuk VI 
§ 2). Deze bedrijven zijn in veel gevallen aangewezen op vervoer te water ofwel verlangen water 
als supplementaire aanvoerweg. 
Het lig t alleszins voor de hand dat de bestaande industriecentra met havenoutillage, in het bijzonder 
dus Breda en Oosterhout, Bergen op Zoom, Roosendaal en Zevenbergen, dergelijke bedrijven 
op groter schaal dan voorheen aan zullen trekken. De hiervoren omschreven werken tot verbetering 
van de infrastructuur van West-Brabant zullen immers juist deze centra bevoordelen. Breda heeft 
aan de Mark inmiddels reeds een nieuw haventerrein ter grootte van 70 ha bouwrijp gemaakt en 
met de aanleg van een geheel nieuwe binnenhaven met 60 ha industrieterrein te Bergen op Zoom 
zal spoedig worden begonnen. 
Het is van belang na te gaan of door wijziging in de verkeersligging in bepaalde gebieden of 
plaatsen dermate gunstige vestigingsvoorwaarden zullen worden geschapen, dat daar een extra of 
eventueel een nieuwe ontwikkeling te verwachten is. Het lijkt waarschijnlijk dat dit inderdaad 
op de volgende punten het geval zal zijn: 

a. Omgeving Dinteloord-Willemstad. Na de aanleg van de Zoomweg en de Maasroute zal in deze omge-
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ving een knooppunt ontstaan van een internationale verkeersweg (Zoomweg) met een internatio
nale vaarweg (Volkerak) met daaraan gekoppeld een belangrijke regionale verkeersweg (de Maas
route) en een regionale scheepvaartweg (de Mark) en in de toekomst een spoorwegverbinding. 
Om waterstaatkundige redenen is het gewenst voorlopig - dat wil zeggen zolang het Deltaplan 
niet is voltooid - de industrialisatie te doen plaats vinden vauit de Mark en Dintel. De daar aan te 
leggen havens zullen schepen tot 1 3 5 o ton moeten kunnen ontvangen. 

b. 01J1gevingZevenbergen-Moerdefjk. Het gedeelte van de Roode Vaart tussen Zevenbergen en Moerdijk 
zal de basis kunnen vormen van een krachtige industriële ontwikkeling. 
Hoewel Moerdijk reeds nu een ligging bezit die in beginsel gunstig is, hebben enkele ongunstige 
factoren een ontwikkeling van betekenis verhinderd. De Roode Vaart, verbinding tussen de Mark 
en het Hollands Diep, verkeert in een slechte toestand, terwijl de sluis bij Moerdijk veel te klein is. 
De bestuurskracht die nodig was geweest, kon niet worden gevonden omdat Moerdijk als bijkern 
administratief is ingedeeld bij drie gemeenten. Van de aanleg van rijksweg 1 7 en de Maasroute 
alsmede van de verbetering van Roode Vaart en Mark zal allereerst Zevenbergen profiteren. Deze 
kleine industriegemeente heeft reeds een aanzet van enkele belangrijke industrieën (o.a. suiker- en 
metaalbedrijven) en bezit ook overigens alle voorwaarden voor een krachtige ontplooiing in de 
naaste en verdere toekomst. 

c. Bergen op Zoo111-Woensdrecht. In de huidige situatie wordt dit gebied doorsneden door de verkeers
weg en de spoorlijn van Roosendaal naar Vlissingen en heeft het toegang naar de Oosterschelde. 
Door de aanleg van de Zoomweg en rijksweg 17 zal het worden ingeschakeld in het grote verband 
van de internationale verkeerswegen. Reeds daardoor krijgt het gebied een zo sterk verbeterde 
verkeersligging, dat dit op zichzelf al perspectieven opent op een gunstige industriële ontwikkeling. 
Bovendien is er al een industriële aanzet( vooral metaalnijverheid), welke door de nieuwe haven voor 
coasters en binnenschepen (de 'Theodorushaven', die op het punt staat uitgevoerd te worden) 
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belangrijk versterkt wordt. Zijn grootste betekenis echter ontleent dit gebied aan de mogelijkheid 
een aansluiting te verkrijgen aan de Westerschelde, de grote vaarweg van Antwerpen naar de Oceaan. 
Het is technisch mogelijk een, zowel vanuit de Westerschelde als de Oosterschelde toegankelijk, 
zeehavencomplex aan te leggen, dat reikt vanaf Bath in Zeeland tot aan Woensdrecht in Noord
Brabant. 

EEN ZEEHAVEN HIER ZOU GELEGEN ZIJ N AAN EEN KNOOPPUNT VAN ZO GROTE BETEKENIS, DAT EEN 

ONTWIKKELING TE VERWACHTEN IS MET NOG ONOVERZIENBARE MOGELIJKHEDEN. EEN DERGELIJK 

ZEEHA VENGEBIED ZOU BESCHIKKEN OVER EEN OPEN VERBINDING MET DE ZEE EN LIGGEN TUSSEN D RIE 

WERELDHAVENS: ROTTERDAM, ANTWERPEN EN LON DEN, VOORTS GELEGEN ZIJN AAN EEN INTERNA

TIONALE VERKEERSWEG (ZOOMWEG) EN AAN EEN KNOOPPUNT VAN SPOORWEGEN. TENSLOTTE ZOU HET 

DE BESCHIKKING HEBBEN OVER EEN GROOT ARBEIDSPOTENTIEEL, D AT ZICH BOVENDIEN SNEL UIT

BREIDT. 

Gezien het overheersende belang dat de aanleg van een dergelijke haven zou kunnen hebben niet 
alleen voor westelijk Noord-Brabant maar ook voor geheel Zuid-West-Nederland, zal dit project 
in het volgende hoofdstuk uitvoerig worden behandeld. 
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Hoofdstuk V 

DE AANLEG VAN EEN ZEEHAVEN AAN DE WESTERSCHELDE 
TUSSEN BATH EN WOENSDRECHT 

Het Kreekrakplan 
A/ge7neen 
Het project voor de aanleg van een zeehaven in het gebied tussen Bath en Woensdrecht ('Kreekrak
plan'), staat niet op zich zelf, maar maakt deel uit van een door de provinciale besturen van Zeeland 
en Noord-Brabant gezamenlijk geëntameerd plan voor een beoogde doeltreffende ontwikkeling 
van het Westerscheldebekken. (Ontwikkeling zeehavenfunctie). 
In tegenstelling tot de uiterst belangrijke ontwikkeling die op Belgisch grondgebied aan de Schelde 
heeft plaats gevonden (Antwerpen) is de industriële ontwikkeling aan Nederlandse zijde tot nu toe 
van beperkte omvang. In Zeeuws-Vlaanderen heeft zich langs het kanaal van Terneuzen naar 
Gent een regionale nijverheid ontwikkeld, welke nauw aansluit bij het Belgische industriële cen
trum Gent. De aan de noordelijke oever van de Westerschelde gelegen Vlissingse zeehaven bezit een 
bunkerstation en bovendien een grote scheepswerf. De zo juist genoemde studie nu is er in hoofd
zaak op gericht, enerzijds deze beide industriële centra krachtig verder te ontwikkelen en daarnaast 
aan Noordbrabantse zijde een zeehaven aan te leggen in het gebied tussen Bath en Woensdrecht. 
Gezien de verschillen in de sociaal-economische omstandigheden der genoemde gebieden langs de 
Westerschelde is een zeker functioneel onderscheid tussen de hier tot ontwikkeling te brengen 
industriële centra te verwachten. 
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Zal bijvoorbeeld in het Sloe (Zeeland) aanvankelijk vooral gerekend worden op de vestiging van 
arbeids-extensieve bedrijven, tussen Bath en Woensdrecht, in een gebied derhalve dat direct grenst 
aan het volkrijke Noord-Brabant, kan de ontwikkeling van een meer gedifferentieerde zeehaven 
worden verwacht. 
Na hetgeen in de voorafgaande hoofdstukken is geschreven omtrent de wenselijkheid de zeehaven
functies van Nederland over een breder gebied langs de Noordzeekust uit te breiden, behoeft daar
aan thans niets te worden toegevoegd. 
Wij zullen nu nagaan op welke wijze de mogelijkheden van de Westerschelde in de driehoek Bath
Bergen op Zoom-Woensdrecht gebruikt kunnen worden. 
Daarbij zullen niet slechts de voorwaarden worden besproken, waaraan het eigenlijke werkgebied 
zelf zal moeten voldoen, maar zal ook aandacht worden geschonken aan de woonmogelijkheden 
voor het zeer grote aantal arbeidskrachten dat op de zeehaventerreinen werk zal vinden. Het is 
immers geenszins indifferent hoe de woon- en werkgebieden ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd. 
De keuze van beide gebieden is bepalend voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het 
geheel, - zeker bij een zo belangrijk project als het onderhavige-. Achtereenvolgens zullen in het 
onderstaande de volgende punten worden behandeld: 

1. De aard van de te verwachten industrieën. 
2. De grootte van het werkgebied. 
3. De inrichting van het havengebied en de aansluiting op het vaarwater. 
4. De aansluiting op het verkeerswegen- en spoorwegennet. 
5. De uitvoering in fasen. 
6. De kosten van aanleg. 
7. Het functionele verband met de woonkernen. 

I. DE AARD VAN DE TE VERWAC HTEN INDUSTRIEËN 

Het is een wat precaire zaak om voor een bepaald industriegebied bij voorbaat te voorspellen welke 
industrieën zich daar in de toekomst zullen vestigen. Enerzijds laat zich dit in details zeker niet met 
enige exactheid zeggen, en anderzijds mag een dergelijke prognose toch ook niet te globaal zijn 
omdat zij dan vrijwel geen nieuwe informatie oplevert. 
Wat het onderhavige project betreft kan niettemin toch wel een verwachting dienaangaande worden 
uitgesproken. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het welslagen van het zeehavenproject 
verband zal houden met de verwachte toeneming van de havenactiviteiten in het gehele Deltagebied. 
Een indicatie omtrent de aard van deze toeneming kan worden verkregen met behulp van een door 
de Rijksdienst voor het Nationale Plan verrichte studie 'Een verkenning der nationale en regionale 
werkgelegenheid omstreeks het jaar 1980.' 
Weliswaar hebben de onderzoekingen inzake de ontwikkeling van de zeehavengebieden vooral 
betrekking op het z.g. westen des lands, doch er is aanleiding om te veronderstellen dat de conclusies 
van deze studie ten aanzien van de industriële ontwikkeling op essentiële punten in het algemeen 
ook gelden voor een groter zeehavengebied dan het bestaande westen van Nederland, en dat zij 
mutatis mutandis in versterkte mate van toepassing zijn op het gehele zeehavengebied van de Benelux. 
Zoals hieronder in hoofdstuk VI par. 2 ('De industrie') nader is uitgewerkt wijzen de resultaten 
van de bovengenoemde studie op een zeer krachtige toeneming van de metaalnijverheid. Naar ver
wachting zal de werkgelegenheid in deze sector in het westen des lands tot 1980 gemiddeld met 68% 
toenemen. Het laat zich daarom aanzien dat de metaalnijverheid ook in het Kreekrakcomplex de 
grootste plaats zal innemen. Ook in verhouding tot de chemische industrie is deze nijverheid wat 
de werkgelegenheid betreft overheersend te achten. Toch zal ook in de chemische nijverheid de 
vergroting van de werkgelegenheid vrij aanzienlijk zijn. Naar raming zal deze ca. 25 % van die in de 
met~rnlnijverheicl innemc>.n. W:iar het hier vaak 7eer kapit:i.alin tensieve maar terreinextensieve be
drijven betreft kunnen deze bovendien een aanzienlijke terreinoppervlakte beslaan. 
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De voedings- en genotmiddelenindustrie blijkt een aanzienlijk deel van de resterende industrieën 
uit te maken. Van de totale toeneming kan ca. 9% aan deze tak van nijverheid toegeschreven 
worden. 
Wat de overige industrieën betreft kan vooral ook een aandeel worden verwacht van de hout
verwerkende industrieën. Wanneer men, behalve met het bovenstaande, ook rekening houdt met 
de verkeersgeografische ligging, de grondstoffensituatie en de terreingesteldheid, moet het Kreek
rakgebied een gunstige vestigingsplaats worden geacht voor de moderne zware en middelzware 
metaalindustrie en de daarmee samenhangende nevenbedrijven. De vestiging van staal- en ijzer
gieterijen en van andere metaalbedrijven zoals de scheepsbouw, machine- en constructiebedrijven 
(speciaal van grote eenheden) kabelfabrieken, e.d. is stellig te verwachten. Vooral bij vestiging van 
zware metaalnijverheid zal ook de chemische industrie tot ontplooiing kunnen komen. In de 
voedings- en genotmiddelenbranche moet vooral gerekend worden op vestiging van die industrieën 
die op massale aanvoeren van overzee aangewezen zijn. Ontwikkelingskansen zijn voorts ook 
aanwezig voor de houtindustrie- en houtoverslag, de glasindustrie en rubberbedrijven. 
Welke van de bovengenoemde soorten van bedrijven zich op de terreinen aan diep respectievelijk 
ondiep vaarwater zullen vestigen kan niet tevoren worden gezegd. Dit zal in grote mate afhangen 
van het bedrijfsleven, i.c. van de individuele vestigingen door industriëlen. De hiervoren gegeven 
opsomming dient dan ook te worden gezien als een kader waarbinnen de verwachte industriële 
ontwikkeling zich zal kunnen voltrekken. 
De vestiging van havenindustrieën (in het algemeen bedrijven met mannelijke arbeidskrachten) 
zal leiden tot een groot aanbod van arbeidskrachten voor de lichte industrie. Daardoor zal deze 
categorie zich in West-Brabant sterk kunnen ontwikkelen. De aard van deze industrieën maakt het 
waarschijnlijk dat die ontwikkeling zich niet zal beperken tot het zeehavengebied zelf, maar zich 
over een groot deel van het West-Brabantse gebied zal uitbreiden. 

2. DE GROOTTE VAN HET WERKGEBIED 

Een beschouwing omtrent de grootte van de Kreekrakhaven zal altijd moeten uitgaan van de achter
grond van de zeehavenfunctie van Nederland in West-Europa en van de noodzaak om deze functie 
verder te versterk.en en te verbreden (Zie hoofdstuk I ad 3, de 'Parallellisatie'). 
In dat verband moet het grootste belang worden gehecht aan de mogelijkheid tot een aanzienlijke 
uitgroei van het Kreekrakcomplex in de nabije en verdere toekomst. Dit wil zeggen dat in beginsel 
meer waarde moet worden gehecht aan de maximale ruimtelijke mogelijkheden in het gebied 
Bath-Bergen op Zoom-Woensdrecht dan aan de ogenblikkelijke economische behoeften. De moder
ne havenontwikkelingen plegen namelijk met een steeds toenemende terrein-expansie gepaard te 
gaan. 
In dit opzicht is de ontwikkeling aan de Nieuwe Waterweg een leerrijk voorbeeld. Zo nam de 
oppervlakte aan industrieterrein in de Rotterdamse havens tussen 1940 en 195 5 toe met niet minder 
dan 93 % , - een uitbreiding die niet alleen op zich zelf, maar ook ten opzichte van de vermeerde
ring van het aantal daar te werk gestelde arbeidskrachten zeer aanzienlijk was. 
Deze beschouwingswijze brengt enige consequenties met zich mee. In de eerste plaats voor het 
werkgebied zelf. Het voor een verdere ontwikkeling bestemde havengebied zal namelijk ruim 
bemeten moeten worden. Het project zal voorts zodanig moeten zijn opgezet, dat ook het plan 
voor een-uiteraard-vrij bescheiden begin geheel past in, en gemakkelijk kan worden uitgebouwd 
tot een volledige aanleg met gedifferentieerde vestigingsmogelijkheden. 
Wat de grootte van het volledige Kreekrakplan betreft: het omvat een complex gronden met een 
oppervlakte van circa I 600 ha. 
Het wordt naar het westen begrensd door de bestaande zeedijk van de Bath-polder, naar het noor
den door de geprojecteerde primaire weg naar Zeeland, naar het zuiden door de grens met België 
en naar het oosten Joor een Jaar u11lwurpen ve1LinJi11gskanaal naar Je Ooslerschelde en 
Antwerpen. 
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Hoewel de verdeling van de terrein-opper
vlakte over de bassins met diep, respectievelijk 
ondiep vaarwater in de praktijk naar de zich 
voordoende behoefte zal worden bepaald, is in 
dit opzicht een voorlopige verdeling aange
nomen. Daarbij is uitgegaan van de ervaringen 
die in de bestaande zeehavens in West-Europa 
in het algemeen te dien aanzien is verkregen. 
Deze verdeling is zodanig, dat van de totale 
bruto terrein-oppervlakte 1000 ha aan ondiep, 
en circa 400 ha aan diep vaarwater zal zijn ge
legen. 

T O EN EM ING VAN D E OPPERVLAKTE VAN 
Z EEH AV EN S EN DE DAARAAN G EL EG EN 

BE DR IJ FST E RREI N EN 1 N D E 
ROTTE RDAMS E A GGLO MERATI E* 

Na aftrek van de oppervlakte nodig voor de 
aan te leggen wegen, kanalen, insteekhavens e.d. 
resteert dan 730 ha als netto industrie-terrein 
aan ondiep vaarwater. 
Een gedeelte van de totale oppervlakte van 
1600 ha, nl. 3 3 o ha, zal worden verkregen uit 
inpoldering van enige ondiepe gedeelten van de 
Westerschelde. Het is niet uitgesloten dat het 
gebied in de toekomst na verdere inpoldering 
met nog enige honderden hectaren kan worden 
vergroot. 

3· DE INRICHTING VAN HET HAVEN

GEBIED EN DE AANSLUITING OP HET 

VAARWATER 

De hierboven gegeven beschouwingen hebben 
doen zien, dat zowel een industriehaven-bassin 
aan ondiep vaarwater, als een havenbassin aan 
diep vaarwater nodig zullen zijn. D it wil 
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1880 

1895 

1910 

1925 

zeggen, dat het gebied zowel door binnenvaart- 1940 
schepen als door zeeschepen bereikt moet 
kunnen worden. Het is in dit verband van 
belang een duidelijke scheiding te maken tussen 
de toegangen en de ligplaatsen van deze beide 
scheepscategorieën. De ervaring in de bestaande 
zeehavens (waar een dergelijke scheiding door 
allerlei omstandigheden veelal niet mogelijk 
was) heeft geleerd, dat het economisch gezien, 
gewenst is de schaarse en o.a. daardoor zeer 
kostbare zeehaven terreinen uitsluitend te reser- 19 5 5 
veren voor die industriële bedrijven, welke het 

0 40 H A. 

D 120 H A. 

D 206 HA. 

D 332H A 

1877HA. 

3700 H A. 

diepe vaarwater werkelijk behoeven. De andere industrieën dienen bij voorkeur geconcentreerd te 
worden aan de ondiep-vaarwater-bassins. Dit is overigens ook voor het binnenvaren en het verhalen 
van de schepen van groot belang. 
In verband hiermede is de ligging van de toegangen tot het havencomplex vanaf het buitenwater 
en de binnenvaartwegen van betekenis. Het ligt immers voor de hand de eigenlijke zeehaven te 
leggen bij de toegang naar het diepe vaarwater, i.c. de Schelde, en daarnaast de overige bassins 
Le siluercn in aansluiting op de vaarwegen naar het achterland. 
* Ontleend aan de publicatie van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland 'Randstad en Delta'. 
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Nu is, ten behoeve van de vaart met binnenschepen, langs de oostzijde van het gebied een noord
zuid gericht kanaal ontworpen, waarmee naar het noorden een verbinding met de Oosterschelde en 
naar het zuiden met de dokken van Antwerpen tot stand wordt gebracht. 
Wij zullen dit kanaal voortaan het' Benelux-kanaal' noemen. Voor de toegang naar zee via de Wester
schelde zal van een sluis gebruik moeten worden gemaakt. Bij het huidige beloop van de vaargeul 
in de Westerschelde is het mogelijk in de bocht nabij Bath een sluis te bouwen voor coasters en 
voor kleine zeeschepen (tot looo bruto-registerton). Een sluis voor grote zeeschepen echter zal 
op een meer zuidelijk gelegen punt geprojecteerd moeten worden. Het lijkt voor de hand liggend en 
rationeel, hiervoor het medegebruik van de sluis te vragen, die door België - in het kader van het 
z.g. lo-jarenplan voor de uitleg van de Antwerpse haven -westelijk van Zandvliet in het begin van 
het volgend jaar (1960) zal worden gebouwd. In dat geval kan dan naast het evengenoemde 'Bene
luxkanaal' een afzonderlijk toeleidingskanaal voor zeeschepen worden gemaakt, waarlangs deze het 
Kreekrakgebied kunnen bereiken. Het diep-vaarwaterbassin zal in verband daarmede aan de zuid
zijde van het havengebied gesitueerd moeten worden. Het is in dit verband van betekenis op te 
merken, dat hiermee de belangen van beide landen gediend kunnen zijn. Ook België n.l. heeft belang 
bij het tot stand komen van een Nederlands havencomplex aan de Westerschelde. Men denke slechts 
aan de betekenis van het geprojecteerde Beneluxkanaal voor Antwerpen. 
Dit kanaal kan, na de afsluiting van de Oosterschelde, met geringe kosten worden verbonden met de 
vaarweg om Tholen, waardoor de Belgische Rijnvaart niet langer alleen op de Westerschelde is 
aangewezen. Bovendien zou deze vaarweg tussen Antwerpen en de Oosterschelde één sluis minder 
bevatten dan de huidige over Hansweert-Wemeldinge. 
De wederzijdse voordelen zullen er stellig toe bijdragen de onderhandelingen met België te verge
makkelijken. Er zijn overigens meer punten welke gezamenlijk met onze Benelux-partner opgelost 
zullen moeten worden. Zo zal in de toekomstige onderhandelingen o.a. het niveau van het vaar
water onderwerp van bespreking dienen te zijn. Het vaarwater in het gehele werkgebied zal, indien 
enigszins mogelijk, op een zelfde niveau moeten liggen, opdat het contact van de verschillende 
havenelementen onderling onbelemmerd kan plaats vinden. Dit doel wordt op de eenvoudigste 
wijze bereikt, wanneer het gehele bekken op het niveau van de havens van Antwerpen wordt 
gebracht- dat wil zeggen op I.68 m + N.A.P. Een spoedige uitspraak op dit punt is uiterst gewenst, 
omdat vaststelling van het toekomstige peil maatgevend zal zijn voor de noodzakelijke terreinop
hogingen, ook reeds bij uitvoering van de eerste fase van het plan. In verband met het peilverschil 
tussen het havengebied en de Oosterschelde (het Deltameer) zal in het Benelux-kanaal een sluis 
gebouwd moeten worden. De plaats van deze sluis is zo bepaald, dat tussen het buitenhoofd en de 
spoorlijn naar Middelburg een kanaalvak van l 300 meter lengte voor wachtende schepen beschik
baar is. 

De plaats van het zogenaamde basiskanaal - dit is het kanaal dat de sluis te Bath met het Benelux
kanaal verbindt - is nu tevens bepaald, omdat de monding van dit kanaal in het Benelux-kanaal 
achter het binnenhoofd van de sluis moet vallen. 
Voor de ontsluiting door middel van verkeerswegen is in het werkgebied een noord-zuid-en een 
oost-west-verkeersweg ontworpen, waar alle andere industriewegen op uitkomen. De plaats van de 
oost-west-weg valt samen met de scheiding tussen het diep-vaarwater-bassin en het ondiep-vaar
water-bassin, terwijl de noord-zuid-as westelijk van het diepvaarwater-bassin is geprojecteerd. 
Voor de ontsluiting door middel van spoorwegraccordementen kan op eenvoudige wijze gebruik 
worden gemaakt van de spoorlijn Bergen op Zoom-Vlissingen. (Zie hiervoor ook ad 4.) 

4. DE AANSLUITING OP HET VERKEERSWEGEN- EN SPOOR WEGENNET 

Men behoeft niet in details te treden om zich rekenschap te geven van de hoofdelementen welke in 
dit opzicht van belang zijn. Wat elf' vf'.rkf'.f'.rswep;en hetreft: De primaire verkeersweg (Rijksweg) 
naar Zeeland zal buiten het werkgebied moeten vallen, maar er wel dicht langs lopen. Het Benelux-
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kanaal moet zo weinig mogelijk gekruist worden door wegen, aangezien de overgangen uitsluitend 
als hoge bruggen of tunnels gemaakt kunnen worden en daardoor kostbaar zullen zijn. De door
gaande weg langs het havengebied naar Antwerpen zal zo getraceerd moeten zijn, dat tussen deze 
weg en het Benelux-kanaal een strook van minstens 600 meter breed vrij zal blijven. Er is dan vol
doende ruimte beschikbaar voor op- en afritten van de later te maken hoge bruggen of tunnels. 
De aansluiting op het Nederlandse 
spoorwegennet baart- zoals hiervoren 
reeds is gezegd - weinig zorgen. Aan 
de noordzijde van het werkgebied 
zal een rangeer-emplacement aange
legd moeten worden, dat met de spoor
lijn Bergen op Zoom-Vlissingen in 
verbinding kan worden gebracht. Er 
is voorts een havenspoorweg voorzien 
ter verbinding van dit emplacement 
met het omvormingsstation van de 
Antwerpse havens. 

5· DE UITVOERING IN FASEN 

Het spreekt vanzelf dat het Kreekrak
project niet onmiddellijk in zijn volle 
omvang tot uitvoering kan worden 
gebracht. Het tempo van uitvoering 
zal uiteraard op de financiële en eco
nomische omstandigheden worden af
gestemd. De opzet moet dan echter 
zodanig zijn, dat ook bij een bescheiden 
ontwikkeling - zoals voor de begin
periode toch moet worden aangeno
men - niettemin een op zichzelf gaaf 
onderdeel tot uitvoering komt, pas
send in de conceptie voor het grote 
geheel. 
Het plan zal dus in tijdfasen moeten 
zijn ingedeeld, waarin echter ook een 
verdeling in werksferen is verdiscon
teerd. Zoals we hebben gezien is 
immers een scheiding tussen de indus
trieën aan diep en aan ondiep vaarwater 
noodzakelijk. Het is gewenst reeds 
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in de beginperiode voor beide categorieën een vestigingsmogelijkheid te creëren. 

SSENDREC T 

+++++++++~ 

Tot de eerst te maken groep werken mogen worden gerekend: de bouw van een sluis bij Bath voor 
coasters en kleine zeeschepen (tot 1000 bruto registerton), het maken van een basiskanaal en van het 
gedeelte van het Benelux-kanaal tussen het basiskanaal en Zandvliet. 
Het is te verwachten dat ook met de voorbereiding en de uitvoering van de tot de eerste groep 
behorende werken geruime tijd gemoeid zal zijn. Daarom dient ook in de eerste groep van werken 
een indeling naar urgentie gemaakt te worden. Hetgeen minimaal nodig is om een eerste industriële 
aanzet te realiseren zal dan in de eerste fase moeten worden opgenomen. 
Tot deze voor-fase rekenen wij: De bouw van de sluis bij Bath, het maken van het basiskanaal en 
het bouwrijp maken van een gedeelte industrieterrein aan onJiejJ vaat walt:r Lt:r gruutlt: van circa 
100 ha. Ter ontsluiting van het aan te leggen industrieterrein zullen dan nodig zijn: het maken van 
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een spoorweg-raccordement, alsook het aanleggen van een weg ter verbinding met het verkeers
wegennet (aansluitingspunt Hoogerheide in de provinciale weg Woensdrecht-Ossendrecht). Van
zelfsprekend zullen op het industrieterrein zelf de nodige industriewegen en industriesporen gemaakt 
moeten worden. 
Na uitvoering van deze werken, die derhalve moeten worden gezien als het minimum-programma 
van de 1e fase, kan met de exploitatie van 100 ha netto industrieterrein worden begonnen. 
De hier in de aanvang te vestigen bedrijven zullen in deze eerste periode de beschikking hebben 
over een scheepvaartverbinding met de Westerschelde, een spoorwegraccordement en een ver
binding met het verkeerswegennet naar het achterland. In de toekomst zullen zij ook kunnen reke
nen op waterweg-verbindingen met het achterland. 
Deze eerste opzet valt geheel binnen het grondgebied van de gemeente Woensdrecht. 

6. DE KOSTEN VAN AANLEG 

Bij de beoordeling van het kostenbedrag zijn de kosten van het plan in zijn uiteindelijke grootte 
(welke men immers pas na meerdere decennia zal bereiken) niet doorslaggevend. Van overheersend 
belang is daarentegen het kostenbedrag van de eerste aanleg. 
Daarom is een raming gemaakt van de kosten met betrekking tot die groep werken, welke moeten 
worden gemaakt om reeds in de eerste aanleg een voor industrievestiging aantrekkelijk geheel te 
verkrijgen. Aan deze raming is het volgende ontleend: 

a. Werken ter ontsluiting van het gebied 
In beschouwing zijn genomen de ontsluitingswerken voor het gehele complex: 
een schutsluis bij Bath (nuttige kolkafmetingen 18 X 225 m, met tussenhoofd; dorpeldiepte 6,50 m 
- n.a. p. of -4 m. 18 staf). 
voorhaven, havendammen, lichtopstanden, geleidewerken, afsluitdijken tussen sluis en bestaande 
dijken. 
4500 m' basiskanaal. 
5000 m' spooraansluiting. 
2500 m' wegaansluiting. 
8800 m' Benelux-kanaal met één brug. 
voorzieningen ten behoeve van wegen en afwatering. 
grondaankoop. 
tezamen geraamd op f 41 ooo ooo -. 
Indien we er van uitgaan, dat van deze kosten 40% ten laste van het industriecomplex zal komen 
en indien wij voorts de renteverliezen, welke ontstaan uit het tijdsverschil tussen kapitaalsinveste
ring en gronduitgifte, alsmede een lichte prijsstijging na 10 en 20 jaar in rekening brengen, dienen 
deze ontsluitingskosten, omgeslagen over 730 ha netto industrieterrein aan ondiep vaarwater, te 
worden gesteld op rond/ 3,50 per m 2• 

b. Werken voor het gereed maken van de terreinen 
Bij berekening van de kosten voor het bouwrijp maken per 100 ha netto verkoopbaar industrie
terrein, zoals dat in de toekomst successievelijk en naar behoefte kan worden aangelegd is erop 
gerekend, dat bruto 125 ha moet worden opgehoogd en moet worden voorzien van 2500 m' weg, 
2500 m' spoor, 125 m' openbare loswal en de nodige riolering en verlichting. 
De kosten per m 2 netto verkoopbaar industrieterrein komen dan op f 9,Io. 
Bij de eerste 100 ha netto is gerekend op 150 ha bruto op te hogen terrein, 3000 m' weg, 1000 m' 
spoor, 300 m' openbare loswal en extra kosten voor riolering en verlichting. 
Omdat echter de ophoging ten dele kan geschieden met uit de ontgraving afkomstige grond komt 
de raming van deze 100 ha netto toch niet boven f 9 ooo ooo -, zodat de prijs voor het gereed 
maken bedraagt/ 9,- per m2• 

Uit het bovenstaande volgt dus dat de totale kostprijs per m 2 netto verkoopbaar industrieterrein 
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op ongeveer/ I2,JO* kan worden gesteld en dat met een investering van circa 50 miljoen gulden de 
eerste aanleg van de Kreekrakhaven tot stand gebracht zal kunnen worden. 

