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TEN GELEIDE 

Het is thans circa 15 jaar geleden dat het 'Ontwikkelingsplan voor Noord-Brabant' verscheen 
(uitgave 1950). Dit plan werd in 1952 gevolgd door de publikatie 'Werkgelegenheid voor Noord
Brabant-Industrialisatie' enin 1955 door het 'Agrarisch Welvaartsplan'. Deze plannen waren geïn
spireerd op de in 1947 en 1949 uitgebrachte pre-adviezen en verrichte studies over de ontwikkeling 
van de provincie, welke men ná 1945 gewenst achtte. 

Er hebben zich sinds het verschijnen van deze publikaties allerwegen grote veranderingen vol
trokken in Nederland evenals in West-Europa; zo ook in Noord-Brabant. De werkgelegenheid, 
welke in 1947 in onze provincie nog voor bijna 25% in de landbouw te vinden was, is in deze sector 
snel verminderd, sneller zelfs dan men aanvankelijk verwachtte, zodat deze in 1960 niet meer dan 
11 % bedroeg. De industriële werkgelegenheid nam in die periode sterk toe, zó, dat deze in 1963 
met ruim 213.000 arbeidsplaatsen de provincie, gemeten naar industrialisatiegraad, aan de top 
plaatste. Ook de dienstensector nam in betekenis toe, zij het in lager tempo. 

De stormachtige ontwikkeling van de vervoersmogelijkheden hebben de afstanden sterk ver
minderd. Wonen en werken kunnen thans verder uit elkaar liggen. De aanwas van het gemotori
seerde verkeer vraagt op zijn beurt om een adequate wegenvoorziening. 

De bevolking van onze provincie is in de 15 jaren, welke zijn verlopen sinds het verschijnen van het 
plan 1950, aanmerkelijk toegenomen, n.l. van 1.267.000tot1.638.000. Tegelijk met deze bevolkings
aanwas, welke zich verder zal voortzetten, zodat volgens de prognose in 1990 wellicht met een 
bevolking van 2,75 mln. moet worden gerekend, heeft zich een verdergaande concentratie van het 
wonen in steden en stedelijke agglomeraties voltrokken. 

Ook in het behoeftenpatroon hebben zich wijzigingen voorgedaan. Naast de concentratie van het 
wonen enerzijds, manifesteert zich de tendens naar het 'buiten wonen' anderzijds. In de grote en 
kleinere steden wordt naar voorzieningen gevraagd in de maatschappelijke en culturele sfeer. Op 
het terrein van de gezondheidszorg zijn, ook in de kleinere plaatsen, voorzieningen vereist. De 
recreatie vraagt, naast de beschikking over groengebieden, de aanleg van velerlei soort van accomo
daties. 

Behalve deze veranderingen, welke zich van uit eigen provincie en bevolking voltrekken, en deels 
samenhangen met de schaalvergroting die op vrijwel elk terrein van het sociaal-economisch leven 
valt te bespeuren, zijn er de veranderingen, welke van buiten af tot ons komen. Als na het afsluiten 
van de zeegaten de getij bewegingen ophouden, zal het mogelijk zijn zonder kostbare voorzieningen 
industrieterreinen aan diep vaarwater aan te leggen. 

West-Bra bant zal na de aanleg van de V olkerakdam en het doortrekken van de Zoomweg een nieuwe 
en korte verbinding met de Randstad hebben verkregen. 

De verdergaande expansie van de Randstad en met name van het Waterweggebied, alsmede die van 
Antwerpen, zal niet nalaten haar invloed te doen gelden. Tenslotte zal ook het vervagen van de 
grenzen tussen de Beneluxlanden zijn weerslag hebben juist in onze provincie, welke tot het Bene
lux-Middengebied behoort. 

Het tussen de nederlandse en belgische regeringen gesloten akkoord over een Schelde-Rijnver
binding is van invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van West-Brabant. Het in de studie 'De 
functie van Noord-Brabant in het nieuwe westen' ontwikkelde Kreekrakplan, thans vervangen door 
het Reimerswaalplan, opent belangrijke perspectieven voor een zeehavenfunctie van Noord
Brabant. 
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Om al deze redenen was het nodig de ontwikkelingslijnen, welke 15 jaar geleden voor onze wel
vaartsontwikkeling werden getrokken, aan een herziening te onderwerpen. Een herbezinning op de 
maatregelen, welke dienen te worden genomen om de bevolking van onze provincie in de toekom
stige algemene ontwikkeling te doen delen, was dringend nodig. 

In 1961 hebben wij daarom een werkgroep geïnstalleerd, die tot taak had de balans op te maken van 
voornoemde welvaartsplannen en op grond van deze balans eventueel nieuwe beleidslijnen te 
markeren. In deze werkgroep hadden zitting: 

Dr. C. N.M. KORTMANN 

P. H . COPPES 

Drs. P. M. F. BOUWENS 

Ir. A. L. G. M. BAUWENS 

L. F. W. JANSEN 

Dr. L. M.H. ]OOSTEN 

Mr. P. C. ]. M. KRUSE 

Drs. ]. W. KURSTJENS 

Mr. P. KUYPERS 

Commissaris der Koningin, voorzitter; 

Lid van Gedeputeerde Staten, voorz;tter; 

Hoofdcommies A ter Provinciale Griffie, secretaris; 

Wetenschappelijk medewerker Landbouw Economisch Instituut; 

destijds directeur Stichting 'Ontwikkeling Brabantse Industrie'; 

destijds secretaris sectie onderwijs Commissie Sociaal Plan; 

Hoofdadministrateur A ter Provinciale Griffie; 

Adjunct-directeur Economisch Technologisch Instituut; 

Directeur Provinciaal Opbouworgaan; 

Drs. J. C. C. VAN DER LEST Socioloog Provinciaal Opbouworgaan; 

Ir. ]. P. ]. MARGRY 

W. A. S. VAN MEEL 

Drs. H . A. G . MOONEN 

Drs. J. ]. SCHOUTEN 

Drs. B. P. SPEETJENS 

Drs. A. VERDIJK 

Drs. N. P. ]. DE VRIES 

Directeur Provinciale Planologische Dienst; 

Adjunct-directeur Provinciale Planologische Dienst; 

Directeur Economisch Technologisch Instituut; 

Adjunct-secretaris Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond; 

Adjunct-directeur Economisch Technologisch Instituut; 

Directeur Provinciaal Opbouworgaan; 

destijds Hoofdplanoloog Provinciale Planologische Dienst. 

De eindredactie is aan de hand van deelstudies verzorgd door de heer W. A. S. van Meel. 
Verder namen medewerkers van het Economisch Technologisch Instituut, het Provinciaal Op
bouworgaan, de Provinciale Planologische Dienst en de Provinciale Waterstaat aan het werk deel. 

Het resultaat van de studies en onderzoekingen van de werkgroep, welke in overleg met ons zijn 
uitgevoerd, is neergelegd in deze 'Welvaartsbalans-Ontwikkelingsplan 1965'. 
Dit plan kan uitgangspunt vormen voor het opstellen van plannen in gemeentelijk en intergemeen
telijk verband. 

Wij hopen gaarne dat deze studie moge bijdragen tot het welzijn van onze brabantse bevolking. 

's-Hertogenbosch, mei 1965 

DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT, 

c. KoRTMANN, voorzitter. 

BOGAERTS, grij/ier. 
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Een inleiding tot het vraagstuk van de 

ontwikkeling der provincie Noord-Brabant 

§1. Het ontwikkelingsplan-1950 

HOOFDSTUK 1 

Bij het einde van de 2e wereldoorlog stond Noord-Brabant voor de taak werkgelegenheid te 
scheppen voor een beroepsbevolking die sterker groeide dan ooit tevoren. Het vraagstuk werd nog 
verzwaard doordat naar verwachting de landbouw geen bijdrage tot vergroting van de werk
gelegenheid zou kunnen leveren. 
Berekeningen deden verwachten dat de mannelijke industriële beroepsbevolking in Noord-Brabant 
zich van 1950 tot 1970 zou uitbreiden met gemiddeld circa 6300 personen per jaar tegenover een 
aantal van ± 32000 in geheel Nederland. 
Een dergelijke toeneming was belangrijk groter dan in de voorafgaande periode 1930-1950, toen 
de cijfers waren 3900 resp. 21255. 
Afvloeiïng van arbeidskrachten naar andere provincies was in de eerste na-oorlogsjaren niet te 
verwachten en emigratie zou vooralsnog slechts een beperkte verlichting kunnen geven. 
De algemene conclusie was dat de oplossing gezocht moest worden in een grootscheepse versnelling 
van de industrialisatie. Immers, de berekende aanwas van de bevolking was zodanig dat in de 
periode 1950-1960 bijna 20% van de toeneming van de nederlandse industriële beroepsbevolking 
zich in Noord-Brabant zou moeten concentreren. 

Dit hield in dat de industriële werkgelegenheid in Noord-Brabant zich jaarlijks met gemiddeld 
3,5% zou moeten uitbreiden tegenover circa 2% voor wat betreft de overige nederlandse provincies. 

Sterk leefde in ons land in de eerste jaren na de oorlog de overtuiging dat de snelle migratie uit het 
plattelandsmilieu naar de stad aanleiding kon geven tot verschijnselen van sociale ontwrichting. 
Geleidelijkheid in het aanpassingsproces stond als sociaal uitgangspunt vooraan. 
Bovendien vreesde men dat de grote opgave waarvoor men gesteld was niet zou kunnen worden 
vervuld indien deze uitsluitend zou worden overgelaten aan de enkele grote werkgelegenheids
centra. 
Tenslotte oefende de toen reeds heersende woningnood invloed uit op de besluitvorming doordat 
het woninggebrek de arbeidsmarkt minder mobiel maakte t.a.v. migratie en het voor de hand scheen 
te liggen dat bepaalde industrieën om die reden het platteland als vestigingsplaats zouden gaan 
kiezen. - · · 

Mede omdat in Noord-Brabant een zekere co-existentie van industrieel en agrarisch bedrijfsleven 
van oudsher een bekend verschijnsel is, besloot men een zodanig beleid te voeren, dat de industriële 
uitbreidingen en daarmee tevens de bevolkingsgroei streeksgewijze konden worden opgevangen. 
Daartoe werd - naast de 7 (bestaande) grote steden - een vrij groot aantal kleinere kernen aan
gewezen om per streek als centrum voor de industriële werkgelegenheid te fungeren. 
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De keuze van deze kernen werd mede bepaald door de in tijd gemeten afstand tussen de woonplaats 
van de werknemers en het industriële centrum. 
Uitgaande van de fiets als het in die jaren meest gebruikte transportmiddel en van een rijtijd van 
ongeveer een half uur kwam dit neer op een na te streven afstand van niet meer dan 12 à 15 km tus
sen de kernen onderling. 
Dit leidde tenslotte tot een zg. 'provinciaal ontwikkelingsplan' waarin, naast de 7 grote en de 12 
kleine bestaande werkgelegenheidscentra, 26 andere (kleine) kernen voor industrievestiging werden 
aangewezen. Hierdoor werd de provincie a.h.w. overdekt met een aantal op regelmatige afstand 
liggende centra. 

Deze gedachten werden door het provinciaal bestuur in een tweetal brochures neergelegd,* welke 
brochures in 1955 werden gevolgd door een publikatie met betrekking tot de situatie in de land
bouw.** 
Behalve door het aanwijzen van grote en kleine kernen waarin de industrialisatie verwacht werd 
zich te zullen voltrekken werden in het ontwikkelingsplan-1950 middelen aanbevolen om het ge
stelde doel te bereiken. 
Deze middelen hadden alle betrekking op het verbeteren van de vestigingsfactoren, nl. op de 
arbeidsmarkt, de verkeersligging en het verzorgingsmilieu. 

a. De 1vegen 

De minst ontwikkelde van de genoemde drie vestigingsfactoren achtte men de verkeersligging. 
Deze werd dan ook als eerste en noodzakelijk te verbeteren vestigingsvoorwaarde op de voorgrond 
gesteld. 

b. De arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt was weliswaar ruim doch de scholing diende te worden verbeterd. Met name 
moest gestreefd worden naar vergroting van het aantal leerlingen aan de technische opleidings
instituten o.a. voor de vorming van gespecialiseerd technisch personeel. De aandacht werd ge
vestigd op de stimulans die een tweede technische hogeschool zou hebben op het peil van de 
scholing en de aard van de aan te trekken industrieën. 

c. Het verzorgingsniveau 

Het verzorgingsniveau in de bestaande en de te creëren kleine regionale centra diende te worden 
opgevoerd. 
De industrialisatie van deze centra achtte men een der middelen daartoe. 
In het algemeen zou gestreefd moeten worden naar de vestiging of uitbreiding van industrieën 
die de op dat ogenblik bestaande industrieel-economische eenzijdigheden in diverse gebieden 
konden doorbreken. 
In het bijzonder zou de industrie zich, meer dan voorheen, moeten richten op het voortbrengen 
van produktiemiddelen en export-artikelen. 
Mede met het oog daarop wenste men de vestiging van industrieën aan vaarwater te bevorderen. 
Langs de vaarwegen zou, op daarvoor geschikte punten, een betere ontwikkeling t.b.v. deze 
industrieën gemaakt moeten worden. 

* 'Ontwikkelingsplan voor Noord-Brabant' - uitgave augustus 1950 en 'Werkgelegenheid voor Noord-Brabant- Industriali
satie' - uitgave oktober 1952. 
**'Agrarisch Welvaartsplan' - uitgave van het provinciaal bestuur - 1955. 
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§2. Heroriëntering 

Het is nodig gebleken het ontwikkelingsplan-1950 aan een herziening te onderwerpen. 
Het algemene uitgangspunt van het evengenoemde plan, een grootscheepse vergroting van de 
werkgelegenheid, is nog even actueel als in de eerste jaren na de oorlog. De groei van de bevolking 
is, mede als gevolg van positieve migratieoverschotten, in feite nog sterker dan destijds werd ver
wacht. 

De verdere industrialisatie zal daarom ook in de toekomst een voorname inzet moeten vormen 
maar daarnaast zal in toenemende mate aandacht moeten worden geschonken aan een andere tak 
van werkgelegenheid - met name aan de z.g. dienstensector. 

De omstandigheden zijn voorts op velerlei gebied anders en complexer dan in 1947 en zij hebben 
zich soms anders ontwikkeld dan toen werd verwacht. 

Het ontwikkelingsplan-1950 heeft in zijn algemeenheid aan de bedoelingen beantwoord en is 
bovenal een krachtige stimulans geweest voor de industrialisatie van de provincie. 

Intussen zijn de omstandigheden zodanig veranderd dat de destijds gehanteerde grondslagen 
van industriespreiding in de huidige situatie niet meer toepasbaar zijn. Het schaalvergrotingsproces 
dat de provincie doormaakt eist andere uitgangspunten met betrekking tot het economische en 
ruimtelijk beleid. 
Voorts hebben in staatkundig-economisch opzicht Benelux en de Europese Economische Gemeen
schap een nieuw perspectief gegeven aan de ontwikkelingsmogelijkheden van Noord-Brabant, met 
o.a. consequenties op het gebied van de land-, water- en spoorwegen. 

De onderwerpen die in het plan-1950 slechts summier konden worden behandeld zijn thans in het 
licht der gewijzigde omstandigheden in afzonderlijke rapporten bestudeerd, zoals de maatschappe
lijke ontwikkeling, de werkgelegenheid in zijn algemeenheid, de bevolkingsgroei, het verkeer, de 
pendel, de sociaal-culturele uitrusting, het onderwijs, het wonen, de recreatie, e.d. 
De studie met betrekking tot de maatschappelijke ontwikkeling is in dit rapport niet afzonderlijk 
aan de orde gekomen. Met uitzondering van het onderwijs geldt dit ook voor de studie over de 
sociaal-culturele uitrusting. 
Wel zijn - uiteraard- de in die studies vervatte inzichten in het thans voorliggende rapport impli
ciet aanwezig. 
Het ligt in de bedoeling de facet-studies, die in het bestek van het rapport moeilijk te plaatsen 
waren, afzonderlijk te publiceren. Voor het overige zijn de onderscheiden facet-studies in dit 
rapport in afzonderlijke hoofdstukken verwerkt, en wel in een tweetal delen. 

Deel I bevat beschouwingen over een aantal belangrijke sociaal-economische facetten, zowel in 
balans- als in prognosevorm. 

Deel II bevat, naast een confrontatie van het plan-1950 met de feitelijke ontwikkeling in de periode 
1947-1960, een analyse van de ruimtelijke problematiek van Noord-Brabant, alsook een schets 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie in de komende decennia. 
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De demografische ontwikkeling van de 

provincie Noord-Brabant* 

§1. De ontwikkeling in Nederland en Noord-Brabant tot op heden 

a. Inleiding 

HOOFDSTUK 2 

Een hoog geboorte- en een laag sterfteniveau is karakteristiek voor de demografische positie van 
Nederland in West-Europa. 
Door de regelmatig grote geboorte-overschotten, de hoogste van West-Europa, en voorts door de 
gunstige migratiebalans ten opzichte van het buitenland, heeft ons land een opvallend sterke 
bevolkingsgroei.** 
Sedert de eeuwwisseling groeide Nederland in een steeds sneller tempo. Waren er 14 jaar nodig om 
het inwonertal van 3 miljoen (dat Nederland in 1870 telde) op 4 miljoen te brengen, in latere jaren 
vergde de toeneming van 10 naar 11 miljoen inwoners slechts 8 jaar en die van 11 naar 12 miljoen 
nog maar 6 jaar. (zie tabel 1). 

TABEL 1. NEDERLAND EN NOORD-BRABANT 
Het beloop van de bevolking in de periode 1880-1962, in absolute cijfers en in indices (1880 = 100%). 

Noord-Brabant Nederland 
Aandeel 

per 31 december N.-Br in Ned. 
abs. index abs. index in% 

1880 470000 100 4061000 100 11,6 
1890 514000 109 4565000 112 11,3 
1900 559000 119 5179000 128 10,8 
1910 633000 135 5946000 146 10,6 
1920 734000 156 6865000 169 10,7 
1930 898000 191 7936000 195 11,3 
1940 1052000 224 8923000 220 11,8 
1950 1267000 270 10200000 251 12,4 
1960 1513000 322 11556000 285 13,1 
1963 1605800 341 12042000 298 13,3 

Over de gehele periode gezien is de groei van Noord-Brabant groter geweest dan die van Nederland 
als geheel. Een verdrievoudiging van het inwonertal t.o.v. het jaar 1880 werd in Noord-Brabant 
reeds bereikt in 1956, in Nederland in 1963. 
Het hogere brabantse groeitempo dateert echter pas uit de jaren na 1920. Vóór de periode 1910-1920 
was er een voortdurende afneming van het aandeel van Noord-Brabant in de nederlandse bevolking. 

* Zie: 'Schets van de bevolkingsontwikkeling in de provincie Noord-Brabant in verleden en toekomst' Tilburg, Economisch 
Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, 1963. 
** De wereldbevolking neemt jaarlijks met 1,8% toe. Daarmee vergeleken is het groeipercentage van Europa, 0,8%, bepaald 
laag te noemen. Binnen Europa is de jaarlijkse toeneming van de Nederlandse bevolking met 1,3% echter wel hoog. 
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Daarna is het brabantse aandeel regelmatig groter geworden. Het bedraagt thans (31 december 1963) 
13,3%. 
Volgens recente berekeningen van het Centraal Bureau voor de statistiek zal de bevolking van 
Nederland in de komende decennia vermoedelijk toenemen tot ruim 20 miljoen inwoners in het 
jaar 2000. 
Hetgeen omtrent de positie van Nederland in West-Europa is gesteld geldt sinds enige decennia 
ook voor Noord-Brabant voor wat betreft zijn positie in Nederland. Noord-Brabant heeft namelijk 
van alle provincies het hoogste geboorte-niveau, al is thans het verschil met Nederland geringer dan 
in de periode voor de 2e wereldoorlog. 

b. De onfJvikkeling van het geboortec!Jfer 

Het is interessant het beloop van de geboortelijnen van Nederland en Noord-Brabant te volgen. 

GEBOORTE-OVERSCHOTTE N IN PROV INC IE NOORD
BRABANT VERGELEKEN M ET PROV INCI E LI M BURG. 
REST NEDERLAND EN TOTAAL NEDERLAND 1920 -1963. 
(IN •/".GEMI DDELDE PER 5 JAAR PERIODE .) 

.. 

:j 
0 

1921-'25 '25-'Jo '31~35 '36-41 0 ~!50 '51-'55 '5 6-'50 '61-'63 

•--• NOORD - BRABANT 

• - • - •- REST NEDERLAND KAART 1 
o • • o • • • TOT. NE DERL AND 

NO. 9636 DEC . '5 4 P. P.D. N,- BR . 

Tot ± 1895 lag het geboorteniveau in Noord
Brabant beneden dat van Nederland als geheel 
en pas na dat jaar komt het daar boven uit. 
Hoewel de geboortecijfers zowel in Noord-
Brabant als in het Rijk na 1910 een sterke da
ling vertonen is deze in Noord-Brabant min
der sterk dan in het Rijk zodat het onderlinge 
verschil - tot ongeveer het jaar 1940 - steeds 
groter wordt. 
Na de 2e wereldoorlog echter zijn de geboor
teniveau's naar elkaar toegegroeid. Nog zijn 
de geboortecijfers van Noord-Brabant ho
ger dan die van Nederland maar ze dalen sneller. 
(zie de tabellen 2 en 3 en de grafiek in kaart 
1). Bij de verdere demografische ontwikke
ling echter zal het verschil in leeftijdsopbouw 
vooralsnog een rol blijven spelen. In 1960 was 
in Noord-Brabant nog 33,4% van de bevol
king jonger dan 15 jaar, in het Rijk 30,0% . 

c. De ont1vikkeling van het sterftecijfer 

Typerende verschillen tussen Noord-Brabant 
en het Rijk deden zich in het verleden ook voor 
inzake de sterfte. 
Zoals tabel 4 laat zien is de algemene daling 
van het sterftecijfer in Noord-Brabant later 
tot stand gekomen dan in Nederland als ge
heel. 
Tot omstreeks 1940 lag het sterfteniveau bo
ven dat van het Rijk, pas daarna zijn de sterfte

cijfers tot beneden het nederlandse gemiddelde gedaald. 

d. Het geboorteoverschot 

Tot omstreeks 1920 bestond er weinig verschil tussen Noord-Brabant en Nederland voor wat 
betreft de grootten van de geboorteoverschotten in verhouding tot de omvang van de bevolking. 
Doordat in de latere jaren in Noord-Brabant de geboortecijfers boven en de sterftecijfers beneden 
het nederlandse gemiddelde kwamen te liggen werden de geboorteoverschotten - relatief - in 
Noord-Brabant allengs groter dan in Nederland. 
Na 1950 is het verschil tussen Noord-Brabant en het Rijk min of meer gestabiliseerd. (zie tabel 5). 
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TABEL 2. NEDERLAND EN NOORD-BRABANT 
Het aantal levend geborenen per 1000 van de gemiddelde bevolking in de periode 1880-1960. 

Periode Noord-Brabant Nederland Verschil 

1881-1890 32,0 33,9 -1,9 
1891-1900 32,5 28,7 + 3,8 
1901-1910 34,0 30,2 + 3,8 
1911- 1920 30,9 26,5 + 4,4 
1921- 1930 30,1 24,2 + 5,9 
1931- 1940 26,2 20,6 + 5,6 
1941- 1950 28,1 24,2 + 3,9 
1951- 1960 24,5 21,4 + 3,1 

TABEL3. NEDERLAND EN NOORD-BRABANT 
Het aantal levend geborenen per 1000 van de gemiddelde bevolking in de periode 1946-1960. 

Jaar Noord-Brabant Nederland Verschil 

1946 31,1 30,6 + o,5 
1947 30,9 28,0 + 2,9 
1948 29,6 25,5 + 4,1 
1949 28,4 23,7 + 4,7 
1950 27,0 22,6 + 4,4 

1946-1950 29,4 25,6 + 3,8 

1951 25,8 22,2 + 3,6 
1952 25,9 22,3 + 3,6 
1953 25,0 21,7 + 3,3 
1954 24,9 21,5 + 3,4 
1955 24,5 21,3 + 3,2 

1951-1955 25,4 21,9 +3,5 

1956 24,3 21,2 +3,1 
1957 24,0 21,2 + 2,8 
1958 24,1 21,1 + 3,0 
1959 24,5 21,3 +3,2 
1960 23,8 20,8 +3,0 

1956-1960 23,9 21,3 +2,6 

TABEL4. NEDERLAND EN NOORD-BRABANT De sterfte per 1000 van het gemiddelde inwonertal. 

Periode Noord-Brabant Nederland Periode Noord-Brabant Nederland 

1881-1890 22,0 20,8 1921-1930 11,8 10,0 
1891-1900 21,0 16,2 1931- 1940 9,2 8,8 
1901- 1910 18,6 15,0 1941-1950 9,1 9,6 
1911- 1920 16,3 13,1 1951-1960 6,7 7,5 

TABEL 5. NEDERLAND EN NOORD-BRABANT 
Het geboorteoverschot in absolute cijfers en in pro mille van de gemidd. bevolking per 10 jaarl. periode. 

Noord-Brabant Nederland 

Periode abs. ci jfers in pro mille van de in pro mille van de Verschil 
gemiddelde bevolking gemiddelde bèvolking 

1881- 1890 49840 10,0 13,1 -3,1 
1891-l900 61716 11,5 12,5 - 1,0 
1901-1910 91804 15,4 15,2 + 0,2 
1911-1920 101160 14,6 13,4 + 1,2 
1921-1930 149691 18,3 14,2 + 4,1 
1931-1940 166806 17,0 11,8 ' + 5,2 
1941- 1950 220988 19,0 14,6 + 4,4 
1951-1960 247192 17,8 13,9 + 3,9 
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e. Vestiging en vertrek 

Vestiging en vertrek hebben in het bevolkingsbeloop van Noord-Brabant een wisselende rol 
gespeeld. 
Tot 1910 kwamen in deze provincie regelmatig grote vertrekoverschotten voor. In de decennia 
daarna werden deze voortdurend kleiner en sinds de tweede helft van de jaren vijftig zijn ze zelfs 
omgeslagen in een vestigingsoverschot dat voortdurend groter wordt. Nauwkeurig gezegd: ten 
opzichte van het eigen land was de balans reeds omstreeks 1950 positief geworden en vanaf 1961 is 
dit ook ten opzichte van het buitenland het geval. 
De vestigingsoverschotten ten opzichte van het eigen land zijn in toenemende mate afkomstig uit 
de 3 Randstadprovincies, in de laatste jaren voor bijna 45% van het totaal. (zie kaarten 2 en 3) 
Overigens wijzen de cijfers uit dat het Westen des Lands ook ten opzichte van de andere provincies 
bezig is expulsiegebied te worden. 

§2. Prognose betreffende de bevolkingsgroei in Noord-Brabant in de periode 
1960-1990* 

Volgens recente berekeningen zal de bevolking van de provincie Noord-Brabant in het tijdvak van 
1960 tot 1980 toenemen van 1.513.000 tot 2,f; miljoen personen in 1980 en 2! miljoen in 1990. Hoe 

BEVOLKINGSGROEI NOORD-BRABANT EN OVERIGE PROVINCIES, 
e.o. NEDERLANDSE GEWESTEN 1920_1990 (VGL. EXTRAPOLATIE, 
IN RELATIEVE CIJFERS). 
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de brabantse groei zich verhoudt tot die van 
Nederland toont de grafiek op kaart 4. 
Uit de berekeningen volgt dat het aandeel van 
Noord-Brabant in het totaal van de neder
landse bevolking, dat thans ongeveer 13,5% 
bedraé!gt, zal toenemen tot ongeveer 16% in 
1990. 
De stijging van het brabantse aandeel is een 
rechtstreeks gevolg van het toenemend percen-
tage dat deze provincie heeft in de groei van 
de bevolking van Nederland. 
De groei van het inwonertal van Noord
Brabant maakte in de periode 1947-1960 
17,5% uit van die van het gehele land. 
In de periode 1960-1970 zal het aandeel naar 
berekening zijn 20% en in de periode 1970-
1980 ongeveer 21 %. 
Het is zeer wel mogelijk dat de groei van het 
inwonertal van Noord-Brabant in werkelijk
heid nog groter zal zijn. 
Met name is geen rekening gehouden met 
mogelijke maatregelen van de rijksoverheid 
tot een versterkte afleiding van de bevolkings

druk in het Westen van Nederland naar andere provincies. Uit voorzichtigheid is zelfs niet uit
gegaan van de in het laatste decennium geconstateerde grotere trek naar de provincie Noord
Brabant maar van het wat lagere gemiddelde uit de gehele periode na 1950. 
Volgens de berekeningen zou de groei met 1,2 miljoen personen in de periode 1960-1990 voor 
bijna 1 miljoen het gevolg zijn van de natuurlijke aanwas der bevolking en voor circa een kwart 
miljoen uit migratie voortkomen. 

* E.T.I. - Noord-Brabant en P.P.D. - Noord-Brabant. 
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In procenten uitgedrukt zal het inwonertal van Noord-Brabant van 1960 tot 1980 toenemen met 
bijna 50% ten opzichte van 1960 en tot 1990 met ruim 80%. 
De huidige jeugdige leeftijdsopbouw van de Noord-Brabantse bevolking zal onder andere tot 
gevolg hebben dat de groep bejaarden ook in de toekomst naar verhouding kleiner zal zijn dan in 
Nederland als geheel. 
Naar verwachting zal de groep bejaarden (65 jaar en ouder) in Noord-Brabant stijgen van 6,8% 
in 1960 naar 8,1%in1980; in Nederland van 9,1 % naar12,9%. 

§3. De ontwikkeling van de bevolking in de brabantse deelgebieden 

a. De ont1Vikkeling tot heden 

Tot 1910 woonde de meerderheid van de brabantse bevolking in de westelijke helft van de provincie, 
waar tot dan ook de gemiddelde jaarlijkse toeneming het grootste was geweest. 
Na 1910 is het zwaartepunt van de economische en daarmee ook van de demografische ontwikkeling 
verschoven naar de oostelijke helft van de provincie, in het bijzonder naar het zuid-oostelijke deel. 
In 1962 was 54% van de brabantse bevolking woonachtig in de oostelijke helft van de provincie 
(zie tabel 6). 

TABEL 6. NOORD-BRABANT 
Demografische ontwikkeling in de 4 gewesten in de periode 1880- 1962. 

1880 1920 1962 

Gebiedsdeel Aantal inw. 
Aandeel in de 

Aantal inw. 
Aandeel in de 

Aantal inw. 
Aandeel in de 

bevolking bevolking bevolking 

West 135000 30,5% 206000 30,0% 406000 26,0% 
Midden 98000 21,0% 157000 22,0 % 315000 20,0 % 
N.Oost 130000 28,5% 179000 26,0 % 376000 23,5% 
Z.Oost 90000 20,0% 152000 22,0 % 478000 30,5 % 

N.-Brabant 453000 100% 694000 100% 1575000 100% 

b. Prognose betreffende de bevolkingsgroei in de periode 1960-1990 

Of de west-oost-verschuiving zich in de toekomst in dezelfde mate zal voortzetten laat zich uiter
aard niet met zekerheid voorspellen. Denkbaar is dat in sommige gewesten nieuwe economische 
impulsen zullen leiden tot een versterkte bevolkingsgroei, b.v. door een decentralisatie van be
paalde randstadactiviteiten naar de daarvoor gunstig gelegen gebieden van West- en Midden 
Brabant. Gaan we evenwel uit van de ontwikkelingslijn uit de jaren na de 2e wereldoorlog dan zal 
de berekende groei van de brabantse bevolking in de periode 1960-1990 zich voor 67% in de 
oostelijke helft en voor 33% in de westelijke helft der provincie concentreren. (zie kaart 5). 
In 1990 zouden de 4 gewesten dan de volgende inwonertallen hebben: 

Zuid-Oost-Brabant 
Noord-Oost-Brabant 
West-Brabant 
Midden-Brabant 

bijna 1.000.000 (34%) 
circa 700.000 (26%) 
circa 600.000 (22%) 
circa 500.000 (18%) 

Nogmaals zij benadrukt dat in het bijzonder de voor de gewesten berekende groeicijfers met een 
zeker voorbehoud beschouwd moeten worden. Zoals reeds werd gesteld kunnen nieuwe econo
mische ontwikkelingen juist in de deelgebieden leiden tot thans niet te voorziene verschuivingen. 
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HOOFDSTUK 3 

Migratie naar richting en pendel* 

Inleiding 

In hoofdstuk 2 is de migratie behandeld als een der kwantitatieve aspecten van de demografische 
ontwikkeling. 
De migratie kan, mits het gaat over grote gebiedsdelen die op enige afstand van elkaar zijn gelegen, 
ook gezien worden als een indicator voor de vràag en het aanbod op de regionale arbeidsmarkt. 
Als zodanig staat de migratie naar richting tussen de natuurlijke bevolkingsgroei en het werkge
legenheidsaccres in, waartussen zij immers een aanpassing teweeg brengt. 
In dit opzicht is de migratie naar richting verwant aan de pendel, die immers dezelfde tendentie 
heeft. 
In de jaren na de oorlog is de pendel in Noord-Brabant hier en daar een massaal verschijnsel ge
worden. Dit is sterk in de hand gewerkt door de verbeterde verkeersmogelijkheden en de ver
hoogde welvaart. Men behoeft niet in alle gevallen woonachtig te zijn in het werkgelegenheids
centrum zelf maar kan tot pendelen overgaan. 
In sommige gevallen ontstaat pendel, omdat men zich niet wenst te vestigen in het werkgelegen
heidscentrum maar blijft wonen in de samenleving waar men zich sociaal of anderszins gebonden 
acht (van oudsher pendel genoemd) . 
In andere gevallen gebeurt het tegenovergestelde: men trekt weg uit het werkgelegenheidscentrum 
waar men woonde en vestigt zich op enige afstand daarvan (het zgn. 'buiten wonen', ook wel foren
sisme genaamd). In dit hoofdstuk worden beide verschijnselen onder het ene begrip 'pendel' gevat. 
Daarnaast zijn er omstandigheden, zoals bijv. woningtekorten in de werkgelegenheidscentra, die 
pendel tijdelijk noodzakelijk kan maken. 
In een dergelijk geval kan de pendel een bestaande maar nog niet te realiseren migratiedrang ver
sluieren. Om deze redenen zijn migratie naar richting en pendel in dit hoofdstuk tezamen behandeld. 

A. DE MIGRATIE NAAR RICHTING 

In het hoofdstuk 'Demografie' is gebleken dat de migratiefactor van toenemend belang wordt voor 
de bevolkingsvermeerdering van de provincie. 
Het aanhoudende vertrekoverschot van de eerste helft van deze eeuw en de tijd daarvoor, slechts 
onderbroken door het vestigingsoverschot van de jaren twintig, is in de laatste jaren omgeslagen 
in vrij grote vestigingsoverschotten. 
Deze omslag is af te lezen op kaart 6, die weergeeft het jaarlijks resultaat van de binnen- en 
buitenlandse migratie sinds 1951. Het wegvallen van de emigratie en de vermeerdering van de 
positieve overschotten uit het verkeer met de andere nederlandse provincies hebben sinds 1958 
geleid tot grote positieve saldi. 
In deze situatie heeft het onderzoek van de migratiestromen die Noord-Brabant inkomen en uitgaan 
bijzondere betekenis. 
Daaruit kan immers naar voren komen de zich wijzigende positie van de provincie, zowel in 
nationaal als in internationaal kader. 

*Ontleend aan deelstudie : 'Migratie naar richting en pendel in de provincie Noord-Brabant' uitg. Provinciale Planologische 
Dienst voor Noord-Brabant, 1964. 
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M 1 GRATIE·OVERSCHOTTEN VAN NOORD-BRABANT 1951-1962. 
( ABSOLUTE CIJFERS ). 

De analyse van de gegevens is beperkt tot een 
3-jaarlijkse periode in het begin van de jaren 
vijftig (1951-1953) en een 3-jaarlijkse periode 
van meer recente datum(1960-1962). In eerste 
instantie zijn beschouwd de ontwikkelingen 
ten opzichte van Noord-Brabant als geheel, 
vervolgens die van de belangrijkste deelge
bieden van de provincie en hoe deze gebie
den zich daarbij onderling verhouden . 
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§1. Noord-Brabant als geheel 

Reeds in de periode 1951-1953 overtrof het 
aantal personen dat zich vanuit andere pro
vincies in Noord-Brabant vestigde royaal het 
aantal dat vanuit Noord-Brabant naar andere 
nederlandse gewesten vertrok. Er was in die 
periode een zgn. binnenlands vestigingsover-
schot van circa 5500 personen. 
Aangezien er in die periode echter een zeer 
groot buitenlands vertrekoverschot was, was 
de migratiebalans van Noord-Brabant uitein
delijk toch negatief. In de periode 1960-1962 
evenwel is het vertrekoverschot naar het bui-
tenland geheel weggevallen, terwijl de vesti

ging vanuit andere provincies naar Noord-Brabant sterk toenam. 
Het vertrekoverschot van de eerste periode is nu verkeerd in een vrij groot vestigingsoverschot, 
dat, zoals uit hoofdstuk 2 (Demografie) is gebleken, een kwantitatief belangrijke bijdrage levert in 
de ontwikkeling van de provincie. 
In tabel 7 is de migratiebeweging voor beide perioden nauwkeurig in cijfers aangegeven. 
Belangrijke conclusies met betrekking tot de positie van de provincie in het nationale economische 
kader zijn te trekken uit de wijziging in samenstelling van dit saldo. Rond 44% van het totale 
binnenlandse vestigings-saldo in de recente periode vloeit voort uit de relatie van de provincie met 

TABEL?. NOORD-BRABANT 
Saldo van de migratie ten opzichte van Noord-Brabant in de perioden 1951-1953 en 1960-1962. 

1951-1953 1960-1962 

Gelderland + 1026 + 181 
Zeeland + 973 + 1594 
Overijssel + 684 + 539 
Utrecht + 594 + 1225 
Friesland + 545 + 456 
Groningen + 482 + 152 
Drente + 197 + 150 
Noord-Holland + 57 + 1997 
Zuid-Holland 59 + 2415 
Limburg 274 + 1007 

N.O.P. 481 + 196 
C.B.R. + 1713 + 133 

Buitenland -13133 + 861 

Totaal - 7676 + 10906 
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Noord- en Zuid-Holland, welke relatie in de eerste periode geen saldo van betekenis opleverde. 
Het vestigingssaldo vanuit de 3 randstadprovincies tezamen omvatte in de periode 1960-1962 
ongeveer 56% van het totaal. Daarnaast is het vestigingssaldo ten opzichte van de provincies 
Utrecht en Zeeland sterk vergroot. Opvallend is dat nu ook Limburg bevolking afstoot naar 
Noord-Brabant. 
Tegenover deze bewegingen staat een sterk verminderde aantrekking van bevolking uit Gelderland. 
De relaties ten opzichte van Overijssel en de noordelijke provincies zijn in dit opzicht nagenoeg 
onveranderd gebleven. Alles bijeen genomen wijst de recente ontwikkeling op bevolkingsaan
trekking vanuit alle onderscheiden gebieden in Nederland. (zie kaarten 7 en 8) 
Als men naast de saldi t .o.v. andere provincies ook nog de inwonertallen van die provincies mede 
in aanmerking neemt kan men het onderlinge 'contact' als het ware wegen. 
Noord-Brabant blijkt dan het nauwst contact te hebben met de provincie Limburg, daarna met 
Gelderland en Zuid-Holland. In vergelijking met de andere aangrenzende provincies is de relatie 
met Zeeland veel minder intensief. 
Opvallend is dat het migratie-contact met Noord-Holland hoger is dan met de meer nabijgelegen 
provincie Utrecht. De relaties met de 4 noordelijke provincies zijn weinig intensief. 
Significant voor de positieverandering van Noord-Brabant is dat de relaties met de westelijke 
provincies tenderen naar een grotere op Noord-Brabant gerichte eenzijdigheid, terwijl die met de 
oostelijke en noordelijke provincies meer wederkerig zijn geworden. 
Deze verschijnselen kunnen geïnterpreteerd worden als een positieverandering van de Randstad 
Holland t.o.v. Noord-Brabant en van een evolutie van de oostelijke en noordelijke provincies in het 
nationale economische bestel. 
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§2. De vier gewesten van de provincie Noord-Brabant 

Ter vereenvoudiging van het cijfermatig overzicht zijn in het volgende wederom alleen de saldi van 
de migratie-bewegingen in beschouwing genomen. Daarenboven zijn de provincies Noord- en 
Zuid-Holland en Utrecht tezamen genomen en aangeduid als het 'Westen' terwijl Groningen, 
Friesland en Drente het 'Noorden' vormen. 

TABEL 8. DE 4 GEWESTEN VAN NOORD-BRABANT IN DE PERIODE 1951- 1953 
Saldi van migratie ten opzichte van de nederlandse provincies resp. gebiedsdelen. 

De gewesten van Noord-Brabant 

zuid-oost noord-oost midden west 

t .o .v.: 
rest Noord-Brabant + 1629 - 787 - 791 - 51 

Het noorden + 639 + 497 + 185 + 594 
Gelderland + 429 + 808 - 326 + 115 
Zeeland + 134 + 50 + 70 + 719 
Overijssel + 242 + 217 + 62 - 163 
Het Westen + 855 + 741 - 785 - 219 
Limburg + 442 - 467 - 212 - 37 

N .O. Polder - 24 - 53 - 55 - 349 
C.B.R. + 604 + 381 + 220 + 508 

Buitenland -6027 -2517 -1825 -2764 

Totaal -1326 -1347 -3519 -1484 

totaal 

+ 1908 
+ 1026 
+ 973 
+ 684 
+ 592 

274 

481 
+ 1713 

-13133 

- 7676 

Vooreerst dient gewezen te worden op het reeds in de periode 1951- 1953 grote positieve migratie 
saldo van Zuid-Oost Brabant uit het verkeer met de andere delen van de provincie en de negatieve 
saldi van Noord-Oost-Brabant en Midden-Brabant uit deze migratie. 
Ook ten aanzien van Limburg had Zuid-Oost een positief saldo, naar welke provincie toen vooral 
Noord-Oost en Midden-Brabant bevolking afstootten. Het saldo ten opzichte van Zeeland werd 
vrijwel geheel bepaald door West-Brabant. Ten opzichte van de Randstad-provincies was er in die 
periode een belangrijke aantrekking door de beide oostelijke delen van de provincie en bevolkings
verlies van Midden- en West-Brabant. De bevolkingsaantrekking ten opzichte van het 'Noorden' 

TABEL 9. DE 4 GEWESTEN VAN NOORD-BRABANT IN DE PERIODE 1960- 1962 
Saldi van migratie ten opzichte van de nederlandse provincies resp. gebiedsdelen. 

De gewesten van Noord-Brabant 

zuid-oost noord-oost midden west 

t.o.v.: 
rest. Noord-Brabant + 1603 + 146 -1143 -606 

Het westen + 3860 + 1229 8 + 556 
Zeeland + 191 + 195 + 243 + 965 
Het noorden + 779 + 370 + 147 + 1 
Limburg + 604 + 228 + 153 + 22 
Overijssel + 369 + 151 + 118 - 99 
Gelderland + 655 + 548 - 436 -586 

N .O. Polder + 44 + 87 - 15 + 80 
C.B.R. + 35 + 50 4 + 52 

Buitenland + 314 + 457 + 250 -160 

Totaal +8085 + 3310 - 813 + 324 

30 

totaal 

+ 5637 
+ 1594 
+ 1297 
+ 1007 
+ 539 
+ 181 

+ 196 
+ 133 

+ 861 

+ 10906 



TABEL 10. DE 4 GEWESTEN VAN NOORD-BRABANT IN DE PERIODEN 1951-1953 EN 1960-1962 
Saldi van de migratie ten opzichte van elkaar en ten opzichte van buiten de provincie. 

~ 
Totaal Totaal 

zuid-oost noord-oost midden west eigen t.o.v. 
n prov. elders 

zuid-Oost 1951-1953 + 1075 + 269 +285 + 1629 -2955 
1960-1962 + 384 + 604 +615 + 1603 +6482 

noord-Oost 1951-1953 -1075 + 153 + 135 - 787 - 560 
1960- 1962 - 384 + 327 + 203 + 146 + 3164 

midden 1951- 1953 - 269 - 153 -369 - 791 -2728 
1960-1962 - 604 - 327 -212 -1143 + 330 

west 1951- 1953 - 285 - 135 + 369 - 51 -1433 
1960-1962 - 615 - 203 + 212 - 606 + 930 

gold (met één uitzondering) voor alle gebieden. De migratie naar de N.O. Polder kwam vooral 
voor rekening van West-Brabant terwijl in de emigratie opvalt de grote rol die Zuid-Oost daarin 
gespeeld heeft. 
Uit de tabellen 8 t/m 10 kunnen, in het kort samengé.vat, de volgende conclusies worden getrokken. 
Zuid-Oost-Brabant is in zeer sterke mate bevolkingsaantrekkend geworden, vooral voor de rand
stadprovincies en de 3 andere brabantse gewesten. 
Echter ook Noord-Oost en ondanks de pendel West-Brabant zijn bevolking gaan aantrekken uit het 
Westen des Lands. 
West-Brabant trekt thans minder bevolking aan uit Midden-Brabant dan voorheen maar stoot aan 
de overige gewesten meer bevolking af, vooral aan Zuid-Oost-Brabant. Buiten de provincie heeft 
West-Brabant een vrij groot negatief saldo ten opzichte van Gelderland. 
In de expulsie van Midden-Brabant naar de andere brabantse gewesten is het accent in de laatste jaren 
gaan liggen op de gerichtheid naar de oostelijke helft der provincie. Ook Midden-Brabant staat 
bevolking af aan Gelderland. 
Op de kaarten 9 t/m 12 is het gewijzigde migratiebeeld van de 4 gewesten in beeld gebracht. 

B. DE PENDEL IN NOORD-BRABANT 

§ 1. De omvang van de pendel 

Dat de dislocatie van het wonen ten opzichte van het werken in de laatste decennia een sterke uit
breiding heeft ondergaan blijkt bij een vergelijking van de cijfers van de jaren 1947 en 1960. 
In 1947 was van de gehele brabantse beroepsbevolking slechts 14% niet in de eigen woongemeente 
werkzaam. In 1960 bleek dit aandeel te zijn opgelopen tot 29% . Dit wil zeggen dat het aantal 
pendelaars in 13 jaar tijds meer dan verdubbelde en dat thans bijna 1/3 deel van de gehele brabantse 
beroepsbevolking dagelijks heen en weer trekt tussen woonplaats en werkgemeente. Voor 
Nederland als geheel gelden ongeveer dezelfde cijfers: in 1947 pendelde 15,1 % van de beroeps
bevolking, in 1960 27,2% . 
De pendel is ook niet meer tot enkele gemeenten beperkt gebleven maar heeft zich praktisch over de 
gehele provincie verspreid. 
In 194 7 vormde het aantal gemeenten met een naar verhouding kleine uitpende! (d.w.z. minder dan 
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20% van de beroeps bevolking)* de meerderheid, - d.w.z. 85 van de in totaal 141 brabantse gemeenten. 
In 1960 was deze groep geslonken tot 13 gemeenten. Daarentegen bleek het aantal gemeenten met 
een grote uitpende! (d.w.z. meer dan 40% van de woonberoepsbevolking) van 6 in 1947 te zijn 
toegenomen tot 71 in 1960. -
Er is een sterke dagelijkse uitwisseling van arbeidskrachten ontstaan, waaraan geen enkele gemeente 
zich onttrekt. 
Wel blijken er grote verschillen te bestaan tussen de gemeenten voor wat het niveau van de uit
gaande pendel betreft hetgeen wijst op overeenkomstige verschillen in werkgelegenheidsfunctie. 
(zie tabel 11 en kaart 13) 

TABEL 11. NOORD-BRABANT - UITPENDEL 
Verdeling van gemeenten naar pendel-niveau (uitgaande pendel uitgedrukt in % van de woon-beroepsbevolking). 

Aantal gemeenten percentage woon-beroepsbevolking 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50enmeer 

in 1947 29 56 31 19 6 0 

in 1960 0 13 20 37 33 38 

Hoewel minder sprekend komt de groei van het pendelverschijnsel ook tot uiting in de cijfers be
treffende de inpendel, derhalve gemeten aan de zijde van de overwegend pendel-aantrekkende 
centra. 
Het aantal gemeenten met een grote inpendel (d.w.z. een inpendel die gelijk is aan 20% of meer van 
de eigen beroepsbevolking) is tussen 194 7 en 1960 nl. toegenomen van 10 tot 30, derhalve een 
verdrievoudiging. 
Dat er naar pendelattractie grote verschillen bestaan blijkt uit tabel 12, waarin de pendel-aantrek
kende gemeenten naar pendel-niveau zijn gegroepeerd. (zie ook kaarten 14 en 15) 

TABEL 12. NOORD-BRABANT - INPENDEL* 
Verdeling van gemeenten naar pendelniveau (inkomende pendel uitgedrukt in % van de woon-beroepsbevolking). 

Aantal gemeenten percentage woon-beroepsbevolking 

0-5 5-10 10-15 15- 20 20- 25 25 en meer 

in 1947 48 41 29 13 3 7 

in 1960 23 51 23 14 7 23 

* Uitpende!= het verschijnsel van het regelmatig heen en weer trekken van beroepspersonen (pendelaars) vanuit de gemeente 
waar zij woonachtig zijn naar een (of meer) gemeente(n) waar zij werkzaam zijn; de betekenis van de uitpende! van een gemeente 
kan worden gemeten aan het aandeel van de pendelaars in het totaal van de woonberoepsbevolking van de 'vertrekgemeente' 
('ivoon-beroepsbevolking' = het aantal beroepspersonen dat in een gemeente woonachtig is, al dan niet daar werkzaam). 
Inpende/= hetzelfde verschijnsel gezien vanuit de 'ontvang-gemeente', de betekenis van de inpende! kan worden gemeten aan 
het aandeel van de binnenkomende pendelaars in het totaal van de werk-beroepsbevolking van de 'ontvang-gemeenre' ('iverk
beroepsbevolking' = het aantal beroepspersonen dat in een gemeente werkzaam is, ongeacht hun woonplaats). 
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Pendelsaldo 

Terwijl de pendel zich van steeds meer gemeenten meester maakt, neemt het aantal gemeenten met 
een positief pendelsaldo af. 
Waren er in 1947 nog 35 gemeenten waar de werkberoepsbevolking groter was dan de (eigen) 
woonberoepsbevolking, in 1960 bleek dit aantal te zijn geslonken tot 26. 
Voor een deel kan dit verklaard worden uit de toegenomen neiging van de mensen om zich in het 
wonen te distanciëren ten opzichte van de werkcentra. 
In de regel nl. richtte zich de trek naar buiten per werkcentra op meerdere gemeenten waardoor 
deze - veelal kleine - gemeenten een negatieve pendel-balans kregen. 
De sterke toeneming van het positieve pendelsaldo in bepaalde centra (dit zijn juist ook de gemeen
ten die reeds in 1947 een positief saldo hadden) wijst er nochtans op dat de werkgelegenheid in die 
centra tot grotere concentratie is gekomen. 
Bij het beschouwen van de kaarten 16 en 17 moet men in aanmerking nemen dat niet bij alle 
gemeenten kan worden gesproken van grotere concentratie. 
Met name is dat niet het geval bij kleine gemeenten waar het gaat om het verschil tussen eveneens 
kleine aantallen pendelaars.* 
Voor een goede beoordeling zij in dit verband nog gewezen op de onderstaande tabel 13 waarin alle 
gemeenten zijn opgenomen met een inpendel van meer dan 1000 personen, in de regel dus de 
dominerende werkgelegenheidscentra in de provincie. 

TABEL 13. NOORD-BRABANT 
Centra met een inkomende pendel van meer dan 1000 personen (ontwikkeling 1947-1960). 

inkomende pendel Saldo in- en uitpende! in 1960 

Centra rel. in 1960 Saldo in- en uitpende! 

1947 1960 (1947 = 100) 1947 excl. incl. 
belgische pendel belgische pendel 

Eindhoven 9420 22539 239 + 7570 + 19214 + 21790 
's-Hertogenbosch 4315 8703 202 + 2869 + 5578 + 5579 
Breda 3800 6273 165 + 2754 + 2512 + 3065 
Tilburg 3381 5064 149 + 2296 + 1699 + 2152 
Helmond 2455 6054 247 + 1368 + 3989 + 4075 
Oss 1414 4286 303 + 928 + 3577 + 3577 
Roosendaal 1423 3157 222 + 831 + 1614 + 1626 
B. op Zoom 1713 2638 154 + 1350 + 678 + 678 
Waalwijk 1900 2610 137 + 1640 + 1790 + 1792 
Oosterhout 436 1617 371 -1122 - 704 - 478 
Best 1525 1367 90 + 1277 + 295 + 492 
Vught 970 1295 134 - 548 - 1552 - 1552 
Uden 237 1230 519 - 69 + 563 + 563 
Cuyk 249 1210 486 + 77 + 894 + 894 
Veghel 425 1209 284 + 119 + 560 + 560 
Geldrop 480 1201 250 -1156 - 2466 - 2466 
Valkenswaard 513 1157 226 - 437 906 774 
Woensdrecht 274 1120 409 - 93 + 437 + 437 
Loon op Zand 482 1077 223 - 35 + 127 + 138 
Dongen 644 1073 167 + 437 + 471 + 471 
Drunen 245 1036 423 - 69 + 476 + 476 

Alle 141 gemeen-
ten van 
Noord-Brabant 53170 104339 196 -1182 ± 3671 + 1164 

* Zo bijv. de gemeente Giessen, waar de inpende! betrekking heeft op 162 en de uitpende! op 61 personen. 
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§2. De pendel naar sociale beroepsgroepen 

Een nadere differentiatie van de pendel naar sociale beroepsgroepen leert ons dat de geneigdheid 
tot het pendelen niet voor alle sociale groeperingen gelijk is. Daarmee treedt wellicht tevens een 
onderscheid aan de dag tussen industrie-pendel en dienstenpendel. 
Maakt men nl. onderscheid tussen arbeiders, lage employés, middelbare employé's en hogere 
employé's dan blijkt het volgende. 
Bij de arbeiders, zowel hogere als lagere arbeiders, pendelt rond 30% van hun gehele groep. 
Bij de employé's zijn de percentages belangrijk lager, zij schommelen tussen 15 en 22%. Binnen de 
groep employé's blijken de middelbare employé's in doorsnee weer minder te pendelen dan de 
lagere, de hogere employé's pendelen het minste. 
De vraag rijst of wellicht bij de maatschappelijk hoger gekwalificeerde beroepen, ten dele samen
vallend met de dienstenverlenende beroepen, een grotere geneigdheid bestaat om zich in de stede
lijke centra te vestigen dan bij de arbeiders het geval is. 
Hoe verhoudt zich mannenpendel tegenover vrouwenpendel? 
In hoofdstuk 4( ontwikkeling beroepsbevolking) wordt de veronderstelling geuit da tin de toekomst de 
deelneming van vrouwen aan het arbeidsproces zal stijgen. Het is niet onmogelijk dat dit enige 
invloed zal hebben op de pendel, in die zin dat daarvan tot op zekere hoogte een matiging het ge
volg kan zijn. 

De afgelegde afstanden 

Pendel over zeer korte en over zeer lange afstanden (resp. minder dan 15 minuten en meer dan 1î 
uur) komt in Noord-Brabant in het algemeen weinig voor. Gemiddeld omvatten deze groepen 
resp. 4 en 6%. 

TABEL 14. NOORD-BRABANT 1960 
Verdeling in procenten van de uitgaande pendelaars naar tijdsafstanden tot het werkl . 

minder dan 
16- 30 31-45 46-60 61-90 

91-120 min 
totaal 15 min. en meer 

Eindhoven e.o. 5 35 44 9 5 2 100% 
Helmond e.o. 10 38 30 10 10 2 100% 
Peel 3 18 41 19 14 5 100% 
Kempen 4 23 35 15 21 2 100% 
V'waard e.o. 2 19 41 20 15 3 100% 

Zuid-oost 5 30 40 12 10 3 100% 

's-Hertogenbosch e.o. 4 28 40 11 12 5 100% 
Oss e.o. 6 35 38 9 9 3 100% 
Veghel-Uden 3 21 41 16 16 3 100% 
Land van Cuyk 4 25 41 12 14 4 100% 

Noord-oost 4 28 40 12 12 4 100% 

Tilburg e.o. 4 23 42 13 14 4 100% 
Langstraat 7 37 37 8 8 3 100% 
Land v. Heusden e. A. 4 13 32 13 21 17 100% 

Midden 5 24 39 12 14 6 100% 

Breda e.o. 4 19 34 13 20 10 100% 
B.O.Z., R'daal e.o. 4 22 34 9 18 13 100% 
Zeekleigebied 3 9 26 11 32 19 100% 

West 4 18 32 11 22 13 100% 

Provincie 4 25 38 12 15 6 100% 

1 Deze gegevens hebben alleen betrekking op de dagelijks naar één werkgemeente reizenden. 
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Des te opvallender zijn de hoge percentages voor lange en zeer lange afstandspendel in alle deel
gebieden van West-Brabant- alsook in het land van Heusden en Altena. Het west-brabantse zeeklei
gebied spant in dit opzicht de kroon: 51 % van de pendel in dit gebied vindt plaats over een afstand 
van meer dan een uur (19% zelfs langer dan 1! uur). 
De volgende globale indeling in 3 groepen geeft een beeld van de gemiddelde pendelafstand in 
Noord-Brabant: ruim 1/3 deel pendelt een half uur à 3 kwartier, iets minder dan 1/3 deel pendelt 
minder dan een half uur en juist 1/3 deel pendelt langer dan 3 kwartier. 
Deze globale indeling kan worden gemaakt uit tabel 14, waarin gegevens zijn opgenomen voor de 
gewesten en deelgebieden afzonderlijk. 

§3. De oriëntatie van de pendel 

De vraag naar de oriëntatie heeft zowel te maken met de overwegend pendel-afstotende als met de 
meer pendel-aantrekkende gemeenten. 
Binnen de typologische verdeling van de brabantse gemeenten (zie kaarten 18 en 19) is de scheids
lijn tussen de plaatsen met een negatief resp. met een positief pendelsaldo sinds 194 7 niet verschoven. 
Wel blijken de verschillen tussen de steden en grote regionale industrie-gemeenten aan de positieve 
zijde en de plattelandsgemeenten, pendelwoongemeenten, stadsrandgemeenten en kleine regionale 
industriegemeenten aan de negatieve zijde tussen 1947 en 1960 groter en duidelijker te zijn gewor
den. Voor wat betreft de pendelwoongemeenten en de stadsrandgemeenten is deze constatering 
niet verrassend, wel voor de kleine industriegemeenten. 

TABEL 15. NOORD-BRABANT 
Richting van de uitgaande pendel van de gemeenten in de gewesten en deelgebieden van Noord-Brabant in 1947 
en 1960, uitgedrukt in procenten van de totale uitgaande pendel. 

~ 
1947 1960 

grote kleine overige centra buiten grote kleine overige centra buiten 
v centra centra gem. de provincie centra centra gem. de provincie 

Eindhoven e.o. 61 2 35 2 68 2 28 2 
Helmond e.o. 29 44 23 4 32 40 26 2 
Peel 17 40 33 10 17 48 29 6 
Kempen 35 65 40 57 3 
Valkenswaard e.o. 57 34 9 62 30 8 

Zuid-oost 46 15 35 4 50 15 31 4 

's-Hertogenbosch e.o. 50 6 40 4 53 6 35 6 
Oss e.o. 16 46 26 12 13 58 22 7 
Meijerij 22 3 73 2 28 12 59 1 
L. v. Cuyk 10 58 32 2 2 68 28 

Noord-oost 37 12 44 7 34 16 42 8 

Tilburg e.o. 50 8 40 2 48 8 41 3 
Langstraat 9 45 44 2 11 36 52 1 
L. v . Heusden e. Altena 11 66 23 1 7 43 49 

Midden 32 16 46 6 33 12 43 12 

Breda e.o. 48 7 42 3 35 10 32 23 
B. o. Z.-Roosendaal e.o. 10 40 36 14 6 35 33 26 
Zeekleigebied 13 11 64 12 9 15 26 50 

West 27 21 43 9 18 21 31 30 

Tot. Provincie 36 16 41 7 35 17 35 13 
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De steden en de grote regionale industriegemeenten zijn kennelijk in sterker mate dan voorheen 
de werkgelegenheidscentra geworden waarop de pendel van de andere groep in belangrijke mate 
gericht is. 
Hoe de algemene oriëntering van de pendel van de verschillende gemeenten verdeeld is tussen resp. 
de 4 grote steden, de 6 kleine steden, de overige gemeenten in de provincie en tenslotte de gemeen
ten buiten de provincie is weergegeven op kaart 20. 
In 1960 bleken de 10 grote en kleine steden als groep tezamen genomen meer dan de helft (nl. 73) 
der brabantse gemeenten te 'beheersen'. Bij 44 gemeenten was de pendel overwegend gericht op de 
resterende 131 gemeenten en bij 12 gemeenten op centra buiten de provincie (vrijwel geheel op 
Zuid-Holland georiënteerd). Bij 10 andere tenslotte bestond een verdeelde oriëntatie. 
De toeneming en de oriëntatie van de pendel blijkt niet samen te hangen met de typologische 
klassering van de gemeenten. Zij worden nl. in sterke mate bepaald door de regionale omstandig
heden. 
Dit kan men opmaken uit tabel 15 op blz. 42, waarin de ontwikkeling van de oriëntatie op de 
pendelaantrekkende centra kan worden afgelezen voor de jaren 1947 en 1960. Uit de cijfers komt 
naar voren dat in de oostelijke helft van de provincie de steden hun aantrekking op de pendel 
hebben vergroot ten koste van de overige gemeenten binnen en buiten de provincie. In de westelijke 
helft is zowel van de steden als de overige gemeenten de attractie verminderd en wel geheel ten 
gunste van centra buiten de provincie, i.c. in Zuid-Holland het Nieuwe Waterweggebied en Dor
drecht. (Zie kaarten 21 en 22). 
Bij de pendel naar Zuid-Holland waren in 1960 in totaal 10681 personen betrokken, als volgt ver
deeld over de gewesten: uit West-Brabant 8489, uit Midden-Brabant 1795, uit Noord-Oost-Brabant 
384, en uit Zuid-Oost-Brabant 13 personen. 
Omgekeerd had de pendel vanuit Zuid-Holland naar Noord-Brabant betrekking op slechts 418 
personen. 
Het aantal op Noord-Brabant pendelende Belgen is sinds 1947 sterk toegenomen. Hierbij zijn thans 
betrokken 4835 persohen als volgt verdeeld: 
naar Zuid-Oost-Brabant 3364 (2815 alleen al naar Eindhoven) 4 naar N.O. Brabant, 608 naar 
Midden-Brabant (op 3 na allen naar Tilburg), en 859 naar West-Brabant (waarvan 807 naar Breda, 
e.o.). 
De uitpende! op België (in totaal 1194 personen) was in 1960 vrijwel beperkt tot West en Zuid-Oost
Brabant, d.i. 574 uit West-Brabant, 518 uit Zuid~Oost-Brabant, 66 uit Midden en 36 uit N.O. 
Brabant. 
De pendel van West- en Midden-Brabant op Zuid-Holland (Rotterdam en Dordrecht) komt groten
deels uit de 3 deelgebieden van West-Brabant en het Land van Heusden en Altena. 
De pendel uit België is, zoals reeds vermeld, vooral gericht op Eindhoven. 
In de jaren na 1960 is de uitgaande pendel op andere provincies (vooral op Zuid-Holland) verder 
toegenomen, zoals blijkt uit tabel 16. 
Doordat de inkomende pendel, vooral vanuit het buitenland in dezelfde periode sterk toenam is het 
uitgaande pendelsaldo, dat in 1960 op 5900 personen betrekking had, in 1964 slechts weinig 
vergroot. Het (negatieve) pendelsaldo van de gehele provincie omvatte in 1964 rond 6500 personen. 

TABEL 16. NOORD-BRABANT 
De ontwikkeling van de pendel in de periode 1960- 1964 

uitgaande pendel inkomende pendel 
Jaar Pendelsaldo 

buitenland andere prov. totaal buitenland andere prov. totaal 

1960 1400 12550 13950 3300 4750 8050 5900 
1961 1900 14650 16550 5350 5400 10750 5800 
1962 2100 14120 16220 7500 5960 13460 2760 
1963 2200 14950 17150 6700 5950 12650 4500 
1964 2350 15800 18150 6150 5550 11700 6450 
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De centra 

De cijfers wijzen uit dat de pendel op de 4 grote en de 6 kleine steden tezamen meer dan de helft van 
het totale aantal pendelaars binnen de provincie omvat. 
Het is daarom van belang de pendelgebieden van de diverse werkgelegenheidscentra afzonderlijk te 
beschouwen. 
De kaarten 25 t/m 28 spreken in dit opzicht voor zichzelf en behoeven nauwelijks commentaar. De 
zeer in betekenis toegenomen pendelpositie van Eindhoven valt sterk op. 
In verband met de positie die Rotterdam op de West-Brabantse arbeidsmarkt inneemt is ook een 
beeld gegeven van de pendelsituatie van die stad. (Zie kaarten 23 en 24). 

Het pende/bereik van de centra 

Er blijkt groot verschil te bestaan tussen de afstanden waarover de diverse centra nog een min of 
meer groot aantal pendelaars weten aan te trekken. (Zie kaarten 29 en 30). 
Zo strekt het 'pendelbereik' van Eindhoven, bepaald door de gemeenten van waaruit deze stad 
dagelijks tenminste 100 pendelaars ontvangt, zich over bijna de gehele oostelijke helft van Noord
Brabant uit. 
Het pendelbereik van Rotterdam strekt zich over een groot deel van de westelijke helft van de 
provincie uit. Beide steden dringen door tot in de pendelgebieden van de andere grote brabantse 
centra en sommige vallen er geheel binnen. 

De invloedszones van de pendelcentra 

Uit de voorgaande kaarten kan de invloed van de diverse centra op omvang en diepte van de pendel 
worden afgeleid. De onderlinge verschillen tussen de centra in dit opzicht en daarmee hun ver
schillen in economische kracht kunnen echter op andere wijze beter tot uitdrukking worden ge
bracht, nl. door uit te gaan van de graad van werkgelegenheidsoriëntering van de pendel-afstotende 
gemeenten t.o.v. de centrumgemeenten. 
Men kan nl. stellen dat een gemeente waar meer dan 30% van de beroepsbevolking in één bepaalde 
centrum-gemeente werkzaam is, voor wat betreft de werkgelegenheid voor meer dan de helft op 
die centrum-gemeente steunt.* 
Op de kaarten 31 en 32 zijn de 'invloedszones' rond de centra aangegeven waaruit bij vergelijking 
tussen de jaren 1947 en 1960 tevens de dynamiek van de pendelontwikkeling kan worden afgeleid. 
Naast de expansiekracht van Eindhoven en de stabilisatie van de centra in de westelijke helft van 
de provincie komt de groeikracht van Helmond en Oss duidelijk uit. 
Interessant is voorts te zien hoe de invloedszones van Eindhoven en Helmond zich uitbreiden in 
tegengestelde richtingen, voorts hoe in het laatste decennium de gehele Peel onder de invloed is 
gekomen van Helmond en bijna de gehele Kempen onder die van Eindhoven. 
Ook Oss heeft zijn invloedzones sterk uitgebreid. Bij 's-Hertogenbosch is meer sprake van een 
intensivering van de 2e zone dan van een vergroting van het pendelgebied, hetgeen ook van Breda 
gezegd kan worden. 
Bij Tilburg is zowel van het een als het ander sprake; wel valt hier de eenzijdige gerichtheid op 
vanuit het Zuiden en het Oosten. Waalwijk komt als werkgelegenheidscentrum sterker op maar 
Oosterhout bleek als zodanig in 1960 (nog) geen functie te hebben.** 
In het Westen blijkt de situatie van Roosendaal en Bergen op Zoom tussen 1947 en 1960 niet 
essentieel te zijn veranderd. 
Omtrent de verdere ontwikkeling van de pendel valt met zekerheid weinig te voorspellen. 

* Globaal genomen heeft circa 40% van de beroepsbevolking van kleine gemeenten een verzorgende functie voor de eigen 
plaats. De overige 60 % maakt dan de 'agglomeratie'-beroepsbevolking uit waarin de groei-oorzaak van de gemeente gezocht 
moet worden. Een pendelpercentage van meer dan 30% betekent dus dat een gemeente overwegend steunt op de pendel. 
** Wel bleek het grote negatieve pendelsaldo van deze gemeente in 1947 en 1960 sterk te zijn afgenomen. 
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De ontwikkeling van het verschijnsel hangt af van vele factoren: 
de mobiliteit van de bevolking als gevolg van de motorisering in het kader van de welvaarts
stijging, de aanleg van wegen alsmede de organisatie van het openbaar vervoer, de woningnood 
en het in verband daarmee te voeren woningbouwbeleid; de samenstelling van de beroepsbevolking 
en de meer of minder grote inschakeling van vrouwelijke werknemers in het arbeidsproces, de ver
stedelijking van de thans nog in trek zijnde buiten-gemeenten enz. 
Wel is het mogelijk voor de belangrijke werkgelegenheidscentra een peiling te doen naar het 
verschil van de werkberoepsbevolking en de ter plaatse woonachtige beroepsbevolking in de 
naaste toekomst, er van uitgaande dat de ontwikkelingstendens uit de periode 194 7- 1960 zal worden 
voortgezet en de in 1960 bestaande oriëntering van de pendel zich zal handhaven. Op kaart nr. 33 
is de pendelsituatie die men aldus in 1980 zou krij gen in beeld gebracht. 
Deze duidt op de mogelijkheid van een sterke toeneming van de pendel op de grote werkgelegen
heidscentra in oostelijk Noord-Brabant. Een grote uitbreiding van het positieve pendelsaldo -
bijna een verdrievoudiging - is te verwachten in Eindhoven. Ook op 's-Hertogenbosch, Helmond 
en Oss zou de pendel sterk worden opgevoerd. In de overige gebieden van Z.O. en N.0.-Brabant 
zou de pendel op de genoemde werkgelegenheidscentra - uiteraard - sterk toenemen waarbij ook 
een aantal kleine werkgelegenheidscentra steeds meer in de pendelsfeer van de grote en middel
grote steden worden getrokken, zo bijvoorbeeld Best, Geldrop, Vught, Valkenswaard. In de stad 
Tilburg zou in 1980 het pendelsaldo van geen betekenis zijn, terwijl het testgebied van Midden
Brabant, vooral onder de aantrekking van Zuid-Oost-Brabant, zijn negatieve pendelsaldo zou zien 
toenemen. Een frappant beeld geeft vooral West-Brabant te zien. 
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Ondanks Roosendaal, dat in 1980 zijn positieve pendelsaldo enigszins zou hebben opgevoerd, zou 
het negatieve pendelsaldo van dit gewest t.o.v. de provincie Zuid-Holland toenemen van circa 
10000 in 1960 tot ongeveer 33000 in 1980, ofwel ruim 16% van de gehele beroepsbevolking van 
West-Brabant, dit houdt in een verdrievoudiging t .o.v. 1960. 
Herhaald dient te worden dat de bovenstaande beschouwingen geen prognose inhouden in de 
strikte zin o.a. omdat de ontwikkeling sterk afhankelijk zal zijn van het in de komende jaren te 
voeren beleid. Wel vermogen zij een indicatie te geven omtrent de pendelsituatie in de toekomst in
dien de ontwikkeling 1947-1960 zich zou voortzetten. 
Het geschetste pendelbeeld anno 1980 zou dan extreme trekken vertonen in Zuid-Oost en in West
Brabant. In Z.0.-Brabant, met name in de omgeving van Eindhoven, bestaat de pendel echter voor 
een groot deel uit korte afstandpendel die zelfs voor een zeker deel schijn-pendel genoemd kan 
worden in zoverre deze nl. afkomstig is van de direct aangrenzende randgemeenten (Veldhoven, 
Waalre, Geldrop). 

In West-Brabant is daarentegen sprake van pendel die in 1980 niet alleen naar de afgelegde afstanden 
maar ook naar de massale omvang bepaald excessief dreigt te worden. 
In Z.0.-Brabant wijst de ontwikkeling op de wenselijkheid tot spreiding van de werkgelegenheid 
binnen de agglomeratie Eindhoven en wellicht binnen het complex Eindhoven-Helmond, alsmede 
op de noodzaak tot aanleg van een uitgebreid en vertakt wegennet t.b.v. de omvangrijke en gecon
centreerde korte afstandspendel. 
De situatie in West-Brabant vereist verbetering van de werkgelegenheid. 
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HOOFDSTUK 4 

De ontwikkeling van de beroepsbevolking* 

§ 1. Inleiding 

a. Algemeen 

De toeneming van de beroepsbevolking houdt geen gelijke tred met de toeneming van de bevolking. 
De voornaamste factor daarin wordt gevormd door de zgn. produktieve leeftijdsgroep (de 14-65-
jarigen) die door zijn toe- of afneming in eerste instantie bepalend is voor de ontwikkeling van de 
beroepsbevolking. In hoeverre deze groep echter daadwerkelijk tot (actieve) beroepsbevolking 
wordt is zowel afhankelijk van de geschiktheid alsook van de geneigdheid om al dan niet aan de 
beroepsarbeid deel te nemen ('afzijdigheidsfactor') en voorts ook van de deelneming aan het dag
onderwijs door personen uit de produktieve leeftijdsgroep. Feitelijk ongeschikt om aan het pro
ductieproces deel te nemen zijn de zeer jeugdige en de bejaarde personen, de invaliden, de militairen, 
verpleegden, gevangenen e.d. Tot de 'afzijdigen' behoren o.a. een groot deel van de huisvrouwen 
en de werklozen. Bij de mannen is de groep 'afzijdigen' thans niet groot meer: in 1960 rond 3% 
van de gehele mannelijke beroepsbevolking. Bij de vrouwen bedraagt dit 42,5% van de gehele 
vrouwelijke beroepsbevolking. 
De deelneming aan het voortgezet dagonderwijs voor personen boven 14 jaar is na de oorlog in het 
gehele land toegenomen, in Noord-Brabant nog iets sterker dan in het Rijk, zelfs sterker dan de 
toeneming van de bevolking (zie hoofdstuk 7 - Onderwijs). 
Na beëindiging van de studie levert de betrokken groep personen een grotere kwalitatieve bij
drage aan het produktieproces. Ten aanzien van de omvang van de beroepsbevolking is het effect 
uiteraard negatief. 
In 1947 werd dit effect nog voor een groot deel gecompenseerd door personen van 65 jaar en ouder 
die nog aan het produktieproces deelnamen. Hun aantal is echter sterk teruggelopen, in Nederland 
van 2,4% van de totale bevolking in 1947naar1,6% in 1960, in Noord-Brabant van 2,2% naar 1,0%. 
In 1960 maakte de (actieve) beroepsbevolking in Noord-Brabant 36% uit van de totale bevolking 
(in Nederland 36,5%). 
Er bestaat een groot verschil in dit opzicht tussen de deelneming door mannen en vrouwen. Van de 
gehele mannelijke bevolking in Noord-Brabant maakte in 1960 ruim 53% deel uit van de beroeps
bevolking, bij de vrouwen was dit slechts voor 16% het geval. 

b. De inkomenssituatie in Noord-Brabant 

In 1950 bedroeg het gemiddelde inkomen per inwoner in Noord-Brabant f 995,-. Het lag in dat 
jaar ongeveer 17% beneden het landsgemiddelde, waarmee Noord-Brabant de op een na laatste 
plaats innam onder de provincies in Nederland. 
Het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner werd in 1950 aangetroffen in de 3 randstadprovincies 
het laagste in Drente. 
In 1960 bleek deze rangschikking ongewijzigd te zijn. Het totaal der inkomens in Noord-Brabant 
nam van 1950tot1960 toe van fl,25 miljard naar f3,1 miljard. 