7. HET FUNCTIONELE EN RUIMTELIJKE VERBAND MET DE WOONKERNEN 

Het verband van de ontworpen zeehaven met de daarbij behorende woongebieden komt vooral 
tot uiting in de plaatskeuze en de grootte der woonkernen. De omvang van het woongebied wordt 
in feite bepaald door het aantal arbeidskrachten dat op de haventerreinen in de toekomstige situatie 
werk zal vinden. Het is derhalve van belang omtrent dit aantal een raming te doen. Wij gaan daarbij 
uit van de hierboven beschreven verdeling van het werkgebied in terreinen aan diep en aan ondiep 
vaarwater, respectievelijk 420 ha en 5 40 ha groot, terwijl voor de bezettingsgraad met arbeiders 
getallen zijn aangenomen (respectievelijk 60 en 8 5 arbeiders per ha), die zijn ontleend aan voorbeel
den in binnen- en buitenland. Wij komen dan tot de volgende becijfering: 
aantal arbeiders op terreinen aan diep vaarwater 400 x 5 5 
aantal arbeiders op terreinen aan ondiep vaarwater 730 X 75 = 

Totale primaire werkgelegenheid rond 

22 ooo arbeiders 
54 750 arbeiders 

77 ooo arbeiders 

Aangenomen mag worden dat naast deze primaire werkgelegenheid een even grote secundaire 
werkgelegenheid zal worden geschapen, waardoor de totale werkgelegenheid resulteert in 143 ooo 
personen. Er van uitgaande dat de beroepsbevolking 40% van de totale bevolking uitmaakt, ziet 
men dat dit getal overeenkomt met een aantal inwoners van circa 3 5 o ooo. Dit getal zal, met het 
oog op de overige industrievestigingen in de bestaande centra, nog enige vermeerdering ondergaan. 
Globaal genomen is het totaal aantal inwoners dat in de omgeving van het zeehavengebied, bij 
uitvoering van het gehele Kreekrakplan gehuisvest moet worden, derhalve te stellen op 400 ooo. 
Dit wil zeggen dat gebieden gereserveerd moeten worden voor de bouw van circa lOO ooo wonin
gen en tot een oppervlakte van ongeveer 3000 ha. 
Wij zullen moeten nagaan waar en op welke wijze voor dit grote aantal mensen de noodzakelijke 
woon- en leefmogelijkheid geschapen zal moeten worden. 
In theorie bestaan daarvoor drie mogelijkheden: 
l. Inpoldering van een gedeelte van de Oosterschelde, 
z. Bebouwing van het gebied Woensdrecht-Huybergen-Ossendrecht, 
3. Uitbreiding van de stad Bergen op Zoom. 
Inpoldering van een gedeelte van de Oosterschelde lijkt in zoverre aantrekkelijk, dat geen grond aan het 
aanwezige landbouw-areaal zou worden onttrokken. Daar staat echter tegenover dat tot de bouw van 
een geheel nieuwe stad besloten zou moeten worden met alle daaraan verbonden -niet te onderschatten 
- moeilijkheden en bezwaren. Bovendien zou daarmede een aanzienlijk oppervlakte van het toe
komstige zoetwaterbekken verloren gaan. Hoewel het scheppen van woonmogelijkheid in de 
Oosterschelde voor de verdere toekomst - dat wil zeggen na voltooiing van het Deltaplan - niet a 
priori verworpen mag worden, komt deze mogelijkheid vooralsnog niet voor uitvoering in aan
merking. 

Bebomving van het gebied Woensdrecht-Hi!Jbergen-Ossendrecht is slechts op beperkte schaal mogelijk. 
Het dorp Huybergen moet, gezien zijn karakter en zijn ligging in aantrekkelijk natuurschoon, 
daarvoor zelfs geheel worden uitgeschakeld. Maar ook Woensdrecht (met Hoogerheide) en Ossen
drecht zouden door een massale woningbouw worden gedenatureerd. In feite zou dit neerkomen 
op het stichten van geheel nieuwe steden. Voor een beperkte uitbreiding, dat wil zeggen met enige 
duizenden woningen, komen Woensdrecht en Ossendrecht wel in aanmerking. Een essentiële 
bijdrage tot de oplossing van het huisvestingsprobleem kunnen zij echter niet leveren. Rilland-Bath 
kan in zijn ligging ten opzichte van de Kreekrakhaven worden vergeleken met Woensdrecht en 
Ossendrecht. 

~· In deze prijs zijn de onderhoudskosten niet opgenomen. Voorhands ts aangenomen dat deze kunnen worden 
gedekt uit haven- en kadegelden e.d. 
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Bergen op Zoo1J1. Onder de gegeven omstandigheden kan alleen Bergen op Zoom worden beschouwd 
als de woonmogelijkheid voor de Kreekrakhaven. De stad is van ouds een belangrijk verzorgend 
centrum voor een uitgestrekt gebied zowel in West-Brabant als in Zeeland. Zijn typisch stedelijke 
kern vormt een voortreffelijk uitgangspunt voor een sterke groei. De ruimtelijke mogelijkheden 
zijn zeer groot en laten toe deze plaats tot een stad van tenminste 200 ooo zielen uit te breiden. 
Gezien het feit dat het hierboven berekende getal van 400 ooo een maximum aangeeft, kunnen de ruim
telijke mogelijkheden van het gebied rond Bergen op Zoom vooralsnog voldoende worden geacht. 
De situering van de stad is uniek: aan de westzijde grenst zij aan de Oosterschelde, aan alle andere 
zijden is de plaats door een gordel van bos en heide omgeven. De ligging ten opzichte van het aan 
te leggen zeehavengebied is eveneens gunstig. In verband met de aard van de daar te verwachten 
industriële bedrijven, met mogelijke hinder door stank en smook, is het handhaven van een onder
linge afstand van enige kilometers alleszins gewenst. Daar de meest zuidelijke rand van het uitbrei
dingsgebied ongeveer 4 km van de industrieterreinen verwijderd blijft, is in dit opzicht geen gevaar 
te duchten. 
De bereikbaarheid van de haventerreinen vanuit de woonwijken laat evenmin te wensen over. De 
spoorlijn Roosendaal-Middelburg passeert door het hart van de stad (grotendeels in een ingraving, 
en daardoor met geringe bezwaren voor de interne stedelijke verbindingen). Ten behoeve van het 
arbeidersvervoer kan daardoor een gemakkelijke en frequente vervoersdienst worden onderhouden. 
Het maken van enige spoorweghaltes bij de woonwijken en de haventerreinen is dan uiteraard 
noodzakelijk, maar zal weinig kosten vragen. Ook voor het transport over de weg zijn verbindingen 
aanwezig of kunnen gemakkelijk gemaakt worden. 
Met het bovenstaande is een perspectief gegeven op de realiseringsmogelijkheid van wat een uiter
mate belangrijk onderdeel van het Kreekrakplan genoemd moet worden: het vraagstuk van de 
volkshuisvesting in de ruimste zin van het woord. Het geeft ook een perspectief op herstel van de 
vroegere functie van Bergen op Zoom als voornaam landelijk handels- en industriecentrum. 
Bergen op Zoom dat in vroeger jaren op het kruispunt lag van de vaarweg van Antwerpen naar de 
zee en van de verkeersweg van Antwerpen rechtstreeks in noordelijke richting naar Holland, zal 
in de naaste toekomst wederom in dezelfde gunstige situatie komen te verkeren. De schaal waar op 
de nieuwe ontwikkeling rond deze stad zich thans gaat afspelen, is echter zeer veel groter dan in 
vroeger dagen. Terwijl eens alle sociaal-economische functies in Bergen op Zoom zelf waren ver
enigd, zullen zij in de toekomst over een groter gebied, over verschillende gemeenten en - een 
uniek geval - zelfs over meer dan één provincie verspreid zijn. Het is noodzakelijk deze schaalver
groting in het ruimtelijk beeld, met een overeenkomstige schaalvergroting in het bestuurlijke vlak 
gepaard te doen gaan. De driehoek Bath-Bergen op Zoom-Woensdrecht zal ook in dit opzicht de 
grootst mogelijke aandacht behoeven. 

HET BESTUURLIJKE EN HET COMMERCIËLE ASPECT 

Na de beschrijving van het zeehavenplan, de technische uitgangspunten en de economische moge
lijkheden is het dienstig enige woorden te wijden aan de bestuurlijke organisatie. Uit het voorgaande 
is reeds duidelijk geworden dat het hier gaat om zeer grote en complexe vraagstukken, waarvan de 
oplossing van overheersend belang is voor een groot gebied, waarbij verschillende gemeenten zijn 
betrokken. 

a. Het bestuurlijke aspect 
In het verleden konden de gemeenten worden beschouwd als betrekkelijk zelfgenoegzame huis
houdingen. In onze tijd echter is o.a. door de toenemende industrialisatie, de interdependentie van 
de gemeenten veel groter geworden. De onderlinge belangen geraken zo nauw met elkaar verweven, 
dat afzonderlijke gemeenten in bepaalde omstandigheden duidelijk een sociaal-economische eenheid 
gaan vormen. Dit heeft weer tot gevolg dat de zelfstandige oplossing van stedebouwkundige en 
andere vraagstukken vaak ongewenGte, althans onvoorziene gevolgen in de anJere gemeeule11 
teweeg kan brengen, tot schade van het geheel. 
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In het Kreekrakgebied zal in de toekomst stellig een dergelijke gewestelijke eenheid ontstaan, 
waardoor op zijn minst een hechte samenwerking van de verschillende gemeentebesturen nood
zakelijk zal zijn. In de praktijk hebben wij in dergelijke situaties gemeenschappelijke regelingen 
zien ontstaan in de vorm van industrieschappen, recreatieschappen e.d. Het is echter zeer de 
vraag of in het onderhavige geval dergelijke deel-oplossingen voldoende zullen zijn en of niet 
bepaalde bestuursregelingen geschapen moeten worden, welke gericht zijn op de behartiging 
der belangen van de conglomeratie als totaliteit. In dit verband zou zijn te overwegen het creëren 
van een staatsrechtelijke figuur, welke de mogelijkheden zou moeten verschaffen voor een integrale 
oplossing van de voornaamste vraagstukken binnen het betreffende gebied. Intussen is het niet 
zo, dat de realisering van het Kreekrakplan van het tot stand komen van een zodanige nieuwe 
bestuursvorm volstrekt afhankelijk is. 
De huidige bestuurlijke organen maken een doelmatige aanpak zeker in het eerste stadium zeer 
goed mogelijk. 

b. Het comJ11erciëïe aspect 
Naast de vraagstukken betreffende de bestuurlijke zijde van het uit verschillende gemeenten bestaan
de gebied is er het probleem omtrent realisatie van het industriecomplex, het eigenlijke havengebied 
zelf, hetgeen wellicht meer een commerciële en organisatorische dan een bestuurlijke aangelegen
heid is. 
De vraag dringt zich op welke de vorm zal moeten zijn, waaronder het industriecomplex het meest 
efficiënt tot ontwikkeling kan worden gebracht. Het is duidelijk, dat - en dit geldt zeker voor het 
beginstadium - een grote dosis commerciële zin en ondernemingsgeest nodig zullen zijn om de 
eerste moeilijkheden te overwinnen en een geslaagde aanzet te realiseren. Er zullen - o.a. met 
buitenlandse ondernemingen - contacten moeten worden opgenomen, en omdat het welslagen van 
het plan toch afhangt van de ondernemers en van de geneigdheid die zij gevoelen om zich in het 
nieuwe gebied te vestigen zal ook in dat verband een zeer snelle besluitvorming op een economisch 
verantwoorde basis mogelijk moeten zijn. Met een dergelijke taak kunnen de besturen van de bij 
het plan betrokken gemeenten bezwaarlijk worden belast. Daar komt in dit geval nog de bijzondere 
moeilijkheid bij, dat het havengebied zich niet alleen over verschillende gemeenten uitstrekt, maar 
ook over verschillende provincies, nl. over Zeeland en Noord-Brabant. Nodig lijkt derhalve een 
organisatie waarin zowel het Rijk, de beide provincies en de bij het plan betrokken gemeenten een 
werkzaam aandeel bezitten en die over voldoende machtsmiddelen beschikt om de exploitatie van 
het geheel op zich te nemen. Men kan in dit verband denken aan een publiekrechtelijke organisatie 
als bijvoorbeeld een havenschap. Hoewel een brochure als deze, niet geschikt is om het probleem 
van de bestuursvorm uitvoerig te behandelen, moge hier toch gewezen worden op de typisch
commerciële mentaliteit, en op de zeer grote energie en besluitvaardigheid, die voor het tot ont
wikkeling brengen van een belangrijk zeehavengebied als het onderhavige, vereist zijn. Het is de 
vraag of in dit geval zelfs een havenschap, in de vorm als wij dit thans kennen, bevredigend zal 
werken. Gewezen moge daarom worden op enkele organisatie-vormen, welke in Engeland in over
eenkomstige situaties zijn toegepast en in de praktijk op verschillende plaatsen tot grote successen 
hebben gevoerd. Wij denken in de eerste plaats aan de zogenaamde 'industrial estates', ten dele 
door de overheid, ten dele door particulieren gecreëerde en geëxploiteerde industrieterreincomple
xen. Deze complexen, waarvan er verschillende in rendabele exploitatie zijn, worden uiteraard van 
alle noodzakelijke aansluitingen voorzien, doch kennen daarnaast ook een aantal centrale voor
zieningen, die in ons land bij het inrichten van industrieterreincomplexen vrijwel nimmer zijn toege
past. Het verdient aanbeveling de daar geschapen mogelijkheden, zowel op bestuurlijk alsook op 
uitvoerend gebied, terdege te bestuderen. 
Daarnaast is het wellicht van betekenis te wijzen op de zogenaamde 'corporations', in Engeland 
ingesteld ten behoeve van de stichting van een aantal nieuwe steden. Ook aan de exploitatie
rekening van deze corporations wordt in beginsel de eis gesteld rendabel te zijn. De rijksoverheid 
treedt als kapitaalverschaffer van deze curpuralions op. Ilet is niet waarschijnlijk te achten dat een 
aanpak van deze materie naar buitenlands voorbeeld, ook al heeft deze gunstige resultaten, zonder 
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aanpassing van de Nederlandse bestuurlijke organisatie in ons land geïntroduceerd zal kunnen 
worden. De beide hier genoemde mogelijkheden bieden op organisatorisch gebied evenwel nieuwe 
gezichtspunten, die in het kader van de uitvoering der hier behandelde plannen zeer zeker de aan
dacht verdienen. Van de mate van ondernemingszin, van de gevoerde progapanda en van de besluit
kracht der leidende personen zal het in sterke mate afhangen of de eerste fase van het plan in korte 
tijd en economisch verantwoord zal kunnen worden uitgevoerd. 
Intussen hebben de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Zeeland besloten een commissie 
in te stellen waarin de direct belanghebbende gemeenten en de beide provincies zijn vertegenwoor
digd. Deze commissie zal de beide aspecten, genoemd onder a en b, nader bestuderen. 

Aan het einde van onze beschouwingen gekomen, kunnen wij trachten een balans op te maken van 
de voornaamste punten die met betrekking tot het project 'Kreekrakhaven' aan de orde zijn. In 
principe zouden deze punten alle gewaardeerd dienen te worden naar het economische voordeel 
dat zij opleveren. Niet alleen evenwel zou dit tot een aantal aanvechtbare berekeningen aanleiding 
geven, doch ook zouden op deze wijze de onmeetbare voordelen, die onmiskenbaar aanwezig zijn, 
onvoldoende tot hun recht komen. Wij beperken ons om deze reden tot een korte belichting van de 
aspecten van het plan. 
Deze aspecten zijn: 
1. Het gebied waarop het zeehavenproject tot ontwikkeling wordt gebracht, heeft een centrale 

ligging temidden van de zeehavens Rotterdam, Antwerpen en Londen, terwijl de verbindingen 
met de grote industriegebieden in Duitsland, België en Frankrijk in de naaste toekomst van 
bijzonder goede kwaliteit zullen zijn. 

2. Het zeehavenproject kan met relatief geringe kosten worden uitgevoerd. Een rendabele exploi
tatie zal bij een lage grondprijs mogelijk zijn. 

3. Ontsluiting van dit gebied dient het Nederlandse belang door bij te dragen tot een beperking 
van de groei der grote steden in de Randstad Holland, welke een onevenredige vermeerdering 
van de gemeentelijke uitgaven dier steden noodzakelijk zou maken. 

4. Uitvoering van het plan draagt niet onaanzienlijk bij tot verhoging van de rendabiliteit van het 
Delta-plan door gebruik te maken van de door dit plan geschapen mogelijkheden. 

5. Uitvoering van het plan dient in hoge mate het West-Brabantse belang door het creëren van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor de sterk groeiende bevolking in dat gewest. 

6. De uitgroei der West-Brabantste steden kan, in tegenstelling tot de Randstad Holland, op vaste 
bodem met lage funderingskosten geschieden. Ook de kosten van aanleg van verkeerswegen 
e.d. zijn om dezelfde reden aanmerkelijk lager. 

7. Voor de toekomstige bevolking zijn grote, tot dusverre nog weinig gebruikte recreatiegebieden 
in de onmiddellijke omgeving voorhanden. 
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Hoofdstuk VI 

Algemeen 

DE RUIMTELIJKE CONSEQUENTIES VAN HET 
ONTWIKKELINGSPLAN VOOR WEST-BRABANT 

In dit hoofdstuk zullen wij nagaan wat in ruimtelijk opzicht de gevolgen zullen zijn van de hiervoren be
schreven voorzieningen. Daartoe zullen wij achtereenvolgens de creatie van woon- en werkgebieden bezien 
en enige beschouwingen wijden aan de land- en tuinbouw, het onderwijs en de recratie. Vanzelfsprekend 
zijn deze onderdelen in een ruim kader bezien en vragen verschillende punten om nadere bestudering. 

§ 1 . Het wonen 

A. DE LIJN DER ONTWIKKELING 

De krachtige groei va,n de bevolking in Noord-Brabant heeft niet alleen tot gevolg gehad dat de sociaal
economische structuur van het gewest zich in de loop der jaren wijzigde van overwegend agrarisch in 
overwegend industrieel, ze is ook gepaard gegaan met een duidelijke verstedelijking. Deze manifesteert 
zich enerzijds in het vervagen van de enkelvoudige tegenstellingen tussen de stad en het dorp (vooral 
sociologisch aspect) en anderzijds in een toenemende geneigdheid van de bevolking om de kleine en grote 
steden als woonplaats te verkiezen boven het platteland en het dorp (vooral planologisch aspect). 

TABEL I. GROEI VAN DE BEVOLKING IN WEST-BRABANT, RESPECTIEVELIJK IN DE CENTRA EN HET LANDELIJK GEBIED 

1900 
1930 
1945 
1950 
1957 

Centra in West-Brabant* 
absoluut relatief 

87 082 
130 900 
188 464 
206 805 
232 410 

100 
150 
216 
237 
266 

TABEL 2. 

Landelijk gebied in West-Brabant 
absoluut relatief 

92 432 
124 981 
121 547 
130 976 
144 009 

100 
135 
132 
142 
156 

GROEI VAN DE BEVOLKING VAN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT BESCHOUWD NAAR CENTRA EN LANDELIJK GEBIED 

1900 
1930 
1945 
1950 
1957 

Centra provincie** 
Noord-Brabant 

absoluut relatief 

289 769 
522 383 
713 264 
792 389 
896 999 

100 
180 
246 
273 
309 *** 

Landelijk gebied in de 
provincie Noord-Brabant 
absoluut relatief 

268 999 
370 088 
435155 
474 873 
528 733 

100 
137 
161 
176 
196 

* Onder de centra zijn gerekend: Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Etten, Oosterhout, Steenbergen en Zeven
bergen. 
** Tot de centra zijn, naast de reeds genoemde westbrabantse steden ook nog gerekend: Tilburg, Waalwijk, 
Dongen, Loon op Zand, Gilze Rijen, Oisterwijk, Eindhoven, Helmond, Best, Geldrop, Valkenswaard, Gemert, 
Deurne, Someren, Budel, 's-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel en Veghel. 
*** De relatieve groei van de zeven grootste gemeenten tezamen is nog sterker nl. 360 in het jaar 1957 tegenover 
100 in 1900. 

57 



Gebleken is verder dat de groei reeds in het verleden de tendens bezat zich te concentreren in de grotere 
kernen. In de onderstaande tabel is aangegeven het groeiende aandeel dat de bovengenoemde grote en 
kleine centra innemen in het totaal van de bevolking van West-Brabant. Ter vergelijking is tevens de 
cntwikkeling in de gehele provincie aangegeven. 

TABEL 3· VERDELING DER BEVOLKING VAN WEST-BRABANT EN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 

Jaar 

1900 
1930 
1957 

West-Brabant 
Centra Rest 

49 
51 
62 

51 
49 
38 

Provincie Noord-Brabant 
Centra Rest 

51 
58 
63 

49 
42 
37 

In dit proces spelen verschillende factoren een rol, waarvan de relatie 'werkgelegenheid-woongebied' een 
der voornaamste is. Het is duidelijk dat de omvang en de aard der werkgelegenheid in het algemeen bepa
lend is bij het kiezen van de woonplaats. Uit onderzoekingen is gebleken dat in de provincie Noord-Brabant 
- en dit geldt ook voor Westelijk Noord-Brabant - de grote en middelgrote kernen het grootste aandeel 
hebben gehad in de vergroting van de werkgelegenheid, zowel in absolute als in relatieve zin. 

TABEL 4. 
TOENAME AANTAL INDUSTRIËLE ARBEIDSPLAATSEN IN NOORD-BRABANT IN DE PERIODE DECEMBER 1950-SEPTEMBER 1957 

Gebieden Kamers Steden Overige kernen 
van Koophandel 

Totaal 1227 
Breda 1 923 w.v. Etten 726 

Breda 5 317 Roosendaal 1 099 w.v. Oudenbosch 272 
Bergen op Zoom + w.v. Rucphen 276 
Woensdrecht 271 w.v. Zevenbergen 200 
Oosterhout 797 

4 090 

Eindhoven 14124 Eindhoven 9 249 Totaal 2848 
Helmond 2 027 

11 276 

's-Hertogen bosch 7 937 's-Hertogenbosch 2 837 Totaal 3042 
Oss 2 058 

4 895 

Tilburg 713 Tilburg 215 Totaal 498 

Waalwijk 1 258 Waalwijk 494 Totaal 1752 

Totaal Noord-Brabant 29 349 Totaal steden 19 982 Totaal overige kernen 9367 

In de hierboven staande tabel is aangegeven hoe de vergroting van de industriële werkgelegenheid in 
Noord-Brabant en in West-Brabant over de verschillende steden verdeeld is geweest. Op het gebied van de 
verzorging is de betekenis van de steden in veel gevallen nog groter. Helaas zijn daaromtrent onvoldoende 
gegeven beschikbaar. Een globaal onderzoek heeft echter uitgewezen dat, terwijl in de 8 grootste gemeenten 
van Noord-Brabant, in 19 5 o ongeveer 42 % van de gehele bevolking woonachtig was, 5 8% van de totale werk
gelegenheid in de handels- en verkeerssector in die plaatsen was geconcentreerd. Aangenomen moet worden 
dat het concentratiegetal voor andere diensten (onderwijs e.d.) nog hoger is. Met het constateren van deze 
feiten schijnt de steeds meer veld winnende opvatting dat de moderne industrialisatie, naast een landelijk
decentraliserende, een re~ionaal-concentrerende tendens bezit, bevestigd te worden. Voor het ruimtelijke 
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beleid van de gemeenten en de provincie is het van groot belang met deze tendenzen rekening te houden. 
Het maakt immers groot verschil ivaar in de toekomst de woon- en werkgebieden gelocaliseerd zullen 
worden. Men mag niet vergeten dat het om een zeer beduidende groei van de bevolking gaat, nl. om de 
vermeerdering van het inwonertal met niet minder dan 50% in nauwelijks 25 jaar. Hiervoor zullen grote 
oppervlakten grond aan de landbouw en de recreatie moeten worden onttrokken. Verder zijn grote som
men geld gemoeid met de huisvesting, aanleg van wegen enz" en in sommige gevallen voor ingrijpende 
vernieuwingen en saneringen van stadscentra. Dit laatste zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer bepaalde 
plaatsen een zodanig grote groei doormaken dat zij hun nieuwe functie pas na een kostbare 'verbouwing' 
kunnen vervullen. 
Ook in de kleine regionale centra is in bepaalde gevallen een niet onbetekenende uitbreiding van de (indus
triële) werkgelegenheid geconstateerd. Doch deze had voor een belangrijk deel Ofwel plaats in gemeenten 
die duidelijk binnen de invloedssfeer lagen van een grote industriekern, Ofwel in gemeenten die konden 
profiteren van directe financiële en andere steun van de rijks- of provinciale overheid. Somtijds was beide 
het geval. 
Uit het voorgaande mag de conclusie worden getrokken dat ook in de toekomst de vergroting van de werk
gelegenheid vooral in de grote en middelgrote industriekernen gevonden zal worden. Dit sluit de verdere 
ontwikkeling van de kleine regionale centra niet uit. Voor een harmonische streekopbouw is het gewenst 
naar een goede verhouding te streven tussen de grote industriekernen, de kleine verzorgende centra en het 
omringende platteland. Het is 1947 samengestelde 'provinciale welvaartsplan', vooral gericht op de ont
wikkeling van de kleine centra, heeft in dit opzicht in de achter ons liggende naoorlogse periode goede 
diensten bewezen. Wij zullen er echter rekening mee moeten houden dat het in de toekomst vooral de grote 
en middelgrote gemeenten zijn die aan de groeiende bevolking werk en huisvesting zullen verschaffen. 
Het behoort tot de taak van de overheid niet slechts hiermee rekening te houden, maar daarin ook waar 
nodig leiding te geven. Zo is het een belang voor de gehele provincie en voor de verschillende delen daarvan 
dat enkele daarvoor in aanmerking komende plaatsen de gelegenheid krijgen daadwerkelijk uit te groeien 
tot grootstedelijke verhoudingen. Bepaalde voorzieningen en manifestaties op wetenschappelijk, cultureel 
en ar.der gebied behoeven namelijk een werkelijk groot-stedelijke concentratie van bevolking en economi
sche activiteiten. Versnippering van krachten op dit stuk moet om verschillende redenen worden voor
komen. 

Voor westelijk Noord-Brabant is het van belang te constateren dat de stad Breda de mogelijkheden in 
zich bergt om in de toekomst zich te ontwikkelen tot een centrum van formaat. Reeds nu is Breda, behalve 
een belangrijk centrum van industriële werkgelegenheid, ook het middelpunt van een aantal centrale 
functies voor een uitgestrekt gebied. De verkeersligging van deze stad kan tot op zekere hoogte worden 
vergeleken met die van Eindhoven. Ook Breda is gelegen aan een kruispunt van verbindingslijnen 
tussen enige van de belangrijkste industriegebieden van Noord-West Europa en de plaats ligt vooral gunstig 
in het kader van de Benelux. Deze verkeersligging zal binnen enkele jaren nog worden verbeterd zodra de 
bouw van de brug over de Merwede (bij Gorinchem) voltooid is. En in de toekomst is in Benelux-verband 
herstel van de vroegere verbinding Rotterdam-Breda-Luik stellig te verwachten. 

Naast het belangrijke werkgelegenheidscentrum Breda komen voor een industriële ontwikkeling in be
ginsel in aanmerking de plaatsen of gebieden welke door een uitgesproken goede verkeersligging en 
ook door een gunstige combinatie van andere vestigingsfactoren in staat zijn industriële bedrijven aan te 
trekken. 
Hierbij kan men onderscheiden: 
A. reeds bestaande kernen die al een betekenende industriële 'aanzet' bezitten, zoals Breda, Bergen op Zoom, 

Roosendaal, Zevenbergen, Etten. 
B. gebieden waar het 'industriële' klimaat nog geschapen moet worden: Bath-Woensdrecht, omgeving 

Dinteloord-Willemstad en Moerdijk (zie ook hoofdstuk IV ad 4). 

De praktijk heeft bewezen dat vestiging van bedrijven het gemakkelijkste daar plaats vindt waar een 
bestaande industriële aanzet bestaat en een voor het betreffende bedrijf gunstige arbeidsmarkt voorhanden 
is. Om deze reden schijnt een eerste ontwikkeling in de onder A genoemde plaatsen het meest voor de hand 
liggend. 
Indien men bij de bovenstaande gebiedsonderscheidine in cle ernepen A en R nok rt>kening houdt met de 
tijdsfasen waarin de verschillende grote werken in West-Brabant tot stand zullen komen, en daarbij uitgaat 
van twee fasen: 
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x. het tijdvak vóór het gereedkomen van de grote werken, 
2. het tijdvak daarna 
dan komt men in grote trekken tot eenzelfde groepering. Zoals meerdere malen in de voorgaande hoofd
stukken is gesteld wettigt de uitzonderlijk gunstige ligging van West-Brabant de verwachting dat dit gebied 
in de toekomst een zeer krachtige ontwikkeling te zien zal geven, welke in omvang en betekenis zal uitgaan 
boven regionale proporties. 
Enkele belangrijke van de in West-Brabant uit te voeren grote werken zullen echter in bepaalde gevallen 
pas na enige tijd kunnen worden uitgevoerd, terwijl andere pas geleidelijk aan tot ontwikkeling zullen 
komen. Zo zal bijvoorbeeld de Zoomweg op zijn vroegst gereed kunnen zijn tegelijk met de dam in het 
Volkerak, d.w.z. vermoedelijk eerst in I967. 
Dnr een industriële ontwikkeling in de omgeving van Dinteloord-Willemstad in sterke mate afhankelijk 
is van de aanleg van deze belangrijke verkeersweg, behoeft op een enigszins betekenende ontwikkeling in 
deze omgeving pas na dat tijdstip te worden gerekend. Met de aanleg van het eerste deel van een zeehaven 
met industrieterreinen in de omgeving van Bath-Woensdrecht. (het Kreekrakplan) kan onmiddellijk worden 
bego'1nen doch een werkelijk grootscheepse ontwikkeling zal eerst na een verdere uitbouw van het project 
mogelijk zijn. 
Aangenomen mag dan ook worden dat het woon- en verzorgingsgebied Bergen op Zoom-Woensdrecht
Ossendrecht vooral in de 2.e fase in sterke mate door het Kreekrakproject Bath-Woensdrecht zal worden 
beïnvloed. 
We mogen derhalve aannemen dat in de eerstkomende Io jaar een economische opleving te verwachten is. 
Deze zal echter pas in de daarop volgende jaren naar zijn hoogtepunt groeien. Gemakshalve zullen wij 
er van uitgaan dat te verwachten extra-ontwikkeling omstreeks I98o een feit zal worden. Wij kunnen 
dan twee perioden onderscheiden: 
a. ufase tot 1970/ So, een ontwikkeling welke zodanig is dat tenminste de eigen groei van de streek kan 

worden opgevangen; 
b. 2e fase, een extra-ontwikkeling die zal zijn gekenmerkt door een beduidend vestigingsoverschot. 

De ufase 
We zullen thans de ontwikkeling in de Ie fase nader beschouwen en nagaan waar de groei van de bevolking 
in verband met de verbetering van de vestigingsomstandigheden verwacht kan worden en hoe deze zal zijn 
verdeeld. Zoals hierboven is gesteld betreft het hier voornamelijk de bestaande centra: 
Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Zevenbergen, Etten en Geertruidenberg-Raamsdonk. 
Omtrent de functie van Breda is hierboven reeds geschreven. De groei van deze stad in het verleden en 
jongste verleden was aanzienlijk. Het inwonertal steeg van 26 ooo in het jaar I900 tot 103 ooo in 195 8. 
Indien men rekening houdt met de vermeerdering door annexatie in I 942 met ± 2 3 ooo personen en dat jaar 
als basis neemt (de stad had toen ruim 75 ooo inwoners), in het inwonertal sedertdien, derhalve in 16 jaren 
tijds, met 34% toegenomen, waarvan 28% door geboorteoverschotten en6% door vestigingsoverschotten. 
In verband daarmee en mede gezien de toenemende betekenis welke Breda voor een groot gebied heeft, 
niet slechts voor West- maar ook voor Midden-Brabant, mag zeker verwacht worden dat deze stad haar 
inwonertal in de Ie fase met tenminste 50% zal zien toenemen. 

Roosendaal en Bergen op Zoom vertonen sinds het jaar I9oo een frappante gelijkenis in hun groeitempo. 

Bergen op Zoom 
Roosendaal 

TABEL 5· 

13 862 
13 865 

30 326 
31889 

33 855 
35 984 

In andere opzichten bestaan er echter grote verschillen. Van oudsher is Bergen op Zoom een centrum voor 
het omringende gebied, vooral ook voor een groot gedeelte van Zeeland, waarvoor Bergen op Zoom de 
eerste stad op het vaste land is. In de beroepsbevolking zijn de dienstenverlenende beroepen dan ook sterk 
vertegenwoordigd (5 20 personen per 10 ooo inwoners. De industriële activiteit is sterk gericht op de me
taalnijverheid (mannenarbeid). Hoewel de regionaal verzorgende functie van Roosendaal enigszins minder 
is, neemt deze toch sterk toe. De industriëk w~rkgd~gP.nht":i<l wor<lt in deze plaats vooral gevonden in 
de voedings- en genotmiddelenbranche en in de lichte metaalnijverheid. 
Van de zeer belangrijke verbeteringen op het stuk der verkeerswegen (Zoomweg en rijksweg nr. 17) 
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zullen beide gelijkelijk profiteren. De industrie van Bergen op Zoom zal door de aanleg van een nieuwe 
binnenhaven ('Theodorushaven') een extra-stimulans krijgen. Een krachtige versterking van de groei, mede 
als gevolg van verhoogde vestiging van de bevolking uit het omringende gebied, kan voor beide steden in 
ongeveer gelijke mate worden verwacht. Mede gezien de gunstige en aantrekkelijke bouwmogelijkheden 
waarover beide steden beschikken (zandige grondslag en aanwezigheid van natuurschoon) mag verwacht 
worden dat dein de jaren 1930-195 5 geconstateerde groei van 57% in de volgende 25 jaar tot ruim 85 % zal 
oplopen. Dit wil o.a. zeggen dat het aantal arbeidsplaatsen in beide steden met 100% zal moeten worden 
uitgebreid. Hoewel dit een niet geringe taakstelling inhoudt lijkt zulks toch mogelijk te zijn. Een dergelijke 
uitbreiding van de werkgelegenheid hebben in de afgelopen jaren enkele Brabantse ontwikkelingskernen, 
o .a. de gemeenten Cuyk en Etten, eveneens te zien gegeven. 
In de hieronder staande verdelingsstaat is een model gegeven van de wijze waarop de verwachte groei van 
de bevolking, rekening houdende met de gewijzigde omstandigheden, over de verschillende kernen en 
gebieden is gedacht. 

TABEL 6. GLOBAAL BEREKENDE TOENA-\IB TOT I980 OP GROND VAN EIGEN NATUURLIJKE AANWAS VAN HET GEBIED EN 

BIJ EEN VERONDERSTELDE CONCENTRATIE DER BEVOLKING IN DE STEDEN 

inwonertal 
Gebiedsdeel inwonertal natuurlijke I980 

I-I-I957 aanwas (afgerond) 

West-Brabant (excl. Breda-Oosterhout, 
Geertruidenberg e.o.) 206 284 95 000 301 300 

Groot-West-Brabant (incl. Breda-Oosterhout, 
Geertruidenberg e.o.) 371223 161 000 531 800 

Bergen op Zoom 33 855 30 000 65 000 

Roosendaal 35 984 30 000 65 000 
Gewest Breda (Breda, Oosterhout, Teteringen, 
Prinsenbeek en N ieuw Ginneken) 138 674 60 000 200 000 

Etten, Hoeven, Rucphen, Oudenbosch 39 480 17 000 56 000 

Willemstad, Fijnaart, Dinteloord 11 683 3 000 15 000 

Zevenbergen 10 680 6 000 17 000 

Geertruidenberg-Raamsdonk 13 021 5 000 18 000 

Overige gemeenten West-Brabant 87 846 10 000 98 000 

Na hetgeen hiervoren is gezegd omtrent de taak van de grote steden als centra van cultuur en wetenschap 
en hun betekenis voor de vergroting van de werkgelegenheid, zal het geen verwondering wekken dat in 
het bijzonder voor Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal een grote uitbreiding van het inwonertal is 
aangenomen. Aangetekend zij nogmaals dat het niet onwaarschijnlijk is dat de groei van Breda in werkelijk
heid nog aanzienlijk groter zal zijn en wel door vergrote vestigingsoverschotten vanuit andere delen van de 
provincie en het land. Hoewel Zevenbergen voorbestemd lijkt te zijn om in de toekomst een vrij belangrijk 
centrum te worden in het kleigebied van West-Brabant nemen wij aan dat deze kleine industriestad pas in de 
ze fase zijn sterkste groei zal meemaken. Niettemin is voor de 1e fase gerekend op een vermeerdering van 
het huidige inwonertal met meer dan 50%. Hierbij mag niet vergeten worden dat Zevenbergen, wil het zijn 
taak van industrieel centrum kunnen vervullen, gelijktijdig een vrij groot saneringsprobleem in zijn bebouw
de kom zal moeten oplossen. Ruim 27% van de in de kom staande woningen behoort tot de groep 
inferieure woningen en komt ten dele voor een verplaatsing naar de nieuwe woonwijken in aanmerking. 
Verder zal men in de kom een aantal doorbraken moeten maken en andere ingrijpende voorzieningen moeten 
treffen om het locale verkeer in goede banen te kunnen leiden. Voor plaatsen als Etten, Oudenbosch, 
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Rucphen e.d. is een groei aangenomen, die als gevolg van de agglomererende werking van de nieuwe 
industrieën aanvankelijk relatief nog vrij sterk zal zijn, maar op den duur zal afnemen, o.a. door het 
feit dat deze plaatsen goeddeels op dezelfde arbeidsmarkt zijn aangewezen als Breda en Roosendaal. 
Door de zuigkracht van de grote en middelgrote industriekernen zullen overwegend agrarische gemeenten 
als bijvoorbeeld Fijnaart, Hooge en Lage Zwaluwe, Wouw e.d . zich niet of nauwelijks uitbreiden. In de 
bovenstaande staat, die een globale indeling weergeeft, is voor de groep 'overige gemeenten in West-Bra
bant' een gezamenlijke groei met 10 ooo personen aangenomen, d.w.z. een toeneming van het huidige tot 
deze groep behorende inwonertal met ruim l 2% . Bedacht moet worden dat in deze groep eenvoudigheids
halve ook zijn ondergebracht plaatsen als bijvoorbeeld Steenbergen en Zundert, die door hun betekenis als 
klein verzorgend regionaal centrum (Steenbergen) dan wel door hun aandeel in de expansie in de tuinbouw 
(Zundert), de geraamde groei voor een aanzienlijk deel zullen opnemen. De conclusie is dan ook dat in het 
algemeen de overwegend op de landbouw georiënteerde kernen niet of nauwelijks zullen groeien. Dit 
behoeft niet in alle gevallen te betekenen dat deze plaatsen op het gebied van de volkshuisvesting geen taak 
zouden hebben. Integendeel, een groot aantal van hen, en dat geldt vooral de gemeenten in de kleistreek, 
staat voor het probleem van een omvangrijke woningsanering. In plaatsen als Fijnaart, Dinteloord, Oud 
en Nieuw Gastel, Steenbergen bestaat een zeer groot deel van de woningen, variërend van 20-25%, uit 
1- en 2-kamerwoningen. Voor de kleistreek in zijn geheel betreft dit meer dan 18% van de gehele woning
voorraad. Een groot gedeelte daarvan zijn zogenaamde dijkswoningen (meestal in lintbebouwing) welke bij 
voorkeur naar een hoofdkern verplaatst moeten worden. In werkelijk.heid is het saneringsprobleem nog 
groter omdat ook in de groep 3-kamerwoningen veel krotten voorkomen. Tenslotte wordt dit vraagstuk 
in sommige gemeenten nog extra verzwaard doordat - en dit is wederom vooral in de kleistreek het geval -
de betreffende woningen daar veelal deel uitmaken van kleine verspreide nederzettingen van voornamelijk 
landarbeiders, welke kerntjes hoe langer hoe minder levensvatbaarheid zullen krijgen. 

De 2efase. 
De globale indeling in 2 fasen, respectievelijk het tijdvak vóór 1980 en de tijd daarna, heeft vooral zijn nut 
om het kwantitatieve aspect van de ontwikkelingsvraagstukken betreffende West-Brabant zichtbaar te maken, 
waardoor nadere beschouwing daarvan mogelijk is. De werkelijk.heid pleegt met een dergelijke schemati
sering geen rekening te houden. In zijn algemeenheid gesteld moge het wellicht waar zijn dat de voor West
Brabant verwachte extraontwikkeling pas na 1980 zijn hoogtepunt tegemoet gaat, in feite zal deze ontwik
keling zich eerder inzetten. Dit kan vooral het geval zijn op 3 punten: 
x. de ontwikkeling in de omgeving Bergen op Zoom-Woensdrecht (zeehavengebied Kreekrak) 
2. de omgeving Dinteloord-Willemstad. 
3. de omgeving Moerdijk. 

ad 1. De uitvoering van werken voor het eerstgenoemde project zijn namelijk niet afhankelijk van het al 
dan niet gereed komen van andere werken. De bouw van een sluis bij Bath en het gereedmaken van de 
daarachter aan te leggen industrieterreinen is in geen enkel opzicht gebonden aan bijvoorbeeld het Deltaplan. 
Zowel met het een als het ander kan onmiddellijk worden begonnen. Bij het beschouwen van de ruimtelijke 
mogelijk.heden in Bergen op Zoom en Roosendaal (zie hieronder bij b) zal dan ook met de mogelijkheid 
van een snellere ontwikkeling van deze plaatsen rekening worden gehouden. 

ad 2 . De mogelijkheid van een ontwikkeling in de omgeving Dinteloord-Willemstad is afhankelijk van het 
gereed komen van de brug over het Haringvliet en de dam in het Volkerak, en van de aanleg van de hierbij 
aan 2 zijden aansluitende Zoomweg. Wel kan reeds vóórdien met de nodige werken langs de Mark of 
Dintel (van waaruit de industrialisatie voornamelijk zal moeten plaats vinden) worden begonnen, doch het 
welslagen van een ontwikkeling aldaar is eerst verzekerd nadat het betreffende gebied door de aanleg 
van verkeerswegen is ontsloten. Het is geenszins uitgesloten dat deze werken ruim vóór 1980 gereed 
zijn. Althans wordt op het ogenblik aangenomen dat de dam naar de Brabantse oever (het sluitstuk van de 
afsluitingswerken in het Volkerak) in 1967 gereed kan zijn. 

ad 3· Hiervoor zij verwezen naar de bladzijden 67 en 68. 

Omtrent de omvang van de ontwikkeling in West-Brabant om of na 198oin het algemeen kunnen bezwaarlijk 
voorspellingen worden gedaan. De vraagstukken die hiermee verband houden bezitten vele vertakkingen. 
Zij zijn mede gebonden aan de plannen en ontwikkelingsmogelijkheden van andere gewesten, zowel binnen 
als Luiltll NtJeilanJ lèl wijl e1 uileiaa1J ee111ed1bl1eekse saweuhaug bestaat met de nationale en internatio
nale economische ontwikkeling in het algemeen. 
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Voor een goed ruimtelijk beleid is het nodig ver in de toekomst te schouwen. Hoe de ontwikkeling precies 
zal zijn weten wij niet, en waar de industriëlen in werkelijkheid de bedrijven zullen stichten die voor de zich 
sterk uitbreidende bevolking nodig zijn, kan niet met zekerheid worden gezegd. Het is echter wel onze taak 
en het behoort ook tot de reële mogelijkheden om bij de uitrusting en verbetering van het industriële 
'apparaat' met publieke voorzieningen als verkeerswegen, spoorwegen, waterwegen, havens e.d. de econo
mische tendenties in het oog te houden en de verschillende voorzieningen allereerst en vooral daar te brengen 
waar de combinatie van vestigingsfactoren zowel economisch, demografisch als ruimtelijk maximaal is. 
Terwijl de eigen ontwikkeling van het gewest in de komende decennia reeds hoge eisen stelt aan het 
ruimtelijke beleid zal er rekening mee gehouden moeten worden dat daarnaast een deel van de randstad
activiteiten zich voortaan eveneens in West-Brabant zal concentreren. Het is moeilijk het effect hiervan op 
de toeneming van de werkgelegenheid en de groei der bevolking te taxeren. Volstaan kan worden de ruimte
lijke mogelijkheden te bezien welke de verschillende kernen bezitten om hun woongebieden uit te breiden. 
In het volgende zal aan dit punt aandacht worden geschonken. 

B. DE RUIMTELIJKE MOGELIJKHEDEN BIJ ENIGE CENTRA 

Zoals wij hierboven hebben gezien zal de te verwachten grote groei van het inwonertal in de toekomst 
leiden tot een verdere concentratie van de bevolking in de steden. Van de bestaande centra zal in dit ver
band in de re fase vooral aan Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal en in mindere mate aan Zevenbergen 
een bijzondere taak toevallen. 
Daarna zou, in het kader van de voor geheel West-Brabant voorziene extra-ontwikkeling, in deze zelfde 
plaatsen een nog krachtiger groei te verwachten zijn, terwijl een geheel nieuwe ontwikkeling dan tegemoet 
kan worden gezien in de omgeving Dinteloord-Willemstad en in Moerdijk. 
Het is van het grootste belang, dat hiermede tijdig wordt rekening gehouden en dat voor een dergelijke 
ontwikkeling, die een stormachtig karakter kan dragen, de ruimtelijkemogelijkheden worden vrijgehouden. 
Wij zullen thans bezien in hoeverre op de punten, waar deze groei c.q. nieuwe ontwikkeling te verwachten 
is, de ruimtelijke mogelijkheden voldoen aan de in dit verband te stellen eisen. 
Achtereenvolgens zullen wij aandacht schenken aan Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda, waarvoor 
hierboven (onder a) de groei berekend is voor de periode van 195 5 tot 1980. Evenzo zal worden nagegaan 
welke ruimte bij Bergen op Zoom, Dinteloord-Willemstad en Zevenbergen-Moerdijk te vinden is voor de 
extra-ontwikkeling resp. geheel nieuwe ontwikkeling welke in deze gebieden te verwachten is. 
Bij het bepalen van de oppervlakten grond die voor de nieuwe woonwijken nodig zijn is een globale bena
deringsmethode gevolgd. In de onderhavige studie gaat het er, wat dit betreft, slechts om de orde van 
grootte te bepalen waarbinnen de becijfering van de benodigde oppervlakten zich beweegt. 
Voor de gemiddelde woningbezetting is gemakshalve één cijfer aangenomen nl. 4, terwijl ook wat betreft 
de dichtheid van de bebouwing in de nieuwe woongebieden afgezien is van een differentiatie volgens gebied 
of aard en omvang van de betreffende steden. 
Toegepast is een gemiddelde dichtheid van 25 woningen per ha. Dit cijfer is lager dan de gebruikelijke 
wijkdichtheden, waarin echter geen city- of andere algemene voorzieningen zijn opgenomen. Rekening 
moet worden gehouden met een sanering ten behoeve van city-vorming en verplaatsing van krotwoningen 
uit het landelijk gebied.* 
We komen dan tot de volgende raming tot 1980. 

Gebied 

Bergen op Zoom 
Roosendaal 
Breda 
Zevenbergen 

Aantal 
inwoners 

1955 

33 355 
35 346 

100 114 
9 445 

TABEL 7· 

Aantal 
inwoners 

1980 

65 000 
65 000 

150 000 
16 000 

Benodigd Aantal 
aantal woningen 

woningen l 9 5 5 (zonder 
1980 krotwoningen) 

16 250 6 500 
16 250 7 250 
37 500 20 500 

4 000 1 650 

* De hiervoor aangenomen cijfers berusten op taxaties van de Provinciale Planologische Dienst. 

Toeneming 
aantal woningen, 

inclusief 
vervanging 
1955-1980 

9 750 
9 000 

17 000 
2100 
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I. Bergen op Zoom 
a. De 11itbreiding in de ze fase. De eerste uitleg van het oude stadsgebied van Bergen op Zoom had plaats rond 
het jaar 1900 toen de stad zich van zijn vestingwallen ontdeed. Het historische centrum werd toen door 
middel van een concentrisch om de stad gelegde gordel van bebouwing duidelijk afgerond. Daarna had 
de uitbreiding allereerst plaats in zuidelijke-, gevolgd door een uitleg in oostelijke richting. 
De vigerende uitbreidingsplannen beslaan een oppervlakte van 60 ha nog niet bebouwde grond, derhalve 
geschikt voor de bouw van l 500 woningen. Het is mogelijk deze oppervlakte te vergroten met 80 ha door 
de verkeersweg die ontworpen was voor de omlegging van het doorgaande streekverkeer in de richting 
Roosendaal, meer naar het oosten te verleggen. Bij het huidige bouwtempo zullen de plannen in dat geval 
toch reeds na l 2 jaar zijn gerealiseerd. Uitbreiding naar het noorden is voor een harmonische opbouw van 
de plaats noodzakelijk te achten en zou met name aan het in vele opzichten waardevolle stadscentrum ten 
goede komen. Zolang de ongelukkig gelegen gemeentegrens met Halsteren - een erfenis van Bergen op 
Zoom's verleden als vestingstad-niet is gewijzigd, is een stadsuitleg in die richting niet mogelijk. Aan een 
dergelijke wijziging zal uiteindelijk niet zijn te ontkomen, mede omdat de aan Bergen op Zoom grenzende 
gronden, behalve voor de uitleg van het woongebied, ook nodig zijn voor de aanleg van een nieuwe bin
nenhaven. Indien de pogingen van Bergen op Zoom om de grens met Halsteren gewijzigd te krijgen met 
succes worden bekroond, zullen opnieuw 80 ha nieuw woongebied gewonnen worden, geschikt voor de 
bouw van circa 2000 woningen. Daarmede zou de totaal voor bebouwing ter beschikking staande opper
vlakte zijn toegenomen tot 220 ha. Volgens de hierboven gegeven berekening zal dit echter nog niet geheel 
voldoende zijn om de te verwachten groei der bevolking tot 1980 geheel op te vangen, maar zullen reeds 
omstreeks 1978 elders nieuwe bouwterreinen in gebruik genomen moeten worden. Gezegd kan worden, 
dat met het bebouwen van dit noordelijke gebied in stedebouwkundig opzicht op duidelijke en harmonische 
wijze de tweede uitleg van de stad Bergen op Zoom is voltooid. Zet de vermelde extra-ontwikkeling vóór 
1980 in - en dit lijkt veeleer wel dan niet het geval te zullen zijn - dan moet met de periode van de derde 
uitleg reeds vóór 1978 een begin zijn gemaakt. 

b. De 11itbreiding in de 2e fase. In deze fase zal gerekend moeten worden op het opvangen van de groei van de 
plaats als gevolg van eigen natuurlijke aanwas en van voortgezette vestiging van geboorteoverschotten uit 
de omgeving, vermeerderd met een nieuwe vestiging van personen uit andere delen van de provincie en/of 
het land. Deze reeds enige malen besproken extra-ontwikkeling vindt zijn oorsprong in de voltooiing van 
de voorgenomen belangrijke projecten tot verbetering van het wegen- en waterwegenstelsel van West
Brabant in het algemeen. In het geval van Bergen op Zoom culmineert dit in de aanleg van een zeehaven 
met industrieterreinen tussen Bath en \Voensdrecht (het 'Kreekrakplan'). 
In beginsel zijn alle gronden rondom de stad voor de verdere uitleg beschikbaar. Een uitbreiding naar het 
noorden die verder zou gaan dan de buurtschap Noordgeest moet echter worden afgewezen om aaneen
groeien met Halsteren te vermijden. 
De gronden aan de noord-oost, oost-, en zuid-oostzijde zijn voor een deel cultuurgrond en voor een groter 
deel bosgrond. De aantasting van beide dient tot het uiterste te wo.rden beperkt. In dit verband zou het wei
nig bevredigend zijn de 3e uitleg in de vorm van een 'schil' rond om de kern te leggen, aangezien daardoor 
juist de meest waardevolle bossen in beslag zouden worden genomen (o.a. de bossen van Ruitershove en 
Zoomland), en de natuurgebieden te zeer van de stad zouden worden afgesloten. Te verkiezen is een opzet 
waarbij de woningen in enkele duidelijk begrensde wijken worden geconcentreerd aan resp. de noord-oost-, 
zuid-oost en zuid-westzijde van de stad. Dit heeft tevens tot gevolg dat de vanuit het noord-oosten en 
oosten komende invalswegen geheel vrij van wijkverkeer kunnen blijven. De zuid-westelijke wijk is gepro
jecteerd in de Oosterschelde, waarvoor derhalve een gedeeltelijke inpoldering nodig is. Elke wijk kan een 
grootte krijgen van 30 ooo à 40 ooo inwoners. Volgens deze opzet, waarbij het contact met het landschap 
zeer groot blijft, kan Bergen op Zoom uitgroeien tot een stad van tenminste 200 ooo zielen. 
De aansluiting van de stad op het verkeerswegennet is van zeer groot belang. Teneinde een gelijkmatige 
verdeling van de verkeersstromen naar het stadscentrum te verkrijgen is een spreiding van de grote in- en 
uitgaande wegen noodzakelijk. Voor de verbinding met het primaire wegennet zijn een 3-tal wegen gepro
jecteerd in resp. noord-oostelijke richting (via de Zoomweg naar de Randstad Holland), oostelijke (via de 
Zoomweg naar België en over de nieuwe rijksweg 56 naar het Brabantse achterland) en zuidelijke ric.hting 
(naar Zeeland en, via de Kreekrakweg, naar de Nederlandse en Belgische industrieontwikkeling aan de 
Schelde). Voor de verbinding met de Kreekrakhaven dienen enkele afzonderlijke pendelverbindingen te 
worden aangelegd, opdat het massale arbeidersvervoer doeltreffend kan worden gedistribueerd. 

Indien de industrieterreinen van de Kreekrakhaven een maximale bezetting met arbeidskrachten verkrijgen 
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zal een nog grotere oppervlakte woongebied gereserveerd moeten worden (zie hoofdstuk V ad 7). Daarvoor 
bestaat dan echter een zeer goede en eenvoudige mogelijkheid op Zeeuws grondgebied nl. in de Ooster
schelde. 

2. Roosmdaal 
De vigerende uitbreidingsplannen van Roosendaal hebben betrekking op de nog onbebouwde gronden 
gelegen binnen de rondweg (rijksweg nr. 56) en ten oosten van rijksweg nr. 17, met een oppervlakte van 
l 20 ha. Ze bieden ruimte voor 3000 te bouwen woningen, en zijn derhalve toereikend voor lO jaar. Om de 
voor Roosendaal berekende groei van het inwonertal tot 1980 op te vangen zullen derhalve nog 250 ha 
buiten de bestaande uitbreidingsplannen gevonden moeten worden. Verdere uitbreiding van de stad naar 
het westen en noorden is niet mogelijk ten gevolge van de tracering van rijksweg nr. 17, de ligging van het 
uitgestrekte spoorwegemplacement en de daaraan grenzende industrieterreinen aan de Roosendaalse Vliet. 
Aan de zuid- en zuid-oostzijde van de rijksweg nr. 56 liggen echter aaneengesloten gronden met een opper
vlakte van 400 à 500 ha. Het staat derhalve vast, dat voor de geraamde groei tot het jaar 1980 ruim vol
doende mogelijkheden beschikbaar zijn. Ook voor een verdere groei na het jaar 1980 is de ruimte alleszins 
voldoende te achten. 

J. Dinteloord-Wille111stad ('Ormyestad') . 
De aanleg van de Zoom weg brengt de mogelijkheid tot vestiging van industriële bedrijven in een omgeving 
die tot nu toe als het meest geïsoleerde gebied van West-Brabant heeft gegolden. Het gebied ligt aan de 
kruising van 3 Benelux-verkeerslijnen: het Volkerak, de Zoomweg en ae Beneluxlijn. De verbindingen 
met het Brabantse achterland worden gevormd door de Mark of Dintel en door de z.g. Maasroute. Voor 
de ontwikkeling tot woon werkgelegenheid is het gehele gebied beschikbaar gelegen tussen V olkerak, 
Mark en Zoomweg d.w.z. de gehele Sabina-Henrikapolder en een gedeelte van de Oude Heiningsepolder, 
in totaal een oppervlakte beslaande van ongeveer 1000 ha. Dit wil zeggen, dat er voldoende gelegenheid is 
voor de bouw van een kleine stad met daarop georiënteerde industrieterreinen. 
Men kan zich afvragen of het inderdaad noodzakelijk is over te gaan tot de op zichzelf altijd zware opgave 
om een nieuwe stad te stichten. Is het niet eenvoudiger en doelmatiger de werknemers van de hier te ver
wachten bedrijven te huisvesten in de bestaande dorpen: Dinteloord, Fijnaart en Willemstad. Deze vraag 
hebben ook de bestuurders van deze 3 gemeenten zich gesteld bij hun gezamenlijke bestudering van dit 
vraagstuk. Zij hebben de vraag ontkennend beantwoord. Het komt ook ons vooralsnog voor dat de belangen 
van de streek het beste worden gediend door de ontwikkeling op één punt te concentreren. Enerzijds wordt 
daardoor voorkomen dat de bestaande kleine kernen in hun sociale en stedebouwkundige structuur onher
stelbaar worden geschaad. Dit geldt heel duidelijk voor Willemstad, dat als historische vestingstad en als 
centrum van watersport waardevol is, en stellig ook voor Fijnaart, dat bijna geheel en al een op de landbouw 
georiënteerde kleine kern is. Anderzijds zullen in één grote centraal gelegen en krachtige kern veel gemakke
lijker de voorzieningen kunnen komen die voor het gehele streek van belang zijn, dan wanneer de 
bevolkingsgroei over de verschillende kleine dorpskernen verdeeld zou worden. Gedacht wordt 
hierbij aan de diverse onderwijsvoorzieningen (H.B.S.-Technische- en handelsscholen), culturele voor
zieningen (schouburg) en dergelijke. En juist aan voorzieningen als deze bestaat in de 'Westhoek' grote 
behoefte. · 
Indien de mogelijkheid van spreiding der bevolking wordt afgewezen, moet worden nagegaan waar het 
nieuwe woon- en werkgelegenheidscentrum gelocaliseerd dient te worden. 
Men zal er dan van uit moeten gaan dat het nieuwe woonoord bij het Volkerak ook de functie zal hebben 
van regionaal verzorgend centrum voor een vrij groot landbouwgebied. In de eerste plaats voor de Noord
westhoek van het West-Brabantse zeekleigebied, maar vervolgens ook voor een gedeelte van het Zuid
Hollandse landbouwgebied, voor het oostelijke deel van het eiland Goeree-Overflakkee en het zuidelijk 
deel van Oud-Beijerland. 
Door de bouw van de nieuwe grote oeververbinding over het Haringvliet en het Volkerak (die ook speciaal 
geschikt gemaakt zal worden voor het langzame verkeer), zullen deze 3 tot nu toe gescheiden landbouw
gebieden direct contact gaan krijgen. Om deze reden is het wenselijk het nieuwe wooncentrum in de om
geving van de oeververbinding te leggen, dat wil derhalve zeggen: aan het Volkerak, en nabij het nieuwe 
sluizencomplex. Door deze ligging zal de regionale functie van de nieuwe stad goed tot zijn recht komen. 
De karakteristieke situering aan het grote water zal de stad bovendien een fraai en interessant cachet geven. 
Een ander voordeel van deze ligging is nog dat het woongebied en het werkgebied (dat immers aan de Mark 
zal moeten .Ltggen) aan dezelfde zijde van de Zoomweg gelegen zullen zijn. 
Het is niet goed mogelijk de grootte van de toekomstige stad tevoren te bepalen. Rekeq.ing houdend met de 
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functie van Oranjestad als regionaal verzorgend centrum, en mede gezien de ruimtelijke mogelijkheden 
in de Sabina-Henrikapolder kan men echter stellen dat Oranjestad zou kunnen uitgroeien tot de omvang die 
ook voor Zevenbergen in de toekomst wordt aangenomen, d.w.z. tot een inwonertal van 25 ooo à 30 ooo. 
Van dit getal uitgaande zal de oppervlakte van de industrieterreinen aan de Mark, al naar de bezettingsgraad 

van de te vestigen bedrijven met arbeiders, tot lOO 
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à 150 ha beperkt kunnen blijven. 
Het tempo van realisering van de nieuwe stad is 
geheel afhankelijk van het ingebruiknemen van de 
industrieterreinen. Industrievestiging op de gron
den aan de Mark is reeds thans in beginsel mogelijk, 
maar zal - zoals reeds eerder is opgemerkt - pas 
een werkelijk grote vlucht kunnen nemen zodra 
de oeververbinding over Haringvliet en V olkerak 
tot stand zal zijn gekomen, d.w.z. na 1967. Voor 
de toekomstige grote ontwikkeling in dit gebied is 
het een voordeel indien reeds nu het industriële 
'klimaat' wordt geschapen. Het is wenselijk de 
plannen die de industrievestiging in de toekomst 
mogelijk moeten maken reeds nu in gereedheid 
te brengen en, vooruitlopend daarop, zo spoedig 
mogelijk een gedeelte van het industrieterrein 
bouwrijp te maken. In tegenstelling tot Moerdijk 
vormen de gemeentegrenzen hier geen probleem. 
Vrijwel het gehele betreffende gebied behoort ad
ministratief tot één gemeente, nl. tot Fijnaart. Een 
betrekkelijk klein gedeelte ten noorden van de 
Oude Heijningse Vaart maakt deel uit van de 
gemeente Willemstad. 