* Ontleend aan deelstudie: 'De ontwikkeling van de beroepsbevolking in de provincie Noord-Brabant in verleden en toekomst', 
uitgave van de Provinciale Planologische Dienst voor Noord-Brabant, 1964. 
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Het gemiddelde inkomen per inwoner in 1960 bedroeg in Noord-Brabant f2092,- waarmee de 
provincie in dat jaar de 9e plaats innam. Deze verbetering hangt samen met de toeneming in de 
periode 1950-1960, welke toeneming groter was dan in enige andere provincie. 
De sterke toeneming in Noord-Brabant is vermeldenswaard omdat deze provincie door zijn 
(jeugdige) leeftijdsopbouw een groot aandeel niet-productieve inwoners heeft. 
D e tabellen 17 en 18 verschaffen omtrent de inkomenssituatie in Noord-Brabant en Nederland 
gedetailleerde gegevens. (zie ook kaart 34). 

TABEL 17. NEDERLAND 
de inkomenssituatie in de provincies. 

Totaal inkomen in Groei in Gemiddeld jaarinkomen Groei in 

Provincie miljoenen guldens % per inw. in guldens % 

1950 1960 1950-1960 1950 1960 1950- 1960 

Groningen 537,6 1.067,2 99 1167 2241 92 
Friesland 503,1 968,9 93 1078 2023 88 
Drenthe 268,8 600,4 123 950 1920 102 
Overijssel 759,0 1.681,3 122 1123 2164 93 
Gelderland 1.147,5 2.765,3 141 1053 2165 106 
Utrecht 708,4 1.724,7 143 1224 2530 107 
N. Holland 2.584,8 5.767,5 123 1391 2795 101 
Z. Holland 3.174,7 7.240,6 128 1321 2670 102 
Zeeland 326,7 639,9 96 1209 2255 87 
N. Brabant 1.249,2 3.135,4 151 995 2092 110 
Limburg 777,0 1.894,6 144 1055 2133 102 

Nederland 12.102,3 27.684,5 129 1197 2410 101 

TABEL 18. NEDERLAND EN NOORD-BRABANT 
Procentuele verdeling van inkomensgroepen in de jaren 1950 en 1960 

Nederland in Noord-Brabant in 
Inkomen van belasting- procenten procenten 
plichtigen in guldens 

1950 1960 1950 1960 

minder dan 5000 88,9 52,5 90,5 56,5 
5000-10000 8,5 37,6 7,4 35,5 
10000 en meer 2,6 9,9 2,1 8,0 

totaal 100% 100% 100% 100% 

TABEL 19. NOORD-BRABANT 
De inkomenssituatie in de deelgebieden. 

Totaal inkomen in Groei in Gemiddeld jaarinkomen Groei in 
miljoenen guldens % per inw. in guldens % 

1950 1960 1950-'60 1950 1960 1950-'60 

Zeekleigeb. in N.-Brabant 71,0 145,2 105 1042 2021 94 
Baronie v. Breda 271,2 637,3 148 1050 2114 108 
W. Ind. geb. in N.-Br. 101,0 239,5 137 1030 2054 99 
Tilburg 138,3 307,6 122 1138 2233 96 
Land v. Heusden en A. 42,7 101,4 137 862 1832 113 
Meijerij van 's-Hertogenbosch 188,1 512,9 173 914 2026 122 
De Kempen 39,7 100,4 153 821 1704 108 
0 . Ind. geb. in N.-Br. 120,7 338,3 180 1001 2151 115 
Eindhoven 169,4 431,0 154 1190 2574 116 
Brabantse Peel 70,4 190,5 171 794 1744 120 
Land v. Cuijk 36,6 94,8 159 825 1809 119 

Totaal Noord-Brabant 1249,2 3135,4 151 995 2092 110 
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Als men de inkomenssituatie in Noord-Brabant in 1960 beziet naar de geografische indeling van de 
provincie dan blijken er vrij grote verschillen te bestaan. (zie tabel 19) Veruit het hoogste gemiddel
de inkomen per inwoner wordt verdiend in Eindhoven, welke stad daarmee nog boven het niveau 
van het land uitkomt. 
Na Eindhoven volgen de andere grote steden en hun directe omgeving. Het laagste geklasseerd zijn 
de Kempen, de Peel, het land van Cuijk, en het land van Heusden en Altena. 
De sterkste groei van het gemiddelde inkomen is te constateren in de Meijerij van den Bosch, 
de Peel en het land van Cuijk, derhalve alle oostbranbantse gebieden. 
In het algemeen kan worden vastgesteld dat de toeneming van het gemiddelde inkomen in Oost
Brabant groter is dan in Midden- en West-Brabant. 
De inkomenssituatie is het minst verbeterd in het zeekleigebied van West-Brabant. De toeneming 
van het gemiddelde inkomen per inwoner bleef hier in de periode 1950-1960 (ondanks de uitge
breide pendel op Zuid-Holland) met 94% ver beneden de gemiddelde stijging van de provincie. 

§2. De ontwikkeling in de provincie Noord-Brabant als geheel in de periode 
1947-1960 

a. De totale beroepsbevolking 

In de tabellen 20 en 21 is het uiteindelijke effect van de eerdergenoemde variabele factoren (zie 
§1, a) op de tot standkoming van de (actieve) mannelijke beroepsbevolking af te lezen voor de 
jaren 1947 en 1960. Allereerst blijkt uit deze tabellen de bijzondere positie van Noord-Brabant. 
De toeneming van de (actieve) beroepsbevolking bij de mannen was nl.in de periode 1947-1960 het 
grootste van alle provincies, en wel even groot as de toeneming van de bevolking (27%). 
Voorts vallen de zeer lage groeicijfers op van met name het noorden des lands en de provincie 
Zeeland, nog lager zelfs dan de in die provincies reeds kleine groei van de bevolking. 

b. De beroepsbevolking in nijverheid en diensten 

Hoe interessant de gegevens in de bovenstaande tabellen op zich zelf ook mogen zijn, zij geven toch 
onvoldoende informaties omtrent de verschuivingen die in werkelij kheid in de beroepsbevolking 
hebben plaats gevonden, - in Noord-Brabant en in de andere provincies van Nederland. 
In geheel Nederland was in het laatste decennium nl. een versterkte afvloeiing te constateren van 
arbeidskrachten uit de landbouw. 
Het aandeel van de landbouw in de totale beroepsbevolking liep in Nederland terug van 19% in 
1947 naar 11 % in 1960. In Noord-Brabant was de vermindering groot: van 24% naar 11 %. (zie 
tabel 22). Deze afvloeiing heeft, buiten de invloed van de demografische ontwikkeling om, extra 
stimulansen gegeven aan de ontwikkeling van de 2 expansieve bedrijfstakken: nijverheid en diensten. 
Mede omdat dit verschijnsel ook in de komende decennia een rol blijft spelen dient daaraan aan
dacht te worden geschonken. 
De van de landbouw afkomstige arbeidskrachten blijken overigens niet in hun geheel afgevloeid 
te zijn naar nijverheid en diensten. Ze hebben - althans bij de vrouwen - de groep 'afzijdigen' sterk 
vergroot. Op de kaarten 35a en 35b is een 'balans' getekend voor alle provincies waaruit kan 
worden afgeleid welke invloed o.a. de afvloeiing uit de landbouw heeft gehad op de ontwikkeling 
van de beroepsbevolking in nijverheid en diensten. (zie ook tabellen 23 en 24) 
De voornaamste conclusies uit deze tabellen zijn de volgende: 

In 1Voord-Brabant en Limburg is de toeneming van de mannelijke beroepsbevolking overwegend 
bepaald door de krachtige en constante demografische ontwikkeling. 

66 



TABEL 20. Ontwikkeling van de mannelijke beroepsbevolking in de periode 1947- 1960, in vergelijking met de groei van 
resp. de bevolking en de productieve leeftijdsgroep. 

In % van 1947 

Landsdeel c.q. Prod. leef-
provincie Bevolking tijdsgroep Beroeps-

(14-65 jr). bevolking 

Noord 107 104 102 
Oost 122 117 118 
West 119 112 119 
Zeeland 109 103 101 
Noord-Brabant 127 126 127 
Limburg 129 125 126 

Nederland 119 114 118 

TABEL 21. Ontwikkeling van de vrouwelijke beroepsbevolking in de periode 1947- 1960, in vergelijking met de groei van 
resp. de bevolking en de productieve leeftijdsgroep. 

In % van 1947 

Landsdeel c.q. Prod. leef-
provincie Bevolking tijdsgroep Beroeps-

(14- 65 jr). bevolking 

Noord 107 104 81 
Oost 123 118 89 
West 118 111 110 
Zeeland 109 103 88 
Noord-Brabant 127 125 105 
Limburg 130 127 99 

Nederland 120 113 100 

TABEL 22. Procentuele verdeling van de beroepsbevolking over de drie takken van werkgelegenheid, landbouw, nijverheid 
en diensten, in de provincies van Nederland in 1947 en 1960. 

totale beroepsbev.l landbouw nijverheid diensten 

1947 1960 1947 1960 1947 1960 1947 1960 

Groningen 173289 167146 26 16 32 39 40 43 
Friesland 170925 159418 35 23 26 35 37 41 
Drente 113100 109973 44 28 27 39 26 32 
Overijssel 268377 281654 27 15 41 51 30 33 
Gelderland 407585 448849 28 15 35 44 35 40 
Utrecht 201434 238047 12 7 36 40 49 52 
Noord-Holland 687228 760385 9 6 36 39 51 54 
Zuid-Holland 864900 985615 11 7 36 38 50 54 
Zeeland 103720 99476 37 24 26 33 36 42 
Noord-Brabant 441179 528036 24 11 42 53 33 36 
Limburg 258324 302113 21 9 44 55 33 36 

Tot. Nederland 3866445 4168626 19 11 35 42 42 45 

1 de totale beroepsbevolking is op 100 % gesteld; dit betekent niet, dat de 3 takken van werkgelegenheid tezamen steeds 100%, is 
daar er een restgroep is, die varieert van 1 tot 4 % . 
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De toeneming van de totale beroepsbevolking alsook die in nijverheid en diensten tezamen was in 
Noord-Brabant het grootst van Nederland, op de voet gevolgd door de provincie Limburg. 

In de oostelijke provincies conformeert het beeld zich aan dat van Noord-Brabant en Limburg, zij het 
dat de toeneming wat kleiner en de invloed van de landbouw groter is . 

In de randstadprovincies had de afvloeiing uit de landbouw slechts een geringe invloed. 
De groei in de nijverheids- en dienstensector berustte enerzijds op de demografische ontwikkeling 
en anderzijds op een sterker inschakelen van de groep 'afzijdigen' in het produktieproces. 

In het Noorden en in Zeeland berustte de vergroting van het areaal in nijverheid en diensten vrijwel 
geheel op de afvloeiing uit de landbouw. 

De sterkste toevloed van vrouwelijke arbeidskrachten naar de nijverheid vond plaats in Noord-Brabant, 
de sterkste toevloed naar de diensten vond plaats in het westen des lands. 

Tabel 22 en kaart 36 maken ook duidelijk dat zich tussen 1947 en 1960 in de structurele opbouw 
van het nederlandse werkgelegenheidsapparaat belangrijke verschuivingen hebben voorgedaan. 

Noord-Brabant en Limburg alsmede de oostelijke provincies zijn echter in nog sterker mate dan 
voorheen de industrie-provincies van Nederland geworden. 
De noordelijke provincies en Zeeland zijn nog steeds de meer agrarische provincies gebleven. 
De randstadprovincies hebben nog meer het karakter gekregen van dienstenprovincies. 

TABEL 23. NEDERLAND - MANNEN 
Ontwikkeling beroepsbevolking in nijverheid en diensten tezamen in de periode 1947-1960. 

Groei in procenten t.o.v. 1947 

Landsdeel c.q. 
toeneming beroepsbevolking 

b. totale c. beroepsbevolking in nijverheid en diensten te-
provincie a. bevolking beroeps- in nijverheid en zamen in absolute getallen 

bevolking diensten tezamen 

Noord 107 102 120 43086 
Oost 122 118 135 121412 
West 119 119 125 275378 
Zeeland 109 101 120 9538 
Noord-Brabant 127 127 145 109528 
Limburg 129 126 139 59412 

Nederland 119 118 129 618354 

TABEL 24. NEDERLAND - VROUWEN 
Ontwikkeling beroepsbevolking in nijverheid en diensten tezamen in de periode 1947- 1960. 

Groei in procenten van 1947 

Landsdeel c.q. 
toeneming beroepsbevolking 

b. totale c. beroepsbevolking in nijverheid en diensten te-
provincie a. bevolking beroeps- in nijverheid en zamen in absolute getallen 

bevolking en diensten tezamen 

Noord 107 81 104 2857 
Oost 123 89 120 25329 
West 118 110 114 56862 
Zeeland 109 88 110 1557 
Noord-Brabant 127 105 134 29311 
Limburg 130 99 130 14082 

Nederland 120 100 117 129998 
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Als algemene conclusie kan worden gesteld, dat de afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw 
in alle provincies een grote vermeerdering van de beroepsbevolking in de nijverheids- en diensten
sector heeft teweeg gebracht. 
Bij de mannen ging deze vermeerdering in alle provincies vrij ver tot ver uit boven de aanwas van 
de bevolking. Bij de vrouwen was dit alleen in de provincie Noord-Brabant het geval. 

c. De ont1vikkeling van de beroepsarbeid door vrouwen 

In Nederland overtreft het aantal in het productieproces werkzame mannen in het algemeen verre 
het aantal vrouwen. In 1960 was in de nijverheid de verhouding mannen-vrouwen 100:14. In de 
economische diensten 100:34 en in de maatschappelijke diensten 100:91. 
In Noord-Brabant ligt de deelneming van de vrouw aan de beroepsarbeid boven het nederlandse 
gemiddelde; hier stonden tegenover 100 mannelijke werkkrachten resp. 18, 39 en 96 vrouwelijke. 
Voor de nijverheid afzonderlijk gerekend staat Noord-Brabant op de eerste plaats onder de 
provincies, in de economische diensten op de tweede en in de maatschappelijke diensten op de 
zesde plaats. 
Zoals uit tabel 24 kan worden afgeleid was in de periode 1947-1960 de toeneming van arbeid 
door vrouwen in nijverheid en diensten tezamen in Noord-Brabant aanzienlijk groter dan ge
middeld in Nederland nl. 34% tegenover 17%. 
Desalniettemin was deze toeneming ook in Noord-Brabant nog duidelijk ondergeschikt aan die bij 
de mannen: 29.000 vrouwen tegenover 110.000 mannen. 
Trekt men een vergelijking met andere in technisch-maatschappelijke zin ontwikkelde landen dan 
blijkt dat in Nederland de deelneming van vrouwen aan de beroepsarbeid laag is.* (zie tabel 25). 

TABEL 25. Ontwikkeling van de beroepsarbeid van vrouwen in het economisch productieproces (exclusief de landbouw) in 
% van de totale vrouwelijke bevolking in een aantal landen.1 

1945 
Landen 1946 

1947 

Nederland 16,0 
Amerika 
Canada 
Frankrijk 20,1 
Duitsland 17,4 
Engeland 
Italië 
Zweden 20,7 

Noord-Brabant 14,8 

1 Ontleend aan 'International Labour Conference 1963'. 

1950 
1951 

20,1 
16,1 

19,3 
26,8 
11,9 
21,5 

1957 

20,8 

1960 
1961 

15,5 
23,2 
18,2 

26,4 

15,6 
25,0 

15,6 

Uit de vergelijking met andere landen blijkt voorts dat de beroepsarbeid van vrouwen in Noord
Brabant gedurende de periode 1947-1960 zich wel in een opgaande lijn bewoog maar in een lang
zamer tempo dan in de bovengenoemde landen. 

Met een toenemend aandeel van de werkende vrouw in het arbeidsproces dient rekening te worden 
gehouden. De ontwikkelingen elders geven daaromtrent sterke aanwijzigingen. 

* De beroepsarbeid van vrouwen in de landbouw is hier buiten beschouwing gelaten. In de statistische gegevens daarom
trent verstoren nl. de slechts gedeeltelijk in de landbouw-bedrijven meewerkende echtgenoten en dochters het beeld. 
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In Amerika wordt het aandeel van de wer
kende gehuwde vrouw in de economische 
bedrijvigheid steeds groter*, mede onder de 
stimulansen van het bedrijfsleven zelf. Rond 
35% van de gehuwde vrouwen werkt daar 
thans buitenshuis en verwacht wordt dat 
van de toeneming der totale beroepsbevol
king tot 1970 de helft zal bestaan uit ge
huwde vrouwen, waarvan dan wederom de 
helft in de leeftijd van 45-54 jaar. Voorts 
verwacht men van 1955-1975 een stijging 
van het aantal 'part-time' werkende vrou
wen met 75% en van de 'full-time' wer
kende met 50% . 
In Nordrhein-Westfalen bestond in 1950 
circa 25% van de totale beroepsbevolking 
uit vrouwen, waarvan 26% gehuwd. In 1961 
was het aandeel van de vrouw opgelopen 
tot 33%, waarvan 40% gehuwd. 
Soortgelijke ontwikkelingen doen zich ook 
in andere landen voor, bijv. in Engeland. 
Op kaart 37 is de ontwikkeling van de be
roepsarbeid van vrouwen in de achter ons 
liggende periode voor verschillende landen 
grafisch voorgesteld. 
De tendens tot stijging is onmiskenbaar en 
vrij algemeen. 

§2. De ontwikkeling in de toekomst in de provincie als geheel 

a. Uitgangspunten 

Een prognose met betrekking tot de ontwikkeling van de beroepsbevolking steunt vooral op: 

1. de verwachtingen omtrent de groei van de totale bevolking. 
2. de ontwikkeling van het dagonderwijs voor personen van 14-65 jaar. 
3. de toe- of afname van de afzijdigheid t.o.v. het economisch productie-proces. 
4. de toekomstige verdeling van de beroepsbevolking over landbouw, nijverheid en diensten. 

ad 1. Omtrent de aanwas van de bevolking in de toekomst is in hoofdstuk 2 uitvoerig geschreven. 
Aangenomen wordt dat Noord-Brabant in 1970 circa 1.850.000 inwoners zal hebben, in 1980 circa 
2.250,000 en in 1990 circa 2.750.000. 

ad 2. Aan te nemen is dat Noord-Brabant zijn achterstand voor wat betreft de deelneming aan het 
voortgezet onderwijs in 1990 volledig zal hebben ingelopen**. Dit wil zeggen dat in 1990 het aantal 
mannelijke resp. vrouwelijke deelnemers 3 resp. 3! maal zo groot zal zijn als in 1960. 

* Bulletin van de U.S. Information Service - juli en augustus 1961. 
** Zie het Provinciaal Opbouworgaan voor Noord-Brabant 'Het Onderwijs in Noord-Brabant'-1963. 
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ad 3. voor wat betreft de 'afzijdigheid' is bij de mannen een verdere daling niet of nauwelijks te 
verwachten. Bij de vrouwen is een grotere deelneming aan het arbeidsproces, derhalve een verdere 
afneming van de afzijdigheid, alleszins waarschijnlijk. Minimaal kan worden aangenomen dat de 
ontwikkeling 1947-1960 zich tot 1990 zal voortzetten; maximaal dat de deelneming van de vrou
wen zich zal aanpassen aan de gemiddelde stijging in een aantal andere landen. 
Als werkgemiddelde is dan aan te nemen een langzaam inzettend maar later zich versnellend proces 
van stijging naar 20,3% deelneming van het totale aantal vrouwen aan het arbeidsproces in 1990. 
Gemeten naar de totale vrouwelijke bevolking is de vrouwelijke beroepsbevolking dan aldus te 
kwantificeren.* (zie kaart 38). 

1947 - 14,8% 1960 - 15,6% 1970 - 16,7% 1980 -18,0% 1990 - 20,3% 

Het aantal vrouwelijke afzijdigen tussen 14 en 65 jaar zou naar evenredigheid afnemen, en wel van 
41 % in 1960 naar 39,4% in 1970, 37,7% in 1980 en 34,9% in 1990. 

ad 4. In overeenstemming met de verwachtingen in gezaghebbende kringen van land- en tuinbouw** 
is van een voortgaande afneming van de broepsbevolking in de landbouw uitgegaan, en wel tot 
in 1990 een niveau is bereikt van 4% bij de mannen en 1 % bij de vrouwen als aandeel in de 
totale mannelijke resp. vrouwelijke beroepsbevolking. (zie kaart 39). 

VROUWELIJKE BEROEPSBEVOLKING IN°ioVAN DE TOTALE 
VROUWELIJKE BEVOLKING 1947 - 1990 IN DE PROVINCIE 
NOORD - BRABANT. 
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b. Prognose 
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Uitgaande van de voorgaande stellingen is een verdeling te maken van de beroepsbevolking in 
nijverheid en diensten tezamen voor mannen en vrouwen in de komende decennia. 
De resultaten van deze prognose zijn verwerkt in de tabellen 26 en 27. 

* exclusief de (geringe) deelname aan de landbouw. 
** o.a. Dr. A. Maris - 'Landbouw en Platteland in een stroomversnelling' (1963), en Rijksdienst voor het Nationale Plan -
'Nota Ruimtelijke Ordening' (1963). 
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TABEL 26. NOORD-BRABANT - MANNEN 
Toeneming beroepsbevolking in nijverheid en diensten tezamen van 1960- 1990. 

bevolking beroepsbevolking 
idem nijverheid 

Jaar en diensten tezamen 

abs. index abs. index abs. index 

1960 754844 100 463723 100 354200 100 
1970 933000 124 495000 122 454000 129 
1980 1141000 151 607000 150 572000 164 
1990 1382000 183 738000 183 707000 200 

TABEL 27. NOORD-BRABANT - VROUWEN 
Toeneming beroepsbevolking in nijverheid en diensten tezamen van 1960- 1990. 

bevolking beroepsbevolking 
idem nijverheid 

Jaar en diensten 

abs. index abs. index abs. index 

1960 740715 100 121800 100 115500 100 
1970 915000 123 158000 130 153000 132 
1980 1118000 151 205000 168 201000 174 
1990 1354000 182 276000 226 275000 239 

Uit deze tabellen kan het volgende worden afgeleid. 

1. De toeneming van de mannelijke beroepsbevolking in Noord-Brabant in nijverheid en diensten tezamen zal in 
de komende decennia ivederom groter zijn dan de aamvas van de bevolking. 
Van 1960 tot 1980 zal de vermeerdering bedragen in totaal circa 220.000 mannen ofwel gemiddeld 
2,00% per jaar. Van 1980- 1990 in totaal circa 135.000 mannen ofwel gemiddeld 2,25% per jaar. 

2. De toeneming van de vromvelijke beroepsbevolking in Noord-Brabant in nijverheid en diensten tezamen zal 
in de komende decennia in voortdurend sterkere mate boven de aamvas van de bevolking uitgaan. 
Van 1960- 1980 zal de vermeerdering bedragen in totaal circa 86.000 vrouwen ofwel gemiddeld 
2,9% per jaar. Van 1980- 1990 in totaal circa 74.000 vrouwen ofwel gemiddeld 2,8% per jaar. 

3. In de periode 1960- 1980 zal de groei van de beroepsbevolking in nijverheid en diensten tezamen 
voor 28% bestaan uit vrouwen. In de periode 1980-1990 zal het aandeel oplopen tot 35% . 

c. De toekomstige verdeling van de beroepsbevolking over landbomv, nijverheid en diensten 

In verscheidene landen met een hoge welvaart heeft zich in de loop der jaren een verandering vol
trokken in de verdeling der beroepsbevolking over de takken van werkgelegenheid (zie tabel 28). 

TABEL 28. Verdeling van de beroepsbevolking in verschillende landen en de ontwikkeling daarin. 

primaire sector secundaire sector tertiaire sector 
Land 

1910 1950 1954 1961 1910 1950 1954 1961 1910 1950 1954 1961 

V.S. van Amerika 32 12 9 31 37 40 37 50 51 
Frankrijk 28 22 37 39 35 39 
W. Duitsland 20 14 46 49 34 38 
Nederland 20 10 34 42 46 48 
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Klaarblijkelijk bestaat de tendens van over
gang uit de primaire sector (o.a. de landbouw) 
naar de secundaire sector (industrie) en ver
volgens naar de tertiaire sector (diensten)*. 
Ook in Noord-Brabant toont de ontwikkeling 
een gestage toeneming van het aandeel der 
diensten in de werkgelegenheid en wel van 
16% in 1899 naar 21% in 1930 en 37% in 
1960. 
Naar berekening zal het aandeel van de dien
sten in de totale beroepsbevolking toenemen 
tot ruim 44% in 1990. (zie tabel 29 en kaarten 
40 en 41). 
Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aan
deel van de nijverheid constant zal blijven. De 
ontwikkeling in de laatste jaren blijkt deze 
veronderstelling te bevestigen. Althans nam 
de industrie in 1960-1963 slechts met 3.600 
arbeidsplaatsen per jaar toe (1950-1960 gemid
deld 4.600 arbeidsplaatsen per jaar). 

Overeenkomstig de bovenstaande procentuele 
verdeling kan voor elke werkgelegenheidstak 
het toekomstig aantal beroepspersonen wor
den berekend. 
In tabel 30 zijn de resultaten van deze bereke
ning neergelegd. Blijkens de daarin gegeven 
cijfers zal de beroepsbevolking in de nijverheid 
en in de diensten sterker toenemen dan de be
volking. 

d. De toekomstige beroepsbevolking nader verdeeld 
over mannen en vrou1ven 

Reeds eerder is in dit hoofdstuk naar voren ge
komen dat het aandeel van de vrouwen in de in
dustriële werkgelegenheid stijgende daarente
gen in de dienstensector enigszins afnemend is. 

TABEL 29. NOORD-BRABANT - WERKGELEGENHEID VOOR MANNEN EN VROUWEN 
Veranderende aandelen van landbouw, nijverheid en diensten van 1960 tot 1990. 

Jaar Landbouw nijverheid diensten 
aandeel in % aandeel in % aandeel in % 

1960 10,9 51,8 37,3 
1970 6,8 52,0 41,2 
1980 4,5 52,5 43,0 
1990 3,2 52,5 44,3 

* Volgens prof. Perroux zou in de toekomst de verhouding worden: dienstensector 80%, industrie 15 % en landbouw 5%. 
Prof. Ir. Jac. P . Thijsse spreekt in 'De Ingenieur' van 17-1-1964 over een industrie-plafond naast voortgaande expansie in de 
dienstensector. 
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TABEL 30. NOORD-BRABANT 
Totaal aantal mannen en vrouwen tezamen in de landbouw, de nijverheid en de diensten. 1960-1990. 

bevolking landbouw nijverheid diensten totaal 
Jaar 

abs. index abs. index abs index abs index abs index 

1960 1495559 100 57639 100 273122 100 195373 100 525500 100 
1970 1848000 124 45000 80 340000 124 267000 137 652000 124 
1980 2259000 152 38000 67 425000 156 348000 178 811000 154 
1990 2736000 182 34000 59 531000 195 449000 230 1014000 193 

Verwacht moet worden dat dit proces zich in de toekomst zal voortzetten mede doordat de nijver
heid zich door zijn veranderend karakter steeds beter leent voor vrouwelijke werkzaamheden. 
Extrapolatie van de huidige trend geeft voor de nijverheid een vrij grote stijging van 13,8% in 1947 
naar 21,1% in 1990 (uitgedrukt in% van de mannelijke beroepsbevolking). 
Voor de diensten daarentegen een kleine afneming van 37,2% in 1947 naar 36,1%in1990. 

Een model 

Van het vorenstaande uitgaande is het mogelijk een 'model' samen te stellen met betrekking tot de 
inschakeling van de mannelijke en vrouwelijke beroepsbevolking in Noord-Brabant in de komende 
decennia. In de tabellen 31 en 32 is een dergelijk model in cijfers neergelegd. 

TABEL 31. NOORD-BRABANT 1960--1990 
Model voor een verdeling van de mannelijke beroepsbevolking in nijverheid en diensten. 

ni jverheid diensten 
Periode 

totaal per jaar totaal per jaar 

1960- 1970 55000 5500 47000 4700 
1970-1980 64000 6400 54000 5400 
1980-1990 69000 6900 64000 6400 

TABEL 32. NOORD-BRABANT 1960- 1990 
Model voor een verdeling van de vrouivelijke beroepsbevolking in nijverheid en diensten. 

nijverheid diensten 
Periode 

totaal per jaar totaal per jaar 

1960-1970 12000 1200 25000 2500 
1970-1980 21000 2100 27000 2700 
1980-1990 35000 3500 35000 3500 

Het tenslotte uit de prognose voortgekomen model voor het creëren van werkgelegenheid in 
Noord-Brabant in de komende decennia blijkt niet minder omvangrijk te zijn dan de opgave waar
voor het brabantse bedrijfsleven zich onmiddellijk na de oorlog gesteld zag. 
In het welvaartsplan-1950 lag de taak tot het inschakelen van gemiddeld 6300 mannen per jaar in 
het arbeidsproces van de nijverheid. 
Thans gaat het - tot 1970 - om· een aantal van ruim 10.000 mannen per jaar, d.w.z. ± 5500 in de 
industrie en 4700 in de diensten. Tussen 1970-1980 zal het zelfs bijna 12.000 mannen per jaar be
treffen, waarvan 6400 in de industrie. Deze aanzienlijk grotere aantallen vloeien in de eerste plaats 
voort uit de grote aanwas van de bevolking en vervolgens uit de afvloeiing van arbeidskrachten 
uit de landbouw. 
De huidige economische en maatschappelijke ontwikkeling heeft met zich meegebracht dat de 
beroepsarbeid door vrouwen een belangrijker plaats gaat innemen. 
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Naar schatting zullen tussen 1960 en 1970 circa 3700 vrouwelijke arbeidskrachten per jaar beschik
baar komen, waarvan er vermoedelijk 1200 in de industrie en 2500 in de diensten te werk gesteld 
kunnen worden. 
In de periode 1970-1980 zal het gaan om bijna 5000 vrouwen per jaar, waarvan ruim 2000 in de 
industrie en circa 3000 in de diensten. 
In tabel 33 en op kaart 42 is cijfermatig aangegeven hoe de brabantse bevolking in de zgn. produc
tieve leeftijdsgroepen in de komende decennia vermoedelijk zal zijn samengesteld. De tabel laat 
zien dat zowel voor de mannen als voor de vrouwen een sterke toeneming van het volledig dag-

TABEL 33. NOORD-BRABANT 
Samenstelling van de bevolking naar inschakeling in het arbeidsproces. 

1960 1970 1980 1990 
MANNEN 

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

Tot. bevolking 754.800 100 933.200 124 1.140.800 151 1.381.700 183 

14-65 jarigen 459.200 571.000 711.900 874.600 

Volledig dagonderwijs 
gen. van 14 jaar e.o. 44.500 100 62.200 140 87.600 197 116.500 262 

Beroepsbev. van 
65 jaar e.o. 7.600 4.700 2.300 500 

Beroeps-geschikte 
bevolking 422.300 100 513.600 122 626.600 148 758.600 179 

Afzijdigen 18.300 18.700 20.000 21.600 

Beroeps bevolking 
(afger.) 404.000 100 495.000 123 607.000 151 737.000 182 

Landbouw 51.000 100 40.500 34.500 31.500 

Nijverheid 231.000 100 286.000 124 350.000 151 419.000 182 

Diensten 122.000 100 168.500 138 222.500 182 286.500 235 

VROUWEN 

Tot. bevolking 740.700 100 914.800 123 1.118.200 150 1.354.300 182 

14-65 jarigen 455.400 566.200 700.000 854.600 

Volledig dagonderwijs 
gen. van 14 jaar e.o. 31.200 100 49.200 158 73.800 236 104.300 333 

Beroepsbev. van 
65 jaar e.o. 1.400 900 100 

Beroeps-geschikte 
bevolking 425.500 100 517.900 122 626.300 147 750.300 178 

Afzijdigen 304.000 359.900 420.800 474.300 

Beroepsbevolking 
(afger.) 121.500 100 158.000 130 205.500 170 276.000 228 

Landbouw 6.500 100 5.000 4.000 3.000 

Nijverheid 42.000 100 54.500 130 75.500 180 111.000 265 

Diensten 73 .000 100 98.500 135 126.000 173 162.000 222 
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VERDELING 14-65 JARIGEN ( +BEROEPSBEVOLKING 65 JAAR EN OUDER) IN DE 
PROVINCIE NOORD- BRABANT IN 1947, 1960. 1970. 1980 EN 1990. 
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onderwijs verwacht wordt maar dat desondanks de beroepsbevolking voor beide groepen za 
toenemen, bij de mannen juist gelijke tred houdend met de bevolkingsgroei, bij de vrouwen 
daar tenslotte ver boven uitgaande. 

Het is van belang na te gaan hoe het hiervoor gegeven model van de toekomstige ontwikkeling 
van de beroepsbevolking van Noord-Brabant zich verhoudt tot dat van het gehele land. 
Uitgaande van dezelfde uitgangspunten als voor de provincie zijn ingenomen is te berekenen 
dat de beroepsbevolking van Nederland in nijverheid en diensten tezamen van 1960 tot 1980 
zal toenemen met circa 964.000 mannen (een toeneming met 35% t.o.v. het jaar 1960). 
Aangezien de voor Noord-Brabant berekende groei resulteerde in een toeneming met bijna 220.000 
mannen (of een toeneming met 64% t.o.v. 1960) komt dit er op neer dat rttim 23% van de door 
Nederland tot 1980 te scheppen 1verkgelegenheid voor mannen zal moeten worden gerealiseerd in Noord-Brabant. 
Dit wil zeggen dat de provincie in nationaal kader gezien een nog grotere prestatie zal moeten 
leveren dan in de periode 1947-1960. Immers in die periode breidde de beroepsbevolking en de 
werkgelegenheid in Noord-Brabant zich met 'slechts' 45% uit, hetgeen overeenkwam met bijna 
18% van de toeneming van het gehele land. 

Voor wat betreft de vrouwen liggen de verhoudingen maar weinig anders. 
Volgens de berekeningen kan de vrouwelijke beroepsbevolking in Nederland tussen 1960 en 1980 
toenemen met circa 410.000, ofwel met 47% en in Noord-Brabant met rond 86.000 ofwel met 74%. 
Dat wil zeggen dat het aanbod van vrouwelijke arbeidskrachten voor industrie en diensten in de 
periode 1960-1980 in Noord-Brabant circa 21 % zal bedragen van het Nederlandse totaal. 
Ter vergelijking zij opgemerkt dat het aandeel van Noord-Brabant in de toeneming van de vrouwe
lijke beroepsbevolking van het land in de periode 1947-1960 juist 22,5% heeft bedragen. 
Het z1vaartepttnt van de werkgelegenheidsont1vikkeling in deze provincie zal in de komende decennia in niet 
mindere mate dan voorheen moeten liggen op het creëren van arbeidsplaatsen voor mannen. 
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§4. De ontwikkeling van de beroepsbevolking in de 4 gewesten van de provincie 
Noord-Brabant 

a. De periode 1947-1960 

De 4 gewesten van Noord-Brabant hebben alle één ding duidelijk gemeen: de nijverheids-signatuur. 
In elk der gewesten is thans meer dan 50% van de beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid. 
West-Brabant heeft van de vier het kleinste nijverheidsaandeel maar dit gewest ligt daarmee toch 
n0g op het niveau van de industriële oostelijke nederlandse provincies. 
Zuid-Oost-Brabant steekt met 66,6% bij de mannelijke en 43% bij de vrouwelijke beroepsbevolking 
als industriegewest nog ver boven de andere uit (zie tabel 34). 
De afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw in de achter ons liggende periode was in elk 
der 4 gewesten groot, veruit het grootste in N.O. Brabant en W.-Brabant in welke gewesten ook 

TABEL 34. NOORD-BRABANT 
Beroepsbevolking, verdeeld naar landbouw, nijverheid en diensten in 1947 en 1960 in de regionale gebieden. 

landbouw nijverheid diensten 
A.MANNEN 

1947 1960 1947 1960 1947 1960 

Zuid-Oost 17,9 9,4 58,9 66,6 23,2 24,0 
Noord-Oost 31,5 16,7 42,5 54,5 26,0 28,8 
Midden 18,4 10,6 56,3 61,7 25,3 27,7 
West 27,2 14,4 43,6 52,3 29,2 32,3 

B. VROUWEN 

Zuid-Oost 21,5 3,4 31,2 43,0 47,3 53,6 
Noord-Oost 36,2 5,6 14,0 30,7 49,8 63,7 
Midden 18,7 3,9 27,7 38,8 53,6 57,3 
West 23,4 7,9 16,0 27,1 60,6 65,0 

TABEL 35. MANNEN - NOORD-BRABANT 
Vergroting beroepsbevolking in nijverheid en diensten tezamen, in de periode 1947-1960. 

groei bevolk. groei tot. ber. 
groei van ber. bev. in nijv. 