4. Zevenbergen-Moerdijk 
De toekomstige ontwikkeling in het gebied Zeven
bergen-Moerdijk is in verschillende opzichten te 
vergelijken met die welke voor Oranjestad te ver
wachten is. Evenals daar het geval is zal ook hier 
de industrialisatie in de aanvang vooral zijn oor
sprong moeten vinden in de Roode Vaart. Daar
voor is het nodig deze waterweg bevaarbaar te 
maken voor schepen van l 3 5 o ton, allereerst het 

gedeelte vanaf het Hollands Diep tot aan Zevenbergen. In de toekomst zal de Roode Vaart, die op het 
ogenblik in de dicht bebouwde kom van Zevenbergen 'begraven' ligt, buiten deze kern om naar de Mark 
geleid moeten worden. 

De Roode Vaart-ontwikkeling zal waarschijnlijk vanuit Zevenbergen plaats vinden. Hier is nl. reeds een 
industriële aanzet aanwezig, voor een belangrijk deel gericht op de metaalnijverheid (45% vandeindus
triële werkgelegenheid). Bovendien is Moerdijk ook nog gehandicapt door het feit dat het administratief 
bij 3 gemeenten is ondergebracht. Allereerst is het nodig in deze toestand verbetering te brengen. In de 
gegeven omstandigheden moet het het meest doelmatig worden geacht Moerdijk bij de industrie-kern 
Zevenbergen te voegen. Zoals hiervoren reeds is gesteld zal ook Zevenbergen zij n sterkste ontwikkeling 
tegemoet gaan na het tot stand komen van de nieuwe oeververbinding over het Haringvliet en het 
Volkerak en nadat de daarop aansluitende Maasroute zal zijn aangelegd. Voorlopig echter zullen de 
verbetering van de Roode Vaart en de aanleg van Rijksweg nr. 17 en de nieuwe verbinding met Rijksweg 
nr. 16 (beide worden thans aangelegd) de plaats reeds voldoende stimulans geven om voor de verwachte 
groei met circa 5000 personen in de periode van nu tot 1980 voldoende woon- en werkgelegenheid te 
scheppen. 

De g.10~i van ZevenLergen was in het verleJen gering en Lleef ver LeneJen Je gemiddelde groei van de 
provincie. 
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De uitleg van de stad zal moeten plaats vinden naar 
de noord-westzijde. De ligging van de spoorlijn 
Roosendaal-Moerdijk maakt een concentrische uitbrei
ding nl. onmogelijk. In het gemeentelijke structuur
plan zijn ten noord-westen van de kom gronden ge
reserveerd voor de stichting van enige nieuwe wijken. 
Na realisering van dit plan, - dat als een eindvorm kan 
worden gezien - zal de stad zijn gegroeid tot 25 ooo à 
30 ooo zielen. Verwacht kan worden dat naarmate 
Zevenbergen zich verder in deze vorm ontwikkelt, de 
verdere industrialisatie langs de Roode Vaart zal leiden 

1900 
1920 
1940 
1955 

TABEL 8. 

Zevenbergen 
abs. relatief 

7150 
8400 
8750 
9445 

(het jaar 
1900 = 100) 

100 
117,3 
121,8 
132,1 

Noord-Brabant 
relatief 

(het jaar 
1900 = 100) 

100 
131,2 
188,1 
248,3 

tot het stichten van een woonkern bij Moerdijk, eveneens tot een grootte van 2 5 ooo à 30 ooo zielen. 

J . Breda 
Breda maakt geen deel uit van dat gedeelte van West-Brabant dat met de naam 'Ontwikkelingsgebied' kan 
worden aangeduid. Veel meer dan steden als Bergen op Zoom en Roosendaal is het reeds ingeschakeld in 
het verband van de doorgaande verkeerswegen. Het is niet waarschijnlijk te achten dat het vrij hoge groei
tempo van Breda zal verslappen indien de voor de overige delen van West-Brabant verwachte industriële 
ontwikkeling zich doorzet. Integendeel, een dergelijke ontwikkeling zal de functie van Breda als groot 
regionaal centrum nog versterken. Bovendien zal de voorgenomen verbetering van de Mark, het Markka
naal en de Donge de vaart van grote binnenschepen (13 50 ton) op Breda mogelijk maken en de uitbreiding 
van de industriële werkgelegenheid stimuleren. Een groei van de stad met circa 45 ooo personen in de 
periode van thans tot 1980, zoals in de verdeelstaat hierboven is aangenomen lijkt vooralsnog aan de lage 
kant geraamd. 
Het is namelijk te verwachten dat de gunstige ligging van de stad in het kader van de Benelux ook hier tot 
een extra-ontwikkeling zal leiden en het is raadzaam de mogelijkheden daartoe open te houden. Intussen 
stuit de ontwikkeling van Breda ook reeds in het huidige stadium op enkele grote moeilijkheden. 
Binnen de eigen gemeentegrenzen is voor de stadsuitleg nog slechts een beperkte oppervlakte grond be
schikbaar, nl. l 20 ha, globaal berekend voldoende voor het huisvesten van l 2 ooo personen. Dit wil 
zeggen dat Breda binnen enkele jaren op het eigen grondgebied nog slechts zal kunnen bouwen indien 
daarvoor het 200 ha grote complex tuinbouwgronden van Princenhage wordt gebezigd. Deze gronden 
moeten echter als zeer goede tuinbouwgronden worden gekwalificeerd. De huidige veilingopbrengst be
draagt circa 3 miljoen gulden per jaar en zou volgens agrarische deskundigen nog kunnen worden opge
voerd. Een uitleg van het woongebied hier moet dan ook zo lang mogelijk worden uitgesteld. Behalve de 
ligging der gemeentegrenzen en de aanwezigheid van uitstekende tuinbouwgronden vormen ook de na
tuurgebieden, waarvan het Mastbos en het Lies bos befaamdheid bezitten, een beletsel voor een vrije uitleg 
van het stadsgebied. 
In beginsel komen de volgende gebieden daarvoor in aanmerking: 

1. Vughtpolder - 6 ooo woningen - 24 ooo inwoners 
2. Haagse Beemden - 6 ooo woningen - 24 ooo inwoners 
3. Tuinbouwgebied Princenhage - 5 ooo woningen - 20 ooo inwoners 
4. Zuiden van Lies bos - 7 5 oo woningen - 3 o ooo inwoners 
5. Zuid-Westen van Ypelaar- 3 600 woningen - 14000 inwoners 
6. Tussen Dorst en Bavel - l 2 ooo woningen - 48 ooo inwoners. 

Van deze behoren 3 en 4 geheel tot het grondgebied van Breda, l en 5 voor een klein gedeelte. Verder 
worden 3 en 5 gebruikt voor tuinbouw en kunnen 4 en 6 door de goede kwaliteit van de daar liggende 
gronden als potentieel tuinbouwgebied worden aangemerkt. Bij vergelijking van de bovenstaande cijfers 
met de geraamde groei van het inwonertal van Breda blijkt dat indien de tuinbouwgronden van Princenhage 
gespaard zouden worden, de gemeentegrenzen reeds vóór 1980 overschreden moeten zijn, zelfs indien 
gebied 4 - ondanks eventuele bezwaren - geheel als woongebied in gebruik zou worden genomen. Daar de 
ontwikkeling nà 1980 waarschijnlijk in versneld tempo zal doorgaan, zullen hier derhalve tijdig maatregelen 
overwogen moeten worden om een doelmatige uitbreiding van de stad te waarborgen. Een zorgvuldige 
studie op dit punt is ook gewenst in verband met een eventuele verplaatsing van tuinbouwbedrijven. In 
het laatste geval namelijk is het nodig tijdig nieuwe tuinbouwgronden voor te verplaatsen bedrijven be
sdûkbaar te hebben. Anderzijds is het van belang te voorkomen dat deze bedr.1Jven zich vestigen in ge
bieden die in de toekomst eveneens aan het agrarische gebruik onttrokken zullen moeten worden. 
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In het kader van deze brochure zijn de verkeersproblemen voor het gebied van en rond Breda niet uitput
tend bestudeerd. Dit zal echter in samenhang met een nadere studie omtrent de oostelijk aangrenzende 
delen van de provincie alsnog dienen te geschieden. Breda ligt op een knooppunt van belangrijke verkeers
wegen en de groei van deze dynamische stad - mogelijkerwijze tot een z50 ooo tal inwoners binnen enkele 
decennia - is van dien aard dat ingrijpende maatregelen op verkeersgebied, binnen en buiten het stads
lichaam, noodzakelijk zullen zijn. Ook, en niet in het minst op dit punt, is een voortgezette studienoodzakelijk. 

§ 2. De industrie 

De provincie Noord-Brabant kende reeds aan het begin van deze eeuw een vrij sterke industriële ontwikke
ling. De uitkomsten der beroepstellingen geven voor deze provincie steeds een hoog relatief aandeel van de 
nijverheid in de totale beroepsbevolking. Dit percentage lag voortdurend boven het landelijke gemiddelde. 

TABEL I. PERCENTAGE DER TOTALE BEROEPSBEVOLKING IN DE NIJVERHEID 

Telling 

1899 
1909 
1920 
1930 
1947 

Noord-Brabant Nederland 

36 34 
36 35 
42 38 
45 39 
42 37 

De eerste officiële bedrijfstelling van 1930 wees uit dat Noord-Brabant met ruim 148 ooo personen werk
zaam in de nijverheid, in verhouding tot het inwonertal, de ze industriële provincie van Nederland was, 
na Overijssel. 

TABEL 2.. AANTAL WERKZAME PERSONEN IN DE NIJVERHEID PER IO 000 INWONERS 

(BEDRIJPSTELLING 1930) 

Nederland 
Overijssel 
Noord-Brabant 
Limburg 

1312 
1821 
1621 
1590 

Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 

1302 
1277 
1272 
1233 

Groningen 
Zeeland 
Friesland 
Drente 

1155 
880 
776 
640 

Zonder op de structuur der nijverheid in 1930 in te gaan zal in beknopte vorm de ontwikkelingslijn tot 1950 
worden nagegaan. Hierbij worden de cijfers van de groei uitgedrukt in percentages van de bezetting in 19 30. 

TABEL 3· GROEI VAN DE BEROEPSBEVOLKING IN DE NIJVERHEID VAN 1930-1950 

IN% VAN 1930 VERDEELD NAAR DE BELANGRIJKSTE BEDRIJPSKLASSEN 

Rijk Noord-Brabant 

Metaal 100 82 
Chemie 159 146 
Textiel + Kleding en reiniging 26 59 
w.v. Textiel 56 61 
w.v. Kleding en reiniging 10 54 
Voeding 21 17 
Nutsbedrijven 48 70 
Mijnbouw en veenderijen -1 - 27 
Overige nijverheid 44 62 
w.v. Bouwnijverheid 38 105 
w.v. Schoenen, leder, rubber 47 53 
w.v. rest overige nijverheid 28 24 

Totaal 011verhe1d 47 56 
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In de periode i9 30-19 5 o vond in Noord-Brabant een verdere toename van de industriële bedrijvigheid plaats. 
Deze groei was 9% hoger dan het landelijke stijgingspercentage. 
Over het algemeen vertoonde de groei in Brabant een vrij evenwichtige spreiding over de verschillende 
bedrijfstakken. Daar waar de verschillen met het landelijke cijfer het grootst zijn, komt duidelijk naar voren 
de toename in de verzorgende sectoren (waarin Brabant in 1930 nog een aanmerkelijke achterstand had). 
Dit is o.m. het geval bij de kleding en reiniging, de nutsbedrijven en de bouwnijverheid. 
De uit tabel 3 af te lezen geringere uitgroei der metaalnijverheid dan voor Nederland als geheel neemt niet 
weg, dat binnen deze bedrijfsklasse bepaalde sectoren een flinke uitbreiding ondergingen. 
In de stuwende metaalsector namen de metaalwarenfabricage en vooral de machinefabrieken en constructie
werkplaatsen ten aanzien van 1930 aanzienlijk toe nl. met respectievelijk 164 en 308% tegenover Nederland 
met 85 en u2%. 
De tot de stuwende metaalsector behorende gloeilampenfabricage echter, die in 1930 reeds een hoge bezet
ting had (50% van de totale metaalnijverheid in Noord-Brabant), vertoonde in haar personeelsbezetting 
o.a. tengevolge van rationalisatie slechts een geringe expansie, nl. 34%· 
De verzorgende metaalsector in Brabant nam belangrijk toe, 149% tegenover Nederland 99%· Deze groei 
is o.m. gelegen bij de reparatie- en installatiebedrijven. De achterstand van Noord-Brabant in de verzorgen
de metaalnijverheid werd hierdoor aanmerkelijk ingelopen. De stuwende sectoren van kleding en reiniging, 
alsook de textielindustrie zagen het aantal personen daarin wer kzaam nog verder toenemen. Bedroeg voor 
de textiel de toename 61% tegenover Nederland 56%, de kleding en reiniging nam met 75% toe terwijl de 
groei voor Nederland slechts 8% bedroeg. De opneming van ± 3900 beroepspersonen in deze laatst
genoemde bedrijfsklasse in Brabant kan naast de opkomst van enkele confectiebedrijven ook weer gezien 
worden als het inhalen van een achterstand. 
Ook in de verzorgende sector van de kledings- en reinigingsindustrie had Noord-Brabant een aanzienlijk 
hoger groeipercentage dan Nederland, respectievelijk 36% en 14%. 
Voor de gecombineerde bedrijfstakken kleding en reiniging en textiel resulteerde aldus een groei van 5 9% 
voor Noord-Brabant tegenover 26% voor Nederland. 

De voedings- en genotmiddelenbranche gaf in de stuwende groep bij de suikerfabrieken en de tabakver
werkende bedrijven zowel in Brabant als in Nederland een aanzienlijke vermindering der bezetting te zien. 
De overige stuwende bedrijven in deze branche vertoonden echter in Brabant nog enige groei nl. 8 5 % 
(Nederland 60%). 
Ook in de verzorgende groep der voedings- en genotmiddelen was de Brabantse relatieve toename van 1 5 % 
groter dan die van Nederland, 4%· 

De op basis van 1930 vrij sterke Brabantse toename bij de nutsbedrijven en de bouwnijverheid resp. 70% en 
105% tegenover rijksgemiddelden van resp. 48% en 38 % , moet ook weer grotendeels worden toegeschre
ven aan het goed maken van een relatieve achterstand. 
Bij de nutsbedrijven was het aantal werkzame personen per 10 ooo inwoners in 1950 nog 23 voor Noord
Brabant en 38 voor Nederland. 

Als resultaat van de nijverheidsontwikkeling 1930-1950 waren in 1950 231 912 personen in de nijverheid 
werkzaam, dat is een absolute toeneming sedert 1930 met ruim 83 500 personen, ofwel in % van i930 
een relatieve groei van 56%. Voor Nederland bedroeg de toename 47% · 

In de rangschikking der gewesten naar graad van ontwikkeling in de nijverheid was sedert 1930 een geringe 
wijziging gekomen. De intensieve aanpak in het mijngebied deed Limburg Noord-Brabant voorbij streven. 

TABEL 4. AANTAL WERKZAJdE PERSONEN IN DE NIJVERHEID PER 10.000 INWONERS 

(BEDRIJFSTELLING 1950) 

Nederland 
Overijssel 
Limburg 
Noord-Brabant 

1614 
2095 
1909 
1880 

Noord-Holland 
Utrecht 
Gelderland 
Zuid-Holland 

1616 
1595 
1569 
1535 

Groningen 
Zeeland 
Friesland 
Drente 

1449 
1270 
1046 

974 

Volgens de bedrijfstelling van 1950 was de werkgelegenheid in de nijverheid in Noord-Brabant en Neder
land als volgt over de diverse bedrijfsklassen verdeeld. 
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TABEL 5. STRUCTUUR DER WERKGELEGENHEID IN DE NIJVERHEID IN 

PROCENTEN VAN HET GEHEEL (BEDRIJFSTELLING 1950) 

Bedrijfsklasse Noord-Brabant Nederland 

I Aardewerk 1,2 3,1 
II Diamant 0,1 
llI Grafische nijverheid 1,7 3,2 
IV Bouwnijverheid 13,4 16,8 
v Chemische nijverheid 1,4 3,1 
VI Houtnijverheid 3,7 3,9 
VII Kleding en reiniging 7,4 10,8 
VIII Kunstnijverheid 0,1 0,1 
IX Leder, rubber 10,2 3,7 
x Mijnbouw 0,1 3,3 
XI-XIII Metaalnijverheid 27,0 26,1 
XIV Papiernijverheid 0,5 1,5 
XV Textielnijverheid 15,2 7,8 
XVI Openbare nutsvoorzieningen 1,3 2,1 
XVII Voedings- en genotmiddelen 16,8 14,4 

100 100 

Kon Noord-Brabant zijn positie als een der sterkst geïndustrialiseerde gewesten handhaven, toch gaf de 
structuur der werkgelegenheid in de nijverheid aanleiding tot enige bezorgdheid. De vrij hoge dichtheden 
bij leder etc" textiel en voedings- en genotmiddelen, tezamen 42.2% tegenover Nederland 25.9% wijzen 
op een grote concentratie der industriële werkgelegenheid in enkele bedrijfsklassen. Wanneer nu uit de 
ontwikkeling 1950-1957 volgens de cijfers van de Algemene Industrie Statistiek blijkt dat juist deze 
bedrijfsklassen slechts een geringe dynamiek vertonen en in zekere zin een plafond schijnen te hebben 
bereikt, mag op zijn minst gesteld worden dat een industriële heroriëntering en doelbewuste spreiding der 
bedrijvigheid over andere meer expansieve bedrijfsklassen noodzakelijk zijn. 

TABEL 6. ONTWIKKELING DER PERSONEELSBEZETTING IN DE BRABANTSE INDUSTRIE VAN 31- 12-1950 TOT 30-9-1957 PER 

BEDRIJFS KLASSE, IN ABSOLUTE EN IN RELATIEVE CIJFERS OP BASIS 1950 = 100 (EXCLUSIEF BOUWNIJVERHEID) 

(BRON A.I.S.) 

Personeelsbezetting Groei Relatieve 
Bedrijfsklasse 31-12-1950 30-9-1957 absoluut groei 

(1950 = 100) 

I Aardewerk 4403 5 879 1 476 33,5 
II Diamant 251 286 35 13,9 
III Grafische nijverheid 2 417 2 809 392 16,2 
v Chemische nijverheid 3 003 4092 1 089 36,3 
VI Houtnijverheid 5 887 6 512 625 10,6 
VII Kleding en reiniging 9 166 10 334 1168 12,7 
VIII Kunstnijverheid 27 78 51 
IX Leder, rubber 20 357 20 957 600 2,9 
x Mijnbouw 105 140 35 33,3 
XI-XTII Metaalnijverheid 52 604 70 799 18 195 34,6 
XIV Papiernijverheid 1 315 1161 -154 - 11,7 
XV Textielnijverheid 35 330 36 506 1176 3,3 
XVI Openbare nutsvoorziening 3180 4112 932 29,3 
XVII Voedings- en genotmiddelen 25 941 29 669 3 728 14,4 

"163 986 193 334 29 348 17,9 
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Met een absolute toename van bijna 30 ooo arbeidsplaatsen realiseerde Brabant 2 5 % van de uitbreiding der 
industriële werkgelegenheid volgens A.I.S.-cijfers in Nederland. Deze krachtsontplooiing was vooral 
mogelijk door de uitbreiding der metaalnijverheid. 
Bleef in de periode 1930-1950 de groei van de metaalnijverheid als totaal achter bij die van het rijk, in de 
jaren l 9 5 0-19 5 7 vertoont deze bedrijfsklasse een grotere expansie. Op de totale industriële werkgelegenheids
uitbreiding van 29 348 nam de metaalbranche 62% voor zijn rekening. In deze uitbreiding mede beïnvloed 
door de groei in de electrotechnische industrie, het zijn voor een zeer belangrijk deel ook de andere sectoren 
in de metaalbranche (met uitzondering van de metallurgische) die deze expansie hebben bewerkstelligd. 

De niet onbelangrijke groei in de voedings- en genotmiddelenindustrie is vooral toe te schrijven aan de in 
verhouding aanzienlijke expansie van de vlees- en vleeswarenconservenindustrie, alsmede aan de groei 
van op zichzelf minder belangrijke branches als biscuit-, koek en banketfabrieken en bierbrouwerijen. 
Daarnaast liep de werkgelegenheid in de tabaksindustrie en de groentenconserven-bedrijven nog niet zo 
sterk terug. 

In hoeverre de mutaties in de periode 1950-195 7 van invloed zijn geweest op het industrieel patroon blijkt 
uit de vergelijking van de structuur der Brabantse industrie volgens A.I.S. cijfers in 1950 en 195 7. 

TABEL 7. STRUCTUUR DER TNDUSTRIËLE WERKGELEGENHEID IN NOORD-BRABANT IN 1950 EN 

1957 EN NEDERLAND IN I957 IN BEDRIJVEN MET 10 EN MEER WERKNEMERS (EXCL. DE BOUW

NIJVERHEID) VOLGENS A.I.S. IN % VAN HET GEHEEL 

Bedrijfsklasse Nederland 
31-12-1950 3o-9-1957 30-9-1957 

I Aardewerk 2,7 3,0 4,6 
Il Diamant 0,2 0,1 
III Grafische nijverheid 1,5 1,5 3,6 
IV Bouwnijverheid 
v Chemische nijverheid 1,8 2,1 5,9 
VI Houtnijverheid 3,6 3,4 3,8 
VIT Kleding en reiniging 5,6 5,3 7,8 
VIII Kunstnijverheid 
IX Leder, rubber 12,4 10,8 3,8 
x Mijnbouw 0,1 0,1 5,7 
XI-XIII Metaalnijverheid 32,1 36,6 33,8 
XIV Papiernijverheid 0,8 0,6 2,6 
XV Textielnijverheid 21,5 18,9 11,8 
XVI Openbare nutsvoorzieningen 1,9 2,1 2,7 
XVII Voedings- en genotmiddelen 15,8 15,3 13,9 

100 100 100 

Ook uit deze opstelling van het relatieve aandeel per bedrijfsklasse volgens A.I.S.-cijfers blijkt de concentra
tie van een aanzienlijk deel der werkgelegenheid in enkele bedrijfsklassen. Maakten de leder-, de textiel- en 
de voedings- en genotmiddelenindustrie in 19 5 o tesamen 49, 1% uit der totale industriële bedrijvingheid in 
Brabant, in 1957 was dit aandeel per saldo nog altijd 45%, hetgeen aanzienlijk hoger is dan het gezamenlij k 
aandeel van deze bedrijfsklassen in het landelijk totaal volgens A.I.S.-cijfers, dat in 1957 29,5 % bedroeg. 

Het is verheugend dat de sterke groei der metaalbranche tot een accentverschuiving heeft bijgedragen. 
Hierbij moet worden aangetekend dat deze groei voor ± 5 0% was gelegen in de electrotechnische industrie. 
Verdere verschuivingen zijn noodzakelijk aangezien vele der andere bedrijfsklassen naar alle waarschijnlijk
heid in de toekomst geen sterke uitbreidingsmogelijkheden meer hebben. Er zijn nieuwe bedrijven nodig 
voor de opname van de toekomstige beroepsbevolking. Deze bedrijven dienen vooral expansief te zijn en 
hierbij wordt met name gedacht aan verschillende metaal- en chemische industrieën. 
Voor deze bedrijven die een sterk agglomererende werking uitoefenen zijn, gezien de ligging en de infra
structuur van Noord-Brabant voldoende mogelijkheden aanwezig. 
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Voorwaarde is echter dat het vervoerswegennet zowel over land als te water aangepast zal worden. De 
genoemde bedrijven zijn namelijk voor hun vervoer goeddeels op vaarwater aangewezen. 

De ind11strie in West-Brabant 

Zoals reeds in de voorgaande hoofdstukken werd gezegd heeft West-Brabant niet ten volle gedeeld in de 
provinciale groei. De randligging met een inferieure verkeersontsluiting, het wegtrekken der bevolking 
en het grote aandeel van de landbouw-afgeleide industrieën met sterke seizoenschommelingen hebben 
aan de werkgelegenheid in dit gebied geen stabiele ontwikkeling kunnen geven. 
Daar de ontwikkeling der nijverheid in West-Brabant vanwege het ontbreken van tellingen voor dit 
aeelgebied in de jaren vóór 1930 slechts incidenteel kan worden nagegaan zal 1930 als uitgangspunt 
worden genomen. 

TABEL 8. ONTWIKKELING DER WERKGELEGENHEID IN DE NIJVERHEID IN WEST-BRABANT IN DE PERIODE I930-I950 

(VOLGENS BEDRIJFSTELLINGEN) EN RELATIEF AANDEEL DER BEDRIJFSKLASSEN IN DE STRUCTUUR VAN 1930 EN 1950 

aandeel in 
Bedrijfsklasse groei het totaal 

1930 1950 absoluut relatief 1930 1950 

I Aardewerk 560 803 243 43,4 3,5 3,1 
II Diamant 4 4 
!Il Grafische nijverheid 216 377 161 74,5 1,3 1,4 
IV Bouwnijverheid 2 223 3 992 1769 79,5 13,8 15,3 
v Chemische nijverheid 217 613 396 182,5 1,3 2,4 
VI Houtnijverheid 927 1102 175 18,9 5,7 4,2 
VII Kleding en reiniging 992 1 597 605 60,9 6,1 6,1 
VIII Kunstnijverheid 4 5 1 
IX Leder, rubber 544 815 271 49,8 3,4 3,1 
x Mijnbouw 16 - 16 0,1 
XI-XIII Metaalnijverheid 2 826 6 584 3758 132,9 17,6 25,4 
XIV Papiernijverheid 34 35 1 0,2 0,1 
XV Textielnijverheid 334 1 513 1179 353 2,1 5,8 
XVI Openbare nutsvoorzieningen 195 384 189 96,9 1,2 1,5 
XVII Voedings- en genotmiddelen 7 048 8 222 1174 16,7 43,7 31,6 

- -- ---
16136 26 046 9910 61,4 100,- 100,-

De werkgelegenheid in de nijverheid in het gebied West-Brabant nam in de periode 1930- 1950 met bijna 
10 ooo arbeidsplaatsen toe. Dit betekent een toeneming met ruim 61 % hetgeen 5 % hoger is dan het 
provinciale stijgingscijfer. Deze cp zich niet geringe verruiming van het aantal arbeidsplaatsen werd echter 
bereikt vanuit een relatieve achterstand. Waren per lO ooo inwoners in 1930 in de provincie 1621 personen 
werkzaam in de nijverheid, in West-Brabant waren het er 1080. In 1950 waren deze cijfers voor de provincie 
en voor West-Brabant respectievelijk 1880 en 1377· 

De sectoren handel en verkeer bleven in de periode 1930-1950 ver beneden het provinciale stijgingsper
centage. De handel nam in Noord-Brabant met 43% toe, tegenover 25,5 °/o in West-Brabant, het verkeer in 
Brabant met 26,7% en in West-Brabant met 9%· 
Wanneer men in aanmerking neemt dat de landbouw na 1930 geen expansiemogelijkheid meer bezat en 
men voorts West-Brabant ziet achterblijven in de uitbreiding der werkgelegenheid in de andere sectoren 
als handel, verkeer en overige diensten, dan moet t.a.v. dit gebied, dat een vrij constante groei der beroepsbe
volking kende, geconcludeerd worden tot een tekortschieten van de werkgelegenheidsuitbreiding, op de 
eerste plaats in de nijverheid. 
Beziet men het relatieve aandeel der diverse bedrijfsklassen, dus de structuur der industriële werkgelegen
heid in 1930, dan blijkt 43, 7% geconcentreerd te zijn in de sector voedings- en genotmiddelen. Dat juist 
deze bedrijfsklasse, met enerzijds veel arbeid voor jeugdig en ongeschoold personeel en anderzijds sterke 
seizoenfluctuaties, in de industriële werkgelegenheid zo zeer domineerde heeft storend gt:wt:rkt up <lt: u11l
wikkeling van andere takken van nijverheid. 
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Gaat men echter de ontwikkeling na tussen I930 en I950 dan blijkt de overheersende betekenis der voe
dings- en genotmiddelenindustrie te zijn afgenomen, terwijl de metaalnijverheid een forse uitbreiding 
doormaakte. Werden in de sector voedings- en genotmiddelen ten opzichte van I930 I174 personen meer 
tewerkgesteld, bij de metaalnijverheid waren het er ruim 3700. De metaalnijverheid steeg hierdoor in rela
tieve betekenis tot boven de 2 5 % terwijl de voedings- en genotmiddelenindustrie haar aandeel tot ruim 
31% zag terugvallen. 
Ook in andere sectoren had enige versterking plaats. De textielindustrie telde in 19 5 o l 200 personen meer, 
waarvan 600 in de ambachtelijke vlasnijverheid. 
De bouwnijverheid onderging eveneens een grote uitbreiding namelijk met 79,5 % maar dit was lager 
dan het provinciaal cijfer van 105% , daar in West-Brabant de totale expansie, waartoe de bouwnijverheid 
in een functionele relatie staat, ook geringer was. 

Gaf de ontwikkeling 1930-1950 een verheugende verbetering der industriële structuur te zien, de diepere 
oorzaken van het achterblijven der industriële ontwikkeling bleven remmend werken. Vooral de gebrekkige 
verkeersontsluiting in West-Brabant moet hier worden genoemd. Het is dan ook evident dat de plaatsen 
met o.a. de relatief beste verkeersverbindingen, namelijk Roosendaal en Bergen op Zoom, tesamen ± 70% 
van de werkgelegenheidsvermeerdering in de nijverheid tot zich trokken. Op een totaal van 9910 arbeids
plaatsen werden er 3460 in Bergen op Zoom en 3665 in Roosendaal gerealiseerd. 

Indien we ons voor de ontwikkeling na I950 baseren op de tellingen van de Algemene Industrie Statistiek, 
dus de industriële bedrijven met 10 en meer werknemers, uitgezonderd de bouwnijverheid, dan constateren 
we dat het groeipercentage van 15,3% voor West-Brabant lager is geweest dan de vergelijkbare provinciale 
toeneming die 17,9% bedroeg. 

TABEL 9· ONTWIKKELING DER PERSONEELSBEZETTING IN DE WEST-BRABANTSE INDUSTRIE VAN 3 I - I 2-1950 TOT 30-9-1957 
(EXCLUSIEF DE BOUWNIJVERHEID) EN RELATIEF AANDEEL DER BEDRIJPSKLASSEN IN DE STRUCTUUR. (BRON A.I.S.) 

Bedrijfsklasse Groei Relatief aand. 
31-12-1950 30-9-1 957 abs. relatief 1950 1957 

I 761 377 116 15,2 5,1 5,1 
II 17 17 0,1 
III 193 306 113 67,4 1,3 1,8 
v 515 711 196 38,1 3,4 4,1 
VI 823 992 169 20,5 5,5 5,7 
VII 1200 1259 59 4,9 8,- 7,3 
VIII 
IX 215 527 312 145,2 1,4 3,0 
x 
XI-XIlI 4 790 6 630 1840 138,4 31,8 38,2 
XIV 62 135 73 0,4 0,8 
XV 1 096 1 170 74 6,7 7,3 6,7 
XVI 529 621 92 17,4 3,5 3,6 
XVII 4 878 4120 - 758 - 15,5 32,4 23,7 

15 062 17 365 2303 15,3 100 100 

Was voor geheel Brabant de groei voor 62% gelegen in de metaalbranche, in West-Brabant was het aandeel 
van het metaal zelfs 80% . Ook hier is de ontwikkeling mede beïnvloed door de electrotechnische industrie. 
Ook de rubberindustrie onderging enige uitbreiding. De toeneming in de overige branches, hoe gering ook, 
mag gezien worden als een welkome versterking der hier zo gewenste spreiding. De verder afnemende 
invloed van de voedings- en genotmiddelenindustrie is hier van betekenis. 
In tegenstelling tot de ontwikkeling in de periode 1930-1950, tijdens welke 70% der nieuwe arbeidsplaatsen 
in de beide steden Bergen op Zoom en Roosendaal werd gerealiseerd, was in de periode na 1950, onder 
invloed van het streven der provinciale overheid naar regionale kernvorming (ook industrieel) en mede door 
de maatregelen van de Rijksoverheid ten aanzien van de ontwikkelingskernen Etten, Rucphen en Ouden
bosch, in de beide eerstgenoemde steden de werkgelegenheidsuitbreiding minder sterk. 
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Roosendaal en Bergen op Zoom namen van de totale toeneming ± 5 0% voor hun rekening, de 3 ontwikke
lingskernen realiseerden de overige 50%. 
In het kleigebied had volgens de A.I.S. cijfers, behoudens een geringe toeneming in Zevenbergen, geen 
uitbreiding der werkgelegenheid plaats. Indien men de invloed der seizoenbezetting in de suikerindustrie 
mede in de cijfers betrekt, was er in dit gebied zelfs een afneming met ± 300 industriële arbeidsplaatsen. 

De industrialisatie van de kleine verzorgende centra heeft een belangrijk aandeel gehad in de overgang 
van de bevolking uit het agrarische of semi-agrarische milieu naar het industrieel beroep. Ook in de toe
komst zal een beperkte uitbreiding der werkgelegenheid hier verwacht mogen worden. 
De belangrijkste industriële groei zal echter te verwachten zijn in de grote centra Bergen op Zoom en 
Roosendaal die al een industrieel klimaat bezitten met een ruime en gedifferentieerde arbeidsmarkt en 
waar de tertiaire voorzieningen voor het wonen, de scholing, etc. ook op een dergelijke uitgroei zijn 
berekend. De concentratie in grotere productie-eenheden, die reeds op gang komt in verband met een 
versterking der positie in de nieuwe marktverhoudingen (Benelux, Euromarkt), zal zich in haar vestiging 
ook richten op de grotere centra, die beschikken over een gevarieerd arbeidsaanbod. 
De aanleg van de Zoom weg zal, als korte verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen, de vestigingsfactoren 
in Bergen op Zoom en Roosendaal aanzienlijk verbeteren. 
Vooral Bergen op Zoom, met zijn belangrijke aanzet van middelzware metaalnijverheid, mag zeker met zijn 
nieuwe binnenhaven en de aanwezigheid van diep vaarwater op korte afstand als een belangrijke peiler 
worden beschouwd voor de industriële ontwikkeling van West-Brabant. 

De geheel nieuwe situatie, die onder andere door de verbeterde verkeersontsluiting over de weg in dit 
gebied zal ontstaan zal echter gecomplementeerd moeten worden door een goed waterwegenstelsel. De 
verdere verbetering van de structuur der Brabantse industrie vraagt om een versterking in de middelzware 
en zware metaal-sector, alsook in de chemische sector. Deze zijn over het algemeen water-behoevend. 
Daarbij komt ook dat bij de groei naar grotere eenheden voor bepaalde bedrijven de drempel wordt over
schreden, waarboven vervoer over water voordelig wordt. 
Aangezien het westelijk gebied van Noord-Brabant onderdeel uitmaakt van de Eurodelta, waardoor dit 
gebied opgenomen gaat worden in de industriële en commerciële functies die geleidelijk aan tussen Antwer
pen en Rotterdam naar elkaar toegroeien, dan moeten naast de verdere ontwikkeling der bestaande indu
striële aanzetten ook de ontwikkelingskansen van het zeehavenproject aan de Kreekrak niet gering worden 
geacht. 

§ 3. De land- en tuinbouw 
Algemeen 
De agrarische sector is op meer dan één wijze bij de ontwikkelingsplannen voor West-Brabant ten nauwste 
betrokken. Oppervlakkige beschouwing van deze plannen zou de schijn kunnen wekken als zouden land- en 
tuinbouw hier uitsluitend de rol van verliezende partij vervullen. Inderdaad zijn de verliezen aan cultuur
grond aanzienlijk. En naast deze directe schade speelt bovendien de hinder als gevolg van de uitvoering 
van openbare en andere werken een rol. Te denken valt aan het doorsnijden van de agrarische gebieden 
door verkeerswegen, kanalen e.d., alsmede aan lucht- en waterverontreiniging ten gevolge van de vesti
ging van bepaalde industrieën. 
De landbouw zal echter ook in positieve zin partij kunnen zijn. De ontwikkelingsplannen moeten namelijk 
ook maatregelen aangeven om de sociale en economische positie van de land- en tuinbouw te verbeteren. 
En verder zullen de plannen er op gericht moeten zijn de schade voor deze bedrijfstakken zoveel mogelijk 
te beperken. Wij zullen in het onderstaande een korte schets geven van de gevolgen maar ook van de moge
lijkheden welke voor de land- en tuinbouw uit de plannen tot industriële ontwikkeling van West-Brabant 
kunnen ontstaan. 

In verband hiermede gaan thans enige opmerkingen vooraf. 

I. Besproken zal worden het gebied van 'Groot West-Brabant'. De oostelijke grens is gelegd langs de 
oostzijde van de gemeenten Nieuw-Ginneken, Teteringen, Terheyden en Hoge en Lage Zwaluwe. 

2. In tegenstelling tot de landbouw, waar een verdere inkrimping van de werkgelegenheid te verwachten 
is, vertoont de tuinbouw in West-Brabant in bepaalde teelten een tendens tot uitbreiding. 
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De beschouwing van de problemen van de landbouw zal in veJband daarmede vooral betrekking hebben 
op de beïnvloeding van de externe productieomstandigheden, zoals de waterhuishouding, de ontsluiting 
en verkavelingstoestand. Ten aanzien van tuinbouw zal de doelstelling iets ruimer zijn en zullen wij ook 
ingaan op de ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouw in dit deel van de provincie. 
Hieronder zullen in het kort allereerst de bovenvermelde directe gevolgen worden beschreven. Vervolgens 
zullen die maatregelen worden behandeld, welke voor een verbetering van de sociale en economische 
omstandigheden in de agrarische sector nodig geacht kunnen worden. Daarna zullen wij de tuinbouw in 
West-Brabant en zijn ontwikkelingsmogelijkheden nader beschouwen. 

A. DE DIRECTE GEVOLGEN VAN DE INDUSTRIËLE ONTWIKKELING VAN WEST-BRABANT VOOR 

DE LAND- EN TUINBOUW 

De directe gevolgen van de voorgenomen industrialisatie hebben ten aanzien van de land- en tuinbouw 
betrekking op het volgende : 
1 . de arbeidsvoorziening; 
2 . het verlies aan cultuurgrond; 
3. de verontreiniging van het water. 

I. De arbeidsvoorziening 
Het is te verwachten, dat de zuigkracht van de industriële bedrijven op de landarbeiders in kracht zal 
toenemen. Hoewel zulks, mede gezien in het verband met de toenemende mechanisatie van de landbouw, 
aanvankelijk de sanering van de landbouw in de hand kan werken, dreigt toch ook het gevaar, dat de akker
bouwbedrijven in het kleigebied en de grote bedrijven in de zandstreken, in de toekomst gebrek aan vak
bekwame landarbeiders zullen krijgen. 
Opvoering van de mechanisatiegraad kan wellicht enige verbetering geven, doch zal op zichzelf het 
vraagstuk van de arbeidsvoorziening niet oplossen. De afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw is nl. 
niet alleen een landbouw-economisch, maar ook een sociaal verschijnsel. Het beroep landarbeider is in de 
waardering binnen de eigen kring zo zeer gedaald, dat dit tot een vlucht uit het beroep heeft geleid. Het is 
te verwachten, dat in de toekomst de aantrekking van de industrie op de agrarische arbeidskrachten nog zal 
toenemen. Een van de middelen om deze trek te matigen zal er in moeten bestaan het beroep van landarbei
der aantrekkelijker te maken. De mechanisatie van de landbouw kan daarin een bijdrage leveren, in zoverre 
als deze gepaard zal gaan met een scholing van de landarbeider op technisch terrein. Opvoering van het 
technische niveau van de landarbeider als vakman zal waarschijnlijk leiden tot meer waardering voor het 
beroep en mede daardoor tot verbetering van de sociale positie van de landarbeider in het algemeen. In dit 
opzicht is ook de huisvesting zeer belangrijk. Een zeer groot aantal landarbeiders is nog in z.g. dijkswonin
gen gehuisvest. Een groot deel dezer woningen maakt deel uit van lintbebouwingen langs de dijken. Men 
zal er naar moeten streven deze woningen - die voor een groot deel volstrekt inferieur en vaak 1- en 2-

kamerwoningen zijn - naar levenskrachtige wooncentra te verplaatsen. 

2. Het verlies aan cultuurgrond 
Het verlies aan cultuurgrond als gevolg van stadsuitbreiding, wegaanleg enz. is - ook als wij uitgaan van de 
minimum-bevolkingsprognose - vrij aanzienlijk. Voor de uitleg van de wooncentra van nu tot 1980 

(woonwijken inclusief de daarbij behorende voorzieningen, als scholen, sportvelden, parken e.d.) zal alleen 
reeds in het 'ontwikkelingsgebied' van West-Brabant circa 1000 ha grond aan de landbouw onttrokken 
worden. 
Voor de aanleg van verkeerswegen, waterwegen en industrieterreinen, zal tenminste eenzelfde oppervlakte 
nodig zijn. Hoewel deze oppervlakten, vergeleken met het beschikbare landbouwareaal, vrij bescheiden 
zijn (ongeveer 2-}%), mag niet worden vergeten, dat het vaak goede gronden zijn, die verloren dreigen te 
gaan. Dit nu is een punt, dat op zich zelf om nadere bestudering vraagt. Niet altijd namelijk zal het mogelijk 
zijn bij de uitleg der steden de goede gronden geheel te ontzien. Gezien de ligging van de tuinbouwge
bieden rond plaatsen als bijv. Bergen op Zoom en Breda en de sterke expansie, welke juist voor deze steden 
te verwachten is, dreigt het gevaar, dat een aantal tuinders gedwongen zal worden hun bedrijf op te geven. 
Het vinden van vervangende grond is, als gevolg van de grote schaarste, zeer moeilijk. Een intensieve 
voorlichting van de zijde van de landbouworganisaties, alsmede bepaalde stimulerende maatregelen van de 
overheid lijken hier gewenst. 
Enerzijds namelijk is gebleken, dat een welvarende en krachtige tuindersstand zeer wel in staat is zich in de 
nabijheid van stedelijke industriële centra te handhaven (in Zuid-Holland ziet men vrij dicht bij de grote 
steden zelfs nog een uitbreiding en modernisering van de tuinbouw). 

76 



Anderzijds is het zowel voor de economische uitleg van de steden alsook in het belang van de betrokken 
tuinders gewenst, dat uitbreiding en eventueel verplaatsing van tuindersbedrijven bij voorkeur slechts plaats 
vindt op gronden, die niet in de naaste of verdere toekomst voor stadsuitbreiding nodig zijn. Een grote 
moeilijkheid hierbij is niet alleen de schaarste aan geschikte gronden in het algemeen, maar ook het feit, 
dat tuingronden het best kunnen worden geëxploiteerd in daarvoor geschikte of geschikt te maken afgeron
de gebieden, gelegen in of aansluitend bij een reeds krachtig ontwikkeld tuinbouwcentrum. Mede om deze 
reden is het van belang bij stadsuitleg in het algemeen er naar te streven dat goede tuinbouwgronden 
worden ontzien. Voor zover zulks niet mogelijk blijkt te zijn verdient het aanbeveling maatregelen te over
wegen waardoor het mogelijk zou zijn tot georganiseerde verplaatsing te komen, bijvoorbeeld door het 
beschikbaar stellen van voor nieuwe vestiging geschikte grond, in of buiten de betreffende gemeenten. 
Op welke wijze zulks zou moeten plaats vinden kan hier buiten beschouwing worden gelaten. Men kan 
echter denken aan de mogelijkheden bij ruilverkavelingen, aan het voor tuinbouw beschikbaar stellen van 
gronden afkomstig van naar de IJsselmeerpolders vertrokken landbouwers, e.d. 
Tenslotte dient hier nog melding te worden gemaakt van de mogelijkheid om nieuw land te verkrijgen, 
met name in het Hollands Diep, het V olkerak en de Krammer, waar door inpoldering wellicht enige hon
derden hectaren kunnen worden gewonnen. 

3. De uerontrei11iging va11 het 1JJater 
Op het ogenblik wordt grote schade ondervonden van de lozing van enige grote steden en van verspreide 
industrieën. Een belangrijke verbetering is echter ten aanzien van het Markwater te verwachten door de 
nieuwe riolering van de stad Breda met een afvoer naar het Hollands Diep. Soortgelijke plannen voor andere 
steden worden overwogen. 
Het is voor de land- en tuinbouw van groot belang, dat bij nieuwe industrievestigingen met een goede af
voer van de afvalproducten wordt rekening gehouden. Dit wil o .a. zeggen, dat vestiging op willekeurige 
plaatsen vermeden moet worden. Het concentreren van industriële bedrijven op daarvoor geschikte plaat
sen is een doeltreffend middel om het euvel van de waterverontreiniging te bestrijden. De afvoer van afval
producten zal met het oog op de belangen van de land- en tuinbouw dan ook doeltreffend moeten worden 
georganiseerd. 

B. VERBETERING VAN DE PRODUCTIE-OMSTANDIGHEDEN 

De landbouw staat in West-Brabant in het algemeen op een hoog peil. Dit geldt zeer zeker voor het klei
gebied en in het algemeen ook voor het zandgebied. Van het eerste kan zelfs worden gezegd, dat het met 
zijn uitstekende grond en zijn over het algemeen goede verkaveling, tot de beste landbouwgebieden van ons 
land behoort. De landbouw heeft echter plaatselijk te kampen met een onvoldoende net van landbouw
wegen, periodiek optredende wateroverlast, verdroging en met een hier en daar ver gaande versnippering 
van het grondgebruik. 

In het onderstaande zullen in het kort worden bezien: 
r. De waterbeheersing; 
2. De watervoorziening; 
3. De ruilverkaveling; 
4. De landbouwkundige ontsluiting; 
~· De waterschappen. 

r. De waterbeheersi11g 
a. De onhl!atering. Waterstaatkundig behoort westelijk Noord-Brabant tot het afwateringsgebied van de 
Zeeuwse stromen en het Hollands Diep (met uitzondering van circa 1900 ha in het zuid-westen, welk 
gedeelte afwatert op de Schelde). Het gebied bestaat voor 2/ 3 deel uit zandgronden en overgangsgronden en 
voor 1/ 3 deel uit lager gelegen kleigronden. 
De zandgronden wateren voor een groot deel op natuurlijke wijze af op de Mark en Vliet. Het lager 
gelegen kleigebied bestaat meerendeels uit polders die, grotendeels kunstmatig, lozen op de benedenloop 
van de Mark en de Vliet, of op het buitenwater. 
Tijdens natte perioden hebben bepaalde poldergebieden en de beekdalen in de zandgronden ernstig te 
lijden van wateroverlast. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan de onvoldoende afvoercapaciteit 
van vooral de Mark, maar wordt mede veroorzaakt door de te geringe afvoer van de vele beekjes, de gebrek
kige detailontwatering en de verouderde bemalingen van meerdere polders. Voor een aantal waterschappen 
zijn waterbeheersingsplannen in bewerking, welke voor enkele gebieden in ruilverkavelingsverband zullen 
worden gerealiseerd. 
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C::J ZAND 
~ RIVIERKLEI 
c:::::J BEEKAFZETTING 
======= 20 k.m. 

Hierbij is het echter in de eerste plaats noodzakelijk de verbeteringsplannen voor de rivieren uit te voeren, 
aangezien dit de basis vormt van alle verdere verbeteringen. De plannen tot verbetering van het Mark
régime, met welke plannen reeds in 1842 een begin werd gemaakt, zijn ten westen van de spoorlijn Breda
Moerdijk, nog niet tot uitvoering gekomen omdat de Markverbetering en als gevolg daarvan ook de ver
betering van de detailontwatering van verschillende gebieden, lange tijd gekoppeld was aan het plan 
voor het eventuele Antwerpen-Moerdijkkanaal. Thans behoeft de uitvoering van de verbeteringsplannen 
echter niet langer te worden uitgesteld. Deze plannen houden in, naast verruiming van de rivier ten behoeve 
van de scheepvaart, vergroting van de afvoercapaciteit ten behoeve van de landbouw en verbetering van 
de lozing door een gemaal bij Dintelsas. Voorts is een Mark-Vliet-verbinding ontworpen, welke - oorspron
kelijk alleen bedoeld als scheepvaartweg - thans, gezien de gevolgen van de Deltawerken voor West-Brabant, 
ook dienstbaar kan worden gemaakt aan de afwatering van de Vliet. Bij de kanalisering van de rivieren 
ten behoeve van de scheepvaart, en bij de aanleg van de Mark-Vlietverbinding, zal ook rekening gehouden 
moeten worden met de invloed hiervan op het verloop van de grondwaterstand in de aangrenzende cul
tuurgronden. Om waterstaatkundige redenen zal men bij het uitvoeren van de regionale waterbeheersings
plannen benedenstrooms moeten beginnen. Daarom zal eerst de afvoercapaciteit van de Beneden Mark 
verbeterd moeten zijn alvorens de verbetering van de waterbeheersing van het ruim 3 5 ooo ha grote boven
stroomse gebied aan de beurt kan komen. Door het Delta-plan vervalt voor grote gebieden de mogelijkheid 
tot natuurlijke lozing op het buitenwater en zullen in verband daarmede kostbare lozingswerken gemaakt 
moeten worden. In dit verband is het toekomstige peil van het Deltameer van groot belang. 

b. Watervoorziening. Hoewel de bestrijding van de wateroverlast praevaleert, vraagt ook de watervoorziening 
van de droogtegevoelige en uitdrogende gronden de volle aandacht. Tijdens de groeiperiode van de ge
wassen bestaat op de hoge gronden vaak een tekort aan natuur.lij ke watertoevoer. Voor somnuge gebieden 
is daarom aanvulling nodig vanuit de ondergrondse reservoirs, of te zijner tijd van het Deltameer. In dit 
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verband is het van belang op te merken, dat het peil van het Deltameer niet alleen voor de waterafvoer 
maar ook voor de eventuele watervoorziening van droogtegevoelige gronden van groot belang is. 

3. De r11iluerkaueling 
In tegenstelling tot de kleigebieden, waar de verkaveling in het algemeen goed is, komen vele zandgronden 
voor een ruilverkaveling in aanmerking. Van deze moeten de gebieden van de Ligne, de Haagse Beemden, 
delen van de Boven Mark en van de Aa of Weerijs, en de Amerkant, als urgent tot zeer urgent worden aan
gemerkt. In geheel Noord-Brabant bestaat op het gebied van de ruilverkaveling een aanzienlijke achter
stand ten opzichte van het gehele land en West-Brabant heeft op zijn beurt ten aanzien van de zandgronden 
nog weer een achterstand in de p rovincie. 
Weliswaar is een oppervlakte van 115 ooo ha cultuurgrond betrokken in de gezamenlijke aanvragen tot 
ruilverkaveling, dat is 5 1 %, doch er is slechtst% gereed en 1t% in uitvoering. 
D eze achterstand is in belangrijke mate beïnvloed door het meergenoemde project voor een eventueel 
Antwerpen-Moerdijkkanaal. Nu de koppeling van allerlei verbeteringswerken betreffende waterwegen en 
verkeerswegen met genoemd kanaal niet langer een rol speelt, zullen ook de plannen tot ruilverkaveling 
met grote spoed moeten worden uitgewerkt en in uitvoering genomen. 
De aanleg van de grote verkeerswegen zal hier en daar een speciale regeling vereisen voor het vraagstuk 
v an de ongunstige snijding van percelen en bedrijven. Een strookvonnige ruilverkaveling langs de tracees 
van deze wegen zal in veel gevallen een oplü88ing ku1111en geven. 

4. De landbomvkundige onts/11iti11g 
Het streven naar rationalisatie en mechanisatie van de bedrijven vraagt om een goede ontsluiting van de 
land- en tuinbouwgebieden. 
D oor de motorisering van de landbouwbedrijven gaat de afstand bij een efficiënte bedrijfsvoering een 
geringere rol spelen. De invloed van de kwaliteit van het wegenstelsel op de bereikbaarheid is veel groter 
geworden. 
D e gemiddelde toestand van de landbouwwegen in West-Brabant is niet voldoende. In het kleigebied is 
verdichting van het wegennet over het algemeen niet nodig, wel zal de kwaliteit verbeterd en vooral ook de 
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kruinbreedte is veel gevallen vergroot dienen te worden. In het zandgebied is een sterke vermindering van 
de dichtheid van het bestaande net van onverharde wegen noodzakelijk. Daarentegen zal het aantal verharde 
wegen moeten worden uitgebreid. Dit zal het beste en in veel gevallen zelfs uitsluitend, middels een ruilver
kaveling te bereiken zijn. Vaak echter kan op ruilverkaveling niet worden gewacht en zullen plannen voor 
verbetering van de landbouwontsluiting reeds eerder ter hand genomen moeten worden. Weloverwogen 
coördinatie is daarbij uiteraard vereist. 

f · De 1vaterschappen 
De ontwikkeling gaat steeds meer van beperkte ontwateringsplannen naar de vorm van waterbeheersings
plannen voor grote gebieden. Het verband tussen de waterwerken van naast elkaar gelegen waterschappen 
is namelijk vaak zo sterk, dat met deelplannen, dat wil zeggen plannen voor de vaak kleine waterschappen, 
niet volstaan kan worden. Het is dan ook noodzakelijk naar concentratie van waterschappen te streven, 
teneinde een goede opzet van de waterbeheersingsplannen en een doelmatig beheer van de uitgevoerde 
werken te verzekeren. Daardoor kunnen bijvoorbeela vele kleine en verouderde gemalen worden gesloten 
en door grotere centrale bemalingseenheden worden vervangen. Een voorbeeld in dit opzicht vormt de 
oprichting van het waterschap 'De Striene', waarbij een r 4-tal kleine lozingsgebieden tot 3 grote zijn ge
combineerd. 

C. DE TUINBOUW 

I. Aard en betekenis 
De Noordbrabantse tuinbouw is in sterke mate geconcentreerd in het westen der provincie. Terwijl 
West-Brabant in oppervlakte niet meer dan 25% van de cultuurgrond der gehele provincie omvat, wordt er 
50% van de totale oppervlakte tuinland gevonden. Bovendien wordt de tuinbouw er intensief beoefend, 
hetgeen blijkt uit de omstandigheid, dat de omzet in guldens van de veilingen in West-Brabant 75% be
draagt van de bij het Centraal Bureau aangesloten Noordbrabantse veilingen. 

West-Brabant 

Noord-Brabant 

Nederland 

Oppervlakte 
tuinland in ha 

7 900 

15 572 

135 136 

TABEL I. 

waarvan in de zandgemeenten 5950 ha 
en in de kleigemeenten 1950 ha 

De economische betekenis van de West-Brabantse tuinbouw is vrij groot. Deze kan gemeten worden door 
de omzetcijfers van de veilingen in West-Brabant te vergelijken met die van de overige Nederlandse pro
vincies. Dan blijkt dat de provincie Noord-Brabant de vierde plaats inneemt terwijl daarbij nog in aan
merking genomen moet worden dat, vooral in het oostelijk deel van de provincie, een deel van de pro
ductie buiten Noord-Brabant wordt geveild. (Zie de tabel op blz. 82.) 

Wat de aard van de tuinbouwbedrijvigheid betreft kan de volgende globale verdeling worden aangegeven: 
a. Landbouivbedrijven met tuinbouiv (voornamelijk klein fruit) treft men vooral in het zandgebied zeer veel 

aan (meer dan de helft van de totale oppervlakte tuinland is in deze gemengde bedrijven ondergebracht). 
b. Groentebedrijven vooral rond Breda en Bergen op Zoom en ook wel in Oudenbosch. (De intensieve teel-

ten onder glas echter overwegend in Breda.) 
c. Kleinfruitbedrijven vooral in Zundert en in mindere mate ook in Rijsbergen. 
d. Hardfruitbedrijven vooral in het zeekleigebied. 
e. Boomkvekerijen voornamelijk in Zundert en Oudenbosch. 

Nevenstaande globale kaart is ontleend aan een onderzoek van de stichting voor Bodemkartering te Wageningen, ten 
behoeve van het Tuinbouwvestigingsplan, o.a. om aan de planologische organen een voorlopige informatie te geven 
betreffende gronden die potentiële tuinbouwmogelijkheden bieden, en die welke reeds voor tuinbouw in gebruik 
zijn. Gezien het doel van deze kaart mag daaruit niet de conclusie worden getrokken dat binnen een bepaald 
bodemtype ook alle percelen geschikt zijn voor het aangegeven doel. Verder is geen nadere onderscheiding gemaakt 
in fruitteelt, kleinfruitteelt, groenteteelt en andere vormen van tuinbouw. Zo komt in de legenda voor: gronden 
uitstekend geschikt voor tuinbouw. Men mag dan niet concluderen dat alle gronden binnen dit bodemtype uitste
kend geschikt zijn voor iedere vorm van tuinbouw. 
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TABEL 2. OMZETCIJFERS VAN DE VELLINGEN IN I956 

West-Brabant Provincies 

Bergen op Zoom 
Breda 
Oudenbosch 
Zundert* 
Fijnaart 
Steenbergen 
Roosendaal 

Totaal West-Brabant 

f 3 840 019,
" 14 084 869,
" 3 125 644,
" 5 512 416,-

992 377,-
790 515,

" 1 055 645,-

.f 29 401 485,-

2. De toekomst111ogelijkheden van de t11inbo111v 

Zuid-Holland 
Noord-Holland 
Gelderland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Utrecht 
Zeeland 
Groningen 
Overijssel 
Friesland 
Drenthe 

Totaal Nederland 

f 253 238 189,
" 72 751 801,
" 48 092 797,
" 39 625 895,
" 38 892 669,
" 26 880 293,
" 23 206 270,
" 11 325 325,-

7 870 167,-
6 514 758,-
1953330,-

f 569 977 394,-

De tuinbouw in West-Brabant vertoont duidelijk een tendens tot uitbreiding. Dit blijkt zowel uit de ver
groting van de oppervlakte tuinland als uit de stijging van de aanvoeren bij de verschillende veilingen. 
Welke zij n nu de perspectieven voor een verdere ontwikkeling? 