Gewest +diensten 
in% van 1947 bev. in % van 1947 

in % van 1947 absoluut 

Zuid-Oost 131,5 134,6 149,2 36510 
Noord-Oost 129,2 125,7 152,8 26499 
Midden 122,3 122,5 134,2 18697 
West 123,2 123,4 145,0 28196 

N.-Brabant 126,8 127,0 145 ±110000 

Nederland 119 118 129 ±618000 

TABEL 36. VROUWEN - NOORD-BRABANT 
Vergroting beroepsbevolking in nijverheid en diensten tezamen, in de periode 1947-1960. 

groei bevolk. groei tot. ber. bev. 
groei van ber. bev. in nijverh. en 

Gewest diensten 
in% van 1947 in% van 1947 

in% van 1947 absoluut 

Zuid-Oost 131,7 112,0 138,2 9993 
Noord-Oost 126,1 94,1 139,2 7356 
Midden 120,3 111,2 131,5 6054 
West 121,5 105,3 126,6 5972 

N .-Brabant 125,5 105,7 134,0 ± 29000 

Nederland 113 100 117 ±130000 
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thans het aandeel van de landbouw in de beroepsbevolking ruim boven het nederlandse en brabantse 
gemiddelde ligt (zie eveneens tabel 34). 
Als gevolg van het wegtrekken van arbeidskrachten uit de landbouw is de beroepsbevolking in de 
nijverheid en de diensten in de 4 gewesten extra sterk gegroeid. 
Hoewel de bevolkingsaanwas in N.0.-Brabant iets kleiner was dan die in Z.0.-Brabant is de nijver
heid en de dienstensector in N.0.-Brabant naar verhouding het sterkst gegroeid. De groei bedroeg 
in de periode 1947-1960 bij de mannen in dat gewest niet minder dan 53%, tegenover49%in Z.0.
Brabant, 45% in West-Brabant en 34% in Midden-Brabant. (zie tabellen 35 en 36). 
De cijfers in de tabellen maken duidelijk dat niet alleen in Oost-Brabant maar stellig ook in West
Brabant de groei van de beroepsbevolking na de oorlog een grote omvang heeft aangenomen. 
In Midden-Brabant zijn de groeicijfers lager dan in de andere gewesten, - althans voor de mannen. 
Niettemin was ook in Midden-Brabant de groei van de beroepsbevolking vrij veel groter dan 
gemiddeld in Nederland. (zie kaarten 43 en 44). 

b. Prognose 

Reeds in hoofdstuk 2 (demografie) is geschreven dat deelgebieden in een prognose gevoeliger zijn 
voor verschuivingen dan het gehele gebied. Een nieuwe ontwikkeling in een der deelgebieden kan 
binnen de gewesten tot een min of meer opvallende verandering in het beeld leiden zonder dat dit 
in het totaalbeeld van de provincie in even sterke mate tot uiting komt. 
Met dit voorbehoud kan nochtans voor de ontwikkeling van de beroepsbevolking van de 4 ge
westen in de periode 1960-1980 een berekening worden gemaakt. 
In tegenstelling tot de gehele provincie voor welke het kleine negatieve pendelsaldo verwaarloosd 
kan worden, moet voor de afzonderlijke gewesten met het pendelverschijnsel wel rekening worden 
gehouden. 
Er is in de prognoseberekening uitgegaan van de hypothese dat de huidige-pendelstructuur ook in 
de komende decennia gehandhaafd zal blijven. 
De resultaten van de berekening zijn in de onderstaande tabellen 37 en 38 neergelegd. Deze kunnen 
als een model voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid beschouwd worden. 
Uit de tabellen kunnen voor wat betreft de noodzakelijke verruiming van de werkgelegenheid in 
nijverheid en diensten tezamen in de periode 1960-1980 de volgende conclusies worden getrokken. 

1. Zowel voor wat betreft de nijverheid als de diensten zal het zwaartepunt van de werkgelegen
heidsontwikkeling bij gelijkblijvende ontwikkeling liggen in Oost-Brabant. (zie tabel 39) 
De groei van de brabantse beroepsbevolking in de nijverheid zal nl. voor bijna 2/3 deel in de 
oostelijke helft van de provincie zijn geconcentreerd, te weten 65% bij de mannen en 63,5% bij 
de vrouwen. 
De toeneming in de dienstensector zal voor 60% in de oostelijke helft zijn geconcentreerd, d.w.z. 
59,5% bij de mannen en bijna 61 % bij de vrouwen. 

2. In absolute cijfers gerekend zal het gebied Z.0.-Brabant een zeer groot deel van de werkgelegen
heidsvergroting voor zijn rekening moeten nemen : voor de mannen betreft dit 81.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen op een totaal van 219000 voor de gehele provincie en bij de vrouwen 33000 op 
een totaal van 88000 voor de gehele provincie. Dit is in beide gevallen evenveel als voor West
en Midden-Brabant tezamen. 

3. Binnen de westelijke helft van de provincie zal de beroepsbevolking in West-Brabant zich sterker 
ontwikkelen dan die in Midden-Brabant. 
Dit geldt in het bijzonder voor de ontwikkeling in de nijverheidssector. 

4. De relatief sterkste toeneming in de nijverheid is te verwachten in N.0.-Brabant, zowel bij de 
mannen als bij de vrouwen; West-Brabant neemt in dit opzicht de tweede plaats in. 
De relatief sterkste toeneming in de dienstensector is te verwachten in Zuid-Oost-Brabant, zowel bij 
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TABEL 37. Werkgelegenheidsmodel voor de gewesten van Noord-Brabant te realiseren tussen 1960 en 1980. 

landbouw nijverheid diensten nijverheid + diensten 
1960-1980 totaal totaal totaal totaal per jaar 

MANNEN 

Z .-Oost - 4300 44800 37500 81500 4100 
N.-Oost - 5500 29500 25500 55000 2800 
Midden - 2800 12500 18500 31000 1550 
West - 4300 26500 24500 51000 2550 

Totaal (afger.) -16900 113000 106000 219000 11000 

VROUWEN 

Z.-Oost 500 11000 20000 33000 1600 
N .-Oost 700 9800 12500 22300 1100 
Midden 400 4100 7500 11600 600 
West 800 7900 13500 21400 1100 

Totaal (afger.) - 2400 33000 53500 88000 4400 

TABEL 38. Werkgelegenheidsmodel 1980 voor de gewesten van Noord-Brabant relatieve groei 1960 = 100 

landbouw nijverheid diensten 
1980 

mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 

Z.-Oost 65 58 152 168 225 196 
N.-Oost 65 55 163 215 198 170 
Midden 68 63 125 140 180 150 
West 72 68 154 199 178 168 

TABEL 39. Werkgelegenheidsmodel voor de gewesten van Noord-Branbant, relatieve aandelen in de groei 1960- 1980. 

nijverheid diensten 

mannen vrouwen mannen vrouwen 

Z.-Oost 39,0 33,7 35,2 37,4 
N.-Oost 26,2 29,7 24,3 23,3 
Midden 11,2 12,6 17,4 14,1 
West 23,6 24,0 23,1 25,2 

Totaal 100 100 100 100 

de mannen als bij de vrouwen. Hier bezet N.0.-Brabant de tweede plaats. Midden-Brabant komt 
in de dienstensector op de 3e plaats voor wat betreft de mannen en op de 4e plaats bij de vrouwen. 

5. De landbouw zal in de periode 1960-1980 in de gehele provincie circa 17000 mannelijke en 2400 
vrouwelijke arbeidskrachten afstoten. De invloed daarvan op de noodzakelijke verruiming van 
de werkgelegenheid is veel kleiner dan in de voorafgaande periode 1947-1960. Bij de vrouwen 
komt het aantal overeen met circa 3% van de toeneming van de werkgelegenheid in nijverheid 
en diensten tezamen (in Z.0.-Brabant maar 1 %). 
Bij de mannen is de invloed groter. De afvloeiing komt hier overeen met gemiddeld 8% van 
de werkgelegenheidsvergroting in nijverheid en diensten tezamen, d.w.z. in 
N.0.-Brabant 10% Midden-Brabant 9% West-Brabant 8% Z.0.-Brabant 5% 

6. De beroepsarbeid door vrouwen zal waarschijnlijk in alle gewesten sterk toenemen. In de ver
wachte werkgelegenheidsverruiming in de periode 1960-1980 zal het aandeel van de vrouwelijke 
arbeidskrachten in Z.O" N .O. en West-Brabant 30% omvatten, in Midden-Brabant 27% . 
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HOOFDSTUK 5 

De ontwikkeling van de takken van werkgelegenheid 

Inleiding 

a. Algemeen 

De sterk gegroeide bevolking heeft tot nu toe in de eigen provincie een bestaan kunnen vinden. 
Dat dit mogelijk was is een gevolg geweest van een verrassend grote expansie van de indus
triële werkgelegenheid. Deze expansie was overigens niet alleen noodzakelijk om de groei van de 
bevolking maar ook om de sterke afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw op te vangen. 
De werkgelegenheid in de landbouw nam in de periode 1947-1960 namelijk met ruim 47000 per
sonen ofwel met 45% af, hetgeen ruim boven het gemiddelde van het gehele land ligt (39%). 
Bij beschouwing van de werkgelegenheidsontwikkeling in Noord-Brabant gedurende de periode 
1947-1960, blijkt dat de expansie in de eerste plaats te danken is geweest aan een krachtige uit
breiding van de nijverheid*, en vervolgens van de dienstensector. 
Vergelijken we in dit opzicht Noord-Brabant met Nederland dan blijkt dat, zowel in de nijverheid als 
in de dienstensector, de vergroting van de werkgelegenheid in Noord-Brabant naar verhouding 
aanzienlijk groter was dan in het Rijk. 
De werkgelegenheid in de nijverheid breidde zich in de periode 1947-1960 in Noord-Brabant uit 
met 51 % tegenover 28% in het gehele land. In de dienstensector waren de cijfers 31 % in Noord
Brabant en 15% in het Rijk. 
Op kaart 45 is het aandeel dat de provincies hebben gehad in de toeneming of afneming van de 
Nederlandse beroepsbevolking in de 3 takken van werkgelegenheid voor de periode 1947-1960 
zichtbaar en vergelijkbaar gemaakt. 

b. Het aandeel van Noord-Brabant in de nederlandse export van agrarische en industrie-produkten 

In het ontwikkelingsplan-1950 was o .a. gesteld dat het voor de werkgelegenheidsontwikkeling en 
de inkomstenverwerving van belang is de industriële productie in sterke mate te richten op de 
export. 
In dit verband is het vermeldenswaard dat in 1963 de export van industrie-producten uit Nederland 
een waarde bezat van f 12,5 miljard. Hierin bedroeg het aandeel van Noord-Brabant f 2,18 miljard, 
ofwel 17,5% . 
Omtrent de ontwikkeling van de export in zijn totaal geeft tabel 40 enige informatie. Uit de tabel 

TABEL 40. NEDERLAND-nominale waarde van de export van agrarische en industriële producten in de jaren 19 50, '60 en '63. 

1950 1960 1963 

export van in miljarden index in miljarden index in miljarden index 
guldens guldens guldens 

agrar. producten 2,46 100 4,98 202 5,54 225 
industr. producten 2,83 100 10,32 365 12,43 440 

Totaal 5,29 100 15,30 284 17,97 33,9 

* Hieronder te verstaan industrie + ambachten + bouwvakken. 
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ONTWIKKELING VAN DE INDUSTRIELE WERKGELEGENHEID IN DE PERIODE 
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blijkt dat de waarde van de export van industriële produkten van 1950 tot 1963 sterk is gestegen. 
De export van agrarische produkten is echter eveneens belangrijk uitgebreid. Ten opzichte van het 
jaar 1950 was de waarde in 1963 meer dan verdubbeld. 

A. DE NIJVERHEID 

§1. De provincie Noord-Brabant als geheel 

a. De industriële ont1vikkeling 

De gunstige economische ontwikkeling van Nederland in de jaren na de 2e wereldoorlog is voor
namelijk het gevolg geweest van een krachtige industrialisatie. 
Blijkens de telling van de Algemene Industriestatistiek (A.I.S.)* nam de industriële werkgelegen
heid in Nederland in de periode 1950-1960 toe met 134.000 arbeidsplaatsen. 
Volgens dezelfde bron nam de industriële werkgelegenheid in Noord-Brabant toe met 46.000 
arbeidsplaatsen. 
Dit wil zeggen dat van de totale Nederlandse industriële werkgelegenheidsvergroting van de onder 
de A.I.S. vallende bedrijven meer den 1/3 deel in de provincie Noord-Brabant werd gerealiseerd. 
Wanneer men de ontwikkeling van de Brabantse industriële werkgelegenheid vergelijkt met die in 
de andere provincies kan zij niet anders dan gunstig worden genoemd. 
In geen andere Nederlandse provincie was - ook in absolute cijfers gerekend - de toeneming zo 
groot als in Noord-Brabant. 
Uit tabel 41 en kaart 46 spreekt de betekenis van de Brabantse industrie voor de economische 
ontwikkeling van Nederland overduidelijk. De toeneming van het aantal industriële arbeidsplaatsen 
was in Noord-Brabant meer dan 2 maal zo groot als in de 3 randstadprovincies tezamen en ook 
groter dan in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland tezamen. 

TABEL 41. Personeelssterkte in de industrie per provincie in de jaren 1950 en 1960, alsmede de toeneming in de periode 
1950-1960. (bron A.l.S.) 

1950 1960 Toeneming 1950-1960 
provincie 

abs. in % v. Ned. abs. in % v. Ned. abs. in % v. Ned. 

Groningen 32000 3,3 37000 3,4 5000 3,7 
Friesland 20000 2,1 28000 2,6 8000 6,0 
Drenthe 14000 1,5 21000 1,9 7000 5,2 
Overijssel 97000 10,1 104000 9,5 7000 5,2 
Gelderland 102000 10,6 120000 11,0 18000 13,4 
Utrecht 50000 5,2 54000 4,9 4000 3,0 
N.-Holland 172000 18,0 177000 16,2 5000 3,7 
Z.-Holland 202000 21,1 214000 19,6 12000 9,0 
Zeeland 14000 1,5 15000 1,4 1000 0,8 
N.-Brabant 159000 16,6 205000 18,8 46000 34,3 
Limburg 96000 10,0 117000 10,7 21000 15,7 

Nederland 958000 100,0 1092000 100,0 134000 100,0 

* De A.I.S. heeft betrekking op industriële bedrijven (exclusief bouwnijverheid) met 10 of meer werknemers. 
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b. De industrialisatiegraad 

Het spreekt vanzelf, dat de zeer sterke industrieontwikkeling zijn stempel heeft gedrukt op de 
brabantse werkgelegenheid. Gerekend per 1000 inwoners bezat Noord-Brabant in 1960 meer 
industriële arbeidsplaatsen dan de andere provincies (industrialisatiegraad). Noord-Brabant is 
daardoor thans het meest geïndustrialiseerde gewest van Nederland. 

c. De samenstelling van de brabantse industrie 

De industrie in Noord-Brabant is zeer gevarieerd. 
De belangrijkste bedrijfstakken zijn de metaalnijverheid, de textielnijverheid, de voedings- en de 
genotmiddelenindustrie, de schoenen- en leerindustrie en de kleding-industrie. Tezamen maken zij 
87% van de gehele brabantse industriële werkgelegenheid uit. 
De grootste bedrijfstak wordt gevormd door de metaalnijverheid*, die in Noord-Brabant 40% van 
alle industriële arbeidsplaatsen omvat. Deze bedrijfstak nam met een uitbreiding van 60% tevens 
het leeuwendeel van de industriële groei van de provincie voor zijn rekening. 
De in geheel Nederland weinig expansieve textielnijverheid onderging in Noord-Brabant, over het 
geheel genomen, geen uitbreiding. 
De voedings- en genotmiddelenindustrie, die in Nederland in het algemeen als een niet zeer expan
sieve bedrijfstak geldt, vertoonde echter een opmerkelijke groei, terwijl de schoenen- en leer
industrie zich in beperkte mate uitbreidde. 
De kledingindustrie onderging relatief een grote uitbreiding, nl. met ruim 50% , en nam daardoor 
in betekenis toe. 

d. De spreiding van de brabantse industrie 

Over de gehele provincie genomen blijkt de omvangrijke en expansieve metaalnijverheid nog steeds 
overwegend te zijn geconcentreerd in de steden, nl. voor circa 80%. De toeneming in deze sector 
tussen 194 7 en 1960 kwam eveneens voor het overgrote deel in de steden terecht, en wel voorname
lijk in de grote steden. 
De ontwikkeling in de andere industriële bedrijfsklassen kwam veel meer gespreid voor. 
De snel groeiende kledingindustrie kwam zelfs zeer verspreid tot ontwikkeling, in opvallend sterke 
mate in de pendelwoongemeenten en in de kleine en grote regionale industriegemeenten. 
Overigens is gebleken dat concentratie-tendensen in de industriële ontwikkeling in sterke mate 
bepaald worden door regionale omstandigheden. Zo is het merkwaardig dat de steden van Oost-Brabant 
in 1960 een grotere industriële concentratie te zien gaven dan in 1950, terwij l in de westelijke helft 
der provincie juist het omgekeerde te constateren valt. 

§2. De industriële signatuur van de vier gewesten 

Voor wat betreft de structuur van de beroepsbevolking in de 4 brabantse gewesten blijken er 
markante verschillen te bestaan tussen de jaren 1947 en 1960. 
In 1947 hadden West- en Noord-Oost-Brabant nog een min of meer gelijkmatige verdeling over de 
3 takken van werkgelegenheid, - de landbouw, de nijverheid en de diensten, terwijl in Zuid-Oost en 
in Midden-Brabant de nijverheid de grootste plaats innam. 
In 1960 bleken de 4 gewesten eenzelfde structuur te hebben gekregen. In alle is de nijverheid thans 
volstrekt dominant geworden (zie kaart 47). 
Naar absolute cijfers gerekend heeft de industrie zich in de periode 1950- 1960 het sterkst ontwikkeld 

* Waar hier over metaalnijverheid wordt geschreven is de elektro-technische industrie daarin begrepen. 
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in Z.0.-Brabant. Niet minder dan 25081 van de 54958 nieuwe industriële arbeidsplaatsen van de 
provincie werden daar gerealiseerd. 
Relatief gezien neemt echter het gewest Noord-Oost-Brabant de eerste plaats in. De industrie 
breidde zich daar met 63% uit; in Zuid-Oost-Brabant was dit 40%. 
Midden-Brabant breidde met slechts 3851 industriële arbeidsplaatsen uit, ofwel met 9,1 % t.o.v. 
1947. 
West-Brabant kwam met 37% juist boven de gemiddelde provinciale groei van 35% uit. 
Door de onstuimige industriële ontwikkeling in N.O.- en Z.0.-Brabant en het achterblijven in dit 
opzicht van Midden-Brabant is het industriële zwaartepunt van de provincie thans nog sterker in het 
oosten komen te liggen. Bijna 60% van de personeelsbezetting in de Brabantse industriëen is nu 
geconcentreerd in de oostelijke helft der provincie - alleen reeds in het gewest Z.0.-Brabant ruim 
41% . 
Met uitzondering van de schoen- en leerindustrie tendeert de ontwikkeling in alle grote bedrijfs
klassen naar een verdere verschuiving ten gunste van de oostelijke helft der provincie. 

Van de 4 gewesten kan thans globaal de volgende karakteristiek worden gegeven (zie ook kaart 48): 

Zuid-Oost-Brabant 
De overheersende bedrijfstak, de metaalnijverheid, heeft zijn aandeel in de industriële werkgelegen
heid van het gewest aanmerkelijk vergroot. 

Noord-Oost-Brabant 
De voedings- en genotmiddelenindustrie is nog wel dominant gebleven maar wordt terzijde ge
streefd door de krachtig opkomende metaalnijverheid. 

West-Brabant 
De ook hier sterk groeiende metaalnijverheid heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie van de 
eerste plaats verdrongen. 

Midden-Brabant 
De overheersende bedrijfstak, de textielnijverheid, demonstreerde in het geheel geen expansie in de 
personeelsbezetting. 
De tweede bedrijfstak, de schoen- en leerindustrie, ontwikkelde zich slechts enigermate in de 
Langstraat. 
De metaalnijverheid ontwikkelde zich aanzienlijk minder sterk dan in de 3 andere gewesten. 

B. DE DIENSTENSECTOR 

§ 1. De provincie als geheel 

a. Algemeen 

De dienstensector omvat een aantal diensten van hier en daar zeer verschillende geaardheid en 
vormt daardoor een nogal heterogene groep. Globaal kan men de diensten onderscheiden in eco
nomische diensten en maatschappelijke diensten. 
Tot de eerste, die meer gericht zijn op economische productie, behoren de hoofdgroepen A -
'Handel-Bank- en Verzekeringswezen', alsmede de hoofdgroep B - 'Vervoer- opslag- en communi
catiebedrijven'. De maatschappelijke diensten (hoofdgroep C) zijn meer gericht op de verzorging, 
zoals de overheidsdiensten, het onderwijs, horeca, huiselijke diensten, e.d. 
In Nederland als geheel zijn de economische diensten (de groepen A en B) wat sterker vertegen
woordigd dan de maatschappelijke (51%tegenover49%), in Noord-Brabant is juist het omgekeerde 
het geval (46% tegenover 54%). 
Een andere onderscheiding is die in 'stuwende' en 'verzorgende' diensten. Tot de groep stuwende 
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diensten plegen gerekend te worden de subcategorieën 'Groothandel en Verzekeringswezen' van 
hoofdgroep A en de subcategorieën 'Spoorwegen en Overig vervoer en opslag' van hoofdgroep B. 
De kwalificatie van Noord-Brabant als 'industrieprovincie' impliceert dat de diensten minder sterk 
in de beroepsbevolking vertegenwoordigd zijn. 
Inderdaad is in 7 provincies het diensten-aandeel in verhouding tot de andere takken van werk
gelegenheid groter dan in Noord-Brabant. Hiertoe behoren - uiteraard - de 3 randstadprovincies 
maar ook een 3-tal provincies waarin het agrarische bedrijfsleven met de daaraan verbonden diens
tenverlenende beroepen sterk vertegenwoordigd is (Zie tabel 42). 

TABEL 42. Procentuele verdeling van de beroepsbevolking over de drie takken van werkgelegenheid, landbouw, nijverheid 
en diensten, in de provincies van Nederland in 1947 en 1960. 

totale beroepsbev.l landbouw nijverheid diensten 
provincie 

1947 1960 1947 1960 1947 1960 1947 1960 

Groningen 173289 167146 26 16 32 39 40 43 
Friesland 170925 159418 35 23 26 35 37 41 
Drenthe 113100 109973 44 28 27 39 26 32 
Overijssel 268377 281654 27 15 41 51 30 33 
Gelderland 407585 448849 28 15 35 44 35 40 
Utrecht 201434 238047 12 7 36 40 49 52 
Noord-Holland 687228 760385 9 6 36 39 51 54 
Zuid-Holland 864900 985615 11 7 36 38 50 54 
Zeeland 103720 99476 37 24 26 33 36 42 
Noord-Brabant 441179 528036 24 11 42 53 33 36 
Limburg 258324 302113 21 9 44 55 33 36 

Totaal Nederland 3866445 4168626 19 11 35 42 42 45 

1 de totale beroepsbevolking is op 100% gesteld: dit betekent niet, dat de 3 takken van werkgelegenheid tezamen steeds 100% 
zijn, daar er een restgroep is, die varieert van 1 tot 4%. 

b. De dienstenconcentraties 

Tabel 42 geeft per provincie een beeld van de interne werkgelegenheidsstructuur. 
Van meer belang dan dit statische beeld van de interne verdeling is de ontwikkeling van de diensten 
gedurende de periode 1947-1960. 
De toeneming van de beroepsbevolking in de dienstensector was in deze periode in Noord-Brabant 
relatief groter dan in Nederland, nl. 30% tegenover 17%, en ook groter dan in enige andere pro
v1nc1e. 
Uit een recente studie van de P.P.D.-Noord-Brabant* is gebleken dat deze sterke groei niet alleen 
samenhangt met de eveneens sterke toeneming van de bevolking maar dat zij ook een autonome 
groei is . 
Dit blijkt wanneer men het dienstenaandeel van Noord-Brabant in het nationale geheel relateert aan 
zijn aandeel in de totale bevolking: in Noord-Brabant woont circa 13% van de bevolking van 
Nederland terwijl er slechts 10% in de dienstensector werkzaam is, d.w.z. dat er een verhouding 
is van 0,75 ('concentratiegetal'). 

In vergelijking tot Nederland (met een concentratiegetal ~~~~ = 1) heeft Noord-Brabant der

halve nog een vrij grote achterstand. 
Men moet daarbij echter bedenken dat in de 3 randstadprovincies een groot deel van de nationale 
dienstenfuncties is geconcentreerd en dat het om die reden plausibel is onderscheid te maken tussen 
de uitgesproken 'dienstenprovincies' in het westen des lands en "overig Nederland". Doet men 
dit dan blijkt dat Noord-Brabant uit een oogpunt van dienstenconcentratie een alleszins gunstige 
plaats inneemt (zie tabel 43). 

* 'De dienstensector in Noord-Brabant' - 1963. uitg. P.P.D. - Noord-Brabant. 
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In 1947 was de dienstenconcentratie van met name de z.g. stuwende diensten in Noord-Brabant 
beduidend kleiner dan in de andere provincies van 'overig Nederland' (concentratiegetallen 0,61 
resp. 0,76). Door de stijging in Noord-Brabant en een vrij sterke daling in de andere provincies 
heeft Noord-Brabant thans - met het concentratiegetal 0,62 voor de stuwende diensten - het ge
middeld niveau van 'overig Nederland' bereikt. 
Op het stuk van de verzorgende diensten is de ommezwaai nog groter. In 1960 bleek Noord
Brabant nl. een aanzienlijk grotere concentratie te hebben dan de rest van 'overig Nederland'. 

TABEL 43 . Relatieve spreiding van de beroepsbevolking, werkzaam in de diensten onderscheiden naar stuwende, verzor
gende, of, stuwend/verzorgende diensten, over de provincie Noord-Brabant, de Randstadprovincies en 'overige 
provincies' in 1947 en 1960. 

stuwende diensten verzorgende diensten 
stuwende/verzorgende 

diensten 

a. relatieve spreid. 
ci jfers 1947 1960 1947 1960 1947 1960 

Noord-Brabant 7,5 8,1 10,2 11,3 7,9 8,0 
Randstad prov. 63,7 64,2 54,0 53,9 65,2 65,0 
Overige proY. 28,8 27,7 35,8 34,8 26,9 27,0 

Tot. Nederland 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

b. concentratie ( % aandeei diensten ) ci jfers % aandeel bevolking 

Noord-Brabant 0,61 0,62 0,82 0,87 0,64 0,62 
Randstad prov. 1,31 1,51 1,12 1,26 1,35 1,53 
Overige prov. 0,76 0,62 0,91 0,78 0,79 0,61 

Dat de concentratie in de randstadprovincies in dezelfde periode aanzienlijk sterker toenam, nl. 
van 1,22 naar 1,37 baart weinig verrassing. Wel is het van belang op te merken, dat deze toeneming 
voor een deel is toe te schrijven aan een daling van het aandeel van hun gezamenlijke bevolking in 
het Nederlandse totaal. 
In Noord-Brabant kwam de stijging juist tot stand ondanks een vergroting van zijn bevolkings
aandeel in Nederland, hetgeen erop wijst dat de industriële ontwikkeling in deze provincie thans 
krachtig begeleid wordt door een ontwikkeling in de dienstensector. 

§2. De dienstensector in de 4 gewesten van Noord-Brabant 

Van een dominantie van de diensten in een der deelgebieden van Noord-Brabant kan niet gesproken 
worden, nog minder zelfs dan in 1947, toen althans in West-Brabant de diensten nog een licht over
wicht hadden. 
In 1960 vormde in alle gewesten de nijverheid de grootste groep van de beroepsbevolking. 
Zoals uit tabel 34 blijkt was in 1947 het dienstenniveau in Z .0.-Brabant het laagste en in West
Brabant het hoogste. 
Evenals in de verhouding Noord-Brabant-Nederland geeft de hier gegeven opstelling van cijfers 
geen juist beeld van de positie van de dienstensector in de economische structuur. 
Een beter inzicht krijgt men ook hier wanneer men het dienstenaandeel van de gewesten in het 
provinciale geheel relateert aan hun aandeel in de totale bevolking. Het blijkt dan dat met name 
de belangrijke hoofdgroep A (Handel- Bank- en Verzekeringswezen) in Z.0.-Brabant opvallend 
sterk gegroeid is, terwijl deze in West- en Noord-Oost-Brabant een achteruitgang vertoonde 
en in Midden-Brabant zich juist handhaafde (zie tabel 44) . 
In het algemeen blijken het de economische diensten te zijn geweest die de verbeterde positie van 
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TABEL 44. NOORD-BRABANT - DE 4 GEWESTEN 
Ontwikkeling van (A) Handel, Bank- en Verzekeringswezen van 1947 tot 1960. 

1947 1960 

gewesten aandeel bevolkings- concentratie- aandeel bevolk. concentratie 
categorie aandeel getal categorie aandeel getal 

Zuid-Oost 25,2 29,0 0,87 28,0 29,8 0,94 
Noord-Oost 21,3 23,6 0,90 21 ,3 23,8 0,89 
Midden 23,5 21,2 1,11 22,7 20,3 1,12 
West 30,0 26,3 1,14 28,0 26,1 1,07 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Z.0.-Brabant hebben bewerkstelligd. Zij groeiden in dit gewest in de periode 1947-1960 met ruim 
45%.* 
Overigens groeiden de economische diensten ook in de andere gewesten - zij het in mindere mate 
dan in het meest geïndustrialiseerde gewest Z.0.-Brabant. 
Evenals met betrekking tot de gehele provincie in het Nederlandse economische bestel kan aan dit 
verschijnsel de vraag verbonden worden of de economische dienstverlening de eerste dienstverle
ning is die de industriële ontwikkeling volgt. 
Gedurende de periode 1947-1960 is de groei van de economische diensten in alle gewesten groter 
geweest dan van de maatschappelijke diensten (zie tabel 45). 

TABEL 45. NOORD-BRABANT- DE 4 GEWESTEN 
Relatieve toeneming van de beroepsbevolking werkzaam in de economische en maatschappelijke diensten in de 
periode 1947- 1960 (1947 = 100). 

economische maatschappelijke 
gewesten diensten diensten 

Zuid-Oost 145 126 
Noord-Oost 136 129 
Midden 136 122 
West 139 121 

Totaal 138 126 

Van de dienstenontwikkeling in de 4 gewesten van Noord-Brabant gedurende de periode 1947-1960 
kan in het kort het volgende samenvattende beeld worden gegeven. 

Zuid-Oost-Brabant 

Opvallend is de sterke groei in de economische hoofdcategorie A (Handel- Bank- en Verzekerings
wezen). 
Het gewest passeerde, voor wat deze groep betreft Noord-Oost-Brabant en haalde een Bink stuk 
van zijn achterstand ten opzichte van West- en Midden-Brabant in. 
De groei in de hoofdcategorie C (Maatschappelijke diensten) is kleiner. Niettemin vertonen enige 
subcategorieën, met name het onderwijs en de zakelijke dienstverlening, duidelijk groeitendenties. 
De hoofdcategorie B (Vervoers-, opslag- en communicatiebedrijven) laat een achteruitgang zien. 

Noord-Oost-Brabant 

In dit gewest neemt de hoofdgroep C (Maatschappelijke dienstverlening) de eerste plaats in. 
Het is ook de enige groep die, in verhouding tot de toeneming van de bevolking, een groei ver
toonde. 

* In werkelijkheid zal de groei van de economische diensten in Zuid-Oost-Brabant nog groter zijn geweest. Een aantal eigen 
diensten van met name de N .V. Philips te Eindhoven behoren structureel in de dienstensector thuis doch komen in de statis
tieken terecht in de nijverheidssector . 
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Binnen deze hoofdgroep ging overigens de subcategorie 'onderwijs' achteruit maar boekten 
'recreatie' en 'horeca' vooruitgang. 

West-Brabant 

Bij alle groepen ligt het spreidingsaandeel boven het aandeel van de bevolking in het Brabantse 
geheel. 
De groeitendenties waren echter minder dan in de andere gewesten, met name in de economisch 
belangrijke groep A (Handel- Bank- en Verzekeringswezen) alsmede in de groep Maatschap
pelijke dienstverlening. Alleen binnen de hoofdgroep B (Vervoers- opslag- en communicatiebedrij
ven) is sprake van een opvallende groei, vooral in 'overig vervoer' (zeevaart). 
Dit is echter een gevolg van de toegenomen pendel op Rotterdam en Dordrecht. 

j\([idden-Brabant 

De hoofdgroep A (Handel- Bank- en Verzekeringswezen) is hier naar verhouding sterker gecon
centreerd dan in de andere gewesten. De concentratie nam tussen 1947 en 1960 echter niet meer toe. 

§3. De spreiding van de diensten over de steden en de andere gemeententypen 

De omvang en de betekenis van de diensten neemt toe met de graad van verstedelijking. 
Dit blijkt uit een vergelijking van het aandeel van de diensten in de omvang van de beroepsbevol
king van de onderscheiden typen van gemeenten. 
In de steden ligt het aandeel van de diensten in de totale beroepsbevolking rond 40%, in de andere 
gebieden bewegen de cijfers zich rond 30%. 
Het onderscheid tekent zich scherper af door de diensten-concentraties te binden aan die van de 
bevolking. 
Het blijkt dan dat, naar dienstenconcentraties gerekend, de grote en kleine steden alsook de stads
randgemeenten alle overige typen van gemeenten verre overtreffen. Met name in groep A (Handel
Bank- en Verzekeringswezen) is de concentratie in de stedelijke gemeenten zeer groot. Bovendien 
nam in de steden (als groep genomen) de concentratie tussen 1947 en 1960 nog toe, zulks in tegen
stelling b.v. tot de groep grote regionale industrie-gemeenten waar de dienstenconcentratie afnam. 
In de plattelandsgemeenten nam de dienstenconcentratie ook toe, ten dele als gevolg van de sterke 
afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw, ten dele ten gevolge van de pendel op de steden. 
Daardoor zijn in werkelijkheid de dienstenconcentraties in de steden groter en in de andere gemeen
ten kleiner dan uit de cijfers betreffende de beroepsbevolking zou kunnen worden afgeleid. 

In vergelijking tot de meeste andere grote steden in Nederland hebben de brabantse steden geen 
sterke dienstenconcentraties. Zij blijven in dat opzicht niet alleen achter bij de grote steden in het 
westen des lands met hun nationale dienstenfuncties maar ook b.v. bij de centra in het noorden des 
lands. 

In tegenstelling tot de noordelijke provincies, met hun geïsoleerd gelegen centra, is de provincie 
Noord-Brabant georiënteerd op meerdere centra. 
Gezien de verkeersmoeilijkheden waarvoor vele steden zich tegenwoordig geplaatst zien, juist 
als gevolg van grote werkgelegenheidsconcentraties, kan deze gespreide oriëntering een voordeel 
worden genoemd. 
Anderzijds doet zich de vraag voor of niet een of meer der Brabantse steden een meer nationale 
signatuur dienen te krijgen, -mede gezien de behoefte die daaraan bestaat in het zuiden van ons land 
en, in groter verband, in het gehele Benelux-Middengebied. 
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C. DE LAND- EN TUINBOUW 

§ 1. Inleiding 

In hoofdstuk 4 is er op gewezen dat, in tegenstelling tot de industrie en diensten, het aantal arbeids
plaatsen in de Noord-Brabantse landbouw na 1950 in sterke mate is afgenomen, een verschijnsel dat 
in geheel West-Europa kan worden waargenomen. Reeds rond 1950 is van verschillende zijden 
gesteld dat de landbouw, en met name het gemengde landbouwbedrijf, met een ernstig overschot 
aan arbeidskrachten te kampen had, mede een gevolg van de sociaal-economische structuur van 
het platteland en de ongunstige conjunctuur in de periode vóór de oorlog. 
De landbouw moest, wilde zij delen in de algemene welvaartsstijging, gesaneerd worden. 
In het eerste Welvaartsplan zijn de specifieke problemen van de landbouw onderkend. Dit resul
teerde in het verschijnen van het Agrarisch Welvaartsplan voor Noord-Brabant.* 
In dit plan werden als voornaamste knelpunten voor de landbouw en speciaal voor het gemengde 
bedrijf gezien: 

a. De geringe produktiviteit per arbeidskracht, vooral op de kleine bedrijven, als gevolg van de wan
verhouding tussen het aantal arbeidskrachten en de beschikbare oppervlakte cultuurgrond. Als 
oplossing werd een afneming van het aantal arbeidskrachten noodzakelijk geacht. Dit moest hand 
in hand gaan met het creëren van meer werkgelegenheid in de industrie, zodat ook agrarische 
jongeren buiten de landbouw hun bestaan konden vinden. 
Dit vormde een van de achtergronden van het regionale industrialisatie-beleid dat in de laatste 15 
jaar gevoerd werd. 

b. De gebrekkige produktie-omstandigheden. Hiermede werd bedoeld de afwatering, de verkave
ling en ontsluiting, de pachtverhoudingen en financieringsmoeilijkheden, waardoor de landbouw 
in zijn ontwikkeling geremd werd. 
Na 1955 kwam de landbouw echter in een geheel nieuwe fase van ontwikkeling. 
Mechanisatie, de rationalisatie en intensivering leidden tot nieuwe werkmethoden. 
De bewerkingscapaciteit per man nam toe waardoor de produktiviteit in de landbouw kon stijgen. 
Was de bruto-opbrengst van de gemengde bedrijven op de zandgronden met een zogenaamde 
'L.E.I. boekhouding' in 1950-1951 f18 .000,-, voor 1964-1965 wordt dit reeds geschat op 
f39.000,-.** 
De ( e )migratie, maar vooral het scheppen van industriële werkgelegenheid in veel gemeenten vorm
den wel de belangrijkste oorzaken dat de afneming van de agrarische beroepsbevolking groter was 
dan in het agrarisch welvaartsplan werd verwacht. De mechanisatie kreeg hierdoor meer kans tot 
ontplooiing te komen. De arbeidsrationalisatie maakte ondermeer door verbetering der bedrijfs
gebouwen een verhoogde arbeidsprestatie mogelijk. 
Het is de bedoeling om in het onderstaande een schets te geven van de ontwikkelingen van de 
landbouw in de afgelopen jaren, hieruit de thans werkzame krachten vast te stellen en de conse
quenties daarvan voor de agrarische structuur te onderkennen. 
Vooraf dient te worden opgemerkt dat Noord-Brabant als het ware uiteen valt in twee landbouwge
bieden, met elk een verschillende structuur. Het grootste deel wordt gevormd door de zandgronden. 
Hier overheersen de gemengde bedrijven met in het algemeen een geringe bedrijfsoppervlakte. 
In westelijk Noord-Brabant liggen de zeekleigronden; deze worden gekenmerkt door vrij grote 
akkerbouwbedrijven. Tweederde deel van de cultuurgrond in dat gebied wordt door bedrijven 
groter dan 20 ha ingenomen. Deze bedrijven vormen ongeveer 1 /3 deel van het totale aantal in die 
streek. 

* Uitgave Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant, 1955. 
** Ir. A. H. Crijns: 'Verleden, heden en toekomst van de gemengde bedrijven in Noord-Brabant', uitg. provinciale directie voor 
rijkslandbouwvoorlichting in Noord-Brabant. 
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§2. De ontwikkeling van de werkgelegenheid sinds 1947 

De agrarische werkgelegenheid is in Noord-Brabant na 1947 sterk teruggelopen. In 1947 waren nog 
ruim 7 4000 mannen in het agrarisch bedrijf werkzaam. In 1960 was dit afgenomen tot 50000. Het 
teveel aan arbeidskrachten was reeds voorzien in het 'Agrarisch Welvaartsplan', in elk geval vormde 
het gesignaleerde arbeidsoverschot daarin een der voornaamste problemen. Overigens is gebleken 
dat de vermindering van het aantal arbeidskrachten in werkelijkheid nog groter is geweest dan werd 
voorzien. 

Dit arbeidsoverschot is onder meer veroorzaakt door het feit dat de werkgelegenheid buiten de 
landbouw op het platteland onvoldoende aan de veranderde situatie in de agrarische bedrijfstak 
was aangepast. Daarnaast speelden factoren van sociale en psychologische aard een grote rol. Men 
kan hierbij denken aan de toen algemeen geldende verschillen in mentaliteit, met name tussen agra
riër en niet-agrariër, met als gevolg een sociaal isolement van de agrarische groep; verder speelde 
de traditionele weerstand van de boer tegen werk buiten de landbouw een rol. Dit gold speciaal 
voor de streken waar het gemengde bedrijf overheerste. Hier bleven te veel zonen op het bedrijf 
werken. 

Sinds het begin van de jaren vijftig ,is veel veranderd. Allereerst werd de industriële werkgelegen
heid aanzienlijk uitgebreid, waardoor een voortdurende vraag naar arbeidskrachten ontstond. Ten 
tweede bracht de industrialisatie ook in sociaal opzicht veranderingen in die streken waar vroeger 
het agrarisch milieu domineerde, soms rechtstreeks door industrievestiging ter plaatse, in de meeste 
gevallen echter indirect door pendel. Dit proces werd nog versneld door de verbeterde en ver
bn;de communicatiemogelijkheden, als vervoer, pers, radio, in de laatste jaren ook televisie, als
mede door de voorlichting vanwege de eigen organisaties en de rijksdiensten. 

Aanvankelijk waren het vooral de landarbeiders en hoofden van zeer kleine bedrijven die de 
landbouw verlieten. Vanuit deze groep had altijd al afvloeiing van arbeidskrachten plaats gevonden. 
Later volgden schoorvoetend de medewerkende zoons die in de landbouw geen eigen bedrijf 
zouden kunnen verwerven. Vooral tot 1955 bracht deze zogenaamde secundaire afvloeiing grote 
moeilijkheden met zich mee. Vele boerenzoons ontdekten te laat dat er voor hen geen landbouw
bedrijf zou vrijkomen. Ze verlieten, voor andere beroepen nietgeschoold, de landbouw. De later op 
gang gekomen herscholing in de regionale werkplaatsen heeft in deze toestand veel verbetering 
gebracht. 

In latere jaren, door een goede voorlichting en door de sociale veranderingen, ontstond meer be
langstelling voor niet-agrarisch vervolgonderwijs, zodat nu veel agrarische jongeren direct na de 
lagere school een niet-agrarische richting kozen. In de tweede helft van de jaren vijftig verminderde 
het aantal medewerkende boerenzoons dan ook aanzienlijk (Zie kaarten 49 en 50). 
Uit de tabellen 46 en 47 blijkt dat de afvloeiing hoofdzakelijk betrekking had op de niet-zelf
standigen. Voor de gemengde bedrijven waren dit de boerenzoons; daar waar de groep landarbei
ders numeriek groot was, voornamelijk in West-Brabant, vooral de landarbeiders. 
Aan de afneming van het aantal bedrijfshoofden met 9% moet, gezien de onvolkomenheden van 
de landbouwstatistiek, niet te veel betekenis worden gehecht. Deze afneming werd bijna geheel 
bewerkstelligd door bedrijfshoofden van zeer kleine bedrijven, waaronder gemengde land- en 
tuinbouwbedrijven. 
De eigenlijke landbouwbedrijven zijn in aantal daarentegen weinig achteruitgegaan. 
De invloed van de afvloeiing uit de landbouw op de structuur van de arbeidsbezetting was belang
rijk. Op de grote akkerbouwbedrijven van West-Brabant was een sterke vermindering van het aan
tal landarbeiders het gevolg. De gemengde bedrijven op de zandgronden ontwikkelden zich steeds 
meer van gezinsbedrijven naar eenmansbedrijven. Dit type bedrijf echter brengt talrijke moeilijk
heden met zich mee. Gereleveerd zij slechts dat bij ziekte van het bedrijfshoofd het bedrijf in grote 
moeilijkheden kan komen. Voorts zal een verkorte werkweek in het algemeen niet mogelijk zijn. 
De in de laatste jaren tot ontwikkeling gekomen bedrijfsverzorgingsdiensten kunnen hierin aan-
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PROVINCIE NOORD_ BRABANT. 
DE MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING IN DE 
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TABEL46. 

TABEL47. 

NOORD-BRABANT 
Mannelijke agrarische beroepsbevolking (excl. tijdelijk niet werkenden). 

categorie 1947 1960 

Zelfst. bedrijfshoofden 34055 30971 
Medewerkende zoons 23091 11040 
Arbeiders 16956 8150 

Totaal 74102 50161 

NOORD-BRABANT 
De procentuele afneming van de ondersçheiden categorieën van de mannelijke agrarische beroeps
bevolking in de periode 1947- 1960. 

categorie Nederland N.-Brabant 

Zelfst. bedrijfshoofden 7% 9% 
Mederwerkende zoons 45% 52% 
Arbeiders 45 % 56% 

Totaal 30% 32% 

zienlijke verbetering brengen.* De recente afvloeiing had tot gevolg dat de verhouding van het 
aantal bedrijfsopvolgers tot dat van de beschikbaarkomende bedrijven is verbeterd, zelfs zozeer 
dat het aantal bedrijfsopvolgers geringer schijnt te worden dan het aantal vrijkomende bedrijven.** 
De afvloeiing had verder tot gevolg dat de 'man-land-ratio'*** aanzienlijk gewijzigd werd. Zo was 
in 1947 op de zandgronden 4,2 ha cultuurgrond per in de landbouw werkzame man beschikbaar, 
tegen 6,2 ha in 1960. 

§3. Structurele en technische ontwikkelingen in het agrarische bedrijfsleven 

a. In de !andbou1v 

1. Bedrijfsgrootte-structuur 

Vergelijkt men de bedrijfsgrootte-structuur van 1950 met die van 1959 dan blijkt het aandeel van 
de bedrijven groter dan 10 ha, te zijn toegenomen (zie kaart 51). Betekent dit nu dat het probleem 
van de te kleine landbouwbedrijven tot oplossing is gekomen? Deze vraag moet vooralsnog ont
kennend worden beantwoord. 
Een analyse van de veranderingen in de bedrijfsgrootte-structuur toont namelijk aan dat weliswaar 
het aantal zeer kleine bedrijven is verminderd doch dat van een vergroting van enige betekenis van 
de bedrijven nauwelijks sprake is. 
Deze vergroting bedroeg voor het gemengde bedrijf op de zandgronden gemiddeld 1,2 ha.* 
Deze geringe verschuiving in de bedrijfsgrootte-structuur is niet voldoende geweest om aan de 
eisen die de voortschrijdende toepassing van wetenschap en techniek in de landbouw aan de be
drijfsgrootte stelt, tegemoet te komen. 

2. Intensivering 

Tegenover de starheid van de bedrijfsgrootte-structuur staat de sterke intensivering van het 
gemengde bedrijf. 
De sterke uitbreiding van de veestapel in de afgelopen periode was te danken aan een intensievere 
bedrijfsvoering. 

* Ir. A. H. Crijns : 'Verleden, Heden en Toekomst van de gemengde bedrijven in Noord-Brabant'. 
** zie: 'De brabantse landbouw veranderd', uitgave van het provinciaal Onderzoek Centrum Noord-Brabant nr. 3. 
*** De verhouding tussen de oppervlakte cultuurgrond en het aantal beschikbare arbeidskrachten in de landbouw. 
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PROV 1NC1 E NOORD - BRABANT. 
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TABEL48. NOORD-BRABANT 
Het aantal runderen, varkens en hoenders per bedrijf in 1950 en 1963 in Nederland en Noord-Brabant. 

Nederland 
Noord-Brabant 

runderen 

1950 

13 
10 

1963 

18 
17 

varkens 

1950 

7 
5 

1963 

26 
28 

hoenders 

1950 

76 
82 

1963 

282 
341 

De veestapel per bedrijf werd aanzienlijk uitgebreid, zoals tabel 48 laat zien. 
Gezien de huidige ontwikkeling op de bedrijven van de noordbrabantse zandgronden mag een 
verdere intensivering in de varkens- en pluimveehouderij worden verwacht. 
Het veredelingsbedrijf in Noord-Brabant neemt thans met een produktie van 15% van de neder
landse rundvee-, 22% van de nederlandse varkens- en 25% van de nederlandse pluimveestapel 
onder de gemengde bedrijven in Nederland een vooruitgeschoven positie in. In 1950 waren deze 
cijfers respectievelijk 12%, 15% en 16%. 

3. Mechanisatie 

Een van de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van de landbouw-techniek is de mechanisatie. 
Het assortiment van werktuigen in de landbouw is in de laatste jaren sterk uitgebreid. Als aanwijzing 
voor de ontwikkeling van de mechanisatie moge tabel 49 betreffende het toegenomen aantal trek
kers en melkmachines dienen. 

TABEL 49. Het aantal land- en tuinbouwtractoren en melkmachines in 1950, 1958 en 1963 in Noord-Brabant en Nederland, 
alsook de relatieve groei (1958 = 100). 

1950 1958 1963 

Neder!. 
Noord-

Neder!. 
Noord-

Neder!. 
Noord-

Brabant Brabant Brabant 

absoluut 

Tractoren 24481 2439 45149 5366 104090 13121 
Melkmachines 3835 401 9211 1341 63961 10996 

relatief 

Tractoren 54 46 100 100 230 245 
Melkmachines 41 30 100 100 691 820 

4. Verhoogde produkti viteit en vergrote kapitaal-behoefte 

Het gevolg van de mechanisatie en rationalisatie was dat de bewerkingscapaciteit per man in de 
periode 1950-1964 aanzienlijk groter werd. In het zeekleigebied kon in 1950 een man 8,5 ha be
werken, in 1964 was dit gestegen tot 15 à 20 ha. Tabel 50 geeft het aantal manuren aan per ha 
gewas in Noord-West-Brabant in 1950 en 1964. 

TABEL 50. NOORD-BRABANT 
Het aantal manuren per ha gewas in Noord-West Zeekleigebied in 1950 en 1964. 

gewas 1950 1964 

graan 125 30 
consumptie-aardappelen 235 90 
suikerbieten 315 125 
uien 500 150 
stamslabonen 1100 200 

1 Opgave, verstrekt door Ir. ]. A. Haenen, Rijkslandbouwconsulent in Westelijk Noord-Brabant te Zevenbergen. 

Zo nam de bruto-produktie per arbeidskracht in het gemengde bedrijf van 1950-1964 van f 10.000,
tot f 30.000,- toe. 
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Grotere investeringen per arbeidskracht is een voorwaarde voor verdere produktiviteitsverhoging. 
Was rond 1950 de begin-investering per arbeidskracht f30.000,-, in 1960 was deze gestegen tot 
f 75.000,- en thans (1965) moet minstens op f 100.000,- geschat worden.* 
Deze cijfers gelden voor bedrijven van gemiddeld 10 ha met een arbeidskrachtenindex van 1,3 en 
een bruto produktie-omvang van f 30.000,- per man. Voor bedrijven die per man meer produ
ceren is het vanzelfsprekend, dat de kapitaalbehoefte nog groter wordt. 

5. Grotere produktie-eenheden 

De vergroting van de bewerkingscapaciteit per man vereist een vergroting van de produktie
eenheden. Het traditionele gemengde bedrijf met in hoofdzaak aan de grond gebonden produktie 
zou thans, wil het tot een technisch en economisch sterk bedrijf uitgebouwd kunnen worden, min
stens 18 ha groot moeten zijn.* 
Onder meer tengevolge van de voortschrijdende teelttechniek, is een tendens naar een zekere spe
cialisatie mogelijk. Het gemengde bedrijf zou in de toekomst zich in sterkere mate kunnen ont
mengen. 
Kleine bedrijven zullen zich economisch kunnen handhaven mits ze het bedrijf op basis van slechts 
een of twee veredelingstakken (b.v. varkens en kippen) uitbouwen.* 
Daar het aantal landbouwbedrijven met een kleinere oppervlakte dan 12 ha nog zeer groot is, en de 
(nauwelijks begonnen) ontmenging slechts voor een deel der landbouwbedrijven een oplossing 
kan bieden, mag een verdere (en overigens ook noodzakelijke) afneming van het aantal landbouw
bedrijven verwacht worden. Bij de bovenstaande overwegingen is van de gedachte uitgegaan dat 
het traditionele gezinsbedrijf zich steeds meer zal ontwikkelen tot eenmansbedrijf. 

Samenwerkingsvormen** 

Werkgeversverenigingen hebben onder andere tot doel de seizoensfluctuatie in de arbeidsbehoefte 
te nivelleren. Bedrijfsverzorgingsdiensten zijn vooral in het leven geroepen, om tegemoet te komen 
aan de moeilijkheden die inherent zijn aan het eenmansbedrijf. Vooral in de laatste jaren is het zo
genaamde loonwerkersbedrijf opgekomen. Dit bedrijf voorziet in de behoefte aan aanvullende 
loonarbeid in de landbouw. 
Ook het verschijnsel dat boeren de werkzaamheden gezamenlijk ter hand nemen valt steeds meer te 
constateren. Men kan, als individuele boer, bij de huidige bedrijfsomvang de bedrijfsvoering nl. 
niet voldoende moderniseren. 

6. De verbetering van de produktie-omstandigheden 

De hierboven geschetste ontwikkeling van de moderne land- en tuinbouwmethoden vereisen een 
herstructurering van grote delen van de landbouwgebieden. Mechanisatie van de veldwerkzaam
heden maakt de vorming van grote, regelmatige, en kwalitatief uniforme kavels noodzakelijk, 
evenals een doelmatige ontsluiting door middel van verharde wegen. 
De moderne teelt-techniek veronderstelt aangepaste waterbeheersing. Rationalisatie en automati
sering van de overige werkzaamheden vragen om doelmatige bedrijfsgebouwen. 
Grote delen van de noordbrabantse landbouwgronden voldoen niet aan de gestelde eisen; de be
drijfsgebouwen (voor 50% ouder dan 50 jaar) zijn evenmin aangepast. 
In de jaren dertig waren de ruilverkavelingen bedoeld ter oplossing van het probleem van de ver
spreide kavels. Thans zijn zij geëvolueerd tot plannen voor een cultuurtechnische en sociaal
economische herstructurering van landbouwgebieden. De moderne ruilverkavelingsplannen om
vatten niet alleen een vergroting en hergroepering der kavels maar ook een herziening van het 
waterpeil, een rationele ontsluiting, verplaatsing van bedrijfsgebouwen en het opstellen van het 
landschapsplan, ze houden voorts rekening met de belangen van de recreatie. 

* A. H . Crijns: 'Verleden, Heden en Toekomst van de gemengde bedrijven in Noord-Brabant.' 
** Zie: A. Maris : 'Samenwerkingsvormen en structurele ontwikkeling in de landbouw.' Landbouwkundig Tijdschrift. Nov. 1964. 
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De ruilverkavelingen fungeren thans ook als instrument om de processen binnen de landbouw te 
versnellen en de ontwikkelingen in goede banen te leiden. 
Behalve voor de directe agrarische belangen dient ruilverkaveling ook te worden gehanteerd als 
middel om nadelen van waterstaatswerken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van grote verkeerswegen, 
te ondervangen. 
Dat in de landbouwwereld zelf de noodzaak van deze herstructurering wordt ingezien kan men af
leiden uit het feit dat per 31 december 1964 in Noord-Brabant in totaal voor 226205 ha ruilverkave
ling was aangevraagd. Hiervan is 80000 ha in actieve voorbereiding terwijl 82594 ha in uitvoering 
is (Zie kaart 53). 
Buiten de ruilverkavelingen worden nog cultuurtechnische werken door gemeenten en water
schappen uitgevoerd. Hieronder valt onder meer de aanleg en verbetering van wegen en werken ten 
behoeve van de waterbeheersing. 
Op het programma van het zogenaamde 'raamontsluitingsplan' van de Cultuurtechnische dienst 
van Noord-Brabant staat onder meer de aanleg van 1673 km landbouwwegen. 
Voorts vraagt het 'raamplan' voor de watertoevoer ten behoeve van de landbouw in Noord
Brabant de volle aandacht. 

b. In de tuinbou1v 

Een van de meest gespecialiseerde vormen van het agrarisch bedrijf is de tuinbouw. 
Op 20354 ha van de 325473 ha cultuurland in Noord-Brabant wordt (in 1963) tuinbouw uitge
oefend. Dit komt overeen met 13,5% van de oppervlakte tuinland in Nederland. 
De noordbrabantse tuinbouw omvat vooral de groenteteelt, de klein-fruitteelt en de boomteelt. 
De hard-fruitteelt, de champignonteelt, de bloemen- en bloembollenteelt komen verspreid voor. 
Sinds 1950 is de oppervlakte tuinland in Noord-Brabant met 35% toegenomen. Van de totale veiling
omzetten in Nederland over 1963 kwam 7% voor rekening van Noord-Brabant. De volle gronds
tuinbouw neemt kwantitatief de belangrijkste plaats in. Niettemin werd in 1963 op 176 ha tuinbouw 
onder glas uitgeoefend. (3% van Nederland) (zie tabel 51). 

TABEL 51. NEDERLAND EN NOORD-BRABANT 
Omzetten van tuinbouwprodukten op de veilingen per provincie in 1958 en 1963 

1958 1963 

absoluut index absoluut index 

Zuid-Holland f 294.600.000,- 100 f 467.300.000,- 159 
Noord-Holland f 96.100.000,- 100 f 94.000.000,- 98 
Gelderland f 55.700.000,- 100 f 70.700.000,- 127 
Limburg f 43.400.000,- 100 f 82.900.000,- 191 
Noord-Brabant f 40.500.000,- 100 f 62.500.000,- 154 
Utrecht f 23.800.000,- 100 f 36.300.000,- 153 
Zeeland f 20.700.000,- 100 f 31.300.000,- 151 
Groningen f 11.500.000,- 100 f 15.500.000,- 135 
Overijssel f 7.000.000,- 100 f 16.400.000,- 234 
Friesland f 5.100.000,- 100 f 8.400.000,- 165 
Drenthe f 2.000.000,- 100 f 4.700.000,- 235 

Nederland f 600.200.000,- 100 f 890.100.000,- 148 

De tuinbouw wordt in Noord-Brabant in belangrijke mate uitgeoefend als onderdeel van het 
gemengde bedrijf terwijl ook op het tuinbouwbedrijf andere produktie-takken voorkomen. Zo 
wordt in het 4950 ha grote ruilverkavelingsgebied Rijsbergen op een oppervlakte van 570 ha tuin
bouw bedreven, waarvan 250 ha in handen is van landbouwers. 
Van de totale bedrijfsoppervlakte van de tuinbouwbedrijven wordt ongeveer de helft voor de teelt 
van tuinbouwprodukten benut. 
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TABEL 52. NOORD-BRABANT 
De veilingomzetten in guldens in de belangrijkste tuinbouwgemeenten in 1962. 

Bergen op Zoom 
Zundert· 
Rucphen 
Prinsenbeek 
Breda 
Etten 
Nw. Ginneken 
Rijsbergen 
Deurne 

meer dan f 2.000.000 

f 2.455.610,
f 7.631.920,
f 2.303.070,
f 2.678.720,
f 5.049.110,
f 3.214.140,
f 2.491.350,
f 2.561.340,
f 2.486.023,-

48 % f 30.871.283,-

f 1.000.000-2.000.000 

Halsteren 
Hoeven 
Oudenbosch 
Dongen 
Gilze-Rijen 
Teteringen 
Drunen 
Vlijmen 
Someren 

f 1.047.240,
f 1.095.710,
f 1.316.960,
f 1.150.610,
f 1.012.410,
f 1.159.960,
f 1.360.000,
f 1.457.320,
f 1.001.180.-

19 % f 11.927.350,

Totale omzet van 
de provincie f 63.745.563,-

In het ruilverkavelingsgebied Mierlo wordt de helft van de daar voorkomende tuinbouw bedreven 
op gemengde landbouwbedrijven met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 10 ha terwijl 5% van het 
cultuurland voor de teelt van tuinbouwprodukten wordt benut.* Deze tuinbouwprodukten, in 
hoofdzaak bonen, worden ook via de veilingen 'op contract' geteeld. Dit is een vorm van exten
sieve tuinbouw op extensieve bedrijven. 
Van de 9 gemeenten met een grotere veilingomzet dan f 2 miljoen zijn 8 gemeenten in West-Brabant 
gelegen (Zie tabel 52). Tezamen nemen zij ruim 48% van de totale omzet voor hun rekening. Van 
de negen gemeenten met een omzet van 1-2 miljoen (19% van de totale omzet) liggen er zes in 
West-Brabant. Alleen Deurne (Helenaveen), Someren, Asten, en de Langstraat vormen buiten 
westelijk Noord-Brabant tuinbouwgebieden van enige importantie (Zie kaart 52). 
De ligging van Noord-Brabant tussen de bevolkingsconcentraties van West-Nederland, het Ruhr
gebied, de belgische industriebekkens alsmede de sterke toeneming van de eigen bevolking bieden 
goede perspectieven voor de afzet van tuinbouwprodukten. 
Hoewel bodem en klimaat in Noord-Brabant voor tuinbouw geschikt zijn, zijn de produktie
omstandigheden in het algemeen slecht. 
Hierdoor wordt de ontwikkeling van deze bedrijfstak geremd. Een goede ontwatering naast de 
toevoer van goed water zijn zowel voor de intensieve als voor de extensieve vormen van tuinbouw 
van groot belang. De centrumfunctie** in de tuinbouw is tot nu toe in Noord-Brabant slechts zwak 
ontwikkeld. Door het heterogene karakter van de tuinbouw (veelheid aan produkten en produktie
methoden) kan zelfs de bestaande concentratie niet voldoende benut worden. Een verdere concen
tratie van veilingen is gewenst maar op zichzelf onvoldoende. Voor tuinbouwbedrijven maar ook 
voor de zogenaamde toeleveringsbedrijven is een goed ontwikkelde centrumfunctie nodig. 
Een aantal der volle-gronds-gewassen kan mechanisch bewerkt en geoogst worden, maar impliceert 
de aanwezigheid van voldoende grote bedrijven. De grote bedrijven in Westelijk Noord-Brabant 
geven in dit opzicht belangrijke aanwijzingen. De belangrijkste afnemers zijn de verwerkende in
dustrieën. 
Een verdere uitbreiding van de tuinbouw in Noord-Brabant ligt in de lijn der verwachtingen. De 
belangrijkste knelpunten worden gevormd door de hiervoren beschreven gebrekkige cultuur
technische omstandigheden en de zwak ontwikkelde centrumfunctie. De moderne tuinbouw vereist 
een verdergaande specialisatie om een zelfstandig bedrijf sterker naar voren te doen komen. 
Bovendien kan een verdere uitbreiding van de tuinbouw, als belangrijke specialisatievorm van het 
gemengde bedrijf, een aparte bijdrage leveren tot een verbetering van de bedrijfsgrootte-structuur 
in de landbouw. 

* Ontleend aan Ir. Lambregts. 'De Tuinbouw en de Ruilverkavelingen'. Rede uitgesproken voor de tuinbouw bond, dec. 1964. 
** Onder centrumfunctie wordt verstaan een complex van verschijnselen en maatregelen waardoor een rationele uitoefening 
van de tuinbouw in een streek wordt bevorderd. 
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De tuinbouw onder glas, een zeer intensieve vorm van tuinbouw, is in Noord-Brabant nog van 
jonge datum. Gezien de hoge geldelijke opbrengsten per oppervlakte-eenheid (kwaliteitsprodukten) 
moet de tuinbouw onder glas als de belangrijkste ontwikkelingsmogelijkheid van het noordbrantse 
groenteteelt-bedrijf worden gezien. 
Voor een toenemende verfijning en intensivering van de tuinbouw is niet alleen meer kapitaal per 
arbeidskracht nodig maar wordt ook een grotere scholing vereist. Dit verzwaart de overgang van 
de landbouw en de extensieve tuinbouw naar de intensieve tuinbouw. 

§ 4. Conclusies 

De titel 'Landbouw en platteland in een stroomversnelling'* van een onlangs gepubliceerde bundel 
artikelen over de landbouw typeert de huidige ontwikkeling van de landbouw. De daarin gesigna
leerde versnelde ontwikkeling zal zich in de komende jaren voortzetten. Dit houdt in dat met een 
voortgaande afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw rekening zal moeten worden ge
houden. In het landbouwbedrijf zelf zal ontwikkeling en toepassing van wetenschap en techniek 
in toenemende mate de bedrijfsvoering bepalen. 
Deze ontwikkeling is nodig wil de landbouw zijn deel krijgen van de algemeen te verwachten wel
vaartsstijging. Ondanks het feit dat de problemen groot en veelvormig zijn hoeft men ten aanzien 
van de noordbrabantse landbouw niet pessimistisch te zijn. De noordbrabantse landbouw heeft zich 
sterker ontwikkeld dan in het welvaartsplan-1950 werd voorzien. Dank zij de ondernemerszin van 
vele brabantse boeren en het goede voorlichtende en coördinerende werk van de boerenstands
organisaties en de rijkslandbouwconsulenten heeft de landbouw een onverwacht aanpassingsver
mogen aan de dag gelegd. 
De landbouw zal, ondanks zijn teruggang als bron van werkgelegenheid in de noordbrabantse 
economie een belangrijke plaats blijven innemen, niet alleen als primaire maar ook als afgeleide 
bron van inkomsten. 
In het voorafgaande is naar voren gekomen dat de moderne ontwikkeling in de landbouw, behalve 
een vergroting der bedrijven naar omvang en produktie, ook een herziening van de bedrijfsvoering 
vereist. 
Op de gemengde bedrijven zal in toenemende mate intensivering en ontmenging moeten worden 
doorgevoerd. Hiermee hangen bepaalde vraagstukken samen, zoals arbeidsorganisatie op het een
mansbedrijf, samenwerkingsvormen en kapitaalvoorziening. Daarbij stelt de huidige landbouw 
specifieke eisen aan de haar toebedeelde ruimte, in het bijzonder voor wat betreft de verkaveling, 
de ontsluiting en de waterbeheersing. De aanwezigheid van grote gave landelijke gebieden waarin 
de verschillende agrarische bedrijfstypen tot volledige ontplooiing kunnen komen is noodzakelijk. 
Een der belangrijkste instrumenten in dit verband zijn de ruilverkavelingen-nieuwe-stijl. 
De tuinbouw stelt soortgelijke, ten dele ook andere eisen. Met name moet hier worden genoemd 
een versterking van de centrumfunctie. 
Daar de stroomversnelling, waarin de landbouw en het platteland zich nu bevinden, ten tijde van het 
agrarische welvaartsplan-1955 nog niet of nauwelijks was waar te nemen is een herziening van dit 
plan thans noodzakelijk. 

* 'Landbouw en Platteland in een stroomversnelling', A. Maris en R. Rijneveld, 1963, De Erven F. Bohn, N .V. Haarlem. 
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HOOFDSTUK 6 

De technische infra-structuur 

A. DE WONINGBOUW 

De woningvoorraad behoort evenzeer tot de technische infrastructuur van een gemeenschap als de 
wegen, de spoorwegen, de kanalen, de drinkwatervoorziening e.d. 
In de na-oorlogse periode vormt de woningbouw bovendien een belangrijk deel van het overheids
beleid dat voor de begeleiding en soms voor de stimulering van de economische bedrijvigheid van 
groot belang is. 
De woningnood vormt de achtergrond voor het na de oorlog gevoerde Rijksbeleid dat niet alleen 
het opheffen van het tekort aan woningen tot doel heeft maar ook gericht is op het handhaven van 
een aanvaardbaar prijsniveau en op een evenwichtige verdeling van de beschikbare woonruimten. 
Deze doeleinden worden met verschillende middelen nagestreefd, o.a. door het verlenen van sub
sidie in de bouwkosten per woning en het reglementeren van de landelijk en provinciaal te bouwen 
woningen naar spreiding, grootte e.d. 
Teneinde nog beter in staat te zijn om tijdens de woningnood prijsopdrijving tegen te gaan treedt 
de overheid, hetzij via de gemeenten op directe wijze en via woningbouwverenigingen onrecht
streeks, tevens op als bouwer en verhuurder van woningwetwoningen en (in de laatste jaren) ook 
van premiewoningen. 

§1. De woningbouw in Noord-Brabant in vergelijking tot die in Nederland 

a. Het aantal gebouJJJde 1voningen 

Hoewel de na-oorlogse bouwactiviteit de woningnood nog niet heeft kunnen oplossen moet de 
bouwbedrijvigheid zowel in Nederland als in Noord-Brabant in vergelijking tot de voorafgaande 
perioden hoog genoemd worden. 
Na de tweede wereldoorlog nam in Nederland het aantal woningen twee maal zo sterk toe als de 
bevolking nl. met 35% tegenover 18%; een verhouding van 2 : 1. 
Desondanks werd de woningnood groter dan tevoren. 
In Noord-Brabant is de discrepantie weliswaar minder groot (een toeneming van de bevolking met 
27% tegenover een vergroting van de woningvoorraad met 49%) maar in beide gevallen lijkt de 
ontwikkeling - oppervlakkig beschouwd - te leiden naar een verruiming van de woningmarkt. 
De hierbovenbedoelde zgn. 'gezinsverdunning' (verschuiving in de richting van kleinere huishou
dens) vormt echter een daaraan tegengestelde tendens. Deze is zelfs van dien aard dat de eerst
genoemde stijging daardoor niet alleen wordt teniet gedaan maar zelfs overtroffen, - hetgeen 
geleid heeft tot aanzienlijke woningtekorten. Dat de woningbouwactiviteit in de laatste decennia 
hoog is geweest blijkt uit enkele cijfers uit de jaren vóór resp. na de 2e wereldoorlog. 
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TOENEMING VAN DE WONINGVOORRAAD IN 

NOORD-BRABANT EN NEDERLAND 1930-1962. 
In Nederland werd de woningvoorraad als volgt 
vergroot (zie ook kaart 54). 

x 1000 ABSOLUUT RELATIEF 

~~ ~ ~ 

In de periode 1930- 1940 met 320474 woningen 
In de periode 1940-1950 met 43499 woningen 
In de periode 1950-1962 met 777165 woningen 

In Noord-Brabant; 
In de periode 1930-1940 met 34582 woningen 
In de periode 1940-1950 met 16811 woningen 
In de periode 1950-1962 met 108209 woningen 

De woningvoorraad van Nederland onderging 
uitbreiding met 17,2% in de periode 1930-1940 
en met 34,9% in de periode 1950-1962. In Noord
Brabant met 19,2% resp. 46,8%. 
De na-oorlogse woningbouw kan men als volgt 
onderscheiden: 
1. woningwetwoningen (financiering met rijks
voorschotten) 
2. premiewoningen (gesubsidieerd) 

1930-1940-1950- 1930-1940- 1950-

3. ongesubsidieerde woningen ('vrije sector').* 
De woningwetwoningen zijn tot nu toe zonder 
uitzondering gecontigenteerd geweest volgens 
een verdelingssysteem gericht op de opheffing van 
de bestaande tekorten ter plaatse. O.a. is daarbij 
het groeitempo van de betrokken provincies als 
criterium gehanteerd. Nochtans kleeft aan dit sys
teem het bezwaar dat, als gevolg van de woning
schaarste, de factor migratie slechts in beperkte 
mate tot gelding kan komen. In deze omstandig
heid nl. worden, in het algemeen gesproken, wo
ningen daar betrokken waar ze worden gebouwd. 
In tabel 53 is voor alle provincies het aantal ge
bouwde woningen cijfermatig weergegeven voor 
wat betreft de periode 1954-1962 (voor de vooraf
gaande jaren zijn gedetailleerde gegevens onvol
doende beschikbaar). 

1940 1950 1962 1940 1950 1962 

NEDERLAND{. 
. . }NOORD-BRABANT 

KAART 54. 

Nr9857 PPD. N-BR. 

DE ABSOLUTE AANTALLEN PER JAAR VOLTOOIDE WONINGEN IN 
NEDERLAND EN IN NOORD-BRABANT(MEI 1945-JANUARI 1964) 

-- VOLT=DE 'NONINGEN 11'1 NEO!:'.RLA.C 
-------- YOLTOOIOE WONINGEN IN ~D-lll!A.a,,t.NT 

Zoals in de tabel is becijferd werden de in Neder
land in de periode 1954 t/m 1962** gebouwde 

* De woningwetwoningen zijn huurwoningen in de lage prijs
klassen, bedoeld voor de financieel minst draagkrachtige groe-

i .-·""'-.-·-._ . ..____,_. pen. Premiewoningen worden op particulier initiatief gebouwd 
en kunnen zowel huur- als eigen woningen zijn en zowel indivi-

./"'-...... /· dueel als in complexen tot stand komen. De in enigerlei vorm 
/ ·-._ . ./ gegeven subsidie ligt niet essentieel lager dan bij de woning-

./' wetwoningen. De ongesubsidieerde woningen worden zonder 

/

./· financiële overheidssteun gebouwd. 
** In de gehele periode mei 1945 t/m 1963 kwamen in Neder

, --·---·--- ---·--- __ land 1093627 woningen tot stand, waarvan 158088 ofwel 14,5% 
o L-""""/""_:'-----'--·---'--·---'--·---'---·--L-_·--L-_·-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-C- in Noord-Brabant. Deze periode is niet verder in het onderzoek 
'9•!1 "6 ", ~ ~9 '!1° ·!11 

' !12 '!Il '!S• ·!>!> ·!la '!1
7 ·~ ·~ ·ao ·e, betrokken omdat omtrent de onderverdeling in woningwet-
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woningen voor 14,1 % in Noord-Brabant gereali
seerd. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de 
woningbouw in Noord-Brabant sinds 1948 in 
het algemeen een regelmatig beloop heeft gehad 
(Zie kaart 55). 
Ook in 1962, een jaar waarin in Nederland de 
woningbouw een terugval vertoonde, handhaafde 
deze zich in Noord-Brabant op het niveau van de 
voorafgaande jaren. De woningbouw in Noord
Brabant maakte in dat jaar dan ook 16,1 % uit 
van het nederlandse totaal. 
Dit resultaat is mede te danken aan de welhaast 
explosieve ontwikkeling van de woningbouw in 
de vrije sector in de laatste jaren. 
Terwijl in 1959 in Noord-Brabant het aandeel 
van de ongesubsidieerde woningen slechts 4,5% 
uitmaakte van het totale aantal gegunde woningen 
(bouwvergunningen), was dit in 1960 reeds toe
genomen tot 21 % en in 1961 zelfs tot 49% . Overi
gens kwam de ongesubsidieerde woningbouw ook 
in andere provincies sterk naar voren, met name 
in Gelderland, Utrecht en Drente. 
Tabel 54 maakt duidelijk dat in de provincie 
Noord-Brabant het aantal (goedkope) gesubsi
dieerde woningen (woningwet- en premiebouw) 
in de jaren 1961 en 1962 is afgenomen van 
10792 in 1960 tot 8179 in 1961en6815 in 1962.* 
Daar staat een verruiming van de woningmarkt 
althans een inhalen van de achterstand tegenover, 
met als nevenvoordeel dat in belangrijke mate 
woningbouw tot stand kwam in gebieden die 
daaraan door hun economische ontwikkeling 

* Dit betreft de primaire toewijzingen die in de praktijk in de 
loop van het jaar plegen te worden vergroot. 
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BOUWDE WONINGEN IN DE PERIODE 1954 -1962. 

NOORD - BRABANT. 
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grote behoefte hadden (o.a. het dynamische Zuid-Oost-Brabant). Op kaart 56 is de verdeling 
van de woningbouw over de 3 groepen aangegeven in de periode 1954--1962 zowel voor Noord
Brabant als voor Nederland. 

TABEL 54. NOORD-BRABANT 
Verdeling van de bouwvergunningen voor woningen in de jaren 1954 tot 1961 in procenten over de bouw
categorieën. 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
totaal 

1954-'61 

woning w.w. 42,3 36,2 42,0 42,3 44,0 39,3 36,0 24,8 37,1 
premie won. 57,7 63,8 58,0 57,7 53,3 56,2 43,0 26,2 48,7 
vrije sect. 2,7 4,5 21,0 49,0 14,2 

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

abs. totaal 6967 7933 9164 11220 12629 12010 12979 19124 92026 

b. Het provinciale woningtekort 

Hoe interessant het beloop van de woningbouw op zich zelf ook mag zijn, relevanter nog is een 
beschouwing van het tekort aan woningen. Op het opheffen van dit tekort is de bouwactiviteit 
immers mede gericht. 

Uit een vergelijking van het aantal woningbehoevende huishoudingen en alleenstaanden met de 
beschikbare woningvoorraad in de jaren 1947, 1956 en 1960 komt naar voren, dat het woning
tekort in Noord-Brabant enigszins groter is dan in Nederland in zijn totaal en tevens dat dit ge
durende de gehele na-oorlogse periode zo is geweest.* 
Het tekort aan woningen in Noord-Brabant bedroeg in 1960 bijna 29000, overeenkomende met 
ruim 9% van de totale woningvoorraad in de provincie. 
Het is geruststellend dat de cijfers uit tabel 55 wel wijzen op een inhalen van de achterstand die 

TABEL 55. NEDERLAND EN NOORD-BRABANT 
Het statistisch woningtekort 1947, 1956 en 1960. 