In dit verband dienen te worden beschouwd: 

a. De afzetmogelijkheden; 
b. De interne productie-omstandigheden. 

ad a. Hierbij kunnen wij onderscheiden de afzetmogelijkheden in het raam van de bevolkingsgroei en de 
economische ontwikkeling in West-Brabant zelf, naast de kansen en perspectieven in het grotere verband 
van de Benelux en de Euromarkt. 
Mede doordat de groei van West-Brabant zich voor een belangrijk deel in de steden zal concentreren, 
krijgt de verzorgende tuinbouw, dat wil zeggen de tuinbouw, die voorziet in de behoefte aan groenten 
en fruit van de in de omgeving wonende bevolking, stellig goede kansen. 
Ten aanzien van de mogelijkheden in het kader van de Benelux en de Euromarkt kan men enig optimisme 
koesteren, mede gezien de gunstige verkeersligging en de verbeterde ontsluiting van het gebied. Op basis 
van de huidige omstandigheden achten deskundigen voor Nederland een areaal-uitbreiding met 20 ooo ha 
tot 1970 verantwoord.** 
(De oppervlakte tuingrond in West-Brabant bedraagt bijna 8000 ha; in Nederland circa r 3 5 ooo ha). 

ad b. De interne productie-omstandigheden kunnen in West-Brabant zeker niet ongunstig worden genoemd. 
Dit geldt in de eerste plaats het klimaat en de grond. Het zeekleigebied is door het geringe optredc-n van 
nachtvorst en door de structuur van de grond uitermate geschikt voor de teelt van hard fruit. In het zand
gebied is de variatie in de kwaliteit van de grond groter, maar er is een meer dan voldoende oppervlakte 
grond welke voor de tuinbouwcultuur geschikt is. Een punt van betekenis is de centrumfunctie. Het is 
voor de ontwikkeling van een tuinbouwgebied van groot belang om te beschikken over geconcentreerde 
toeleverings-, transport- en afzetorganisaties, samenwerking met financieringsinstituten e.d. Pas wanneer 
dergelijke organisaties in voldoende mate aanwezig zijn, ontstaat de mogelijkheid voor een werkelijk 
economische tuinbouw. Hoewel in West-Brabant een dergelijke centrum-functie wel bestaat, kan deze 
toch niet worden vergeleken met het sterk verweven economische en sociale geheel, waardoor bijvoorbeeld 
het zo belangrijke tuinbouwgebied van het Westland in Zuid-Holland wordt gekenmerkt. Het is daarom 
van belang de centrum-functie van de West-Brabantse tuinbouw zoveel mogelijk te versterken. 

* Het cijfer voor Zundert is het totaal van beide veilingen, nl. de Groenten- en Fruitveiling 'Zundert en Omstreken' 
en de afdeling Zundert van de R.K. Baroniese Tuinbouwvereniging (R.B.T.) te Breda. Het cijfer voor Breda is de 
omzet van de R.B.T., verminderd met de opbrengst van de afdeling Zundert. 
** Prognose van de economische afdeling van de Directie van de Tuinbouw, vermeld bij G. de Bakker: "l'utnbouw 
en Planologie'. 
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Het vorenstaande kan worden samengevat in de volgende conclusies: 

1. De uitvoering van het Welvaartsplan voor West-Brabant brengt vergaande gevolgen met zich mee voor 
de land- en tuinbouw in dit gebied. 

z. a. Door de uitvoering van de diverse werken zal een niet onaanzienlijke oppervlakte-voor een deel zeer 
goede - cultuurgrond verloren gaan. 

b. Een aantal bedrijven zal hierdoor in hun bestaan worden bedreigd. Eveneens kan schade worden 
toegebracht aan de waterstaatkundige toestand, de verkaveling en de bereikbaarheid der percelen. 

c. Een deel van deze bezwaren kan worden ondervangen door versnelde uitvoering van op de fasering 
van het welvaartsplan aansluitende ruilverkavelingen. 

d. Nadere overweging verdient de vraag op welke wijze compensatie zou kunnen worden geboden 
voor de verloren gegane grond en bedrijven. Onder andere zouden hierbij de IJsselmeerpolders op 
directe of indirecte wijze kunnen worden ingeschakeld, terwijl ook ware na te gaan of het mogelijk 
is de grond van opgeheven bedrijven voor deze compensatie te gebruiken. 

e. Nagegaan zal moeten worden of door inpoldering landwinst te bereiken is. 

3. De industrialisatie in West-Brabant zal de moeilijkheden bij de arbeidsvoorziening, speciaal in het klei
gebied, vergroten. Het is van belang te streven naar een verbetering van de levens- en werkomstandig
heden van de landarbeider. 

4. De industrialisatie in het zandgebied, met name in Bergen op Zoom en Roosendaal, zal de afvloeiing 
van boerenzoons en bedrijfshoofden waarschijnlijk versnellen, hetgeen een vermindering van het aantal 
bedrijven tengevolge zal hebben. 

5. De verbetering van het rivierenrégime zal dienstbaar gemaakt moeten worden aan de waterhuishouding 
in het zandgebied. De productiviteit van vele zandgronden wordt namelijk gedrukt, deels door een teveel 
aan water in de natte perioden, deels door een tekort in het g roeiseizoen. 

6. Er kan voor de tuinbouw een positieve invloed uitgaan van het welvaartsplan voor West-Brabant, met 
name door verbeterde waterbeheersing en betere verkeersverbindingen, alsmede door grotere afzet
mogelijkheden. 

7. De tuinbouw in West-Brabant vertoont een tendens tot uitbreiding, tot uiting komende in een uitbrei
ding van de oppervlakte en intensiever gebruik van het tuinland, alsook door vergroting van de omzetten 
van de West-Brabantse veilingen. 
De vestigingsvoorwaarden voor de tuinbouw, alsmede de afzetmogelijkheden zijn van dien aard, dat 
een verdere uitbreiding van de tuinbouw in West-Brabant mogelijk en verantwoord lijkt. 

8. Vergroting van het tuinbouwareaal en eventueel het beschikbaar stellen van nieuwe bedrijven kan het 
beste geschieden in aansluiting op bestaande tuinbouwcentra. Om hun grote belang voor de tuinbouw 
dienen deze centra bij de industriële ontwikkeling zoveel mogelijk te worden ontzien. 
Het is daarbij wenselijk te streven naar verbetering van productieomstandigheden zoals onderwijs en 
voorlichting, kredietvoorziening, waterbeheersing e.d. 

NABESCHOUWING 

Regionale ontwikkelingsplannen zoals het onderhavige plan voor westelijk Noord-Brabant zij n uiter
aard niet primair gericht op de verbetering van de positie van de land- en tuinbouw. De reden, dat in het 
voorgaande daaraan toch veel aandacht is geschonken is hierin te vinden, dat de agrarische bevolkingsgroep 
èn economisch èn sociaal gezien van groot belang is voor het gehele gewest. 
Het ontwikkelingsplan vindt mede zijn oorsprong in de problematiek van de agrarische sector, doch juist 
daar is de ruimtelijke en sociale weerslag ook zeer groot. Het lijkt voor de hand liggend dit plan thans te 
doen volgen door een 'regionaal agrarisch welvaartsplan voor West-Brabant'. Hierin zou nader bestudeerd 
dienen te worden, welke concrete maatregelen genomen moeten worden om de structuur van de agrarische 
sector - voor zover deze in verband staan met het industriële ontwikkelingsplan - te behouden respectieve
lijk te verbeteren. Dit is hierom van belang te achten, omdat ook de te verwachten veranderingen in de 
agrarische productiewijzen van grote invloed kunnen zijn op de ruimtelijke structuur en de sociale ver
houdingen van het platteland. 

83 



§ 4. Het onderwijs 

De toekomst van de provincie, die steeds sterker geïndustrialiseerd wordt, hangt voor een groot deel af 
van voldoende gevormde leiders. De industrialisatie wordt meer en meer gericht op de ontwikkeling van 
industrieën die kwaliteitsproducten leveren. Hiervoor zijn geschoolde arbeidskrachten onontbeerlijk. Om 
daarbij leiding te kunnen geven is een breed kader nodig in het bijzonder van hoger en middelbaar ge
schoolde mensen, niet alleen op technisch niveau maar in vrijwel alle sectoren van het maatschappelijk leven. 
Wij zullen hieronder in het kort nagaan hoe de huidige situatie is in enige categorieën van onderwijs die 
voor de ontwikkeling van het gewest van belang zijn, en welke de tendenties zijn die volgens de bestaande 
gegevens zijn te onderkennen. Het is niet mogelijk deze materie hier uitputtend te behandelen. Een brochu
re als deze is daarvoor door zijn aard minder geschikt. Niettemin is het te betreuren dat voor het beschouwen 
van de onderwijssituatie in Nederland en de provincie niet voldoende recente gegevens beschikbaar zijn, 
zodat goeddeels moest worden teruggegrepen naar studies die in l 9 5 3 door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek omtrent de deelname aan het voortgezet onderwijs werden gepubliceerd. Voor de beschouwing 
van het Hoger Onderwijs is o.a. gebruik gemaakt van een recente publicatie van het Economisch Tech
nologisch Instituut te Tilburg.* 

A. HET HOGER ONDERWIJS IN NOORD-BRABANT 

De groeiende belangstelling voor het hoger onderwijs in Nederland in het algemeen is duidelijk af te lezen 
uit het verloop van het aantal aan Nederlandse Universiteiten en Hogescholen ingeschreven studenten. 
In het studiejaar 1954-195 5 bedroeg dit in totaal 28 780 studenten. In vergelijking met het aantal studenten 
vóór de oorlog betekent dit meer dan een verdubbeling. Verhoudingsgewijs, het aantal ingeschrevenen 
gerelateerd aan de daartoe relevante leeftijdsgroep, nl. de l 8-29 jarigen, is de belangstelling voor het hoger 
onderwijs eveneens meer dan verdubbeld. In 1938-1939 omvatte het totaal aantal studenten 71 per 10 ooo, 
terwijl dit in 1954-195 5 omvatte l 54 per lO ooo. Deze belangrijke uitbreiding in ruim l 5 jaren zal volgens 
een raming van het C.B.S. in de eerstkomende 15 jaren nog overtroffen worden. Immers volgens deze 
schatting zou het aantal studenten rond 1970 bijna 5 6 ooo bedragen. In 15 jaar tijds dus weer een toeneming 
van het aantal studenten met 90%. 
In hoeverre Noord-Brabant in deze toeneming zal deel hebben is op dit moment uiteraard nog niet te voor
spellen. De belangstelling van het hoger onderwijs is van teveel factoren afhankelijk, die in de tijd sterk 
kunnen variëren, om zonder meer een schatting te wagen. Wel kunnen we ons een beeld vormen van de 
huidige situatie, welke uiteraard een belangrijke basis vormt voor de verdere ontwikkeling. 
Aan Nederlandse Instituten voor Hoger Onderwijs studeerden per 1954-195 5 in totaal 2 007 Brabantse 
studenten, resp. l 794 mannelijke en 213 vrouwelijke studenten. Opgemerkt zij dat onder 'studenten' 
hier verder begrepen zullen zijn alle studerenden, exclusief buitenlanders, Nederlandse studenten ouder dan 
3 5 jaar en exclusief de theologische studenten. 
In een percentage uitgedrukt is ruim 8% van het aantal studenten afkomstig uit de provincie Noord-Bra
bant. Gezien het aandeel van Noord-Brabant in het totaal van de Nederlandse bevolking (12,8%) is er 
derhalve van een relatieve achterstand t.o.v. het rijksgemiddelde sprake. Een onderzoek heeft duidelijk 
gemaakt dat de bereikbaarheid van de bestaande hoger onderwijsinstituten een grote rol speelt in de 
belangstelling voor het volgen van hoger onderwijs. Dit geldt voor het gehele land en kwam binnen de 
provincie o.a. tot uiting in de concentratie van studerenden in de sociale en economische wetenschappen 
rond Tilburg en voorts in het overwegende aantal 'Nijmeegse' studenten in het Land van Cuyk. 
Hierin is voor de naaste toekomst een duidelijke aanwijzing te vinden voor een toeneming van het aantal 
Brabantse studenten. De uitbreiding van de bestaande eigen hoger onderwijsinstituten en de vestiging van 
de Technische Hogeschool in Eindhoven zullen te dien aanzien stellig stimulerend werken. 
Voorts kan worden verwacht dat de wijzigingen in de sociaal-economische structuur, zowel op het platte
land als in de grotere kernen, tot een bevolkingssamenstelling zal leiden die, meer dan in het verleden het 
geval was, voor het volgen van hoger onderwijs belangstelling zal hebben. 
De belangrijkste waarborg daarvoor is echter wel de sterke groei van het voorbereidend hoger- en middel
baar onderwijs die over de gehele linie en in de gehele provincie geconstateerd kan worden. 

B. HET ALGEMEEN VOORBEREIDEND HOGER- EN MIDDELBAAR ONDERWIJS (v.H.M . o.) 

In het jongste verleden had West-Brabant onmiskenbaar een achterstand ten aanzien van de deelname aan 

*'Noord-Brabant' - 1958 - no. 4. 

84 



voortgezet onderwijs, met name aan het V.H.M.O. Dit blijkt wanneer wij de Brabantse deelname voor het 
voortgezet onderwijs in het algemeen, en van het V.H.M.O. en het U.L.O. in het bijzonder, vergelijken 
met die van het Rijk en de provincie in zijn geheel. 

TABEL I. DEELNAME AAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS IN % VAN HET AANTAL 12- T / M 20-JARIGEN IN I9B 

Jongens 

Ontwikkelingsgebied West-Brabant 30,1 
Groot West-Brabant 33,3 
Noord-Brabant 32,3 
Nederland 34,8 
Overig Nederland (excl. westen des Lands en Noord-Brabant) 34 

TABEL 2. 

Meisjes 

20,3 
23,0 
23,9 
28,8 
28,0 

Totaal 

25,3 
28,2 
28,1 
31,8 
31 

DEELNAME AAN HET U.L.O. EN V.H.M.O. IN% VAN HET AANTAL 12- Tj M 20-JARIGEN DAT GEEN L.O. MEER VOLGT 

A B A+B 
V.L.O. V.H.M.0. 

Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes 

Ontwikkelingsgebied 
West-Brabant 8,1% 6,9% 6,4% 3,4% 14,5% 10,3% 
Groot West-Brabant 10,1% 8,6% 7,2% 3,9% 17,2% 12,5% 
Noord-Brabant 8,9% 8,8% 7,4% 3,7% 16,3% 12,5% 
Nederland 11,3% 11,3% 8,7% 5,2% 20,0% 16,5% 
Overig Nederland 12,4% 12 % 8,3% 4,5% 20,7% 16,5% 

Voor de verschillen in de percentages moet de oorzaak worden gezocht in de sociale en economische struc
tuur van het gewest; daarnaast speelt ook de spreiding der scholen een belangrijke rol. Deze spreiding is 
thans niet gunstig te noemen. 
Het V.H.M.0. is in het ontwikkelingsgebied slechts aanwezig in Bergen op Zoom, Roosendaal, Ouden
bosch (na 195 3 werd een H.B.S. gesticht) en Etten (M.M.S.). Grote delen van West-Brabant zijn nog op 
meer dan 10 km afstand van een middelbare school gelegen. De spreiding van de bevolking buiten de grote 
steden vergemakkelijkt nu eenmaal niet de vestiging van scholen voor vervolgonderwijs. 
De hogere cijfers voor Groot West-Brabant t .o.v. het eigenlijke ontwikkelingsgebied zijn te danken aan de 
invloed van Breda en omgeving, waar het verzorgingspeil over de gehele linie hoger ligt. 
De cijfers voor het V.H .M.O. dienen nog gecorrigeerd te worden in verband met het onderwijs op de 
diverse klein-seminaria. Deze waren in r 9 5 3 namelijk voor het merendeel nog niet als middelbare school i.c. 
gymnasium erkend. Aangezien de opleiding voor de geestelijke stand bij de overige kerkelijke groeperingen 
wel op een middelbare school geschiedt, is deze zienswijze in de onderstaande tabel ook op de Brabantse 
situatie toegepast. 

TABEL 3· 

Ontwikkelingsgebied West-Brabant 
Groot West-Brabant 
Provincie Noord-Brabant 
Nederland 
Overig Nt:<lt:rlaml 

V.H.M.O. 

6,4 
7,2 
7,4 
8,7 
0,3 

V.H.M.O. incl. 
klein-seminaria 

7,9 
8,7 
9,6 
9,6 
9,0 
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Duidelijk blijkt nu dat - terwijl de provincie in zijn geheel op het rijksgemiddelde is gekomen voor wat 
betreft het V.H.M.0 . voor jongens - het ontwikkelingsgebied nog steeds een achterstand vertoont. 
De achterstand die de provincie Noord-Brabant in het verleden heeft gehad werd in de achter ons liggende 
periode van t930-1957 in snel tempo ingehaald. 

1930 
1936 
1947 
1957* 

TABEL 4. 

Noord-Brabant 

Aantal leerlingen 
abs. 

2 772 
4 292 
7 639 

15 647 

rel. 
( r930 = roo) 

100 
154,8 
275,6 
564,5 

Nederland 

Aantal leerlingen 
abs . 

45 190 
57 519 
86 490 

127 827 

rel. 
(r930 = roo) 

100 
127,3 
191,4 
282,9 

Het effect van deze ontwikkeling is te constateren in het volgende: in 1947 telde Noord-Brabant 12,5% 
van de 12- t/m 20-jarigen tegenover slechts 8,8 % van de Nederlandse scholieren op V.H.M.0 .-scholen. 
In 1957 waren deze percentages geworden respectievelijk 14,5 en 12,2%. 
Het is jammer dat de studies van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de deelname aan het 
voortgezet onderwijs nog niet geheel beschikbaar zijn. Voor de jaren na 195 3 is namelijk alleen het aantal 
leerlingen bekend per school en niet per gemeente waarin de leerlingen woonachtig zijn. 

\lH.M.O. ONDERWIJS IN NOORD-BRABANT 
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Voor de verdere industrialisatie van West-Brabant is de opleiding van (mannelijke) vaklieden van g root 
belang. Het nijverheidsonderwijs voor meisjes - hoe belangrijk dit om andere redenen ook mag zijn -
speelt in dat verband slechts een kleine rol en zal om die reden hier buiten beschouwing blijven. 
De belangstelling voor het lager nijverheidsonderwijs is in de gehele provincie Noord-Brabant vrij groot. 
De provincie telt 14,5% van het aantal 12- t/m 20-jarigen en 14,9% van het aantal l.n.s.-leerlingen. D eze 

* Inclusief de leerlingen van klein-seminaria die na 1950 als wettelijke gymnasia zijn erkend. 
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grote belangstelling houdt een belofte in omtrent de kansen voor een verdere industrialisatie. Deze belofte 
krijgt nog meer nadruk indien we de ontwikkeling van het lager technisch onderwijs in de laatste decennia 
in aanmerking nemen. 

TABEL 5. DEELNAME AAN HET LAGER NIJVERHEIDSONDERWIJS VOOR JONGENS IN % VAN HET AANTAL 
12-T/~i 20-JARIGEN, DAT GEEN L.O. VOLGT IN 195 3 

West-Brabant 
Groot West-Brabant 

10,7 
10,2 

Nederland 
Overig Nederland 

9,7 
10,1 

TABEL 6. TOENAME VAN HET AANTAL MANNELIJKE LEERLINGEN BIJ L.N.O. (INCL. BEDRIJFSSCHOLEN) IN NOORD-BRABANT 

Noord-Brabant Nederland 

Aantal leerlingen relatief Aantal leerlingen relatief 
abs. (I930 = 100) abs. (1930 = 100) 

1932 2 604 100 24 013 100 
1935 3135 120,4 28 728 119,6 
1947 5 254 201,8 43 538 181,3 
1957 12 221 469,3 81 861 340,9 

Was de groei van het leerlingenaantal in de provincie zeer groot, deze werd nog overtroffen door die in 
West-Brabant. 

TABEL 7. 

I938 1957 
Aantal Idem relatief Aantal Idem relatief 

leerlingen (1938 = 100) leerlingen (1938 = 100) 
abs. abs. 

Ontwikkelingsgebied West-Brabant 258 100 2407 933 
Groot West-Brabant 789 100 3 887 493 
Noord-Brabant 3057 100 12 289 402 

Sedert 1938 is dus het aantal leerlingen op lagere nijverheidsdagscholen in de provincie verviervoudigd, 
in Groot West-Brabant vervijfvoudigd en in het ontwikkelingsgebied zelfs vernegenvoudigd. 
Deze groei kwam ook tot uiting in het aantal lagere technische scholen: in I938 was er in West-Brabant 
slechts één school, nl. in Bergen op Zoom; thans zijn er 7 in dit gebied gevestigd. 

2 . Het Middelbaar Technisch Onden11ijs (Hogere Technische Scholen) 
Deze vorm van onderwijs verkeert in Noord-Brabant nog in een periode van opbouw. De situatie ontwik
kelt zich echter gunstig. Tussen I940 en 195 7 is het aantal Hogere Technische Scholen van drie toegenomen 
tot zes. In I940 waren reeds gevestigd: de school voor hoger textielonderwijs in Tilburg, de middelbare 
vakschool voor de leder-en schoenindustrie in Waalwijk en de middelbare technische school te 's-Her
togenbosch. De beide eersten waren en zijn ook thans nog gespecialiseerde inrichtingen met een gering 
aantal leerlingen. De laatstgenoemde is ook thans nog de enige H.T.S. met een volledig leerprogramma. 
De overige drie scholen (gevestigd in respectievelijk Eindhoven, Breda en Tilburg) hebben slechts enkele 
afdelingen. Van deze is er één gevestigd in West-Brabant (Breda). Het aantal leerlingen aan deze scholen 
nam tussen I954 en 1958 toe van 1242 tot 1373, een stijging met ruim 10 % (voor het gehele land bedroeg 
deze toeneming l o/o). Doordat in het eigenlijke ontwikkelingsgebied geen H.T.S. is gevestigd, is dit deel 
van de provincie voor het middelbaar technisch onderwijs aangewezen op de scholen te Breda en Dordrecht. 
De betrekkelijk grote afstand tot deze scholen vormt een ernstige belemmering voor een grotere deelname 
aan deze belangrijke vorm van technisch onderwijs. 
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TABEL 8. DEELNAME AAN HET MIDDELBAAR NIJ VERHEIDSONDERWIJS VOOR J ONGENS UIT DE GROEP 

12- T / M 20-JARIGEN DIE GEEN LAGER ONDERWIJS VOLGT (IN 195 3) 

Ontwikkelingsgebied West-Brabant 
Groot West-Brabant 
Noord-Brabant 
Nederland 
Overig Nederland 

absoluut 

94 
251 

1129 
9269 
3590 

in procenten 

0,8 
1,2 
1,4 
1,5 
1,5 

"Lil 

Met het oog op het grote belang van het middelbaar technisch onderwijs voor de industriële ontwikkeling 
van het gewest, dient de stichting van een tweede H.T.S. in West-Brabant in de niet verre toekomst te 
worden overwogen. 

3. Het Technisch Hoger Onderwijs (T.H.) 
Er blijkt in West-Brabant een vrij grote belangstelling te bestaan voor de Technische Hogeschool in Delft. 
Deze belangstelling is groter dan die voor welke andere universiteit of hoge school ook. Van het totale 
aantal studerenden uit deze streek is niet minder dan 27% aan de T.H. te Delft ingeschreven. Een dergelijke 
concentratie is in de provincie overigens slechts in de gemeente Eindhoven aanwezig (24% van het totale 
aantal). 
Deze concentratie van technische studenten in het westen van de provincie moet o.i. voor een belangrijk 
gedeelte verklaard worden uit de gemakkelijke bereikbaarheid van de Technische Hogeschool te Delft, 
terwijl met betrekking tot Eindhoven de verklaring veeleer ligt in de plaatselijke omstandigheden. 
De vestiging van de Technische Hogeschool in Eindhoven zal zeker stimulerend werken op de belangstel
ling en deelneming voor het technisch hoger onderwijs in de overige delen van onze provincie. Dit kan 
reeds worden afgeleid uit het grote percentage Brabantse studenten aan deze nieuwe Hogeschool. Van 
het aantal studenten dat zich voor het studiejaar 1957-1958 heeft laten inschrijven was 56% afkomstig 
uit deze provincie en 19,5 % uit de provincie Limburg. 
De Hogeschool heeft thans drie afdelingen: werktuigbouwkunde, electrotechniek en scheikundige techno
logie. Voor het studiejaar 1958-1959 bedroeg op lO oktober 19S8 het aantal studenten dat zich voor de 
eerste maal heeft laten inschrijven 289. De voorbereidingscommissie 's Jacob had het aantal studenten 
gedurende de eerste twee jaren geschat op 70 tot loo per jaar. 
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SAMENVATTING 

I. Uit het bovenstaande blijkt niet alleen dat het onderwijs in Noord-Brabant in een periode van welhaast 
stormachtige ontwikkeling verkeert, maar ook dat de vroegere achterstand in een snel tempo wordt 
ingehaald en ten dele reeds tot het verleden behoort. 

2. Met name is dit het geval bij het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs (V.H.M.0.), waarvoor 
het provinciale gemiddelde het rijksgemiddelde dicht is genaderd. In het ontwikkelingsgebied van West
Brabant vertoont deze vorm van onderwijs echter nog een achterstand. Uitbreiding van het aantal scho
len met inachtneming van een goede regionale spreiding is hier gewenst. 

3. Ten aanzien van het (universitair) hoger onderwijs is de achterstand het grootst. Het is gewenst na te 
gaan in hoeverre de verwachte ontwikkeling en groei van westelijk Noord-Brabant in de toekomst een 
heroriëntatie op het vraagstuk van de spreiding van de hogescholen noodzakelijk maakt. 

4. De deelname aan het lager technisch onderwijs is gunstig te noemen. Een verdere groei moet in verband 
met de steeds voortgaande industrialisatie worden verwacht, en dient met name in West-Brabant te 
worden nagestreefd. 

5. Het deelnemingspercentage aan het middelbaar technisch onderwijs ligt voor de gehele provincie nog 
beneden het rijksgemiddelde. De toenemende industrialisatie zal de vraag naar middelbaar en hoger 
kader meer dan evenredig doen toenemen. Het middelbaar technisch onderwijs dient daarom met 
kracht te worden gestimuleerd. Dit geldt in het bijzonder voor West-Brabant, waar vestiging van een 
tweede H.T.S. gewenst is. 

6. Voor het technisch hoger onderwijs (T.H.) blijkt in West-Brabant een grote belangstelling te bestaan. 
Meer dan een kwart van het totale aantal studerenden is ingeschreven aan de T .H. te Delft. Door de 
vestiging van de nieuwe T .H . te E indhoven zal de vorming van een hoog geschoold kader - van groot 
belang voor de ontwikkeling van het gewest- stellig worden gestimuleerd. 

Het is niet de bedoeling geweest in deze paragraaf het onderwijsprobleem in de provincie en westelijk 
Noord-Brabant uitputtend te behandelen. Niet slechts ontbreken daartoe nog vele gegevens maar het zou 
ook buiten het bestek van deze brochure vallen. Slechts is getracht een algemeen beeld te geven van de hui
dige situatie en - voor zover dit verband houdt met het ontvouwde industrialisatie programma voor West
Brabant- aanwijzingen te geven voor een nadere bestudering. 

§ 5. D e recreatie 
a. A/geJJJeen 
Het recreatievraagstuk is in Nederland een nijpend ruimtelijk probleem. Door een complex van factoren 
(bevolkingsgroei, industrialisatie, urbanisatie, vertechnisering van het leven) neemt de recreatiebehoefte 
voortdurend toe. De mogelijkheden daartoe zijn in Nederland langzamerhand sterk afgenomen. Daar 
komt nog bij dat het nationale recreatiegebied bij uitstek, nl. de Nederlandse Noordzeekust, steeds meer 
een internationale functie gaat krijgen. Behalve door de sterk groeiende bevolking in Nederland zelf 
krijgt dit gebied jaarlijks een groter buitenlands bezoek te verwerken. Bovendien moet dit gebied vooral 
ook dienen voor de ontspanning van de overbevolkte Randstad Holland. In het algemeen kan worden 
gezegd dat de natuur ons land niet rijk heeft bedeeld met recreatieruimten. Vergeleken met andere landen 
in West-Europa is Nederland bijv. een der bosarmste landen. 

Groot Brittannië 
Nederland 
Denemarken 
België 
Frankrijk 

TABEL I. 

bosareaal in % van aantal 
het grondgebied inwoners per km2 

5,1 
7,2 
8 

17,8 
19 

214 
338 
100 
290 

78 

Zoals reeds is gezegd neemt de oppervlakte bos en woeste gronden in Nederland nog steeds af. In de periode 
i930 t/m 195 2 bedroeg deze vermindering ruim 28% . (De bevolking namin deze zelfde periode toe met 5 2% .) 
Het gevolg van een en ander is dat de traditionele recreatieruimten in Nederland overvol raken. Naast de 
kuststreken behoren ook de Veluwe en Zuid-Limburg tot deze traditionele recreatiegebieden. 
Noord-Brabant (met 82 ooo ha bos en woeste grond, ofwel 17% van het totale Nederlands areaal) behoort 
daar nog niet toe maar het wordt steeds meer 'ontdekt'. 
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TABEL 2.. 

vrij beperkt niet totaal 
Provincie Aantal toegankelijk toegankelijk toegankelijk 

ill\V. ha m2 ha m2 ha m2 ha m2 
l-1-'56 per inw. per inw. per inw. p/inw. 