Nederland Noord-Brabant 

1947 1956 1960 1947 1956 1960 

aantal huishoudens 2254436 2604275 2812749 235777 288211 325526 
alleenwonende alleenstaanden 77042 124594 173143 3813 6320 9377 
alleenstaanden-hoofdbewoner 42847 69388 77393 3238 4751 5181 

tot. woningbehoevenden 2374325 2798257 3063285 242828 299282 340084 

tot. woningvoorraad 2094598 2546314 2823685 208313 269648 311128 

woningtekort 279727 251943 239600 34515 29634 28936 

tekort in % van woningvoorraad 13,35 9,89 8,49 16,57 10,99 9,30 

Noord-Brabant nog steeds blijkt te bezitten. Anderzijds is het onbevredigend dat de toewijzingen 
van woningwetwoningen aan Noord-Brabant laag zijn in verhouding tot het nederlandse gemiddel-

* Dit is ook nog het geval, zij het in mindere mate, indien het woningtekort wordt becijferd naar de zgn. 'gedwongen in
woningen' . 
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de. Dit geldt vooral omdat thans ook de ongesubsidieerde woningbouw stringent gelimiteerd is*. 
Uit een oogpunt van woningtekort vraagt de positie van Noord-Brabant in de naaste toekomst de 
volle aandacht. Er is een vrij directe relatie tussen bevolkingsgroei en woningbehoefte. Aan de 
woningvoorziening van een provincie met een bevolkingsgroei die in toenemende mate uitgaat 
boven het Rijksgemiddelde, worden in deze tijd van woningtekort zeer zware eisen gesteld. Ter 
illustratie mogen de volgende cijfers dienen: 

Aandeel van Noord-Brabant in de bevolkingstoeneming van Nederland 

periode 1947-1960 = 17,5% 
1960-1970 = 21,5% 
1970-1980 = 22% 

c. Een raming van de 1voningbehoefte in de toekomst 

Een prognose betreffende het aantal te bouwen woningen staat in nauw verband met de aanwas van 
de bevolking. 
Juister gezegd wijst zij in de eerste plaats de toeneming aan van het aantal huishoudens en het aantal 
woningbehoevende alleenstaanden, vervolgens is zij gericht op het inhalen van de achterstand en 
tenslotte houdt zij rekening met het vervangen van woningen ten gevolge van sanering e.d. 

1. De toeneming van het aan tal volledige en onvolledige huishoudens en het inhalen 
van de achterstand 

Voor een raming van de woningbehoefte in de komende jaren en decennia is gebruik gemaakt van 
recente berekeningen omtrent de demografische ontwikkeling van Noord-Brabant. 
Met name is de toeneming van het aantal huishoudens afhankelijk gesteld van het (groeiende) aantal 
vrouwen van 20 jaar. Dit aantal kan rechtstreeks uit het bevolkingsbeloop worden afgeleid evenals 
de omvang van de tweede groep, de alleenstaande woningbehoevenden. 
De resultaten van de berekeningen zijn in tabel 56 neergelegd. 

TABEL 56. NOORD-BRABANT 
De woningbehoefte in de periode 1947-1980 in verband met de omvang en samenstelling van de bevolking. 

Tot. bev.l vr. 20 j.1 vr. 20 j. e.o. huish. huish. woning- tot. woning-
Datum 1947 = 100 e.o. in% in% abs. behoev. behoefte 

abs. rel. tot. bev. vr. 20 j. e.o. alleenst. abs. rel. 

31-5-'47 1180000 100 334000 28,3 70,7 236000 7000 243000 100 
30-6-'56 1380000 117 392000 28,4 73,5 288000 11000 299000 123 
31-5-'60 1496000 127 426000 28,5 76,5 326000 15000 341000 140 
31-12-'65 1677000 142,1 483000 28,8 78,5 379000 20000 399000 164 
31-12-'70 1850000 156,7 546000 29,5 80,0 437000 30000 467000 192 
31-12-'75 2030000 172,0 617000 30,4 81,0 500000 42000 542000 223 
31-12-'80 2212000 187,4 688000 31,1 82,0 564000 56000 620000 255 

1 Incl. gestichtsbevolking. 

Blijkens deze tabel zal de woningvoorraad in Noord-Brabant per 1 jan. 1971 circa 467000 moeten 
omvatten indien men er van uit gaat dat op die datum de achterstand (in 1963 nog circa 29000 
woningen) moet zijn ingehaald. 
Aangezien de woningvoorraad per 1 jan. 1963 in totaal 339333 woningen omvatte wil dit zeggen 
dat tussen 1963 en 1971, een periode van 8 jaar, in totaal rond 127700 woningen gebouwd moeten 
worden, ofwel gemiddeld circa 16000 per jaar. Dit getal is samengesteld uit± 12500 woningen voor 
de toeneming van het aantal huishoudens en ± 3500 voor het inhalen van de achterstand. 

* Sinds 1960 resp. medio 1961 is zowel de premie- als de vrije sector-bouw aan jaarlijkse contingenten gebonden. 
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2. Vervanging van woningen 

In het bouwprogram dient ook opgenomen te worden de woningbouw in het kader van de krot
opruiming*. 
Blijkens het jaarverslag van de centrale directie van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouw
nijverheid zijn de op vervanging gerichte toewijzingen gebaseerd op de uitkomsten van de woning
telling 1956. Van de vóór 1906 in Nederland gebouwde woningen bleek het aandeel van Noord
Brabant ongeveer 10% te bedragen. 
Op grond daarvan zijn van de zowel in 1962 als in 1963 te verdelen 12600 woningen er 1260 toe
gewezen aan deze provincie. 
In de bovengenoemde nota is gesteld dat het jaarlijkse kwantum voor de eerstkomende jaren dient 
opgevoerd te worden tot 15000. Nemen we aan dat 10% van dit aantal aan Noord-Brabant blijft 
toevallen dan zullen in deze provincie 1500 woningen aan het primair berekende getal van 16.000 
woningen moeten worden toegevoegd. Dit wil zeggen dat tussen 1963 en 1971 in Noord-Brabant 
± 17500 woningen per jaar gebouwd zullen moeten worden, in verband met de groei van de be
volking, het inhalen van de huidige achterstand en het vervangen van bestaande woningen. 
In 1963 werden 13735 woningen gebouwd, derhalve slechts juist voldoende voor de toeneming van 
het aantal huishoudens en de vervanging van krotwoningen. 
In 1964 echter werd de woningbouw opgevoerd tot 17.377 woningen, bestaande uit 6000 woning
wetwoningen, 4317 premiewoningen en 7060 woningen in de vrije sector. 
Er van uitgaande dat deze versterkte woningbouwactiviteit in de komende jaren zal worden voort
gezet mag verwacht worden dat de woningvoorraad in Noord-Brabant omstreeks 1970 in het alge
meen in overeenstemming zal zijn met de behoefte. 

3. De periode 1970-1980 

Het is uiteraard van belang na te gaan wat de bouwactiviteit ten behoeve van de woningbouw zal 
zijn indien in 1970 de heersende woningnood inderdaad zou zijn ingelopen. 
Wederom met inbegrip van de alleenstaanden maar thans met voorbijzien aan de vervanging van 
oude woningen, blijkt de woningbehoefte in Nederland als geheel enigszins te zullen afnemen. 
In Noord-Brabant zal dit echter niet het geval zijn. Dit houdt verband met het verschil in bevolkings
samenstelling, hetwelk voor Noord-Brabant resulteert ineen grotere vermeerdering van het aantal 
huishoudens dan in Nederland als geheel. 

TABEL 57. NOORD-BRABANT EN NEDERLAND 
Toeneming van het aantal woningbehoevende eenheden 1970-1980. 

periode 

1970-1975 
1975-1980 

Noord-Brabant 
tot. per jaar 

75000 
78000 

15000 
15600 

Nederland 
tot. per jaar 

346000 
343000 

69200 
68600 

Noord-Brabant 
in % van Neder!. 

21,6 % 
22,7 % 

In tabel 57 is aangegeven de toeneming van het aantal volledige huishoudens en woningbehoevende 
alleenstaanden, tezamen in de periode 1970-1980, zowel voor Noord-Brabant als voor Nederland. 
Het aandeel van Noord-Brabant in de noodzakelijke woningbouw van het land bedraagt 15000 à 
15500 woningen per jaar ofwel circa 22% *. 
Het aantal na 1970 te vervangen woningen in Nederland en Noord-Brabant is niet bekend. 
Indien men er van zou uitgaan dat het 'vervangingsprogramma' na 1970 overal in Nederland op-

* Het opruimen van noodwoningen kan door de geringe aantallen buiten beschouwing blijven. 
** Indien de alleenstaanden niet in aanmerking worden genomen bedraagt het aandeel van Noord-Brabant zelfs 26% . Het 
bouwprogramma van N. Brabant is derhalve in werkelijkheid nog 'zwaarder' dan reeds uit de cijfers van de tabel kan worden 
afgeleid. Men mag edmmers van uitgaan dat niet alle alleenstaanden een woning zullen betrekken. 
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nieuw met 25% zou worden opgevoerd, zullen ten behoeve van vervanging in Noord-Brabant 
jaarlijks ± 1900 woningen extra gebouwd moeten worden. 
Uitgaande van de bovenstaande tabel zullen tussen 1970 en 1980 in Noord-Brabant 17000 à 18000 
woningen per jaar moeten worden gebouwd. 
Het merkwaardige feit doet zich derhalve voor dat, zelfs na het inhalen van de thans nog grote 
achterstand, na 1970 de woningbouw in Noord-Brabant zonder beperking in hetzelfde tempo zal 
moeten doorgaan. 
Dit is een gevolg van de demografische ontwikkeling in deze provincie, die nl. vanaf 1970 een 
zodanig grote toeneming van het aantal huishoudens veroorzaakt dat in de periode 1970-1980 het 
opgevoerde bouwprogramma onverminderd moet worden voortgezet om bij die toeneming in de 
pas te blijven. 

§2. De woningbouw in de 4 gewesten van Noord-Brabant 

a. Het aantal gebou1JJde 1voningen 

Geheel in overeenstemming met het beeld van de bevolkingsgroei heeft het gebied Zuid-Oost
Brabant het grootste aantal woningen gebouwd, ook in relatieve zin. Op de 2e plaats volgt het 
gebied Noord-Oost-Brabant - eveneens in overeenstemming met de plaats van dit gebiedsdeel in 
het groeibeeld van de provincie. 
West-Brabant en Midden-Brabant hadden van 1954-1961 naar verhouding een ongeveer even 
sterke bevolkingsgroei. Terwijl echter West-Brabant met zijn woningbouw bijna het provinciale 
gemiddelde haalde, bleef Midden-Brabant daar onder (zie tabel 58). 

TABEL 58. NOORD-BRABANT 
Aantal gebouwde woningen in de gewesten en deelgebieden van Noord-Brabant in de periode 1954-1961per1000 
van het gemiddelde inwonertal. 

gem. inwonertal 

Gebieden woning- premie vrije totaal absoluut (1954 + 1961) 
wet sector totaal 

2 

Eindhoven e.o. 30,2 36,8 10,0 77,0 18357 238000 
Helmond e.o. 31,0 28,2 7,0 66,2 4286 65000 
Peel 19,4 27,0 5,4 51,8 2908 56000 
Kempen 13,2 40,6 16,5 70,3 2405 34000 
Valkenswaard e.o. 20,0 36,0 12,5 68,5 2676 39000 

Zuid-Oost 26,5 34,0 9,5 71,0 30632 432000 

's-Hertogenbosch e.o. 24,5 31,0 7,0 62,5 9855 158000 
Oss e.o. 25,2 36,0 11,0 72,2 4397 61000 
Veghel-Uden 18,2 32,0 12,0 62,2 4648 75000 
Land v. Cuyk 16,3 34,2 10,3 60,8 3115 51000 

Noord-Oost 21,5 32,5 9,5 63,5 22015 345000 

Tilburg e.o. 19,6 23,4 5,0 48,0 11094 230000 
Langstraat 28,0 40,2 11,3 79,5 2781 35000 
L. v. H. en Altena 26,4 25,0 3,0 54,4 1689 31000 

Midden 21,4 26,5 5,5 52,4 15564 296000 

Breda e.o. 24,2 30,8 11,0 66,0 12775 193000 
B. o. Z.-Roosend. 24,5 30,5 6,5 61,5 8295 135000 
Kleigebied 14,8 17,0 2,5 34,3 1865 54000 

West 23,2 29,0 8,0 60,2 22935 382000 

Tot. provincie 23,4 30,8 8,2 62,4 91146 1458000 
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De tabel maakt duidelijk dat het hoge totaal-cijfer voor Zuid-Oost bewerkstelligd is door een 
bouwactiviteit die voor alle woningsoorten boven het provinciale gemiddelde uitging. 
Noord-Oost bereikte zijn tweede plaats ondanks een naar verhouding gering aantal woningwet
woningen; zijn aandeel in de premie- en de vrije sectorbouw lag echter boven het provinciale ge
middelde. 
West-Brabant benaderde in alle bouwcategorieën het provinciale gemiddelde. 
Midden-Brabant tenslotte bouwde - naar verhouding - evenveel woningwetwoningen als Noord
Oost maar, anders echter dan laatstgenoemd gebiedsdeel, vermocht het zijn handicap niet door een 
versterkte premie- en vrije sectorbouw in te lopen. 

De deelgebieden 

In verband met de functie van economische graadmeter die aan de premie- en vrije sectorbouw kan 
worden toegekend is het interessant te zien dat de zwaartepunten van deze beide bouwcategorieën, 
op een enkele uitzondering na (Langstraat), alle in Oost-Brabant liggen. 
Bovenaan staan in dit opzicht de Kempen, de Langstraat, Valkenswaard e.o., Oss en Eindhoven e.o. 
Zeer lage posities worden ingenomen door het West-Brabantse Kleigebied, het land van Heusden 
en Altena en de streek Tilburg en omgeving. Opvallend is dat de prestaties ten aanzien van de 
woningwetbouw slechts hier en daar parallel gaan aan die in de premie- en vrije sector. 
Duidelijk is dit wel het geval in Eindhoven, de Langstraat, Tilburg, de Peel en het Kleigebied 
van West-Brabant. 
Geringe aantallen woningwetwoningen konden slechts worden gebouwd in de Kempen, Veghel
Uden en het Land van Cuyk. 
Naar verhouding kwamen veel woningwetwoningen tot stand in het Land van Heusden en Altena. 

b. De 1voningtekorten 

Indien men nagaat welke resultaten de bouwactiviteiten hebben gehad voor de woningtekorten in 
de gewesten en deelgebieden blijkt het volgende 

Het gebied Zuid-Oost bouwde in alle opzichten het grootste aantal woningen maar wijst desondanks 
het grootste tekort aan. In de deelgebieden Eindhoven en Helmond zijn de tekorten het grootst 
van de gehele provincie. 

Het gebied Midden-Brabant bouwde per 1000 inwoners het kleinste aantal woningen en heeft dan ook, 
na het gebied Zuid-Oost, het grootste woningtekort. 
Het deelgebied Tilburg e.o. wijst in Midden-Brabant het grootste tekort aan. In dit opzicht neemt 
het, na Eindhoven e.o. en Helmond e.o., in de provincie de 3e plaats in. 

In West-Brabant en Noord-Oost-Brabant zijn de woningtekorten relatief kleiner dan gemiddeld in de 
provincie. 
Uit een oogpunt van woningtekort is de toestand het gunstigst in het Land van Heusden en Altena, 
in het Land van Cuyk en in het West-Brabantse Zeekleigebied (zie tabel 59). 

Indien men het woningtekort in gemeente-typologisch verband onderzoekt valt het structurele 
beeld van het woningtekort binnen de provincie gemakkelijk te onderkennen: in alle gewesten 
komen de stedelijke gebieden met de ongunstigste cijfers naar voren. De groep van grote steden 
telt ongeveer 1 /3 deel van het totaal aantal huishoudens in de provincie maar heeft meer dan de 
helft van het totale aantal inwonende huishoudingen (zie tabel 60). 

Het is duidelijk dat hierin een belemmering gelegen is voor de ontwikkeling van de grote gemeenten 
met name ook voor de ontwikkeling van de dienstensector die, tot op zekere hoogte, een typisch 
stedelijke tak van werkgelegenheid is. 
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TABEL 59. NOORD-BRABANT 
Het woningtekort in de gewesten en deelgebieden gerekend naar het aandeel van de inwonende huishoudens - 1960. 

totaal aantal inwonende 
inwonende huis-

Gebieden 
huishoudens huishoudens 

houdens in % van 
het totaal 

Eindhoven e.o. 56390 2826 5,0 
Helmond e.o. 14741 751 5,1 
Peel 10990 386 3,5 
Kempen 6675 240 3,6 
Valkenswaard e.o. 8330 367 4,4 

Zuid-Oost 97126 4570 4,7 

' s-Hertogenbosch e.o. 34219 1220 3,6 
O ss e.o. 13137 385 2,9 
Veghel-Uden 14758 359 2,4 
Land van Cuyk 9963 137 1,4 

Noord-Oost 72077 2101 2,9 

Tilburg e.o. 50661 2399 4,7 
Langstraat 8208 266 3,2 
Land van Heusden en Altena 7509 96 1,3 

Midden 66378 2761 4,2 

Breda e.o. 45248 1735 3,8 
Bergen op Zoom-Roosendaal 32036 950 3,0 
Zeekleigebied 12661 279 2,2 

West 89945 2964 3,3 

Totaal Noord-Brabant 325526 12396 3,8 

TABEL 60. NOORD-BRABANT 
Aandeel van de inwonende huishoudens, gemeente-typologisch onderscheiden - 1960. 

aantal 
aantal inwonende 

Typen van gemeenten huishoudens 
inwonende huishoudens in % 

huishoudens van het totaal 

agrar. platteland 20553 360 1,8 
pendel woongemeenten 50365 1272 2,5 
kl. reg. ind. gemeenten 25553 769 3,0 
gr. reg. ind. gemeenten 35877 1062 3,0 
kleine steden 39697 1633 4,1 
grote steden 112991 5978 5,3 
stadsgewesten 153501 7300 4,7 

provincie 325526 12396 3,8 
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B. DE VERKEERSWEGEN IN NOORD-BRABANT 

§ 1. Inleiding 

In het Welvaartsplan 1950 is verbetering van de verkeerssituatie in Noord-Brabant als industriële 
vestigingsfactor een primaire eis genoemd. 
Het bestaande verkeerswegensysteem werd onvoldoende geacht ter begeleiding van de nagestreefde 
economische ontwikkeling. De in 1952 geconstateerde ongunstige verkeerssituatie in Noord
Brabant was mede het gevolg van het achterblijven van de rijkswegenbouw in Noord-Brabant in 
de periode vóór de 2e wereldoorlog. In de periode 1930-1947 werd in Nederland in totaal 475 km 
rijkswegen gebouwd, waarvan slechts 18,9 km - ofwel 3,6% in Noord-Brabant. Zoals kaart 
57 laat zien vonden in die periode de grootste werken op het gebied van de wegenbouw plaats 
in de Randstad Holland, waar toen de grootste knelpunten zaten. 
Na de oorlog hebben zowel het Rijk als de provincie hun inspanningen op het gebied van de 
wegenbouw vergroot. 
In de periode 1947-1962 werd in Nederland 956 km rijbaanlengte gerealiseerd, waarvan 180 km 
(18,8%) in Noord-Brabant. Vooral vanaf 1957 kan van een verhoogde activiteit worden gesproken. 
Terwijl nl. in de periode 1947-1957 door het Rijk gemiddeld 7 km rijbaanlengte per jaar werd 
uitgevoerd, is dit in de periode 1957-1962 opgelopen tot gemiddeld 21 km per jaar, derhalve tot 
het 3-voudige. 
Het provinciaal bestuur had reeds in 1955 zijn inspanningen op het gebied van de provinciale 
wegenbouw aanzienlijk vergroot. 
Vanaf dat jaar is het beleid gericht geweest op een program van 30 à 35 km aan te leggen of te 
reconstrueren provinciale wegen per jaar. 
Deze inspanningen van het Rijk en de Provincie hebben evenwel niet kunnen voorkomen dat het 
rijkswegennet en in mindere mate ook het provinciale wegennet te zwaar met verkeer belast zijn 
geraakt. 
In het algemeen gesproken houdt dit verband met de onverwacht sterke motorisering van het weg
verkeer in Nederland in het laatste decennium, waardoor Nederland in alle opzichten door de 
automobiel werd overrompeld. 
Tot nu toe is de toeneming van de motorisering en zijn gevolgen voor het wegverkeer steeds 
onderschat. 
De in 1953 door rijksinstanties opgestelde prognose voor het jaar 1970 was reeds in 1960 door de 
feiten achterhaald. Desondanks is Nederland met 1 auto per 12 inwoners in 1964 nog steeds een 
der minst gemotoriseerde landen van West-Europa. 

Ten aanzien van de huidige ongunstige verkeerssituatie van Noord-Brabant moet worden gecon
stateerd dat de activiteit van het Rijk t.a.v. de wegenbouw in de jaren na de 2e wereldoorlog niet 
adaquaat geweest is aan de stormachtige industriële ontwikkeling van de provincie. 
Mede tengevolge van de economische ontwikkeling is de jaarlijkse toeneming van het verkeer op 
de rijks- en provinciale wegen in Noord-Brabant in deze periode groter geweest dan gemiddeld 
in Nederland, nl. 10% tegenover 8%. 
Het gevolg is dat het verkeerswegennet van Noord-Brabant thans voor een belangrijk deel met 
verkeer overbelast is geraakt en dat Noord-Brabant de twijfelachtige eer geniet de verkeerson
veiligste provincie van Nederland te zijn geworden. 
In 1962 verloren in Nederland 2073 personen het leven tengevolge van verkeersongevallen, waar
van 368 ofwel 18% in Noord-Brabant. Dit percentage krijgt betekenis als men weet dat het wagen
park van Noord-Brabant slechts 10% bedraagt van dat van Nederland, de lengte van het wegennet 
13% en de bevolking eveneens 13% t.o.v. het Land. 
Het is gewenst een permanent en doelgericht verkeersonderzoek in te stellen met het doel maat
regelen te treffen om de steeds toenemende onveiligheid op de verkeerswegen te bestrijden. 
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OPENGESTELDE WEGVAKKEN VAN HET RIJKSWEGENPLAN IN NEDERLAND 
PER TIJDVAK. RESP. 1925 -1944, 1945-1956 EN 1957 -1963. 
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§2. De rijkswegen 

a. De belasting van het net 

Uit een recente studie van de Provinciale Planologische Dienst* is gebleken dat in 1962 niet minder 
dan 151 km ofwel 46% van de in het onderzoek betrokken rijkswegen (volgens de door die dienst 
gehanteerde maatstaven) als overbelast was aan te merken, deels zelfs in ernstige mate. (Zie kaart 58) 

PROVINCIE NOORD BRABANT 
BELASTING RIJKSWEGEN 1962 
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Deze zware belasting van de hoofdwegen komt tot uiting in een lage gemiddelde rijsnelheid van de 
weggebruiker en - zoals reeds is vermeld - in hoge ongevallencijfers. 
Volgens een door de Provinciale Planologische Dienst van Noord-Brabant samengestelde prognose 
zal het aantal automobielen in Noord-Brabant vooralsnog in versnelde mate blijven toenemen. 
Tenminste zal er van moeten worden uitgegaan dat het autopark in 1970 het 2,6-voud zal bedragen 
ten opzichte van 1960 en in 1975 het 3,5-voud. De toeneming van de verkeersintensiteit op de 
wegen zal daarmee volgens de berekeningen gelijke tred houden en alle tekenen wijzen er op dat 
binnen enkele jaren, dat wil zeggen omstreeks 1970, de omstandigheden zich tot een onhoudbare 
situatie zullen toespitsen indien niet snel ingrijpende maatregelen worden getroffen. De omvang 
van de verkeersstromen, zal volgens de berekeningen, in 1970 zo groot zijn geworden dat practisch 
het gehele rijkswegennet met overbelasting wordt bedreigd (zie kaart 59). 
Het sterk toenemende verkeer kan slechts door wegen met een zeer grote capaciteit en veiligheid 
worden verwerkt, dat wil zeggen door autosnelwegen ( dubbelbanige autowegen met vrije kruisin
gen). Nu is de lengte aan autosnelwegen in Noord-Brabant klein, nl. 55 km van de totale lengte aan 
rijkswegen zijnde ± 330 km (zie tabel 61 en kaart 60). 
Het rijk staat daarom voor de taak in zeer korte tijd het gehele primaire wegennet in deze provincie 
in te richten met autosnelwegen. 
De berekeningen hebben bovendien uitgewezen dat deze autosnelwegen na aanleg zo hoge ver-

* Rapport betreffende het wegverkeer in Noord-Brabant, juni 1964. 
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VERKEERSINTENSITEIT OP RIJKSWEGEN IN 1970 (2.• x 1•60) 
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keersintensiteiten te verwerken krijgen dat 
zij waarschijnlijk voor een deel als dub
belbanige 2 X 3-strooks wegen aangelegd 
zullen moeten worden (zie ook tabel 62). 

b. De knelpunten 

De grootste knelpunten zijn op dit ogen
blik de weg Tilburg-Breda-Bergen op Zoom, 
de weg Leende-Weert, de weg Heesch
Grave, de weg Breda-Antwerpen, het weg
stuk Vught-Best als mede' s-Hertogenbosch, 
welke stad zich in de laatste jaren van een 
belangrijk knooppunt heeft ontwikkeld tot 
een tijdens de spitsuren onontwarbare 
knoop. 
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Lengte autosnelwegen 30 sept. 1963. 

provincies 

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

Totaal 

lengte in km percentage 

0 
0 
0 
0 

118 
95 
64 

146 
0 

55 
19 

497 km 

0 
0 
0 
0 

= 23 
= 19 
= 13 
= 30 
= 0 
= 11 
= 4 

= 100% 

Binnen enkele jaren zullen zich nog meer overbelaste wegen aandienen, zoals de weg langs de 
Zuid-Willemsvaart en de weg Breda-Moerdijk, waarin met name de Moerdijkbrug reeds een ge
vaarlijke flessehals is geworden. 

c. De bruggen over de grote rivieren 

In de niet verre toekomst dreigen de grote rivieren opnieuw een belemmering te gaan vormen voor 
het naar en door Noord-Brabant rijdende verkeer. De bruggen bij Grave en Moerdijk zijn reeds 
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TABEL 62. AUTOSNELWEGEN in Europa.1 

Totale lengte in km. opengesteld 
Landen 

in 1963 31 dec. 1953 31 dec. 1963 

Duitsland 2131,3 (mrt '53) 3076,9 141,1 
Oostenrijk 19,2 287,6 16,0 
België 47 217 10 
Denemarken 81,4 34,5 
Frankrijk 53,9 348 107 
Italië 379,2 1418,7 61 
Nederland 126 506 27,7 
Portugal 13 48 12 
Verenigd Koninkr. 470,7 150,5 
Zweden 176,3 36,8 
Zwitserland 78 53 

Totaal 2769,6 6708,6 649,6 

1 10e jaarrapport van de Europese conferentie van Ministers van Verkeer, april 1964. 

thans zwaar met verkeer belast en van de brug bij Hedel zal binnen enkele jaren hetzelfde gezegd 
kunnen worden. In 1960 passeerden tussen Moerdijk en Grave rond 33000 motorrijtuigen per dag 
de brabantse rivierenbarriére. Volgens berekeningen van de Provinciale Planologische Dienst zal in 
1980 het rivierenoverschrijdende verkeer tot 230000 motorrijtuigen per dag zijn toegenomen, het
geen impliceert dat in dat jaar in totaal tenminste 8 à 9 oeververbindingen aan de riviergrens be
schikbaar moeten zijn. Dat wil zeggen dat voordien een 4 à 5-tal bruggen gebouwd zullen moeten 
worden. Slechts van 2 dezer is de plaats bepaald, nl. een brug over de Volkeraksluizen nabij Willem
stad en een brug over de Maas bij Ravenstein. 

d. De staatsgrenzen 

In 1950 werd in het kader van de Verenigde Naties een gecoördineerd wegenplan ('Europawegen') 
geconcipieerd (zie kaart 61). 
Van belang is dat van de 12 op Nederlands grondgebied ontworpen wegen er 7 de provincie Noord
Brabant kruisen. Het streven zal er op gericht moeten zijn de grote internationale wegverbindingen 
spoedig te realiseren. Tot nu toe kwam slechts één grensoverschrijdende autosnelweg tot stand: 
Hoek van Holland-Arnhem-Oberhausen (E-36). Aan een tweede verbinding met Duitsland wordt 
thans gebouwd: Eindhoven-Venlo-Oberhausen (E-3). Ook in België schenkt men veel aandacht 
aan de verbindingen met Duitsland. De autosnelweg Antwerpen-Luik-Aken (Keulen) kwam in 1964 
geheel gereed; het ligt in het voornemen een tweede verbinding spoedig aan te pakken, nl.: 
Antwerpen-Eindhoven-Oberhausen (E-3). Grote Benelux-verbindingen kwamen tot nu toe niet tot 
stand. De internationale verbinding Utrecht-Breda-Antwerpen (E-37 en E-10) moet het ten zuiden 
van Breda nog steeeds doen met een 2-strooksweg voor gemengd verkeer. De Zoomweg, als ver
binding tussen de twee grootste havens van het continent de meest typische Benelux-verbinding, 
zal in Nederland gedeeltelijk worden aangelegd en in België naar het schijnt, vooralsnog in het 
geheel niet. 
Toch doet men goed om op het stuk van de internationale wegverbindingen niet achter te raken bij 
de staatkundige ontwikkelingen. De eerste etappe op de weg naar de volledige onderlinge vrij
making van de handel binnen de E.E.G. zal op 1 januari 1964 zijn afgelegd. Als de plannen slagen 
zal de 2e etappe op 1 januari 1968 zijn beëindigd terwijl op 1 januari 1973 de Euromarkt een feit 
zal zijn. · 
Voor wat de Benelux betreft is de liberalisatie van het vervoer eveneens van groot belang. Reeds in 
1965 zal het gehele Benelux-gebied één vervoersmarkt vormen voor de ondernemers uit elk der 3 
Beneluxlanden. 
Het is wenselijk dat zaken als deze meer expressie zullen krijgen in het wegenbouwbeleid. 
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Reeds nu is de omvang van het grensoverschrijdende goederenvervoer zowel naar België als Duits
land sterk gestegen. Hoewel in dit opzicht het vervoer per schip overheersend is, is van belang dat 
de toeneming van het vervoer over de weg relatief het grootste is (zie kaart 62). 
Naar gewicht gerekend bedroeg de toeneming in de periode 1955-1961 aan de belgische grens 
circa 137% en aan de duitse grens 205% (per jaar komt dit neer op gemiddeld 15% resp. 19%). 
De toeneming van het grensoverschrijdende goederenvervoer gaat vrij ver uit boven die van het 
wegverkeer zelf aan de grenzen. Deze komt nl. overeen met de gemiddelde groei op het brabantse 
net van hoofdwegen (10% per jaar). Het is niet mogelijk de toekomstige ontwikkeling van het 
verkeer over de rijksgrenzen nauwkeurig te voorspellen. Bij een voortzetting van de huidige groei 
van het wegverkeer zullen in 1975 per dag circa 60000 motorrijtuigen de belgisch-nederlandse 
grens overschrijden (tegenover 15000 in 1960). Hiervoor zal een vrij groot aantal grensoverschrij
dende verbindingen beschikbaar moeten zijn, bijv. 2 à 3 primaire en een 10-tal secundaire en 
tertiaire verbindingen. Het is zeer wel denkbaar dat de verkeersrelatie met België sterker zal toene
men, -waartoe de huidige groei van het grensoverschrijdende goederenvervoer alle aanleiding geeft. 
Indien men zou uitgaan van de veronderstelling dat omstreeks 1975 de verkeersrelatie met het 
Noorden (aan de rivierenbarrière) even sterk zou zijn als met België zouden in dat jaar niet 
60000 maar omstreeks 140000 motorrijtuigen de grens passeren. Een dergelijk aantal zou de aan
wezigheid van een uitgebreid net van primaire, secundaire en tertiaire wegen vereisen. Om de ge
dachten te bepalen: 4 à 5 primaire en een 15-tal secundaire en tertiaire wegen. 

e. Het 1200-km plan van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de ontJVerp-JVet op het R!Jks1vegenfonds 

Het Rijkswegenplan-1958 voorziet in de aanleg van 184 km (nieuwe) rijkswegen in Noord-Brabant 
(zie kaart 63). 
Het in 1961 door de Minister van Verkeer en Waterstaat bekend gemaakte 1200 km-plan voegde 
aan deze lengte nog eens 260 km nieuwe rijkswegen toe (zie kaart 64) . 
Hiermee heeft het Rijk zich een geheel nieuwe basis verschaft voor het wegenbouwbeleid in de 
naaste toekomst. Het plan is bedoeld voor de periode 1960-1975, derhalve voor een periode van 15 
jaar. Dit is niet geheel in overeenstemming met de berekeningen van het meergenoemde rapport van 
de Provinciale Planologische Dienst, die immers resulteerden in een overbelasting van 300 km van 
het rijkswegennet reeds in 1970. 
De rijkswaterstaat heeft echter op het ogenblik of neemt binnenkort ook projecten onder handen 
die van het 1200 km-plan geen deel uitmaken. (Den Bosch-Grave, Eindhoven-Weert e.a.). 
Voorts is het noodzakelijk te achten dat bepaalde andere wegen van het rijkswegenplan eveneens tot 
uitvoering zullen komen, zoals de verbinding Tilburg-Gorinchem e.a. (zie kaart 65). 
Indien ook deze werken in de berekeningen worden opgenomen zal het voor de Rijkswaterstaat 
tussen 1960 en 1975 uit te voeren program een (rijbaan) lengte omvatten van in totaal circa 730 km, 
ofwel gemiddeld 48 km per jaar. Dit nu komt neer op bijna het 4,5-voud van het bouwtempo van 
194 7-1962 en op meer dan een verdubbeling van het (reeds versnelde) tempo in de periode 19 5 7-1962. 
In structureel opzicht houdt het plan aanzienlijke verbeteringen in. Twee noord-zuid-verbindingen 
van internationale betekenis zullen de provincie doorkruisen: resp . de verbinding Den Haag
Bergen op Zoom-Antwerpen (Zoomweg) en Arnhem-Eindhoven. Van groot belang is voorts de 
ten zuiden van de bestaande weg Bergen op Zoom-Breda-Tilburg geprojecteerde autosnelweg
een nieuwe Oost-West-as langs de stedenrug. 
Van groot belang is overigens dat de tracés van de nieuwe wegen spoedig door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat zullen worden vastgesteld. 

In september 1964 is onder de auspiciën van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister 
van Financiën een ontwerp-wet op het Rijkswegenfonds aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
aangeboden dat enerzijds als een aanvulling op het 1200 km-plan kan worden beschouwd en ander
zijds beoogt waarborgen te verschaffen voor een doeltreffender financiering en een meer continu 
wegenbouwbeleid. Het ontwerp voorziet in een bouwprogramma in 2 fasen, een eerste fase van 
1965-1970 en een fase na 1970. 
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Er wordt naar gestreefd in de jaren 1965 t /m 1970 circa 800 km autosnelwegen tot stand te brengen. 
Hiervan zal ongeveer 250 km verkregen worden door het verder uitbouwen van bestaande wegen, 
terwijl daarenboven ± 550 km nieuwe weg zal worden aangelegd (zie kaart 66). 
Voor wat betreft de provincie Noord-Brabant geeft de plankaart van het rijkswegenfonds, ver
geleken met het 1200 km-plan, geen uitbreiding van de kilometerlengte van aan te leggen wegen. 
Omgerekend op enkele rijbanen van 2 rijstroken, beoogt het plan tussen 1965 en 1970 de aanleg van 
1500 à 1600 km in geheel Nederland. Het aandeel van Noord-Brabant hierin bedraagt 250 km, ofwel 
16% van het nederlandse totaal. Dit is, in procenten uitgedrukt, kleiner dan het uitgevoerde program 
in de periode 1947-1962 (in 1947-1962 ongeveer 19% en in 1958-1962 circa 21 %), in welk tijdvak 
het rijkswegennet in deze provincie in een toestand van ernstige overbelasting is geraakt. 
Bovendien heeft de genoemde lengte van 250 km voor 40% betrekking op wegen voor gemengd 
verkeer met bovendien talloze uitwegen en gevaarlijke kruisingen, hetgeen in verband met de hoge 
intensiteiten op en de grote verkeersonveiligheid van het wegennet in deze provincie onbevredigend 
is te achten. 
Dit klemt in het bijzonder op de gevaarlijke en drukke rijksweg 56 (Breda-Bergen op Zoom) waar 
blijkbaar vooralsnog geen nieuwe vervangende weg zal worden aangelegd, maar volstaan zal worden 
met het verdubbelen van de rijbaan van de als verouderd te beschouwen bestaande weg. Wel zullen 
bij de uitvoering aan weerszijden parallelwegen voor het langzame verkeer worden aangebracht zo
dat de hoofdrijbaan uitsluitend voor auto's kan worden bestemd. Tot het aanbrengen van via
ducten voor de kruisende wegen zal echter niet worden overgegaan zodat de betrokken weg geen 
autosnelweg wordt. In het algemeen moet geconstateerd worden dat het telkens maken van 
noodoplossingen de definitieve oplossingen vertragen en soms zelfs in gevaar brengen. Het is 
zaak in dit opzicht grote voorzichtigheid te betrachten. Dit geldt overigens voor de secundaire 
wegen in gelijke mate als voor de primaire. 
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RIJKSWEGEN PLAN 
·Bestaande wegen van het 
Rijkswegenplan 1958 op 1 augustus 1964: 

1 rijbaan (2 rijstroken) 

2 rijbanen (2 x 2 rijstroken) 

- 2 rijbanen (2 x 3 rijstroken) 

Voorgenomen programma : 

1965 t/m 1970: 

--- aanleg 1 rijbaan (2 rijstroken) 

~ aan.leg 2e rijbaan (2 rijstroken) 

= aanleg 2 rijbanen (2 x 2 rijstroken) 

==== aanleg 2 rijbanen (2 x 3 rijstroken) 

verbreding tot 2 x 3 rijstroken 

__..ca._ wegomlegging 

plaatselijke reconstructie 
Doo 

• (bijvOorbeeld verkeersplein of veerhaven) 

na 1970: 

----=== aanleg 2e rijbaan (2 rijstroken) 

aanleg nieuwe wegen 

aie=- verbreding tot 2 x 3 r ijstroken 

~ wegomlegging 

Schaal 

25 

Bron: Rijkswaterstaat Directie Algemene Dienst 
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Betreurd moet worden dat de Zoomweg, de voor de ontwikkeling van West-Brabant zo belangrijke 
europese Noord-Zuidweg, vooralsnog slechts vanaf Rotterdam tot Dinteloord zal worden aan
gelegd. De verbinding van Eindhoven met Oost-Nederland, die tot nu toe loopt over een over
belaste provinciale weg, zal zelfs niet gedeeltelijk vóór 1970 tot aanleg komen. 
Voor wat betreft de fase na 1970, mag er van worden uitgegaan dat het plan (o.a.) alsnog zal gaan 
voorzien in de behoefte aan nieuwe bruggen over de grote rivieren en in de vervanging van de ver
ouderde rijkswegen 55 en 56 (resp. Grave-'s-Hertogenbosch en 's-Hertogenbosch-Tilburg) door 
volwaardige autosnelwegen. 
Verheugend is dat, zoals uit de Memorie van Toelichting blijkt, de regering de geraamde ont
wikkeling van de motorisering van het verkeer in de komende 10 à 15 jaar tot grondslag heeft ge
nomen voor een breed programma van wegenaanleg. Hiervan uitgaand stelt zij zich voor dat het 
rijkswegennet over 10 à 15 jaar in totaal 2000 à 3000 km autoweg zal omvatten. Ten opzichte van 
de huidige situatie (± 500 km autosnelweg) impliceert zulks een uitbreiding van het primaire 
wegennet met 1500 à 2500 km. 