Drenthe 297 291 22 000 740 5 600 188 1 600 54 29 200 982 
Gelderland 1185 290 50 200 423 36 600 309 10 400 88 97 200 820 
Noord-Brabant 1 377 662 46 640 339 12 900 94 7 995 58 67 535 490 
Limburg 817 580 19 900 243 2 200 27 400 5 22 500 275 
Friesland zonder 
Waddeneilanden 462 862 3400 73 1 800 39 400 9 16 900 359 
Zeeland 276 558 100 4 900 32 2 200 79 3 200 116 
Utrecht 628 876 7 500 119 6 300 100 2 700 43 16 500 262 
Noord-Holland 1 974 815 8 400 42 12 900 65 3 200 16 24 500 124 
Zuid-Holland 2 570 814 2 500 10 5 000 19 3 200 12 10 700 41 
Groningen 465 694 900 19 300 6 200 4 1400 30 
(Ten dele ontleend aan 'Recreatieruimte in het Westen des Lands' uitgegeven door de R.N.P. 1958). 

In deze tabel zijn bepaalde gebieden, nl. die met gemengd agrarisch grondgebruik welke landschappelijk 
fraai en daarom voor het toeristische verkeer aantrekkelijk kunnen zijn, niet opgenomen. Dergelijke gebie
den worden in ons land vooral op de zandgronden en in Zuid-Limburg aangetroffen. 
De bovenstaande tabel wekt wellicht de indruk dat de recreatiemogelijkheden in Brabant geen grens zouden 
kennen. Op dit punt is voorzichtigheid echter geboden. Immers, jaarlijks neemt de recreatiebehoefte in de 
provincie zelf toe. Reeds nu woont 33 % van de Brabantse bevolking in steden boven 2 5 ooo inwoners. D e 
industrialisatie en de daarmee gepaard gaande urbanisatie van Noord-Brabant hebben een intensiever 
gebruik van de beschikbare natuurgebieden tot gevolg. Bovendien maakt het recreatie-arme Zuid-Holland 
- voornamelijk het gebied Dordrecht-Rotterdam-
voor zijn dagrecreatie en vacantierecreatie in toe- RECREATIEGEBIEDEN IN NEDERLAND 
nemende mate gebruik van de Noordbrabantse na- Rf VAKANTIEGEBIEDEN 

tuurgebieden. Vooral West-Brabant komt meer en ::::::: WATERSPORTGEBIEDEN 
meer in de trek van het westen des lands te liggen. 
Het is een groot goed voor Noord-Brabant dat 
vrijwel alle grote steden in hun onmiddellijke 0 STREKEN MET 

nabijheid grote oppervlakten natuurschoongebied W GEMENGD BEDRIJF 

bezitten. De wegen van de Brabantse steden en ï:;~ HEUVELGEBIED 
van de Randstad Holland naar deze gebieden ;;>,., ZUID LIMBURG 

bepalen de concentratiepunten van recreatief dag
bezoek. Vaak vallen deze samen. Zo'n concen
tratiepunt is bijvoorbeeld nabij Breda het Mast
bosch, en evenzo de Galderse Heide. Deze feiten 
geven een aanwijzing voor de ontwikkeling van de 
recreatieve centra in West-Brabant in zoverre deze 
de invloed ondervinden van de toenemende regi
onale behoeften aan recreatie en het ontstaan van 
kortere verbindingen met de Randstad Holland. 

• STEDEN MET 
MEER DAN 
25000 INW. 

• 

b. De huidige situatie in West-Brabant 
Natuurschoongebieden die geschikt zijn voor re
creatie komen in Noord-Brabant in grote eenheden 
min of meer verspreid voor. Ruim 22% van de 
totale oppervlakte is in West-Brabant gelegen, 
toevalligerwijze rondom de 3 grote steden Breda, 
R d 1 B Z H b. d d BRON: R.N.P. oosen aa en ergen op oom. et ge ie ron 
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Breda is toeristisch het meest ontwikkeld. Hier is bijna de helft van het West-Brabantse bosareaal te vinden 
(7200 ha). Bijna het gehele gebied is vrij toegankelijk nl. 6385 ha. Goed bereikbaar als ze is vanuit het 
westen des lands via de Moerdijk, trekt deze streek zeer veel toeristen uit de Randstad, dagrecreanten 
zowel als vacantiegangers. Breda en omgeving beschikt reeds over een behoorlijke vacantieaccommodatie 
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die overigens nog uitgebreid kan worden. Het recreatieve gebruik heeft hier, ondanks een reeds druk 
bezoek, zijn grenzen nog niet bereikt. 
De streek ten zuid-oosten van Roosendaal, een recreatiegebied van ruim 2500 ha, wordt nog maH weinig 
als zodanig ten nutte gemaakt. Het is ten dele ontsloten en is minder dan het gebied rond Breda, ingescha
keld in het verband van de grote verkeerswegen. De landgoederen zijn practisch alle toegankelijk (1825 
ha vrij toegankelijk, 705 ha toegankelijk op kaarten). Weliswaar verdragen sommige delen van dit gebied 
vanwege hun natuurwetenschappelijke waarde geen massaal toerisme, doch ook hier liggen voor de recre
atie nog grote mogelijkheden. 
Het recreatiegebied rond Bergen op Zoom bestaat uit uitgestrekte natuurschooncomplexen. De accom
modatie is eigenlijk alleen te vinden nabij deze stad. Ten opzichte van de grote oppervlakte natuurschoon 
is deze accommodatie nog onvoldoende. Dit laatste is niet verwonderlijk want van het 5400 ha grote bos
gebied met een rijk gevarieerd landschap is niet minder dan 50% ontoegankelijk. Grote oppervlakten 
hebben een militaire bestemming gekregen en daarnaast zijn de vaak zeer fraaie landgoederen in het gebied 
ten zuiden van Bergen op Zoom in handen van (veelal buitenlandse) grondeigenaren die hun terreinen 
niet toegankelijk hebben gesteld. 
Aan de andere zijde van de grens, op Belgisch territorium, zet dit gebied zich voort (o.a. de Kalmthoutse 
Heide, groot 1700 ha, die vrij toegankelijk is). Wanneer de grensformaliteiten in de toekomst nog eenvou
diger worden zal de Kalmthoutse Heide samen met de zandgronden ten zuiden van Bergen op Zoom wel-
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licht een aaneengesloten recreatiegebied kunnen gaan vormen. Zoals hierboven reeds is gesteld kan worden 
verwacht dat de dagrecreatie van de eigen bevolking in Noord-Brabant in de komende jaren sterk zal toe
nemen. De toeneming zal volgens berekeningen van de Provinciale Planologische Dienst in de komende 20 

jaar waarschijnlijk het drievoudige van het huidige gebruik bedragen. Daarnaast zal in toenemende mate 
op uitbreiding van het bezoek uit de Randstad moeten worden gerekend. De dennenbossen en heidevelden 
van Noord-Brabant vormen nl. voor de 800 ooo bewoners van Rotterdam en Dordrecht de meest nabij 
gelegen 'droge' recreatiegebieden die, evenals het strand en de duinen, vooral gezinnen met kinderen trekken. 
Tevens ziet het westen van de provincie Noord
Brabant ieder jaar het recreatief verkeer uit Bel
gië, met name van uit de Antwerpse agglomeratie, 
toenemen. 

c. Ontwikkeling van de recreatie 
De West-Brabantse natuurschoongebieden hebben 
een zodanige betekenis dat zij een doelbewust en 
actief beleid, gericht op de ontwikkeling van hun 
recreatieve functie, wettigen. Voor zover hiertoe 
maatregelen getroffen moeten worden, zullen deze 
voornamelijk gericht dienen te zijn op : 
1. bescherming, 
2. effectief gebruik, 
3. ontsluiting. 

Ad I. Bescherming. Aan wat daarover in het voor
gaande reeds is gezegd kan nog worden toe

. . 
...... 

gevoegd dat tussen 19 30 en 19 52 de oppervlakte G REN s w EG 
van de voor recreatie geschikte gebieden in Noord-
Brabant met ruim 30% is afgenomen, terwijl de bevolking met 46 % toenam. 
Een verdere aantasting moet, gezien tegen de achtergrond van de groeiende recreatiebehoefte in het alge
meen en de verwachte industriële ontwikkeling van West-Brabant in het bijzonder, zoveel mogelijk wor
den voorkomen. 

Ad 2. Effectief gebruik. Het gestadig toenemen van zowel de vacantie- als de dagrecreatie zal stellig een 
uitbreiding van de recreatie-accommodatie vereisen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot het stichten van meer 
vacantieoorden, kampeerterreinen, bungalowparken e.d., alsmede van zwembaden en andere attractieve 
gelegenheden. Er zal voorts naar gestreefd moeten worden meer natuurschoongebieden toegankelijk te 
stellen voor de bevolking. Ruim 68% van alle niet toegankelijke natuurschoongebieden van de gehele 
provincie is in West-Brabant gelegen. 

Ad 3. Ontsl11iting. Naast de hiervoren ad 2. behandelde detailontsluiting is de gebiedsontsluiting van groot 
belang. Het net van toeristische rijwielpaden moet worden uitgebreid. Voorts is ten behoeve van het ge
motoriseerde recreatieverkeer de aanleg van enige ontsluitingswegen gewenst. In dit verband dient te 
worden gewezen op de gebieden langs de Belgisch-Nederlandse grens. 
Aan beide zijden van de rijksgrens zijn de daar gelegen Nederlandse en Belgische gebieden vrijwel uitslui
tend in noordelijke respectievelijk in zuidelijke richting ontsloten. Dit is een gevolg van de douanecontrole 
en andere gebruikelijke grensformaliteiten, 
Het lijkt echter niet onwaarschijnlijk dat met het tot verdere ontwikkeling komen van de Benelux deze 
situatie zich zal wijzigen. In elke geval zou bij het samenstellen van wegenplannen rekening gehouden kun
nen worden met de mogelijkheid dat in de toekomst de Nederlandse en Belgische grensgebieden, die thans 
als het ware als vingers van twee handen zonder onderling verband in elkaar grijpen, eerlang met elkaar 
zullen worden verbonden. Het bestaande net van tertiaire wegen in deze gebieden is overigens zodanig, 
dat een dergelijk verband met betrekkelijk eenvoudige maatregelen tot stand kan worden gebracht. De 
meest voor de hand liggende oplossing lijkt wel de aanleg van een weg die de Nederlandse gemeenten 
Woensdrecht, Huybergen, Zundert, Baarle Nassau, en Hoge en Lage Mierde zou verbinden met de Bel
gische kernen Wildert, Meer en Poppel. Wij moeten hierbij aantekenen, dat het geschetste beloop van deze 
'grennveg' slechts als een suggestie mag worden beschouwd. Voor het tot stand komen van deze verbinding 
is uiteraard de medewerking van de Belgische autoriteiten noodzakelijk. Daar het hier een belangrijke 
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maar op eenvoudige wijze te verkrijgen verbetering betreft voor de streken aan weerszijden van de grens 
hebben wij gemeend de bovenstaande suggestie te mogen geven. 

d. Het ivatertoerisme 
De provincie biedt ook voor het watertoerisme grote mogelijkheden. Tot nu toe is de watersport in de 
provincie voornamelijk beperkt gebleven tot het 'kleine water', de Bergse Maas, de Biesbosch, e.d. Het 
varen op Volkerak en Hollands Diep stelt zowel aan de zeilers als aan de boten hoge eisen. Desondanks is 
gedurende de laatste jaren ook daar een toeneming van de watersport te constateren. Geleidelijkaan namelijk 
richt de Brabantse belangstelling zich meer op het watertoerisme, waardoor al een reeks van kleine jacht
havens is ontstaan van 's-Hertogenbosch tot aan Willemstad. 

Bergen op Zoom was lange tijd een steunpunt voor het watertoerisme op de Oosterschelde. Ook Antwerpse 
zeilers hadden hier hun boten liggen. De jachthaven heeft echter te lijden gehad van de slechte toestand 
waarin de Bergen op Zoomse haven al jaren verkeerde. Daardoor heeft de zeilsport in deze omgeving zich 
niet zover ontwikkeld als mogelijk zou zijn geweest. 
Wanneer echter voor de afsluiting van de zeegaten op het Hollands Diep en het Volkerak de stromingen 
van minder belang worden, zal ook dit grote water geschikt worden voor de beoefening van de watersport, 
met name de zeilsport. Van de Volkerakdam, tot de stuw van Lith en met inbegrip van de Biesbosch zal dan 
één groot binnenwater ontstaan dat geschikt is voor kleine jachten. Dit uitgestrekte watersportgebied is 
gelegen op korte afstand van het zuidelijke deel van de Randstad en de Brabantse industriesteden. Dit alles 
zal een intensief gebruik van de jachthavens Willemstad-Moerdijk-Drimmelen enDongemond met zich mee
brengen, terwijl ook elders, bijvoorbeeld bij Lage Zwaluwe, een jachthaven tot ontwikkeling kan komen. 
De nieuwe haven van Bergen op Zoom (Theodorushaven), waarin ook een jachthaven is opgenomen, zal 
deze stad die uit anderen hoofde toch al veel vreemdelingenverkeer tot zich trekt, tot een belangrijke uit
valspoort voor de watersport op de Oosterschelde maken, ook voor Antwerpse sportzeilers. 
Niet alleen de zeilsport speelt in het recreatieve verband een grote rol, ook de sportvisserij is van betekenis. 
Nu al trekt West-Brabant een groot aantal sportvissers van verre, tot Antwerpen toe. Afgewacht zal moeten 
worden hoe de visstand zich gedraagt na de afsluiting. Met name de ontwikkeling in de Biesbosch zal in dit 
kader van grote betekenis zijn. 
Tot nu toe zijn de wateren aan de noordrand van Brabant weinig benut als badgelegenheid. Jlier en daar is 
een provisorische zwemplaats verschenen doch deze hebben niet meer dan locale betekenis. Op verschillende 
plaatsen is de oever geschikt of geschikt te maken als zwemgelegenheid, welke dan in bepaalde gevallen 
van meer dan regionale betekenis kan zijn. 
Hoe de recreatieve ontwikkeling van de noordrand van West-Brabant in de toekomst zal verlopen, is nu 
nog niet te bepalen. 
Wel is met zekerheid te stellen dat Willemstad in deze een zeer belangrijk centrum zal worden. Haar eigen 
charme (de vestingwallen), de ligging nabij de nieuwe oeververbinding over het Volkerak met het sluizen
complex bij deze dam behorende, en in het bijzonder ook haar ligging aan de toegang naar het grote water
sportgebied van de toekomst: het Deltameer, zal deze kleine stad tot een van de grootste attractiepunten 
kunnen maken van het toerisme in Noord-West-Brabant. 

Indien wij het bovenstaande resumeren, kunnen wij zeggen dat in de nabije toekomst de behoefte aan re
creatieruimten in Noord-Brabant sterk zal toenemen, zowel door de eigen ontwikkeling van de provincie 
alsook door een toename van bezoekers uit andere delen van Nederland en (waarschijnlijk) uit België. De 
bestaande complexen natuurschoon dienen met het oog op de toekomst gevrijwaard te worden voor verdere 
aantasting. 
Aandacht zal moeten worden besteed aan mogelijkheden die tot een effectiever gebruik van de daarvoor in 
aanmerking komende natuurschoongebieden kunnen leiden: uitbreiding van de accommodatie voor de 
vacantie- en dagrecreatie, het op groter schaal toegankelijk stellen van bos- en heidegebieden voor de bevol
king en tenslotte een verbeterde ontsluiting door middel van toeristische rijwielpaden en wegen voor 
gemotoriseerd toeristisch verkeer (de ' grensweg'). Nabij de industriesteden is de (landschappelijke) recre
atievoorziening in ruime mate aanwezig. De grote natuurschoongebieden zijn juist te vinden bij de kernen 
Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal. Een uitzondering hierop vormen de industriële kernen in het klei
gebied. Met name in de omgeving van Zevenbergen lijkt het treffen van recreatieve voorzieningen, 
bijvoorbeeld aan de Mark, gewenst. De recreatie op en aan het water krijgt grote kansen aan de noordelijke 
en westelijke rand van de provincie. Vooral Willemstad en Bergen op Zoom zullen zich op het gebied van 
het watertoerisme tot belangrijke centra kunnen ontwikkelen. 

93 



§ 6. Enige geg evens betreffende het wegverkeer en de scheepvaart 

A . HET WEGVERKEER 

Het huidige wegenstramien in westelijk Noord-Brabant vindt zijn oorsprong in het begin van de vorige 
eeuw. Voordien bevonden zich hier en daar kleine gedeelten weg, vooral in de omgeving van Breda, die 
van een verhard wegdak waren voorzien; maar het initiatief tot het beter begaanbaar maken van de weg
verbindingen tussen de steden als onderdeel van een groter wegenplan is pas genomen in de napoleontische 
tijd en voortgezet onder de regering van Koning Willem I. Toentertijd werden als belangrijkste verbindin
gen genoemd de weg Willemstad - Steenbergen - Bergen op Zoom - Putte - Antwerpen, onderdeel van de 
route 's-Gravenhage-Antwerpen; de weg Raamsdonk - Oosterhout - Breda - Rijsbergen, onderdeel 
van de route Parijs-Amsterdam; de weg Moerdijk - Terheyden - Breda - Turnhout, onderdeel van de 
route Rotterdam-Luik; en de weg Goes -Tholen- Bergen op Zoom- Breda-'s-Hertogenbosch als onder
deel van de weg Middelburg-Cleef. 
Het verkeer over de wegen bleef echter van geringe omvang en ontwikkelde zich vrijwel niet, vooral door de 
opkomst der spoorwegen. Bovendien moest de zegetocht van het gemotoriseerde voertuig dat in later jaren 
de paardentractie overbodig heeft gemaakt, toen nog beginnen. 
Daardoor kunnen wij constateren dat bij de eeuwwisseling het wegenstelsel voor spoorweg- water- en 
wegverkeer voor de eerste categorie reeds een afgerond geheel vormde, voor de tweede een stelsel in 
wording was, voor de derde echter, zo er al sprake mocht zijn geweest van een bepaald stelsel, dit van weinig 
belang was en slechts voorzag in locale en beperkte regionale vervoersbehoeften. 
De eisen die aan laatstgenoemd wegenstelsel worden gesteld zijn echter in de laatste decennia en met name 
na de laatste oorlog zo ingrijpend gewijzigd door het benutten van het gemotoriseerde wegvoertuig, dat 
het wegenpatroon in de nabije toekomst een ster k afwijkend beeld zal te zien geven van dat waar men tot 
voor kort aan gewend was. 
Het behoeft geen betoog dat een goed wegenstelsel een hoofdvoorwaarde is voor een gebied waar men 
bevolking, handel en industrie in de komende jaren met kracht tot ontwikkeling wenst te brengen. 
Voor westelijk Noord-Brabant was, na de wegverbinding Bergen op Zoom-Nliddelburg, (waardoor de 
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Zeeuwse route via Tholen werd vervangen), de bouw van de Moerdijkbrug de belangrijkste gebeurtenis 
voor het wegverkeer. Deze brug, die de veerverbinding voor auto's bij Willemstad in 1953 definitief 
verving, is reeds in 1936 in gebruik genomen. De huidige gedaante van de volledig dubbelbaoige weg met 
vier rijstroken van de Moerdijkbrug tot Princenhage is echter pas van zeer recente datum. Dat deze route 
een belangrijke rol speelt in de verbinding tussen noord- en zuid blijkt wel uit de snelle groei van het over 
de brug zich bewegende automobielverkeer (motorrijtuigen, uitgezonderd motorrijwielen en -driewielers). 

TABEL I AUTOMOBIELVERKEER VIA DE BRUG BIJ MOERDIJK 

PER WERKDAG-En!AAL (bron: Rijkswaterstaat en C.B.S.). 
De groei van het verkeer via de Moerdijk blijkt 
vrij sterk overeen te komen met de intensiteitstoe
name van het verkeer op de brug bij Hedel, waar-

1923 
1926 
1929 
1932 
1935 
1938 
1946 

104 auto's 
200 auto's 
600 auto's 
980 auto's 
896 auto's 

1980 auto's 
3785 auto's 

1947 
1948 
1949 
1950 
1953 
1955 

4120 auto's voor meer recente gegevens beschikbaar zijn. 
4413 auto's Gezien het evenwijdig lopen der groeilijnen sedert 
4631 auto's 1953 mag verondersteld worden dat in 1957 het 
5000 auto's 
5700 auto's Moerdijkverkeer ruim 9000 auto's bedroeg. Telt 

7477 auto's men hierbij een percentage van 3 à 4 % ter ver
krijging van het aantal motorrijtuigen en verhoogt 
men dit met de verwachte groei in l 9 5 8, dan mag 
men aannemen dat in laatstgenoemd jaar ongeveer 
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TABEL 2 . Intensiteiten van het motorrijtuigenverkeer op de noord-zuid-routes Rotterdam-Moerdijk-Breda
Antwerpen en Utrecht-'s-Hertogenbosch-Eindhoven-Limburg en de oost-west-route 's-Hertogenbosch
Tilburg-Breda-Bergen op Zoom-Zeeland (gemiddelde verkeersintensiteit per werkdag-etmaal in 1946-
1953-1955 en incidenteel in 195 7 en 195 8; absolute aantallen, indexcijfers waarbij 195 5 = 100, toename 
195 3-195 5 ten opzichte van 195 5). Bron: C.B.S. en Rijkswaterstaat. 

A . ROTTERDAM- BREDA-ANTWERPEN 

1946 1953 
relatief relatief 

abs. (1955 = abs. (195 5 = 
telpunt aantal 100) aantal 100) 

1601-Rotterdam-Rijksweg 15 5 587 37,7 11130 75,0 
1606-Moerdi j k brug-Zevenbergschenhoek 4 011 51,6 5 930 76,3 
1608-Zevenbergschenhoek-Princenhage 4 520 71,4 
1623-Zunclert-Wernhout 605 19,7 2 250 73,1 

B. UTRECHT-'S-HERTOGENBOSCH-EINDHOVEN-Ll~IBURG 

1946 1953 
relatief relatief 

abs. (195 5 = abs. (1955 = 
telpunt aantal 100) aantal 100) 

2610-Maasbrug te Hedel 3 007 39,9 5 630 74,7 
1957: 9 366 
1958: ±9 700 

6401-'s-Hertogenbosch-Vught 6 373 54,8 9130 78,6 
6404-Boxtel-Best 1 694 35,4 3 250 67,9 
6406-Best-Eindhoven 3 510 47,2 5 810 78,2 

1957: 9 366 
1958:± 10 200 

6802-Leende-Weert 1274 30,0 2 470 58,1 

C. 's- HERTOGENBOSCH-TILBURG-BREDA-BERGEN OP ZOOM- ZEELAND 

1946 
relatief 

abs. (1955 = 
telpunt aantal loo) 

6401-'s-Hertogenbosch-Vught 6 373 
6504-Vught-Tilburg (halfweg) 2 317 
6303-Tilburg-Breda (halfweg) 3 581 

5608-Princenhage-Etten 2 246 
5602-Roosendaal-Bergen op Zoom (halfweg) 1 942 
5802-nabij de grens N.-Brabant Zeeland 

(7.d.-Bevel:ind) 1190 
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54,8 
50,9 
54,0 

30,9 
52,1 

~1,9 

relatief 
abs. (1955 = 

aantal 100) 

9130 78,6 
3 760 82,6 
5 070 76,5 
1957: 8 200 
1958: ± 9 000 

5 050 69,5 
3 000 80,5 

2460 86,6 
1957:3 390 

1955 

abs. 
aantal 

14 832 
7 771 
6 329 
3 076 

1955 

abs. 
aantal 

7 535 
1955-1957: 
1955-1958: 

11 623 
4 784 
7 433 

1955- 1957: 
1955-1958: 

4253 

1955 

abs. 
aantal 

11 623 
4 554 
6 630 

1955-1957: 
1955- 1958: 

7 262 
3 725 

2 042 

1953-1955 
toename 

t.o.v. 
1955 in % 

25 
23,7 
28,6 
26,9 

1953-1955 
toename 

t.o.v. 
1955 in % 

25,3 
24,3 

± 29,-
21,4 
32,1 
21,8 
26,-

± 37,-
41,9 

195 3-195 5 
toename 

t.o.v. 
1955 in % 

21,4 
17,4 
23,5 
23,7 

± 35,7 
30,5 
19,5 

13,4 
1955- 1957: 19,4 



Een bijzonder sterke groei is in de periode 195 3-195 5 geconstateerd op de weg Princenhage-Etten, overeen
komende namelijk met 30 % van het verkeer in 195 5. Vermoedelijk zal in 1959 het jaargemiddelde van 10000 
motorrijtuigen per werkdag-etmaal gepasseerd zal worden. Hoewel deze weg over enkele jaren een ver
keersontlasting van ongeveer 2 5 % zal ondervinden als gevolg van het totstand komen van de weg Roosen
daal-Moerdijk (Rijksweg q), zal deze weg daardoor niet voldoende ontlast worden. Reeds thans heeft deze 
oost-west-verbinding de maximale practische capaciteit van een driestrooksweg overschreden. Let men 
hierbij tevens op het feit dat deze weg gebruikt wordt door locaal verkeer(zelfs langzaam verkeer), regionaal
en lange afstandsverkeer, dan blijkt dat voor deze weg een ingrijpende oplossing zeer urgent is. 
Binnen afzienbare tijd zal in het uiterste noordwesten van Noord-Brabant de eerste fase ingeluid worden 
van een belangrijke ontwikkeling op het gebied van het wegverkeer, namelijk de aanleg van de Zoomweg 
via de Volkerakdam als tweede noord-zuid-verbinding tussen de Randstad Holland en Antwerpen. Het 
zal ongetwijfeld een verbinding worden waaruit duidelijk de enorme vlucht zal blijken die het economisch 
leven in enkele decennia heeft genomen en waarvan het verkeer als resultaat van vervoersvraag en ver
voersaanbod de graadmeter is. 
Het is van belang enig inzicht te verkrijgen in de verkeersstromen die zich in de nabije toekomst via de beide 
noord-zuid-verbindingen zullen afwikkelen. Hiertoe kan niet worden volstaan met louter doortrekking 
der groeicurven of vermenigvuldiging van het verkeer op diverse wegvakken maar zal allereerst een schei
ding gemaakt moeten worden naar oorsprong en bestemming opdat de verkeersrelaties tussen verschillende 
gebieden duidelijk worden. Op grond van deze gegevens en op basis van bepaalde gevonden wetmatig
heden in het verkeer kan, wanneer grootte van bevolking en wagenpark bekend zijn, de toekomstige ver
keerssituatie zodanig worden berekend dat weliswaar geen exacte nauwkeurigheid wordt bereikt, maar 
toch voldoende bruikbare gegevens worden verkregen. 

TABEL 3· HET AUTOMOBIELPARK VAN NEDERLAND EN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT IN DE PERIODE 1938-1956 
a. absolute aantallen; b. indexcijfers, waarbij 1938 = 100; c. aantal inwoners per auto. 

Nederland Noord-Brabant 
a b c a b 

1938 149 076 100 58 13 320 100 

c 

76 
1946 94 328 63,3 97 9 556 71,7 121 
1950 222 299 149,1 45 22 338 167,7 56 
1953 284 367 190,8 37 28 220 211,9 47 
1955 381 528 255,9 28 38 699 290,5 35 
1956 457 530 306,9 24 47 535 356,9 29 

Deze toename van het autopark zal zich wellicht in de komende jaren nog sterk voortzetten, waarbij ter 
bepaling van de gedachten wel gerekend wordt met een autodichtheid in l 970 van omstreeks l 2, in 1980 van 
omstreeks 7 inwoners per auto. Dat een dergelijke verwachting niet irreëel is en zelfs een grotere toename 
niet behoeft te worden uitgesloten, leren de cijfers omtrent de motoriseringsgraad die reeds in 195 6 in 
verschillende landen is bereikt. De factoren die aldaar tot een soms zeer grote dichtheid hebben geleid zijn 
daarbij uiteraard buiten beschouwing gelaten. 

TABEL 4. AUTODICHTHEID IN ENKELE EUROPESE EN NIET-EUROPESE LANDEN IN 1956 

Land Aantal inwoners per auto 

Nederland 
Nederlandse Antillen 
Australië 
Nieuw-Zeeland 
Ver. Staten van N. Amerika 
België 1954 
Denemarken 
West-Duitsland 

24 
10,2 
4,4 
4,2 
2,6 

15 
12 
15 

Land 

Engeland 
Frankrijk 
Ierland 
Luxemburg 
Noorwegen 
Z weden 
Zwitserland 

Aantal inwoners per auto 

10 
9 

16 
10 
15 

8,5 
13,5 
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Andere gegevens waaruit duidelijk de gewijzigde positie van het gemotoriseerde voertuig blijkt, zijn de 
meestal zeer schaarse cijfers omtrent hetgeen vervoerd wordt en het daarentegen over het algemeen tamelijk 
volledige materiaal over de intensiteit van het verkeer op de wegen. Als illustratie volgen hier enige ge
gevens over het goederenvervoer over de weg via de Belgisch-Nederlandse grens in de jaren 1952-1957, 
waarbij louter ter indicatie diene dat een onderzoek naar aantal, laadvermogen en lading van de gepasseerde 
vrachtauto's gedurende een zestal dagen in 1950 gehouden, uitwees dat - naar laadvermogen gerekend -
van het totale vervoer over de Nederlands-Belgische grens ongeveer 80% passeerde over de Noordbra
bants-Belgische grens. 

TABEL 5. GOEDERENVERVOER OVER DE WEG VI A DE BELGISCH-NEDERLANDSE GRENS 

(Brutogewicht in tonnen alsmede indexcijfers waarbij 1952 = roo; cijfers ontleend aan gegevens van het C.B.S.) 

1952 
1953 
1954 

1151 027 
1 411 994 
1 688 735 

100 
122,7 
146,7 

1955 
1956 
1957 

2 004 894 
2 506 065 
2 829 329 

174,2 
217,7 
245,8 

Dank zij een uitgebreid verkeersonderzoek, door de Rijkswaterstaat in 195 5 gehouden op de rivierover
gangen bij Moerdijk, Gorinchem, Hedel en Nijmegen, gecompleteerd door eenzelfde onderzoek bij Grave 
in l 9 5 6, is de verkeersrelatie duidelijk geworden tussen de gebieden ten noorden en ten zuiden van deze oever
verbindingen. Hoe groot de categorie doorgaand verkeer door de provincie Noord-Brabant is blijkt wel 
uit het feit dat van de 18 450 motorrijtuigen die zich per werkdag-etmaal via de vier eerstgenoemde rivier
overgangen naar, van of door Noord-Brabant bewegen, er 4 850 of ruim 26 % tot deze categorie behoren. 
Voor de afzonderlijke rivierovergangen zijn de verhoudingen tussen respectievelijk doorgaand verkeer en 
verkeer met oorsprong of bestemming Noord-Brabant als volgt: 

Moerdijk 37,5% en 62,5%, totaal 7 600 motorrijtuigen; 
Gorinchem 14,5% en 85,5%, totaal l lOO motorrijtuigen; 
Hedel 21,5% en 78,5%, totaal 7 300 motorrijtuigen; 
Nijmegen l O % en 90 %, totaal 2 450 motorrijtuigen. 

(Het totale rivieroverschrijdende verkeer bij Nijmegen bedraagt l O 600 motorrijtuigen, waarvan echter 
ruim de helft in Nijmegen en omgeving blijft en bovendien nog ongeveer l 5 80 zijn oorsprong of bestem-
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SCHEMATISCH STROOMDIAGRAM VAN HET MOTORRIJTUIGENVERKEER 
WERKDAGETMAAL IN 1955 VIA DE OEVERVERBINDINGEN BIJ 

MOERDIJK. GORINCHEM. HEDEL EN NIJMEGEN. 
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ming in Limburg heeft). Voor westelijk Noord-Brabant bedraagt het relatieverkeer dat de verschillende 
bruggen passeert (uitgedrukt in aantallen motorrijtuigen): 
via Moerdijk 2957; Gorinchem 33 3; Hedel 362; en Nijmegen 296; totaal 3948. 

Wij zien dus dat van het totale verkeer via de Moerdijk brug ongeveer 3000 motorrijtuigen of 40% hun 
oorsprong of bestemming vinden in westelijk Noord-Brabant, de rest - ongeveer 4600 voertuigen - is 
doorgaand verkeer. Deze laatste categorie splitst zich in 1200 motorrijtuigen van of naar Zeeland, 1400 
van of naar België en 2000 van of naar het gebied ten oosten van Breda. 
Van de hierboven genoemde 3 ooo motorrijtuigen vormen ruim 2 5 oo het relatieverkeer met de provincie 
Zuid-Holland en ongeveer 3 50 dat met de provincie Noord-Holland. 

Ter berekening van de toekomstige intensiteit van het verkeer via de Moerdijkbrug en de Volkerakdam is 
aangenomen dat de voorkeur van het verkeer voor één van deze verbindingen zal zijn gebaseerd op de 
kortste afstand en de geringste verkeersbelemmering. 
Uitgaande van de hierdoor verkregen verdeling en tevens rekening houdende met het verkeer dat door het 
tot standkomen van de nieuwe wegen geschapen wordt (hetgeen door vergelijking met overeenkomstige 
situaties is bepaald) kan worden gesteld, dat in 1970, bij een toename gelijk aan het landelijke gemiddelde 
op de rijkswegen, zowel via de Volkerakdam als via de Moerdijkbrug, minimaal 11 ooo motorrijtuigen 
zullen passeren. In totaal over beide dus minimaal ongeveer 22 400 motorrijtuigen. 
Met betrekking tot het nieuw geschapen verkeer is slechts datgene berekend, dat zijn oorsprong of bestem
ming zal vinden in de economisch-geografische gebieden Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en 
Zevenbergen en tevens het nieuwe relatieverkeer tussen Goeree-Overflakkee en de provincie Noord-Bra
bant. Hierbij is aangenomen dat dit eiland zich zodanig zal ontwikkelen dat het vergelijkbaar is met andere 
min of meer geïsoleerde doch via bruggen met het overige land verbonden gebieden. Ten aanzien van het 
doorgaande verkeer van of naar België moet worden opgemerkt, dat zowel de voor de prognose gebruikte 
vermenigvuldigingsfactor 2, 5 maal het verkeersvolumen in l 9 5 5, als de thans beschikbare gegevens stellig 
een uiterst minimum te zien geven. In de werkelijkheid zal het getal voor dit deel van het verkeer wellicht 
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SCHEMA VAN HET RIVIEROVERSCHRIJDENDE MOTORRIJTUIGENVERKEER VIA 
DE MOERDIJKBRUG IN 1955 (A ) 

EN HET TOEKOMSTIGE VERKEER VIA DE MOERDIJKBRUG EN DE 
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enige tientallen procenten hoger liggen. Deze opmerkingen voor de prognose 1970 gelden tevens voor die 
van 1980. Voor laatstgenoemd jaar is respectievelijk als minimum en maximum prognose berekend: 
3 5 800 en 5 3 700 motorrijtuigen over de twee oeververbindingen tesamen. Het grote verschil tussen beide 
prognoses is een gevolg van het gebruik van de coëfficiënt 4 voor de eerste, van coëfficiënt 6 voor de tweede 
prognose, beide ten opzichte van het verkeer in 195 5 zoals dit geweest zou zijn indien de nieuwe verbin
dingen aanwezig waren geweest. De vermenigvuldigingsfactor 6 wordt door de Rijksdienst voor het 
Nationale Plan toegepast, doch wekt de indruk voor een landelijk gemiddelde te hoog te zijn. Bovendien is 
op sommige punten van een te hoog basisgegeven voor 195 5 uitgegaan. Factor 4 is gebaseerd op de ver
onderstelling dat de bevolking van Nederland in 1980 l 3'! miljoen zielen zal bedragen, bij een autodichtheid 
van 7, 5 inwoners per auto. Voor l 970, bij een aangenomen inwonertal van l 2t miljoen, is een autodichtheid 
van l 2t inwoners per auto aangenomen. 
Gelet echter op de verwachte ontwikkeling in westelijk Noord-Brabant, waardoor de groei van het 
verkeer aldaar boven het landelijke gemiddelde zal uitkomen, en rekening houdend met een sterke toeneming 
van de verkeersrelaties met België (en ook met de provincie Zeeland) moet de toepassing van factor 5, als 
coëfficiënt voor de gemiddelde toename der verschillende categorieënverkeer, zeker aanvaardbaar geacht 
worden. Dit resulteert in een prognose van het aantal motorrijtuigen dat in l 980 via de V olkerakdam en 
Moerdijkbrug de rivierenbarrière zal overschrijden van in totaal ongeveer 44 750. Per oeververbinding kan 
dit getal, merkwaardig genoeg in vrijwel gelijke delen worden gesplitst. Onderverdeeld in respectievelijk 
niet doorgaand en doorgaand verkeer door westelijk Noord-Brabant zijn de cijfers: via de Volkerakdam 
naar of van West-Brabant 12 250 motorrijtuigen, en doorgaand verkeer lo ooo motorrijtuigen; voor het 
verkeer via de Moerdijkbrug respectievelijk 9750 en 12 750 motorrijtuigen. 

Met betrekking tot het wegverkeer en het wegenstelsel in westelijk Noord-Brabant kan men concluderen 
dat er vele factoren aanwezig zijn die een groei welke sterker is dan het landelijke gemiddelde doen verwach
ten. Dit is overigens een tendens die reeds thans op vele wegen en in de groei van het autopark waarneem
baar is. 
Ten aanzien van de gehele provincie-en dit geldt derhalve ook voor westelijk Noord-Brabant- kan gezegd 
worden dat het stramien van primaire verkeerswegen in structureel en kwalitatief opzicht in het algemeen 
niet is aangepast aan de ligging van het gewest in de Benelux en in 'Klein-Europa'. De in verkeersgeogra
fisch opzicht centrale ligging noodzaakt tot een systeem van verkeerswegen dat met de groeiende betekenis 
van het lange afstandsverkeer volledig rekening houdt en tegelijk het Brabantse land een maximale ont
sluiting geeft, Dit wil o.a. zeggen dat voor de voornaamste verkeerswegen een functiesplitsing moet wor
den nagestreefd in die zin, dat voor het lange en het korte afstandsverkeer afzonderlijke routes worden 
vastgesteld. Het behoeft geen nadere uitleg dat de plannen voor de aanleg van de primaire, secundaire en 
tertiaire verkeerswegen niet los van elkaar kunnen worden ontwikkeld maar een gecoördineerd geheel 
moeten vormen. Gezien de lange tijd die met de voorbereiding van wegenplannen gemoeid blijkt te zijn is 
het van groot belang te achten de integrale bestudering van de verkeersproblemen zo spoedig mogelijk 
aan te vatten. Voor wat West-Brabant betreft kan worden gezegd dat een snelle uitvoering van de plannen 
voor de Zoomweg, rijksweg nr. 17 en rijksweg nr. 27 (Breda-Gorinchem), alsmede voor een nieuwe 
(primaire) oost-west-verbinding Zeeland-Bergen op Zoom-Breda, dringend gewenst is. Voorts zal rekening 
gehouden moeten worden met een herstel van de vroegere hoofdverbinding Rotterdam-Luik langs de stad 
Breda. Het is merkwaardig dat een aantal in vroegere jaren aanwezige verbindingslijnen tussen de grote 
economische conglomeraties van Noord-West-Europa allengs in onbruik zijn geraakt maar thans opnieuw 
noodzakelijk worden. Zo is er bijvoorbeeld weinig verbeelding nodig om ook in de Zoomweg een herstel 
te zien van een oude internationale route, nl. van de vroegere verbinding Rotterdam-Willemstad-Steen
bergen-Bergen op Zoom-Antwerpen. Het is te verwachten dat het opnieuw in gebruik nemen van deze 
oude internationale routes (in Oost-Brabant geldt hetzelfde voor de verbinding Amsterdam-'s-Hertogen
bosch-Eindhoven-Genk-Luik) een positieve bijdrage zal leveren tot het vergroten van de welvaart. 
Het is naast een provinciaal ook een nationaal belang de verkeersgeografische ligging van Noord-Brabant 
ten volle uit te buiten. 

B . DE SCHEEPVAART 

In het Nederlandse goederenvervoer vervult de binnenscheepvaart een primaire rol. 
Het fo vanzelfsprekend, dat de zeehavens een groot deel van dit goederentrnnspnrt tnt 7.ir.h trekken. Hier
door mag echter niet de betekenis van ondiep vaarwater voor diverse takken van nijverheid onderschat 
worden, afgezien nog van de betekenis van het vervoer te water voor de bouwnijverheid. 
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TABEL!. HET BINNENLANDSE INTERLOCALE BEROEPSGOEDERENVERVOER IN NEDERLAND NAAR VERKEERSWIJZE IN 195 5 

Verkeerswijze V crvocrd gewicht Gepresteerde ton/km 
X 1000 ton % mlnt km % 

Binnenschip 29 545 27,8 3321 39,8 
Spoor 16 904 15,9 2630 31,6 
Vrachtauto 59 915 56,3 2386 28,6 

Totaal 106 364 100,- 8337 100,-

Bron C.B.S. Statistisch zakboek 1957· 

TABEL 2, TOTALE GOEDERENVERPLAATSING OVER DE GRENS IN NEDERLAND NAAR OF VAN EUROPA 

Verkeerswijze Aanvoer in Nederland Afvoer uit Nederland 

Zt:t: 

Rivieren en kanalen 
Spoor 
Weg 
Lucht 

Totaal 

32,6 
51,9 
9,8 
5,7 

100,-

19,5 
71,-
5,1 
4,3 

100,-

Bron: C.B.S. Statistiek van de grensoverschrijdende goederenstromen naar vervoerswijze 1957· 

De structuur van de nijverheid in Noord-Brabant 
wordt op het ogenblik goeddeels bepaald door 
bedrijven die geen directe behoefte hebben aan 
vaarwater. De scheepvaartbeweging in deze pro
vincie hangt ten nauwste met dit feit samen. Des
ondanks wordt in Noord-Brabant 3,5 miljoen ton 
geladen (inclusief 2, 5 miljoen ton zandwinning in 
Hollands Diep en Biesbosch) en 5 ,2 miljoen ton 
gelost. Wanneer in de nabije toekomst echter de 
noodzakelijke uitbreiding der werkgelegenheid 
geschiedt door industrieën die meer dan thans 
het vaarwater als aanvoerweg gebruiken, zullen 
vooral de geloste hoeveelheden aanzienlijk stijgen. 
De equipering der vaarwegen is, zoals reeds eerder 
werd opgemerkt, in West-Brabant niet bevredi
gend. Desondanks wordt 1 900 ooo ton West
Brabant ten westen van het Wilhelminakanaal 
binnengevoerd en 5 60 ooo ton uitgevaren. 
De lading der schepen bestaat voornamelijk uit 
landbouwproducten en bouwmaterialen. Deze 
landbouwproducten zijn voor West-Brabant voor 
een groot deel grondstoffen der industrie. De 
aanvoer van suikerbieten voor de suikerfabrieken 
via de waterwegen bedraagt ruim 700 ooo ton 
per jaar. De helft van de nationale suikerbieten
opbrengst wordt in West-Brabant verwerkt. 

VRACHTVERVOER TE WATER 

1
32 MILLIO[N TON PER JAAR 

28 " - " -
24 " - " -
20 " " " " 
16 - - - -
12 " " " " 
8 • • • • 

4 • " - " 
0 

BRON: orbis Terrarum Euro pa sub Auspiciis Europa Collegii. 
Copyrighc: Les Editions de Visscher, Brussel 

Het grootste gedeelte van het goederentransport richt zich op het Rotterdamse havengebied. Het vervoer 
naar de even nabij gelegen Antwerpse haven is betrekkelijk gering. 
De oorzaken hiervan zijn deels hierin te vinden dat Antwerpen 'buitenland' is en vooral ook in de slechte 
waterwegverbinding met deze zeehaven. 
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TABEL 3· GOEDERENVERVOER DOOR DE BINNENVAART UIT HET BtJITENLAND NAAR WEST-BRABANT IN I95 5 

Totaal 

213 717 ton 

uit 
België 

143 657 ton 
waarvan uit Antwerpen 

8000 ton 

uit 
West-Duitsland 

45 568 ton 

uit 
Frankrijk 

24 399 ton 

uit 
Zwitserland 

93 ton 

uit 
overige landen 

330 ton 

TABEL 4. GOEDERENVERVOER DOOR DE BINNENVAART UIT WEST-BRABANT NAAR HET BUITENLAND IN 195 5 

Totaal 

56 429 ton 

naar 
België 

naar 
West-Duitsland 

29 872 ton 
waarvan naar Antwerpen 

2500 ton 

9759 ton 

naar 
Frankrijk 

3819 ton 

naar 
Zwitserland 

12 979 ton 

naar 
overige landen 

Bron: C.B.S. Statistiek van de internationale binnenvaart I955· 

Door de beperkte capaciteit van de kunstwerken laten de waterwegen thans geen grotere schepen toe dan 
met een laadvermogen van 600 ton, op de Steenbergse Vliet nog minder. Wanneer echter de bestaande 

TABEL 5· HAVENBEWEGING WEST-BRABANT I957 

Gemeente 

Bergen op Zoom 
Breda 
Oudenbosch 
Roosendaal 
Willemstad 
Steenbergen 
Moerdijk 
Oud en Nieuw Gastel 

aantal schepen 

1246 
2790 

373 
1431 
430* 

1029 
452 

* 385 pleziervaartuigen 

laadvermogen 
in tonnen 

285 735 
512 313 
55 478 

165 730 
4 897 

86 662 

waterwegen beter bevaarbaar zouden zijn, zou 
het scheepvaartvervoer stellig een grotere omvang 
hebben. 
Zelfs bij de huidige economische structuur zou 
een capaciteitsvergroting der waterwegen gewet
tigd zijn. Op de eerste plaats zou dit een voordeel 
zijn voor de suikerfabrieken die nl. een toe
nemende behoefte hebben aan grotere scheeps
typen, op de tweede plaats zou het ten goede komen 
aan verschillende metaalbedrijven. 
Het vervoer te water naar en van deze bedrijven 
komt steeds meer voor. Vaak moeten goederen 
worden getransporteerd die door hun omvang 
ongeschikt zijn voor het wegvervoer. 

In het bovenstaande werd slechts gesproken over het goederenvervoer te water binnen West-Brabant, 
komende van of gaande naar dit gewest. Langs de noordzijde van de provincie bevindt zich echter de inter
nationale vaarroute van Antwerpen naar Noord-Nederland en van Antwerpen naar de Duitse industrie
gebieden. Op het Volkerak voeren in I957 een 43 864-tal schepen met een laadvermogen van zo 343 ooo 
ton stroomopwaarts en voeren er 44 371 met een laadvermogen van zo z 79 ton de stroom af. Hiervan gingen 
zo 955 schepen met 1z,9 miljoen ton laadvermogen naar en kwamen zo 156 schepen met 1z,6 miljoen ton 
laadvermogen van Antwerpen. 
Een dergelijke goederenstroom die, zoals uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
bleek, een constante groei vertoonde (de toename tussen 19 5 z en 19 5 7 bedroeg z 7%) zal van betekenis voor 
de gehele provincie kunnen zijn, indien West-Brabant in inniger contact met deze stroom wordt gebracht. 
Door het verkeersisolement had ze tot nu toe geen invloed op de West-Brabantse economie. Indien het 
Schelde-Rijnvraagstuk tot een oplossing zou worden gebracht door het Kreekrak te heropenen en een 
goede verbinding van Bergen op Zoom met het Noord Brabantse kanalenstelsel tot stand te brengen, zou 
het scheepvaartverkeer in de West-Brabantse economie een andere functie krijgen en zal het een primaire 
rol in het transportwezen gaan vervullen. Bergen op Zoom heeft een dergelijke verbinding voor binnen
vaartschepen nodig. Men kan in dit verband denken aan een achterland-verbinding met de Brabantse 
kanalen zoals reeds vroeger herhaaldelijk ter sprake is geweest TnrliPn nit ~nrle.re. ove.rwe.e;ine;en tot bij
voorbeeld het bevaarbaar maken van de Eendracht zou worden besloten, zou d ie vaarweg daarvoor wel
licht in de plaats kunnen komen. 
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SLOTBESCHOUWING 

De toestand waarin het westelijke deel van Noord-Brabant sinds jaren verkeert, verdient onze 
bijzondere aandacht. Het is niet alleen de in cijfers waardeerbare en eventueel in geldswaarden uit te 
drukken ontwikkeling van het economische leven die onze zorg vraagt. De onweegbare sociale en 
geestelijke belangen van de gemeenschap en de individuele mens eisen in niet mindere mate onze 
belangstelling op. Tot voor korte tijd was het niet mogelijk die voorzieningen te realiseren welke 
voor een ontwikkeling van dit in vele opzichten zo gunstig gelegen gebied nodig waren. Nu de be
lemmeringen daartoe zijn weggenomen hebben wij ons over de te nemen maatregelen beraden. Het 
resultaat van onze studies is in de voorafgaande hoofdstukken alsmede in een hierbij ingesloten 
'plan voor de ontwikkeling van West-Brabant' neergelegd. Wij hebben niet getracht de oplossing 
te zoeken binnen het raam van een eng-regionale opzet. De feitelijke omstandigheden lieten dit 
overigens ook niet toe. 
De in het algemeen nog steeds groeiende afhankelijkheid van de gewesten, onderling en ten op
zichte van het gehele land, alsmede de economische en ruimtelijke situatie in het z.g. westen des 
lands dwingen ertoe de regionale en provinciale problemen van meet af aan in het nationale ver
band te plaatsen en te bestuderen. In deze opvatting achten wij ons geruggesteund door recente 
uitspraken die van gezaghebbende zijde zijn gedaan omtrent de ontwikkeling van 'het westen en 
overig Nederland': 

'De ontwikkeling in overig Nederland vraagt op de eerste plaats de aandacht omdat deze gebieden zelf 
aanspraak hebben op een volwaardig aandeel in de nationale vooruitgang. Hoe meer dit wordt verwerke
lijkt, hoe meer ook het westen daardoor zal worden ontlast'. (Memorie van T oelichting op de Rijksbegro
ting 19 5 8 van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid). 

Het is onze overtuiging dat een oplossing van de problemen van West-Brabant in belangrijke mate 
zal kunnen bijdragen tot de oplossing van de ruimtelijke moeilijkheden waarmee het z.g. westen des 
lands in de toekomst ongetwijfeld zal worden geconfronteerd en waarvoor het zich ten dele reeds 
thans gesteld ziet. 
Door de uitvoering van het Deltaplan zullen Zeeland en westelijk Noord-Brabant onmiddellijke 
verbindingen krijgen met het zuidelijke industriebekken van de Randstad Holland en daardoor 
betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling in dat gebied. Als gevolg daarvan zal dit westen in 
feite met deze gebieden worden uitgebreid en zullen zij tezamen een 'Nieuw Westen' gaan vormen 
Ook met deze zienswijze staan wij niet alleen: 

'Gelet op de ontwikkelingen, die in de komende decennia met name aan de Nieuwe Waterweg en aan het 
Noordzeekanaal te verwachten zijn, is het in de eerste plaats gewenst om uit te zien naar andere vestigings
mogelijkheden voor aan het zeeverkeer gebonden industrieën. Het gaat hier om een vraagstuk van nationaal 
belang, waarbij in principe al onze kustprovincies betrokken zijn'. 
(Minister Zijlstra in de zesde industrialisatienota - 1958, hoofdstuk IV, paragraaf 3). 

Wij hebben tenslotte ook over de landsgrenzen heen gezien en de ruimtelijke en economische 
consequenties van de Benelux-ontwikkeling en de voortschrijdende integratie van Europa in onze 
beschouwingen betrokken. Het zijn de centrale ligging van de provincie Noord-Brabant in Noord
West-Europa en de uitermate gunstige> sitnMie van West-Brahant in het havengebied van de Bene
lux - de Eurodelta - die ons doen verwachten dat de toekomstige economische ontwikkeling van 
'het Nieuwe Westen' een zeer gunstige zal zijn. Intussen zijn wij niet van oordeel dat deze gunstige 
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ontwikkeling 'vanzelf' zal komen. Daarvan zal pas min of meer sprake kunnen zijn als de ont
wikkelingsgang reeds een zekere snelheid heeft bereikt. Juist tegengesteld aan van ouds hoog 
ontwikkelde streken, waar de conglomorerende werking zelfs moeilijk in toom te houden is, 
vragen 'nieuwe' industriegebieden in de aanvangsperiode extra aandacht en extra impulsen. Wij 
zijn ook niet van mening dat met het verbeteren van de infra-structuur van het gebied door middel 
van een betere verkeersontsluiting e.d. kan worden volstaan. Deze ontwikkeling is ook in sterke 
mate afhankelijk van de energie en de bereidheid tot samenwerken van de personen en instanties 
die geroepen zullen worden hiertoe hun krachten in te zetten: de bevolking in al zijn geledingen, 
de gemeentelijke, provinciale en rijks-overheidsinstanties en niet in het minst het bedrijfsleven. 
Wij moeten er ons daarbij in het bijzonder van bewust zijn dat naast de materiële factoren het 
sociale en culturele element voor de bloei van het gemeenschapsleven en het geluk van de mens 
van groot belang zijn. Enerzijds vormen de z.g. 'tertiaire factoren' (culturele evenementen, schouw
burgen, musea enz.) in belangrijke mate het milieu dat voor een industrialisatie noodzakelijk is. 
Anderzijds echter zal deze industrialisatie ook een verhoging van het sociaal-culturele peil van 
de bevolking tot gevolg moeten hebben. 

Bij alle inspanning die wij ons voor de verbetering van de economische situatie moeten getroosten, 
zal onze aandacht dan ook niet minder sterk op de geestelijke zijde van de maatschappelijke pro
blemen blijvend gevestigd moeten zijn. 

Onze studies, gericht op de ontwikkeling van het westelijke deel van de provincie Noord-Brabant, 
hebben geleid tot een plan. Met het samenstellen van dit plan, dat systematisch en doelbewust tot 
uitvoering zal worden gebracht, heeft de nieuwe ontwikkeling in feite reeds een aanvang genomen. 
Wij spreken de stellige verwachting uit dat de komende economische ontplooiing van West Brabant 
zal leiden tot grote bloei van dit deel van onze provincie en mede een bijdrage zal leveren tot de 
welvaart van het gehele land. 
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HET ONTWIKKELINGSPLAN WEST-BRABANT 
TOELICHTING OP DE KAART 

Algemeen. De kaart geeft een beeld van de verwachte ruimtelijke ontwikkeling in West-Brabant. Ten 
aanzien van het gebruik van deze kaart moet enig voorbehoud worden gemaakt. 
In de eerste plaats moet het plan nl. worden gezien als een richtlijn voor een nadere bestudering der ver
schillende facetten, zowel op het provinciale als gemeentelijke niveau. Verder moet voorop staan dat 
het plan ruimte dient te laten voor afwijkingen en variaties, zowel in de tijdsorde als naar omvang en 
richting, d.w.z. het plan moet dynamisch zijn. Deze variaties en afwijkingen zullen echter altijd getoetst 
moeten worden aan het thans gegeven schema aangezien dit een gecoördineerd geheel vormt van belangen 
en tendenties die onderling nauw samenhangen. Door zijn globale aard leent de kaart zich ook niet tot 
raadpleging in details. Tracé's van wegen en de begrenzing van steden en dorpen kan men er niet nauw
keurig aan ontlenen. Deze begrenzingen zijn opzettelijk geschematiseerd en tot op zekere hoogte zelfs 
gestyleerd aangegeven. 
Een tweede algemeen voorbehoud staat in verband met de samenhang van westelijk Noord-Brabant met 
de aangrenzende gebieden binnen en buiten de provincie. De sterke binding van de oostelijke zöne 
van West-Brabant met Oost- en vooral Midden-Brabant heeft er toe geleid dat het plan voor wat betreft 
de zöne Breda het minst ver is uitgewerkt. 
Met betrekking tot de inrichting van de kaart is in het bijzonder nog het volgende op te merken: 
De woongebieden. De verschillende vormen van stedelijk grondgebruik zijn onder één kleur samengevat. 
De grootte der woongebieden van de bestaande of te stichten kernen is niet op bepaalde nauwkeurig 
aan te geven periodes afgestemd. De ontwikkeling zal, ook wat de tijd en het tempo aangaat, niet overal 
gelijk zijn. Bovendien kan geen enkele voorspelling worden gedaan ten aanzien van de verschuivingen 
in de bevolkingsconcentraties tussen het huidige westen des lands en 'Overig Nederland' die zich als 
gevolg van gebiedsexpansie en decentralisatie zullen voordoen. Uitgaande van de verwachting dat West
Brabant in elk geval in de komende decennia, o.a. als gevolg daarvan, een belangrijke bevolkingsver
meerdering zal ondergaan, heeft het 'plan West-Brabant' in het bijzonder ook ten doel de toekomstige 
vestigingsgebieden voor deze bevolking aan te wijzen. 
In enkele gevallen zijn omvang en ligging der woongebieden ontleend aan reeds ver uitgewerkte gemeen
telijke structuurplannen (bijv. Bergen op Zoom en Zevenbergen). In andere gevallen moet de aanwijzing 
van deze gebieden in zekere zin worden gezien als een inventarisatie van de beste en meest voor de hand 
liggende ruimtelijke mogelijkheden. Dit laatste geldt in hoge mate voor de stad Breda, waar de in de 
nabije toekomst te verwachten ontwikkeling tot een afzonderlijke en diepgaande bestudering zal nopen. 
Dit geldt uiteraard ook voor de nieuwe stad die tussen Dinteloord en Willemstad is geprojecteerd ('Oranje
stad') en evenzo voor de kern Moerdijk. 
De werkgebieden. Voor de werkgebieden (industrieterreinen, havenwerken e.d.) geldt hetzelfde als voor 
de woongebieden. Zij zijn in het algemeen slechts met een afzonderlijke (paarse) kleur aangegeven voor 
zover het betreft de afzonderlijk gelegen grote complexen. 
De recreatiegebieden. Op de kaart is geen verschil gemaakt tussen bossen en woeste gronden. De begren
zingen zijn globaal aangegeven. Met het oog op de aard van het plan en de schaal van de kaart is er voorts 
van af gezien de terreinen aan te geven die natuurwetenschappelijk van belang zijn. 
De verkeernvegen. Zoals hierboven reeds is gezegd is een nadere bestudering van de zöne Breda in samen
hang met vooral de oostelijk gelegen gebieden gewenst. Met het oog daarop zijn de verkeerswegen rond 
Breda slechts gedeeltelijk in het plan opgenomen. Op enige andere punten zijn wegen aangegeven waar
omtrent nog onvoldoende vaststaat en om die reden eveneens nadere bestudering vereisen. Ze zijn pro 
memorie op de kaart aangeduid. Afgezien is van een classificatie der verkeerswegen in rijks-, provinciale
en gemeentelijke wegen. Naar hun toekomstige functie zijn de wegen aangemerkt als primaire, secundaire 
en tertiare wegen. _ 
De spoorwegen. De hiervoor getekende lijnen zijn alle pro memorie aangegeven. Zo staat b.v. in het geheel 
niet vast waar de Beneluxlijn de grote rivieren zal kruisen. Gemakshalve is hiervoor aangesloten bij het 
tracé dat voor deze spoorlijn is getekend in de publicatie 'Randstad en Delta' van het provinciaal bestuur 
van Zuid-Holland. 
De waterwegen. De waterwegverbinding van Bergen op Zoom met het achterland komt in het geheel niet 
op de kaart voor. Dit wil niet zeggen, dat aan die verbinding geen behoefte zou bestaan. Integendeel, deze 
moet zelfs uiterst belangrijk worden geacht. De aangelegenheid is echter nog in studie. 
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