Voor de ontsluiting van de provincie en het wegnemen van de overbelasting op de bestaande wegen 
is een spoedige aanleg van de volgende wegen noodzakelijk te achten. 

1. Tilburg-Korteven 

Deze verbinding valt samen met de Oost-West-as die in Noord-Brabant gevormd wordt door de 
grote stedenrug. Hij is daardoor als het ware de ruggegraat van het verkeerswegensysteem in de 
provincie. 
De bestaande weg vormt door zijn verouderde inrichting en de hoge verkeersintensiteit een zeer 
zwakke plek in het primaire wegennet. 
Op het gedeelte Breda-Tilburg, waar thans (in 1964) gemiddeld meer dan 15000 motorrijtuigen per 
dag passeren, moet de toestand als onhoudbaar worden betiteld. 
Slechts een onverwijld in aanbouw nemen van een volwaardige autosnelweg kan voorkomen dat 
binnen enkele jaren deze belangrijke weg (als E-38 tevens schakel in het net van Europa-wegen) in 
zijn functie van doorgaande verkeersweg goeddeels verlamd zal worden. 

2. De Zoomweg 

De Zoomweg is een belangrijke internationale verkeersweg. Hij verbindt Den Haag en Rotterdam 
volgens de kortste route met Antwerpen en Brussel. De weg is onlangs op het europese wegenplan 
van de E .C.E. als nieuw project opgenomen en vervangt daarin in feite de E-10 (Antwerpen
Breda, Rotterdam), die 98 km meet, door een 12 km kortere verbinding langs Bergen op Zoom. 
Op het gebied van Zuid-Holland is de Zoomweg reeds in uitvoering genomen. Op brabants gebied 
zal de Zoomweg in 1967 tot Dinteloord gereed zijn. Het onmiddellijk doortrekken in zuidelijke 
richting, minstens tot Bergen op Zoom, moet als noodzakelijk worden beschouwd. 

3. Arnhem-Eindhoven 

Ook deze verbinding is onlangs als nieuwe internationale verkeersweg op het Europese wegen
plan van de E.C.E. geplaatst. De bestaande route (de provinciale weg Eindhoven-Son-Veghel
Grave) heeft 2 zwakke plekken; de brug bij Grave en het weggedeelte Uden-Veghel-Eindhoven. 
Over de brug bij Grave passeerden in 1962 gemiddeld meer dan 8000 motorrijtuigen per dag. 
Indien de huidige toeneming van het verkeer aanhoudt zou de brug reeds in 1970 circa 16000 
motorrijtuigen per dag moeten verwerken, hetgeen zelfs bij een drastisch beperkte rijsnelheid teveel 
moet worden geacht. Het is daarom zeer wenselijk dat de bij Ravenstein geprojecteerde brug over de 
Maas met toeleidende wegen spoedig gebouwd zal worden. 
Het wegvak Uden-Veghel, waar verschillende verkeersstromen samenvallen met gemiddeld 5000 
motorrijtuigen per dag, zal binnen enkele jaren het toenemende verkeer niet meer kunnen verwerken. 
Slechts de spoedige aanleg van de geprojecteerde primaire autosnelweg Arnhem-Eindhoven kan 
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uitkomst brengen, waarbij aan de bouw van een brug bij Ravenstein en het aanleggen van het 
weggedeelte Uden-Eindhoven de hoogste prioriteit ware te geven. 

4. Tilburg-Gorinchem 

Deze weg komt voor op het rijkswegenplan-1958 maar is niet opgenomen in het 1200 km-plan en 
evenmin op de kaart van de ontwerp-wet op het rijkswegenfonds. 
Niettemin is het van belang deze weg hier te vermelden omdat hij van grote betekenis is voor de 
ontsluiting van de Langstraat en de streek rond Tilburg. 
Het meest urgent is het noordelijk gedeelte, Gorinchem-Waalwijk, temeer daar in 1965 de provinciale 
weg Heusden-Giessen gereed zal zijn. Op korte termijn zal echter ook een beslissing moeten worden 
genomen betreffende het zuidelijk gedeelte. 

5. De omlegging van ryksiveg 26 om 's-Hertogenbosch 

Deze omlegging maakt geen deel uit van het 1200 km-plan maar komt wel voor in de ontwerp-wet 
op het Rijkswegenfonds. 
Een zeer spoedige aanleg is noodzakelijk met het oog op de precaire situatie die in 's-Hertogenbosch 
is ontstaan voor het doorgaand verkeer. 's-Hertogenbosch vormt thans het ergste obstakel op de 
noord-zuid-route Amsterdam-'s-Hertogenbosch-Maastricht. (E-9). 

6. Overige r!Jksivegen 

Naast de bovengenoemde verbindingen zijn er een aantal andere die niet op het 1200 km-plan 
voorkomen maar wel voor een spoedige verbreding, omlegging enz. in aanmerking komen. Dit 
betreft o.a. den Bosch-Grave, den Bosch-Eindhoven en Eindhoven-Weert, welke wegen inmiddels 
door de Rijkswaterstaat in uitvoering zijn genomen. Voorts de weg langs de Zuid-Willemsvaart (den 
Bosch-Helmond) die binnen enkele jaren, zelfs na het aanleggen van de thans nog ontbrekende 
fietspaden, boven de toelaatbare grens met verkeer belast zal zijn. De laatstgenoemde weg komt niet 
voor in het ontwerp-wet op het rijkswegenfonds. 

f. Regionale verschillen in de verkeersproblematiek van Nederland 

De verkeersexplosie waarmee wij thans worden geconfronteerd, vertoont niet overal in Nederland 
hetzelfde beeld. Dit houdt verband met de economische ontwikkeling in de onderscheiden ge
westen, de functie van de betrokken gebieden in het totale wegennet en in het bijzonder ook met de 
capaciteit van het bestaande wegennet in verhouding tot de omvang en de jaarlijkse groei van de 
verkeersstromen. 
Uit een door de Provinciale Planologische Dienst ingesteld onderzoek is gebleken dat de verschui
vingen in de dagintensiteiten gedurende de periode 1955-1960 zich vooral hebben voorgedaan in 
de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg (de 
'verkeersrijke provincies') (zie kaart 67). 
In de overige provincies kwamen in 1960 etmaal-intensiteiten boven 6000 motorrijtuigen per dag 
niet of slechts in geringe mate voor; bovendien blijkt het verkeersbeeld in 1960 in die provincies 
weinig of niets te verschillen van dat in 1955. 
De verschuivingen zijn het grootst geweest in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant 
In de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant blijkt de lengte van de wegen met een 
intensiteit beneden 6000 motorrijtuigen per dag (de hoogst toelaatbare capaciteitsgrens voor een 
2-strooksweg) te zijn gehalveerd. 
In Noord-Brabant kwamen in 1955 nog op 75% van de totale (rijks) weglengte verkeersintensi
teiten voor van minder dan 6000 motorrijtuigen per dag. In 1960 echter behoorde 66% tot de 
hogere intensiteitsgroepen. De zeer sterke groei van het verkeer in Noord-Brabant, die tot deze 
verschuivingen heeft geleid, is vooral veroorzaakt door de stormachtige ontwikkeling van de 
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brabantse industrie (1 /3 van de nederlandse industrialisatie in de periode 1950-1960 werd gereali
seerd in deze provincie) en door de grote hoeveelheid doorgaand verkeer (25 % van het in 19 55 over 
de grote rivieren in- en uitgaande verkeer bleek volstrekt doorgaand te zijn t.o.v. de provincie 
Noord-Brabant). 
Achter het beeld van deze verschuiving doemt inderdaad de noodzaak op tot het op grote schaal 
aanleggen van wegen met een grote capaciteit: volwaardige autosnelwegen. 

§3. De provinciale wegen 

De belasting van het net 

Evenals de rijkswegen kunnen ook de provinciale wegen voor een groot deel hun taak niet meer aan. 
Van de 1034 km provinciale wegen moet330 km, ofwelruim30%, als met verkeer overbelast worden 
beschouwd (zie kaart 68). 
Omstreeks het jaar 1970 zal het provinciale net onder een nog zwaardere druk staan. Blijkens het 
onderzoek van de Provinciale Planologische Dienst zal het provinciale wegennet dan ook over een 
grote lengte ingrijpend moeten worden verbeterd, hetzij doordat de in 1970 verwachte hoeveelheid 
verkeer de capaciteit van de betrokken wegen te boven gaat, hetzij doordat de wegen in technisch 
opzicht verouderd zijn of onvoldoende zijn ingericht (bijv. door het ontbreken van vrijliggende 
rijwielpaden, of parallelwegen). 
De berekening wijst een totale lengte aan van ± 800 km. Dit wil niet apriori zeggen dat het nodig is 
om tot 1970 een lengte van 800 km wegen te bouwen of te reconstrueren. In de eerste plaats moet in 
aanmerking worden genomen dat de huidige zware belasting van het provinciale net mede veroor
zaakt wordt door het te beperkte en te zwaar belaste rijkswegennet. De aanleg van nieuwe rijks
wegen zal daardoor een gunstig effect hebben op het provinciale net. Voorts mag worden verwacht 
dat bepaalde aan te leggen provinciale wegen een zodanige extra-capaciteit zullen geven dat een 
evenwichtiger verdeling van de verkeersstromen binnen het provinciale net door middel van ver
schuivingen mogelijk wordt. Hoe groot het wegenbouwprogram voor de komende 10 à 15 jaar 
moet zijn, dient aan de hand van uitvoerige studies te worden vastgesteld. 
Dit zal moeten plaats vinden op basis van een algemeen verkeersstructuurplan voor de gehele 
provincie waarvan het 1200 km-plan het hoofdstramien zal dienen te vormen. Ten aanzien van de 
provinciale, wegen zijn op het technische vlak (Provinciale Waterstaat en Provinciale Planologische 
Dienst) met een dergelijk plan, - althans voor wat betreft de voornaamste hoofdwegen - reeds 
vorderingen gemaakt, aan de hand waarvan reeds thans enige informaties kunnen worden gegeven 
(zie kaart 69). 

Vooruitlopend op het definitieve plan voor secundaire wegen kunnen vooralsnog de volgende 
verbindingen worden genoemd. 

1. Langstraatweg (' s-Hertogenbosch-Waalwijk 
-Dongemond-Made-Zevenbergen e.v.). 
(secundaire hoofdverbinding). 

2. Oostbrabantse Middemveg (Tilburg-Boxtel
Schijndel-Veghel-Uden-Gennep) ( secun
daire hoofdverbinding). 

3. Eindhoven-Helmond e.v. 
(secundaire hoofdverbinding). 

4. (Gorinchem )-Heusden-Drunen-Boxtel. 
(secundaire hoofdverbinding). 

5. 's-Hertogenbosch-Veghel-Gemert-Asten( Roer
mond). (secundaire hoofdverbinding). 
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6. Peeliveg. (Oss-Elzendorp-Limburg). 
(secundaire hoofdverbinding). 

7. Grave-Oss-Alem e.v. 
(secundaire hoofdverbinding). 

8. Tilburg-Hilvarenbeek-Reusel. 

9. Breda-Hoeven-Oudenbosch-F!Jnaart. (mond 
van de Dintel). 

10. R!Jsbergen-E !ten-Zevenbergen-M oerd!J k. 

11. Grave-Ct!Jk-Boxmeer-Venrcry. 
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C. DE WATERWEGEN IN NOORD-BRABANT 

§ 1. Inleiding 

Tegenover de spectaculaire ontwikkeling van het goederenvervoer over de weg schijnt het goederen
transport te water aan betekenis in te boeten. 
Deze indruk is echter niet geheel juist. Wel liep het aandeel van het goederen-transport te water in 
het totale binnenlandse goederentransport tussen 1950 en 1960 van 28% terug naar 24% maar uit
sluitend omdat het wegvervoer nog sneller toenam dan het vervoer te water. 
In feite nam ook het binnenlands interlokaal goederenvervoer te water tussen 1957 en 1962 duide
lijk toe, nl. van 54 miljoen ton naar 65 miljoen, een groei dus met 3% per jaar. 
De groei van het internationale vervoer op de nederlandse binnenwateren was zelfs nog sterker: 
van 797 miljoen in 1955 naar 1065 miljoen ton in 1961 - een stijging met bijna 6% per jaar. Het is 
van belang op te merken dat in het internationale goederenvervoer het schip nog steeds de hoofdrol 
speelt: het neemt 82% van de vervoerde goederen voor zijn rekening, tegenover de vrachtauto 
10%. Dit houdt vooral verband met het feit dat het binnenschip primair het vervoermiddel is voor 
lange afstanden. 
Ook in het binnenlandse vervoer komt de karakteristieke functie van het schip tot uiting indien in 
de vergelijkingen de afgelegde afstanden worden betrokken. Uitgedrukt in ton/km-prestatie* be
nadert het aandeel van het vervoer per schip, zelfs in het binnenlandse transport, dat van het ver
voer per vrachtauto nl. 33,4% tegenover 43,6% (in 1961 ). Het is duidelijk dat de betekenis van het 
binnenschip toeneemt, enerzijds met de afstanden en anderzijds met de massa van de goederen die 
in de economische relaties zijn betrokken. De omvang van het vervoer per binnenschip en de vrij 
aanzienlijke toeneming daarvan in het laatste decennium wijzen op de grote economische betekenis 
van het vaarwater. De recente staatkundig-economische ontwikkeling in Europa zal het transport 
van goederen over lange afstanden en daarmee de betekenis van het vervoer te water ongetwijfeld 
stimuleren. 
Deze factoren nopen tot een bezinning op de betekenis van het vaarwater voor de economische ont
wikkeling in het algemeen. Gezien de centrale ligging van Noord-Brabant in Benelux- en N.W. 
Europa is vooral een nadere beschouwing van Noord-Brabant in dit verband van belang. 

§2. De wijze waarop Noord-Brabant van het vaarwater gebruik maakt 

Noord-Brabant heeft de naam een provincie te zijn met lichte industrieën. 
Deze kwalificatie is alleen maar in grote trekken juist. Dit blijkt reeds wanneer men het aandeel 
beziet van de provincie in de hoeveelheid van in Nederland door het binnenschip geloste goederen, 
dit bedraagt nl. 10%. 
Gemeten naar het brabantse bevolkingsaandeel in Nederland (13%) lijkt dit niet meer dan een 
normale verhouding maar men ziet dan voorbij aan de bijzondere positie die het Westen des Lands 

* Ton/km prestatie = produkt van vervoerd gewicht (in miljoen ton) en afgelegde afstand (in km per jaar). 
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inneemt met zijn nationale en internationale haven- en overslagfuncties. Het Westen neemt nl. op 
zich zelf al 65% van het totale vervoerde gewicht voor zijn rekening (in 1961). 
Beziet men de nederlandse lossingen zonder het Westen, dus uitsluitend voor 'Overig Nederland', 
dan blijkt Noord-Brabant met 28% het belangrijkste goederenontvangende gewest te zijn. 
Bovendien was de toeneming van de lossingen in gewicht in Noord-Brabant in de laatste jaren 
eveneens veruit het grootste, nl. bijna 100% in de periode 1950tot1962, tegenover 71 % voor geheel 
Nederland (zie tabel 63). 

TABEL 63. LOSSINGEN IN HET BINNENLANDSE GOEDERENVERVOER 
naar gewicht (excl. de campagnevaart). 

Nederland Westen d. Lands Noord-Brabant Rest. v. Neder!. 
Jaar 

milj. ton % milj. ton % milj. ton % milj. ton % 

1950 34,6 100,0 22,5 65,1 2,9 8,4 9,1 26,2 
1955 41,0 100,0 26,0 63,3 3,9 9,4 11,2 27,2 
1960 55,9 100,0 36,7 65,6 5,2 9,2 14,0 25,2 
1961 59,3 100,0 38,8 65,3 5,8 9,8 14,8 24,9 

Dat Noord-Brabant niet helemaal een 'droge' provincie is blijkt ook uit de vele belangrijke in
dustrieën aan vaarwater die overal over de provincie zijn verspreid: 
Veevoederbedr!Jven in Veghel, 's-Hertogenbosch, Maashees en Ravenstein. 
Scheepsbou1v in Heusden, Geertruidenberg en Moerdijk. 
Machine- en constructiefabrieken in Breda, Helmond, Bergen op Zoom, Oosterhout en Den Bosch. 
Draadnageljabrieken in Beek en Donk en Helmond. 
Zinkfabriek in Budel. 
Metaalgieter!Jen in Breda en Bergen op Zoom. 
Chemische fabrieken in Veghel, Bergen op Zoom en Son. 
Enkele belangrijke vestigingen vonden plaats in de jaren na de 2e wereldoorlog, o.a. de buizen
fabriek 'Excelsior', de fabrieken van Jamin te Oosterhout en Heineken in Den Bosch. De schepping 
van enige duizenden nieuwe arbeidsplaatsen mag dan ook op rekening worden geschreven van de 
vestiging of uitbreiding van industrieën aan vaarwater. 

Toch mag men niet vergeten dat het vaarwater niet alleen van belang is als directe vestigingsplaats 
voor waterbehoevende industrieën. Het vaarwater is daarnaast van niet minder groot belang voor 
allerlei vormen van economische bedrijvigheid die niet direct aan het vaarwater zelf worden uit
geoefend. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn o.a. de bouwnijverheid en de landbouw. 
Het leeuwendeel van de vervoerde goederen op de rivieren en kanalen, zowel in Nederland als in 
Noord-Brabant, wordt gevormd door de bouwmaterialen: rond 60%. 
Wat dit massa-vervoer aan kostenbesparing betekent voor een zich zo stormachtig ontwikkelende 
industrie-provincie als Noord-Brabant, behoeft geen nadere toelichting. Voor het vervoer van vloei
bare en vaste brandstoffen geldt hetzelfde. 
In de laatste jaren neemt het vervoer van aardolieprodukten sterk toe, niet alleen ten behoeve van 
grote individuele industrieën maar ook voor de bevoorrading van grote regionale oliedepots. 

§3. De scheepvaartwegen in Noord-Brabant 

Het net van scheepvaartwegen in Noord-Brabant valt als het ware in 2 delen uiteen. 
1. de randwateren* rondom de provincie. 
2. het interne net binnen de provincie. 

* de scheepvaartwegen die de provincie begrenzen. 
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ad 1. De randwateren 
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Noord-Brabant wordt_ aan de oost-, noord- en westzijde begrensd door vaarwegen die deel uit
maken van het internationale net van primaire vaarwegen: de Maas, Bergsche Maas, de Amer, het 
Hollands Diep en het V olkerak, Merwede, Nieuwe Merwede, Oosterschelde, Westerschelde. 
Ze zijn alle bevaarbaar voor grote schepen, grotendeels tot 2000 ton, en ook voor kustvaartuigen. 
Ze zijn overwegend ten dienste van de doorgaande vaart. 
Hoe belangrijk deze grote wateren voor het brabantse vervoer te water ook moge zijn, als directe 
losplaats ten behoeve van industriële bedrijven worden zij minder gebruikt dan de interne water
wegen (zie tabel 64 en kaart 70). 

TABEL 64. NOORD-BRABANT 
Lossingen langs de waterwegen in Noord-Brabant in 1961 

Waterwegen 

Volkerak-Hollands Diep-Amer 
Nieuwe Merwede-Afged. Maas 
Maas 
Oosterschelde-Westerschelde 
Bergse Maas-Oude Maasje 
Donge-Wilhelminakanaal-Beatrixkanaal 
Dieze-Z. Willemsvaart-Eindh. kanaal 
Dintel-Mar k-Markkanaal-Roode Vaart 
Steenbergse en Roosendaalse Vliet 

1 inclusief campagnevaart en beurtvaart. 

lossingen 

in milj. ton 

0,640 
0,590 
0,483 
0,240 
0,075 
2,151 
1,915 
0,808 
0,231 

7,1341 

aandeel in % 

30,2% 
26,8% 
11,4% 

100,0% 
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ad 2. Het interne net. 
Het interne net van scheepvaartwegen wordt gevormd door de kleinere kanalen en rivieren, die 
tezamen het brabantse net van secundaire en regionale vaarwegen genoemd kunnen worden. 
Het zijn de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal, het Markkanaal, de Mark en Dintel, de 
Roosendaalse en Steenbergse Vliet en de Roode Vaart. 
Afhankelijk van hun toegelaten diepgang, zijn ze toegankelijk voor binnenschepen met een be
perkte tonnage, variërend van 300 tot 500 ton. 
In tegenstelling tot de randwateren heeft het interne net overwegend scheepvaartverkeer dat be
stemd is voor de economische centra binnen de provincie zelf, welke centra vrijwel alle aan deze 
vaarwegen zijn gelegen. 
Daardoor vindt meer dan 70% van de lossingen binnen Noord-Brabant plaats langs de vaarwegen 
van het interne net en wel hoofdzakelijk langs de 2 vaarwegen die in feite alle grote steden bedienen: 
de Zuid-Willemsvaart (met Dieze en Eindhovenskanaal) en het Wilhelminakanaal (met Beatrix
kanaal en Donge). 
Het Wilhelminakanaal neemt 30% en de Zuid-Willemsvaart 27% van alle brabantse lossingen voor 
zijn rekening. 

Thans volgt een korte beschouwing van de afzonderlijke vaarwegen. 

a. Z uid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal. 

Niet alleen binnen de provincie zelf maar ook in het nationale net van secundaire vaarwegen zijn 
de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal belangrijke vaarwegen. 
Met 2,4 miljoen ton aan vervoerde goederen en 27000 passerende schepen in 1962 wint de Zuid
Willemsvaart het duidelijk van de IJssel, (1,6 miljoen ton en 18000 schepen) en zelfs van het zeer 
moderne Rijn-Twentekanaal (2,3 miljoen ton en 18000 passerende schepen) (zie tabel 65). 

TABEL 65. NEDERLAND 
Goederen en scheepvaartbeweging op enkele secundaire vaarwegen 1962. 

Naam 

Gouwe (Gouda, Julianasluis) 
Z. Willemsvaart (Someren Sluis 13) 
Twentekanaal (Zutphen-Almelo-Enschede) 
IJssel (Willemsvaart-Katerveer) 
Wilhelminakanaal (Lieshout, sluis 5) 
Drentse Hoofdvaart (Dievenbrug) 

vervoerd gewicht 

± 2810000 
± 2400000 

2335000 
1599000 

± 1072000 
± 153000 

totaal aantal 
schepen 

36359 
27338 
17878 
18403 
12782 
3096 

w.v. geladen 

20428 
14429 
10405 
10019 

5965 
1797 

Dat de Zuid-Willemsvaart het (naar het totale vervoerde gewicht en het aantal schepen gerekend) vrij 
duidelijk wint van het Wilhelminakanaal komt omdat de Zuid-Willemsvaart ook doorgaande vaart 
heeft, nl. ruim 30% in de richting Zuid-Noord en bijna 20% in omgekeerde richting*. 
In hoofdzaak bedienen de kanalen de provincie Noord-Brabant met massagoed. In dit verband moet 
melding worden gemaakt van de sterke toeneming van de vaart van geladen schepen op de Zuid
Willemsvaart nabij Someren vanuit zuidelijke richting (afvaart). 
Deze nam toe van 4824 schepen in 1950 tot 11960 in 1962, een vermeerdering met bijna 150%. 
Uit een onderzoek is gebleken dat deze vergroting betrekking had op de aanvoer naar de brabantse 
centra. 

b. Dintel-Mark, Markkanaal en Roode vaart 

Uit een oogpunt van lossingen van goederen binnen Noord-Brabant (808000 ton in 1961) komen 

* Enquête Provinciale Planologische Dienst van Noord-Brabant - 1960. 
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deze vaarwegen direct na de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal op de 3e plaats (exclusief 
de lossingen aan de Dintelmond). 
In tegenstelling tot de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal blijkt het aantal geladen schepen 
op het Markkanaal, althans in de opvaart, in de laatste jaren sterk te zijn afgenomen - evenals 
trouwens het totale gewicht van de vervoerde goederen. 
Daarentegen is in de afvaart het aantal geladen schepen wel enigszins afgenomen maar het totale 
vervoerde gewicht nam toe als gevolg van het grotere gemiddelde laadvermogen van de schepen. 
De Roode Vaart fungeert als insteekhaven van Zevenbergen in het Hollands Diep. Hoewel de aan 
de monding gelegen sluis sterk verouderd en veel te klein is, worden in Zevenbergen vrij veel 
goederen geladen en gelost, komend vanaf het Hollands Diep. 
Deze goederenbeweging omvatte in 1962 ± 205000 ton. 

§4. De technische onvolkomenheden en de leemten in de structuur van het water
wegennet van Noord-Brabant 

a. De technische onvolkomenheden 

De twee voornaamste scheepvaartwegen, de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal, bezitten 
helaas enkele opvallende technische onvolkomenheden. 
Deze kunnen in het kort als volgt worden samengevat: 
1. te geringe toegestane diepgang (1.90 m). 
2. te beperkte vaarsnelheid, nl. 6 km per uur voor schepen met een grotere diepgang dan 1.50 m. 
3. talrijke verouderde en te kleine sluizen; de Zuid-Willemsvaart heeft er liefst 13, waarvan 12 met 

de hand bediend; het Wilhelminakanaal heeft 5 sluizen. 
Theoretisch kunnen op deze kanalen geladen schepen ontvangen worden met een middelgrote 
inhoud, nl. tot ± 450 ton. Dit geldt echter op de eerste plaats voor oudere scheepstypen. Voor 
nieuwe schepen met een dergelijke inhoud geldt dit voor die schepen die met het oog op de vaart 
op deze kanalen speciaal gebouwd zijn. 
De hierboven vermelde onvolkomenheden zijn het gevolg van veroudering van de betrokken 
vaarwegen. Deze veroudering is in de na-oorlogsjaren toegespitst door enerzijds een vergroting 
van de diepgang van binnenschepen (ook van kleine schepen) en anderzijds door toeneming van de 
gemiddelde ladingen. In de laatste 10 jaren is het aantal spitsen (± 300-350 ton) toegenomen. De 
diepgang van deze schepen in geladen toestand nam echter ook toe, nl. tot 2.10 m. Het aantal 
Kempenaars(± 600) alsook de scheepstypen tussen 600-1350 ton met een diepgang van ± 2.40 m 
namen eveneens in aantal toe. De door de binnenvaart vervoerde partijen werden voorts groter, 
hetgeen onder meer samenhangt met de grotere behoeften aan grondstoffen (o.a. zand en bouw
materialen, landbouwproducten en granen, vloeibare brandstoffen etc.). 
Om deze redenen is thans voor secundaire vaarwegen een grotere maatvoering nodig dan voorheen. 
Thans wordt als eis gesteld de mogelijkheid van een frequente vaart met schepen van 600-800 ton 
terwijl de vrije vaart met schepen tot 1350 ton gegarandeerd moet zijn. 
Hieraan voldoen de hoofdvaarwegen in de provincie in het geheel niet. Wel zijn plannen in voor
bereiding die goeddeels aan deze eisen tegemoet komen doch het ziet er naar uit dat de realisatie 
ervan (met uitzondering van het eerste pand van het Wilhelminakanaal en aansluitend het Mark
kanaal) nog jaren op zich zal laten wachten. 
Een versnelde uitvoering van deze projecten is noodzakelijk te achten. Het tijdverlies, vooral op de 
Zuid-Willemsvaart, is bijzonder groot geworden; dit heeft er o.a. toe geleid dat veel schippers in de 
laatste jaren de overbevaren Zuid-Willemsvaart zijn gaan mijden en uitwijken naar het Wilhelmina
kanaal. 
In dit verband is het interessant terug te denken aan de jaren twintig en dertig - een periode van vrij 
veel overheidszorg voor kanaalaanleg. In 1927 werd het Maas-Waalkanaal gegraven van Cuyk naar 
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Nijmegen, het Julianakanaal volgde in 1935 en het tussenliggende gedeelte van de Maas werd 
gekanaliseerd. 
Het economische motief voor deze werken was het verkrijgen van een vaarweg van Zuid-Limburg 
naar de Waal (belangrijk voor het kolenvervoer) die de overbevaren en gebrekkige Zuid-Willems
vaart kon vervangen. De Zuid-Willemsvaart verwerkte toen (in 1933) ruim 11000 schepen die 
gezamenlijk ongeveer 2 miljoen ton goederen vervoerden. 
Na de aderlating die het kanaal door het gereedkomen van de Maaswerken onderging is zijn vervoer 
thans ver boven dat van 1933 uitgekomen, en ditmaal hoofdzakelijk door de economische ont
wikkeling van de provincie zelf. 
Een aderlating kan nu niet meer worden toegepast. 
Het kanaal zal nu zelf ingrijpend moeten worden verbeterd, gemoderniseerd. 
Voor een dergelijke verbetering, inhoudende een vermindering en modernisering van het aantal 
sluizen, het vergroten van de diepgang en het plaatselijk verleggen van het kanaal nabij Helmond, 
is bij de Rijkswaterstaat een plan in studie. 
Voor het Wilhelminakanaal, dat voor de ontsluiting van Noord-Brabant even belangrijk is als de 
Zuid-Willemsvaart, valt het volgende op te merken. 
Het is wel het jongste kanaal van Noord-Brabant, maar het was al verouderd bij zijn voltooiing in 
1923, omdat zijn technische uitrusting gelijk was aan die van de Zuid-Willemsvaart. 
Dit constateerde reeds Prof. W. E. Boerman op het binnenscheepvaartcongres te Maastricht in 
1928: 'Het Wilhelminakanaal dat toch de grote vrachtvaart naar het industriële zuiden moet 
mogelijk maken, moet voor de toekomst te klein worden geacht omdat het niet in het kader der 
toekomstige grote waterwegen past. De waterweg had over de gehele afstand vanaf de Maas tot 
aan Breda en Geertruidenberg geschikt gemaakt moeten zijn voor het west-europese groot 
scheepvaarttype, dit is ± 1500 ton'*. 

b. De leemten in de structuttr van het waterwegennet 

De provincie is maar voor een deel door middel van scheepvaartwegen ontsloten. Deze ontsluiting 
is bovendien éénzijdig, nl. vrijwel geheel gericht op het noorden. 
Met de Zuid-Willemsvaart is er voor kleine schepen een verbinding met Nederlands- en Belgisch 
Limburg maar voor het overige moet het scheepvaartverkeer naar het zuiden en oosten zijn weg 
buitenom zoeken : naar Duitsland via de Maas naar de Rijn en naar Westelijk België via de Zeeuwse 
tussenwateren naar de Schelde en het kanaal van Terneuzen naar Gent. 
Opvallend is dat de gebieden aan weerszijden van de nederlands-belgische grens een uitgesproken 
oost-west-gerichtheid hebben in de structuur van hun waterwegen met daarbij onvoldoende 
dwarsverbindingen. De belgische waterwegen en die van Noord-Brabant naderen elkaar tot op een 
afstand van 25 km maar ze hebben nergens onderling contact.** Dit nu is vooral onbevredigend 
omdat aan het carré van Maas, Zuid-Willemsvaart, Wilhelminakanaal en Donge de overgrote 
meerderheid van industrie en bevolking van Noord-Brabant is geconcentreerd. Een alzijdige 
verkeersontsluiting van dit gebied is daarom voor de hand liggend. 

Schelde-Rijnverbinding 

De nederlandse en belgische regeringen hebben overeenstemming bereikt omtrent een betere en 
kortere verbinding tussen Antwerpen en het Hollands Diep (Schelde-Rijn-verbinding). 
Deze verbinding zal juist langs de westelijke grens van de provincie lopen en daarmee voor de daar 
gelegen havens (o.a. Bergen op Zoom) een kortere en betere vaarweg geven naar België. 
De scheiding tussen de waterwegsystemen aan weerszijden van de grens wordt er evenwel niet door 
opgeheven. Dit kan slechts gebeuren door een verbindingskanaal tussen het Wilhelminakanaal en 
het belgische kanaal van Kwaadmechelen-Dessel. 

* Het scheepvaarttype dat Prof. Boerman hier op het oog had is tegenwoordig gestandaardiseerd op 1350 ton. 
** In het gedeelte Nederweert-Loozen van de Zuid-Willemsvaart ligt op Belgisch gebied het sluizencomplex van Loozen waar
van een verbetering noodzakelijk is te achten. 
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Door het provinciaal bestuur van Noord-Brabant is daarom een plan ontwikkeld voor de aanleg 
van een verbindingskanaal, het zgn. 'Postelkanaal'. 
Deze vaarweg zal een capaciteit moeten krijgen van 600 ton met sluizen voor 1350 ton-schepen; 
aldus zal de zo noodzakelijke middenverbinding worden verkregen. 

Maas-Rijn-verbinding 

In Nederland, Duitsland en België worden de mogelijkheden bestudeerd voor het maken van een 
kortsluiting tussen de Rijn en de Maas, - zulks ter vermijding van de grote omweg via het Maas
Waalkanaal bij Nijmegen. 
Een van de (drie) mogelijke verbindingen is een kanaal tussen Arcen en Ruhrort (zie kaart 71). 
Indien deze verbinding tot stand zou komen ligt het doortrekken van het Wilhelminakanaal in 
oostelijke richting voor de hand. 

Mark- Vlietkanaal 

Tussen de Mark en de Steenbergse Vliet zal in de komende jaren een verbinding tot stand worden 
gebracht. Het hiertoe door de provinciale waterstaat ontwikkelde plan is gereed. Behalve het ma
ken van een verbindingskanaal houdt het tevens in een verbetering van de Vliet tot aan Roosendaal 
waardoor de vaart op deze stad zal worden verbeterd. 

§5. De te verwachten ontwikkeling van het vervoer te water. 

Er zijn verschillende redenen die een toeneming van het massatransport doen verwachten; onder 
andere de zeer krachtige economische ontwikkeling van de provincie, met name de uitgroei van de 
stedelijke concentraties met hun massale behoefte aan bouwmaterialen. 
Het aantal industriële bedrijven met een zodanige grondstoffenbehoefte dat een regelmatig scheep
transport lonend is, is in de reeks van industriële bedrijven gering. Ze behoren echter in de regel tot 
basisbedrijven die voornamelijk aan mannen werk verschaffen. Deze 'natte' industrieën zullen door 
hun eenzijdig gerichte vraag op de arbeidsmarkt echter tevens andere bedrijfsvestigingen aantrek
ken. Mede als gevolg van de huidige staatkundig-economische ontwikkelingen (K.S.G. en Euro
markt) valt een tendens tot vergroting van de productie-eenheden te onderkennen. Dit op zich 
zelf geeft een extra stimulans aan het vervoer te water van aardolieproducten (energie) en bepaalde 
grondstoffen (metaalhalffabrikaten, landbouwproducten e.d.). 
De genoemde staatkundige ontwikkelingen zijn trouwens in het algemeen gunstig voor de ont
wikkeling van het vervoer te water aangezien zij het massaal vervoer over lange afstanden op
roepen. De recente ontwikkeling van het vervoer per schip in Benelux vermag hiervoor enige 
aanwijzing te geven: in 1958 voerde België uit Nederland 10,2 miljoen ton goederen in, waarvan 8 
miljoen ton, of 78% over het water werd vervoerd. In 1961 bedroeg de invoer 11,5 miljoen ton, 
waarvan 10,7 miljoen of 93% via het water binnenkwam. 

Het is een nationaal belang te achten dat de in- en externe scheepvaartverbindingen in Nederland 
ten volle aan hun doelstelling beantwoorden. Niet het minst geldt dit voor de vaarwegen in Noord
Brabant. Deze provincie is door zijn ligging intermediair tussen de grote economische concentra
ties van Nederland, Duitsland en België en bovendien zelf een der meest geïndustrialiseerde ge
westen van Nederland. 
Op gemeentelijk niveau wordt reeds op verscheidene punten in de provincie grote activiteit ont
wikkeld, zowel aan de vaarwegen van het interne net alsook aan de randwateren. De grote steden 
van Noord-Brabant liggen alle aan binnenvaartwegen ('s-Hertogenbosch ligt bovendien aan 
de Maas). Door hun omvangrijke en gedifferentieerde arbeidsmarkt, alsmede door hun uitge
breide voorzieningenapparatuur komen de steden in aanmerking voor vestiging van vooral ge
specialiseerde en arbeidsintensieve bedrijven die behoefte aan water hebben. 
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Het gevarieerder industriële apparaat dat daardoor ontstaat kan aan de steden nieuwe ontwikke
lingskansen bieden. Zij beschikken thans vrijwel alle over goed geoutilleerde vestigingsmogelijk
heden aan vaarwater of zijn bezig deze te scheppen. Het is echter te verwachten dat grote en ar
beids-extensieve bedrijven eerder zullen worden gesticht langs de brede randwateren, waarvan tot 
nu toe weinig gebruik gemaakt is. Deze zijn voor alle typen schepen te bevaren. De ligging aan 
deze vaarwegen is ook aantrekkelijk vanwege de Europese betekenis van de grote rivieren. 
Op verschillende punten bestaan goede vestigingsmogelijkheden, o.a. in Noord-West-Brabant dat 
vanaf de monding van de Dintel tot aan de Dongemond binnen de uitstralingszöne van het Nieuwe 
Waterweggebied ligt (zie kaart 72). 
De noordrand van Midden- en oostelijk Noord-Brabant is dichter bevolkt, op zich een vestigings
factor van betekenis. 
Weliswaar is aan de noordrand van West-Brabant de arbeidsmarkt minder groot maar er zijn goede 
vestigingskansen voor (haven) industrieën die in direct verband staan met primaire vestigingen aan 
de Nieuwe Waterweg en die naar lokalisering daarop gericht moeten zijn. Van belang in dit opzicht 
is dat het aantal arbeiders per ha werkzaam in 'natte' industrieën vaak aanzienlijk geringer is dan bij 
de bedrijven die geen behoefte hebben aan een ligging aan een scheepvaartweg. 

In aanmerking komen: 

1. Mondingsgebied Roode Vaart (Zevenbergen-Moerdijk) 

2. De Dongemond (Geertruidenberg-Raamsdonkveer) 

3. Mondingsgebied van de Dintel 

In de beide eerstgenoemde gebieden is een redelijk grote arbeidsmarkt aanwezig. In het Roode 
Vaartgebied kan voorts gebruik worden gemaakt van aansluiting op een belangrijke spoorweg
verbinding. 
Voor de Dintelmond wordt thans een haven plan voorbereid door de gemeente Fijnaart. 

Behalve de hierboven genoemde gebieden hebben met name 's-Hertogenbosch, Bergen op Zoom, 
Oss, Waalwijk, Cuyk en Boxmeer uitstekende mogelijkheden voor vestiging van 'natte' industrieën. 
's-Hertogenbosch is de enige grote stad in Noord-Brabant die op een knooppunt ligt van primaire 
en secundaire scheepvaartwegen en van primaire verkeerswegen en spoorwegen. 
Deze stad heeft plannen voor verdere haven-uitleg in studie; deze zal na realisatie aan de stad en 
aan de gehele Meijerij nieuwe impulsen kunnen geven. Ook Oss en Waalwijk hebben een vrij grote 
arbeidsmarkt; beide plaatsen leggen thans een Maashaven aan. Cuyk en Boxmeer hebben een 
beperkte arbeidsmarkt; ze beschikken wel over aansluitingsmogelijkheden op een spoorlijn 
(zie kaart 73). 

Bergen op Zoom 

Op 13 mei 1963 hebben Nederland en België een akkoord getekend betreffende een nieuwe scheep
vaartverbinding tussen de Schelde en de Rijn. Deze zal lopen vanaf de dokken van Antwerpen door 
het voormalige Kreekrak de Oosterschelde, langs Bergen op Zoom en vervolgens door de Een
dracht en de gedempte Slaak naar het V olkerak. 
Dit kanaal zal ongetwijfeld krachtige, nieuwe impulsen geven aan de industriële kerngemeente 
Bergen op Zoom, dat in de loop van 1964 een nieuwe haven (de Theodorushaven) in gebruik 
stelde. 
De ontwikkeling van Bergen op Zoom is van groot belang voor het aan te leggen zeehavencomplex 
in de Oosterschelde, het zgn. 'Reimerswaalplan', dat het in 1959 ontworpen Kreekrakplan zal 
vervangen (zie kaart 74). 
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D. DE SPOORWEGEN IN NOORD-BRABANT 

Door de N.V. Nederlandse Spoorwegen is in 1962 een planologische commissie geïnstalleerd die 
o.a. tot taak heeft bestudering van de wenselijkheden resp. mogelijkheden tot uitbreiding en ver
betering van het spoorwegnet in Nederland. 
In verband met het stadium waarin de studies van deze Commissie verkeren, worden hier geen uit
voerige beschouwingen aan dit onderwerp gewijd. 
Volstaan moge worden met het stellen van enkele desiderata zoals deze van brabantse zijde in de 
laatste jaren naar voren zijn gebracht.* 

* O .a. op de in 1962 te Antwerpen gehouden 'Noord-Brabantweek'. 
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1. Aanleg van een nieuwe spoorlijn Eindhoven-Antwerpen eventueel met een aansluiting daarop 
van Tilburg-Antwerpen. Een dergelijke lijn zou de 2 grootste steden van het Benelux-Midden
gebied een directe en korte spoorwegverbinding geven en tevens Zuid-Oost-Brabant inscha
kelen in een belangrijke internationale doorgaande lijn: Antwerpen-Ruhrgebied. 

2. Aanleg van de zgn. 'Beneluxlijn'* van Rotterdam 1via West-Brabant naar Antwerpen. Deze 
verbinding heeft een extra accent gekregen door de plannen voor de bouw van een tunnel on
der het Nauw van Calais tussen Engeland en het vaste land van Europa. 
De huidige verbinding over Brussel en Rijssel (360 km) zou in eerste instantie, na gereedkomen 
van de spoorwegtunnel in Antwerpen (in aanleg) en de Beneluxlijn, met 60 km worden bekort. 
Indien België er toe zou overgaan een nieuwe spoorlijn te bouwen van Calais naar Brugge zou 
overwogen kunnen worden op die verbinding aan te sluiten via een te bouwen tunnel onder de 
Westerschelde. In dat geval zou opnieuw een afstandswinst van 60 km worden verkegen. 

3. Aanleg van een verbinding Utrecht-Gorinchem-Breda. 

4. Het weer in gebruik stellen van de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Waalwijk-Lage Zwaluwe voor 
het vervoer van reizigers. 

5. Het weer in gebruik stellen van de spoorlijn Boxtel-Schijndel-Veghel-Uden-Gennep. Op kaart 
75 zijn de vermelde tracé's summier aangegeven. 

E. DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING IN NOORD-BRABANT** 

In het onderstaande worden enkele informaties verstrekt aangaande het verbruik en de produktie 
van elektrische energie in de periode na de tweede wereldoorlog. 

§1. Het gebruik van elektriciteit 

Het wekt geen verwondering dat de grote ontwikkeling van de brabantse industrie gepaard is 
gegaan met een sterke toeneming van het (netto) elektriciteitsverbruik. Het verbruik steeg van 
290 G.W.h.*** in 1947 tot 1300 G.W.h., derhalve tot het viervoudige. 
Ondanks de toeneming ligt het elektriciteitsverbruik in Noord-Brabant beneden het nederlandse 
gemiddelde. In 1950 bedroeg het per hoofd der bevolking 399 K.W.h. tegenover 491 K.W.h. in 
Nederland; in 1960 860 K.W.h. tegenover 1011 K.W.h. in Nederland. 
In het totale elektriciteitsverbruik in Noord-Brabant participeert de industrie met circa 80%; het 
gezinsverbruik heeft betrekking op 20% van de totale geleverde elektrische energie. 

a. in de industrie 

Het netto-elektriciteitsverbruik per industriële arbeidsplaats in Noord-Brabant nam in de periode 
1950-1960 toe met 70%. In Nederland als geheel bedroeg de toeneming 80%. Van de gehele toe
neming van het verbruik van elektrische energie in industrie en ambachten in Nederland had de 
provincie Noord-Brabant een, naar verhouding, klein aandeel, nl. 10%. Dit is, vergeleken met het 
aandeel van de provincie in de toeneming van het aantal industriële arbeidsplaatsen in Nederland 
(34%), klein te noemen. 
De verklaring voor deze schijnbaar tegenstrijdige cijfers ligt in het feit dat de brabantse industrie 
overwegend is samengesteld uit bedrijven die in het algemeen niet zeer energie-intensief zijn. 
Bedrijfsklassen die een groot elektriciteitsverbruik hebben, (zoals chemische industrieën en papier
fabrieken) zijn in Noord-Brabant schaars vertegenv.;oordigd, in tegenstelling tot de bedrijfstakken 

* Zie hieromtrent ook 'Noord-Brabant in het Nieuwe Westen' Uitgave prov. bestuur van Noord-Brabant - 1959. 
** Zie: 'De openbare nutsvoorzieningen in Noord-Brabant' uitg. Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, 
Tilburg, sept. 1963. 
*** 1 G.W.h. = 1 miljoen Kwh. 
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TABEL 66. NEDERLAND EN NOORD-BRABANT 
Totaal jaarlijks netto-verbruik van electriciteit per arbeidsplaats in enige bedrijfsklassen in Nederland en het 
procentueel aandeel van deze bedrijfsklassen in het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland en Noord-Brabant 
(toestand 1960). 

Bedrijfsklasse 

Chemie 
Kleding, rubber en leder 
Metaal 
Papier 
Textiel 
V oedings- en genotmiddelen 

Totaal industrie en ambacht 

Gemiddelde verbruik 
in KWh per arbeids

plaats 

34000 
1500 
4500 

27000 
4500 
5000 

8500 

Procentueel aandeel van de bedrijfs
klassen in het totaal aantal industr. 

arbeidsplaatsen 

Noord-Brabant 

2,3 
14,8 
38,6 

0,8 
17,3 
16,3 

Nederland 

6,4 
9,9 

34,3 
2,7 

11,0 
14,4 

kleding, textiel, metaal e.d. die per arbeidsplaats aanzienlijk minder elektrische energie verbrui
ken (zie tabel 66). 

b. het verbruik in de huishoudens 

Met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht behoort Noord-Brabant tot de meest 
geëlectrificeerde gebieden van Nederland. Niet minder dan 99,8% van alle bebouwde percelen der 
provincie was in 1963 op het elektrische net aangesloten*. 
Doordat echter het z.g. elektrisch koken in Noord-Brabant minder ingang heeft gevonden dan 
elders in Nederland (5,3% van de gezinnen in Noord-Brabant kookt elektrisch tegenover 8,3% in 
Nederland als geheel) is ook het gezinsverbruik van elektrische energie in deze provincie lager dan 
gemiddeld in Nederland. 
In 1963 was het gezinsverbruik per hoofd van de bevolking in Noord-Brabant 193 KWh, in 
Nederland 242 KWh. 

§2. Produktie en distributie van elektrische energie 

Het produktie-vermogen van de Donge-Centrale van de N.V. P.N.E.M. bedroeg in 1947 rond 
150000 KW. 
Sindsdien nam het verbruik zo sterk toe dat tussen 1950 en 1960 een 3-tal nieuwe elektriciteits
centrales aan de Amer gebouwd moesten worden, met een vermogen van resp. 125000, 128000 en 
177000 KW. Tezamen met de kleine centrale in Tilburg (die als reserve fungeert) is de capaciteit 
van de P.N.E.M.-centrales daardoor thans opgevoerd tot ruim 600000 KW. 
Inmiddels is het nodig gebleken het Amercomplex met 2 produktie-eenheden van elk 220000 KW 
uit te breiden**. Zij zullen in 1965 resp. in 1967 in bedrijf worden genomen. 
De nieuwe uitbreidingen zullen het waarschijnlijk mogelijk maken de behoefte aan elektrische 
energie in de komende 10 jaar te dekken. Met de uitvoering van dit grote project, waarvan de 
kosten f185.000.000,-zullen belopen, staat de P.N.E.M. voor het grootstewerk in zijn geschiedenis. 
Op economische gronden is afgezien van het plan tot het bouwen van een 150 M.W.-kernenergie
centrale nabij Geertruidenberg. Het is thans de bedoeling te participeren in een gemeenschappelijke 
kernenergie-centrale (in Dodewaard) met een vermogen van 50000 KW. 

* In dit verband heeft het in 1947 door de N.V. P.N.E.M. ingestelde Fonds voor de Electrificatie van Onrendabele gebieden 
een grote rol gespeeld. 
** O.a. als gevolg van de invoering van de vijfdaagse werkweek (1961) waardoor nl. een vooral in de piekuren sterk verhoogde 
belasting van het krachtstroomnet optrad. 
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Het opvoeren van het produktie-vermogen is gepaard gegaan met het uitbreiden van het hoog
spannings- en het laagspanningsnet. 
Het net van 150 K.V-lijnen werd tussen 1947 en 1962 uitgebreid van 89,7 km tot 199,6 km. (Het 
50 KV-net nam in dezelfde periode af van 218,1 km tot 135,7 km). 
De gezamenlijke lengte van het laagspanningsnet werd tussen 1949 en 1963 uitgebreid van 4328 km 
tot 9918 km (zie kaart 76). 

F. DE GASVOORZIENING IN NOORD-BRABANT* 

§ 1. Inleiding 

Nog niet de helft van het aantal gemeenten in Noord-Brabant beschikt over gasvoorziening, nl. 68 
van de 141 gemeenten. 
Wel is een tendens tot uitbreiding te constateren; in de periode 1947-1960 nam het aantal gemeenten 
met gasvoorziening toe van 32 tot 68. 
Hoewel in de met gas voorziene gemeenten niet alle woningen op het gasnet zijn aangesloten 
(± 85%) was in 1960 toch ruim 69% van alle woningen in Noord-Brabant voorzien van een gas
aansluiting. 
Hiermee staat Noord-Brabant ten opzichte van de andere provincies op de vierde plaats. Het 
brabantse gemiddelde ligt echter toch nog onder het nederlandse gemiddelde en wel als gevolg van 
de hoge 'aansluitingsgraad' van de 3 randstadprovincies. 
De gasvoorziening op het brabantse platteland kan nog aanmerkelijk worden opgevoerd. 

§2. Het verbruik van gas in Noord-Brabant 

Anders dan bij de elektrische energie overweegt bij het gasverbruik in Noord-Brabant het aandeel 
van het gezinsverbruik (70%) ten opzichte van het industriële verbruik (30%). 
Hetzelfde kan worden opgemerkt met betrekking tot de toeneming van het gasverbruik. In de periode 
1950-1960 nam het gasverbruik in Noord-Brabant met 80 miljoen m3 of ongeveer 50% toe. 
Deze toeneming was voor 75% het gevolg van een groter huishoudelijk gebruik en voor slechts 
25% van een groter gebruik door industrieën. 
Wel valt het op dat het industriële gasverbruik via het zgn. industrie-gasnet (een afzonderlijk 
transportnet van de staatsmijnen ten behoeve van de rechtstreekse levering aan industrieën) is toe
genomen, tegenover een daling van het industriële verbruik via het openbare gasnet. 

TABEL 67. NOORD-BRABANT 
Het totaal aantal afnemers van gas gespecificeerd naar verbruikersgroepen. 

afnemers voor: 1950 1955 1960 

gezinsverbruik 133148 167288 220289 
industrie-ambacht 1512 1881 2274 
handel en verkeer 1518 1950 2297 
overige 619 887 1202 

totaal 136797 172006 226062 

Hoe het totale aantal aansluitingen op de gasvoorziening in Noord-Brabant over de diverse af
nemerscategorieën verdeeld is blijkt uit tabel 67. De sterke toeneming van het aantal aansluitingen 
in de periode 1950-1960 is bijna geheel veroorzaakt door het groter aantal aansluitingen voor 
huishoudelijk verbruik. 

* Zie: 'De openbare nutsvoorzieningen in Noord-Brabant' uitg. Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, 
Tilburg, sept. 1963. 
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§3. De produktie en distributie van gas in Noord-Brabant 

In het begin van de jaren dertig waren er in Noord-Brabant een 20-tal gasproduktiebedrijven. 
Als gevolg van de levering van gas door de Staatsmijnen via een leidingsysteem vanuit Limburg, is 
het aantal gasproducerende bedrijven in Noord-Brabant teruggelopen tot 2 (Tilburg en Oss), - en 
tegelijkertijd is de produktie van gas in de provincie zelf teruggelopen (van 50% in 1946tot12% in 
1963). 
De oude produktiebedrijven fungeren thans als distributiebedrijven; 40 van deze bedrijven zorgen 
voor de distributie van het staatsmijngas, 10 andere distribueren propaangas. Daarnaast zijn twintig 
industriële bedrijven rechtstreeks aangesloten op het leidingnet van de Staatsmijnen. 

In de produktie van gas heeft, zoals uit het bovenstaande blijkt, een sterke concentratie plaats ge
vonden. 
In de distributie vindt in de laatste jaren eveneens een concentratie plaats. 
Een voorbeeld daarvan is de in 1958 opgerichte N.V. 'Intergas' door 20 gemeenten in westelijk 
Noord-Brabant. De onlangs in oostelijk Noord-Brabant opgerichte N.V. 'Obragas' zal vermoedelijk 
eveneens leiden tot concentratie in de gasdistributie. 
In dit verband valt te vermelden dat 8 van de 54 bestaande gasbedrijven 70% van het totale aantal 
aansluitingen in de provincie voor hun rekening nemen. De overige 30% wordt derhalve verzorgd 
door een groot aantal in doorsnee kleine bedrijven. 
Te verwachten is dat een voortgezette concentratie van de gasdistributie zal leiden tot kosten
verlaging en groter dienstbetoon. Met de thans begonnen produktie van aardgas in Noord-Neder
land is dit vraagstuk acuut geworden. 

Als gevolg van het toegenomen gasverbruik na de 2e wereldoorlog moest het mijngasnet in Noord
Brabant in het laatste decennium worden uitgebreid. 
Een nieuwe hoofdleiding werd aangelegd van Geleen over Wessem en Helmond naar Boxtel (1949). 
Deze leiding is geconstrueerd voor een werkdruk van 40 atmosfeer (de toelaatbare druk in de voor 
1940 aangelegde leidingen bedroeg 8 atmosfeer). 
Westelijk Noord-Brabant werd ontsloten door een transportleiding van Boxtel over Breda en 
Roosendaal naar Bergen op Zoom. Voorts werd de gemeente Oss gekoppeld aan de transport
leiding die ook 's-Hertogenbosch van mijngas voorziet. 
Vanuit de laatstgenoemde stad is een gasleiding gelegd door de Langstraat tot aan Loon op Zand 
(zie kaart 77). 

Het aardgas 

De enorme voorraad aardgas in de provincie Groningen, die met zekerheid kon worden vastgesteld 
op 1100 miljard m3 (overeenkomend met ongeveer 1100 miljoen ton steenkool), zal gedurende ver
scheidene decennia van zeer grote betekenis zijn voor de Nederlandse energiehuishouding. Voor 
de produktie en levering is een afzonderlijke maatschappij opgericht, de N.V. 'Gasunie', die via een 
uitgebreid leidingsysteem het gehele land zal kunnen bedienen. 
Het aardgas zal niet alleen de huidige gassoorten vervangen maar het zal tevens kunnen worden 
toegepast als brandstof in de industrie ter vervanging van vloeibare of vaste brandstoffen. De 
voordelen zijn zowel van technische aard als van financiële aard. Als technische voordelen 
kunnen genoemd worden: geen opslag bij de verbruiker, 'klaar voor het gebruik', lage onderhouds
kosten aan installaties, goede regelbaarheid, groot rendement, sterk verminderde luchtveront
reiniging door verbrandingsprodukten. 

Voor wat Noord-Brabant betreft is van belang, dat de N.V. Gasunie voornemens is, om vanuit 
Bergen op Zoom, (d.i. dus vanuit het verste punt in de provincie) het cokesgas door aardgas te 
vervangen, hierbij gebruik makend van het bestaande gasnet. Hiervoor zal waarschijnlijk de bouw 
nodig zijn van een aantal overslagstations (vanwege drukverschillen). Het geheel moet eind 1967 
zijn beslag gekregen hebben. 
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G. DE DRINKWATERVOORZIENING IN NOORD-BRABANT 

Met de groei van de bevolking, de toenemende waterbeschaving en de industriële ontwikkeling 
van de provincie Noord-Brabant is het verbruik van water sterk gestegen. In 1947 werd door de 
Noord-Brabantse Drinkwaterbedrijven 25000000 m3, in 1960 57000000 m3 en in 1962 64000000 m3 
water afgeleverd. De waterleidingbedrijven hebben de sterk toegenomen vraag kunnen opvangen 
door intensivering van de grondwaterwinning. 
In 1947 was ± 69 van het totaal aantal woningen in Noord-Brabant aangesloten op waterleiding; in 
1961 ruim 96%. 
Vele industriële bedrijven voorzien zelf geheel of gedeeltelijk in hun behoefte aan water. 

TABEL 68. NEDERLAND EN NOORD-BRABANT 
Waterverbruik in miljoenen m3. (Voorlopige raming 1960) 

levering door waterlbedr. 

Gebied omvang aan: 
bevolking 

industrie bevolking 

Noord-Brabant 1440000 33 24 
Nederland 11510000 360 145 

eigen 
winning 
industrie 

80 
555 

totaal 

137 
1060 

Zoals is af te lezen uit tabel 68, ontleend aan voorlopige uitkomsten van studies verricht door de 
Centrale Commissie Drinkwatervoorziening, was de eigen winning door de industrie in 1960 
groter dan de totale levering van de waterleidingbedrijven. 
Van de ongeveer 137 miljoen m3 water die in 1960 in Noord-Brabant verwerkt werden, werd naar 
globale schatting 30 miljoen m3 als oppervlakte-water gewonnen (uitsluitend door de industrie). 
Bovenstaande voorlopige ramingen resulteren in een dagverbruik per hoofd van de bevolking van 
de provincie Noord-Brabant van 63 liter, voor Nederland van 90 liter. 
Dit verschil hangt o.m. samen met het feit dat de bevolking in landelijke gemeenten (nog) lager 
verbruik heeft dan die in de grote gemeenten. Het industriële verbruik is, naar verhouding, in 
Noord-Brabant aanzienlijk, nl. in 1960 ongeveer 1941. per hoofd tegenover 1701. voor Nederland. 
Per industriële werknemer is het industriële waterverbruik in Noord-Brabant enigszins lager dan 
in Nederland. Dit hangt samen met de aard van de brabantse industrie. 
De laatste jaren is een versnelde stijging van het industrieel waterverbruik te constateren. De vraag 
of bij een verdere toeneming van industrie en bevolking in Noord-Brabant uit het grondwater en 
het oppervlaktewater voldoende drink- en industriewater zal kunnen worden gewonnen, mede voor 
de voorziening van een deel van Zeeland, dient ernstig onder ogen te worden gezien. 
Voor het beantwoorden van deze vraag staan slechts de voorlopige uitkomsten van een (globaal) 
onderzoek van de Centrale Commissie voor de Drinkwatervoorziening ter beschikking. 
In dit onderzoek is uitgegaan van de onderstelling dat: 
a. het drinkwaterverbruik per hoofd van de bevolking zal stijgen naar het landelijk gemiddelde 

welk gemiddelde zelf als gevolg van de toenemende waterbeschaving nog belangrijk zal stijgen. 
b. de industrie om economische en technische redenen een zuiniger gebruik van het water zal 

maken. 
De onderzoekingen leidden tot de conclusie dat de noord-brabantse bevolking in 1980 circa 75 
miljoen m3 per jaar en de industrie (inclusief eigen winning) 300 miljoen m3 per jaar zal verbruiken; 
in totaal 375 miljoen m3, of bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 1960. Rond het jaar 2000 
zal het verbruik vermoedelijk bedragen 150 m3 en 550 m3, in totaal 700 miljoen m3 water per jaar. 
Deze ramingen zijn richtgetallen die wijzen op een aanzienlijke toeneming in de behoefte aan 
drink- en gebruikswater in de komende decennia. 
Bij het reeds genoemde onderzoek zijn tevens ruwe schattingen gemaakt omtrent de mogelijkheid 
van waterwinning uit grondwater; verwacht wordt dat per jaar ten hoogste 200 à 300 miljoen m3 aan 
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de bodem onttrokken zal kunnen worden. Met andere woorden: er moet met de mogelijkheid 
rekening worden gehouden dat reeds omstreeks 1980 de maximum-capaciteit van de grondwater
winning bereikt zal zijn zodat in toenemende mate oppervlaktewater zal moeten worden gebruikt, 
ook voor drinkwater. 
Hierbij komt, dat de grondwaterstanden en het beschikbare oppervlaktewater van essentieel belang 
zijn voor de land- en tuinbouw en in het algemeen voor iedere begroeiing van de bodem (bossen, 
landschap). 
De in 1954 ingestelde provinciale 'Commissie Waterbeheersing Noord-Brabant' kreeg tot taak de 
bestudering van en het doen van aanbevelingen inzake het vraagstuk van de waterbeheersing in 
Noord-Brabant. Deze taak was overwegend op agrarische belangen gericht en omvatte slechts 
enkele aspecten van de watervoorziening. 
Het is echter van het grootste belang voor de leefbaarheid in dit gewest dat alle factoren die van 
invloed zijn op de watervoorraden en het gebruik daarvan (de waterbalans) nauwlettend in het oog 
worden gehouden, alsmede dat tijdig de vereiste maatregelen zullen worden getroffen om te voor
komen dat het evenwicht in de watervoorziening ernstig wordt verstoord. 
Hierbij dient mede gelet te worden op de regionale aspecten, onder meer betreffende de vraagstuk
ken van industrievestiging. 

H. DE ZUIVERING VAN AFVALWATER 

§ 1. Inleiding 

De toeneming van de industrialisatie, de groei van de bevolking en het stijgen van de welvaart gaat 
gepaard met de produktie van steeds grotere hoeveelheden afvalstoffen. 
Aanzienlijke hoeveelheden afvalwater van fabrieken en bevolking worden geloosd in de openbare 
wateren, waardoor deze in toenemende mate worden vervuild. 
Met het rein houden van de openbare wateren worden grote belangen gediend, die van de volks
gezondheid, de land- en tuinbouw, de recreatie, alsook van bepaalde industrieën. 
In de naaste toekomst echter - vermoedelijk omstreeks 1980 - zullen grote hoeveelheden oppervlak
tewater nodig zijn om het tekort aan grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening aan te 
vullen (zie rubriek G van dit hoofdstuk). Reeds nu vormt de noodzakelijke zuivering van het ge
loosde afvalwater in deze provincie een groot probleem. 
Men zou kunnen zeggen dat door het dreigende tekort aan drinkwater de bij de vraagstukken be
trokken partijen nu ook nog in tijdnood zijn geraakt. Het zuiveringsprobleem zal immers op
gelost moeten zijn zodra de winning van drinkwater en ander verbruikswater uit de oppervlakte
wateren actueel is geworden. 
Het is gewenst dat de 'wet op de waterverontreiniging' spoedig in werking zal treden. De oplossing 
van het zuiveringsprobleem is zowel een bestuurlijk-organisatorische alsook een financiële aan
gelegenheid. De trage gang van zaken met betrekking tot het zuiveringsprobleem moet voor een 
deel worden toegeschreven aan het ontbreken van afdoende financiële regelingen. 
De nieuwe wet zal in deze situatie mogelijkerwijze verbetering brengen. 
De zuivering van afvalwater vergt voorzieningen in de vorm van zuiveringsinrichtingen en trans
portleidingen e.d., welke voorzieningen zeer grote investeringen vereisen. 
Om de kosten te beperken is het noodzakelijk te komen tot technische en bestuurlijke concen
traties. 
In verscheidene gebieden zijn thans grote combinatie-projecten voor de zuivering en/of de afvoer 
van stedelijk en industrieel afvalwater in voorbereiding of in uitvoering. 
Voor een aantal afzonderlijk gelegen bevolkingskernen zullen - afhankelijk van hun grootte, 
industriële structuur en geografische ligging-, afzonderlijke maatregelen getroffen moeten worden. 
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§2. Zuiveringsprojecten 

Ten aanzien van de belangrijkste grote combinatie-projecten kan het volgende worden opgemerkt. 

1. De waterschappen 'Het stroomgebied van de Dommel' en 'Het Stroomgebied van de Aa'. Beide hebben 
de zuiveringstaak. 
In het eerstgenoemde waterschapsgebied is onlangs een gedeelte van het hoofdproject (een riool
waterzuiveringsinstallatie voor Eindhoven en omliggende gemeenten) in werking gesteld. 
Het hoofdproject voor 'Het Stroomgebied van de Aa' (een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor 
Helmond en omliggende gemeenten) is in voorbereiding. 
De vervuilingsproblemen worden in deze gebieden voortvarend aangepakt. 

2. De gebieden van de 1vaterschappen 'De Donge' en 'De Beneden Donge' 
Voor deze gebieden heeft het waterschap 'Zuiveringschap De Donge' de zuiveringstaak. De 
problemen in deze gebieden zijn nog groot, mede omdat het afvalwater van de leerlooierijen zo 
moeilijk is te zuiveren. Het na veel studie ontworpen hoofdproject - lozing op de Amer (na 
voorbezinking) van het afvalwater van Gilze-Rijen, Dongen en Oosterhout-, is doorkruist door 
de plannen voor de Deltawerken. In het kader van deze plannen worden thans nl. zwaardere 
eisen aan het effluent gesteld dan voorheen. 

3. De gemeente Breda legt thans een transportleiding aan naar de te bouwen rioolwaterzuiveringsin
stallatie bij Nieuw Veer aan de Mark en vandaar naar het Hollandsch Diep. De voorzieningen 
zullen tevens dienen voor enkele nabij gelegen gemeenten. Ook hier zijn moeilijkheden ontstaan 
die verband houden met het Deltaplan. 

4. Westelijk Noord-Brabant. Voor het geven van aanbevelingen voor een zo doelmatig mogelijke 
oplossing voor de afvalwaterproblemen in het westen van de provincie is door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat op 20 juli 1962 geïnstalleerd de 'Commissie Afvalwatervraagstuk westelijk 
Noord-Brabant'. Deze Commissie is eind 1964 met een rapport gereed gekomen. 
Een van de voornaamste onderwerpen van studie van de Commissie is de aanleg van een 
transportleiding naar de Westerschelde. Via deze transportleiding zou het moeilijk te zuiveren 
afvalwater voor de in dit deel van het gewest gevestigde en te vestigen bedrijven zo veel mogelijk 
naar de Westerschelde kunnen worden afgevoerd. 

5. Tilburg en omgeving. In deze op het gebied van verschillende waterschappen gelegen agglomeratie 
bestaat een bestuurlijk probleem in verband met de vraag in hoeverre de zuiveringsmaatregelen 
een gezamenlijke aanpak vereisen. Dit probleem is in studie. 

6. 's-Hertogenbosch en omgeving. In dit gebied wordt gedacht aan de bouw van een rioolwaterzuive
ringsinstallatie bij de Dieze, welke in beheer zal zijn bij het waterschap 'Het Stroomgebied van 
de Dommel'. 

7. Het 1vaterschap 'De Maaskant'. In dit waterschap, dat niet de zuiveringstaak heeft, is de oplossing 
van de afvalwaterproblemen weinig gevorderd. De betrokken gemeenten, waarvan de grootste 
zijn Oss, Cuyk, Boxmeer, hebben wel plannen maar de uitvoering stagneert in de eerste plaats om 
financiële redenen. 
De ernstige vervuiling van de Hertogswetering door het moeilijk te zuiveren afvalwater van 
Oss (o.m. biochemische industrie) vormt het grootste probleem. Deze gemeente heeft een plan 
ontworpen dat voorziet in de afvoer van het afvalwater via een transportleiding naar een bij 
de rivier de Maas te bouwen zuiveringsinstallatie. 

8. Voor de resterende gebieden, te weten de gebieden van de waterschappen 'Het Zuiderafivaterings
kanaal' en 'De Zandlry', 'Het Land van Heusden en Altena' en het gebied 'Heusden-Vlijmen' dienen 
eveneens maatregelen te worden getroffen. 
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9. Algemeen. 
Hoewel door en voor meerdere gemeenten en andere vervuilers voorzieningen zijn en worden 
getroffen op het gebied van afvoer en zuivering van het afvalwater, zullen maatregelen van veel 
groter omvang in relatief korte tijd (vóór 1980) moeten worden genomen om de vervuiling van 
de openbare wateren te kunnen opheffen. 
Bedoelde maatregelen betreffen niet alleen de bouw van zuiveringsinstallaties en/of transport
leidingen maar in de eerste plaats mede de aanleg of het completeren van de benodigde riool
stelsels. In hoeverre de reeds genoemde wet op de waterverontreiniging mede zal voorzien in 
de bestrijding van de zeer hoge kosten van die ontbrekende rioolstelsels is niet bekend. 
Vele gemeenten kampen thans met zodanige financiële moeilijkheden dat noodzakelijke riole
ringen soms niet kunnen worden aangelegd. 
In sommige gebieden worden de zuiveringsproblemen extra verzwaard door de aanwezigheid 
van bepaalde industriële bedrijven met grote hoeveelheden moeilijk te zuiveren afvalwater. 
Tabel 69 vermag enige informatie te geven omtrent de zuiveringsproblemen die aan vestiging 
van industrieën verbonden kunnen zijn. 

TABEL 69. VERVUILING DOOR AFVALWATER VAN INDUSTRIEËN 

Bedrijf 

1. Schoenfabriek, kleine metaalindustrie, 
kleine wasserijen, slagerijen 

2. Grote metaalindustrie, kleine zuivelfabriek, 
klein slachthuis, grote wasserij 

3. Leerfabriek, grote zuivelfabriek, zeemleer
fabriek, brouwerij, groot slachthuis 

4. Grote katoendrukkerij, suikerfabriek, 
grote chemische industrie 

vervuiling 
(uitgedrukt in 

'inwonerequivalenten')1 

20-200 

200-2000 

2000-20000 

meer dan 20000 

1 Dit betreft een beoordeling in kwantitatieve zin; de aard van de te zuiveren stoffen speelt echter een aparte en belangrijke rol 

§3. Bodem- en luchtverontreiniging 

Niet alleen tegen de vervuiling van de openbare wateren maar ook tegen de toenemende verontrei
niging van de bodem en de lucht zullen maatregelen getroffen moeten worden, die aanzienlijke 
investeringen zullen vergen. 
Met de bestudering van dit vraagstuk is nog pas een begin gemaakt waardoor aangaande de aanpak 
nog weinig valt te zeggen. 
De omstandigheden zijn bovendien geheel anders dan bij de zuivering van afvalwater, o.a. kunnen 
te treffen technische voorzieningen in het algemeen niet in combinatie-projecten opgenomen 
worden. Met de bestudering van dit vraagstuk is nog pas een begin gemaakt. 
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HOOFDSTUK 7 

Het onderwijs 

§ 1. Inleiding 

Het onderwijs is voor de economische en culturele ontwikkeling van een gebied een belangrijke 
factor. 
In het kader van deze studie kan slechts een globale rapportering worden gegeven over de recente 
ontwikkeling van het onderwijs in Noord-Brabant. Zij is voornamelijk gericht op de participatie 
aan de diverse opleidingen en de spreiding van de apparatuur daarvan. 
Voor wat betreft de participatie kan gebruik gemaakt worden van recent beschikbaar gekomen ge
differentieerde gegevens van het C.B.S. met betrekking tot de bestemming van leerlingen die het 
lager onderwijs verlaten. Ten aanzien van de scholen die niet direct toegankelijk zijn vanuit het 
lager onderwijs, zijn gegevens gehanteerd die betrekking hebben op de totale schoolbevolking. 
Deze gegevens waren minder gedifferentieerd beschikbaar.* 
Genoemde gegevens hebben, tenzij dit in de tabellen anders vermeld is, betrekking op school
bezoekers die gedomicilieerd zijn in de provincie. Leerlingen van internaten zijn daarbij ingedeeld 
naar de ouderlijke woongemeente. Duiden deze gegevens op de actuele participatie, de deelname aan 
het onderwijs in vroegere perioden komt tot uiting in de gegevens van de beroepsbevolking naar 
onderwijs-niveau, zij het met die beperking dat de samenstelling van de beroepsbevolking in belang
rijke mate bepaald is door migratie. 
In het onderstaande is eerst de positie van de provincie in Nederland beschouwd; daarna zijn ty
pologische en regionale vergelijkingen gemaakt binnen de provincie. 

§2. De deelneming aan het voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Brabant 
als geheel 

a. onderivijs, direct toegankelijk vanuit het lager ondenvijs 

Hierbij zijn dus gehanteerd de cijfers van de bestemming van leerlingen, die het lager onderwijs 
verlaten. De gegevens van 1952zijnnaast die van 1962 geplaatst.** Noord-Brabant is vergeleken met 
geheel Nederland, Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) en Limburg. Opgemerkt zij nog dat 
in de volgende tabellen onder 'geen verder onderwijs' ook de leerlingen begrepen worden die 
naar het V. G .L. 0. gaan. Deze vormen in Noord-Brabant een aanzienlijk aantal, ± 7 % van de school
verlaters bij de jongens en ± 13% bij de meisjes. 
In de loop van deze 10-jarige periode is het aantal Brabantse jongens dat na de lagere school geen 
voortgezet dag-onderwijs gaat volgen, drastisch verminderd, nl. tot ± 10%. De daling van dit 
cijfer is in Brabant sterker geweest dan in de vergelijkingsgebieden. Neemt men ook in aanmer-

* T .a.v. beide categorieën van scholen is een vergelijking gemaakt van de huidige situatie met die van 10 jaar geleden. Van 
CBS-zijde is er op gewezen dat, voor wat betreft de scholen direct toegankelijk vanuit het L.O. het hanteren van de abituriënten
cijfers leidt tot een zuiverder vergelijking, dan het hanteren van de cijfers van de totale schoolbevolking in relatie tot de totale 
12-20 jarige bevolking in verband met de verschuivingen in de leeftijdsopbouw van deze bevolkingsgroep. Dit bezwaar geldt 
minder bij de overige scholen, omdat het daarbij gaat om veel geringere aantallen. 
** Met toestemming van de direktie van het C.B.S. 
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TABEL 70. NOORD-BRABANT EN NEDERLAND 
Bestemming van LO-leerlingen naar schoolsoort (aantallen per 1000 leerlingen) JONGENS 

geen verder onderw.l 
ULO VHM02 N03 

w.o. LB. 

1952 
Noord-Brabant 297 (.) 221 152 330 
Nederland 265 (.) 279 145 311 
Oost. Ned. 289 (.) 270 115 326 
Limburg 341 (.) 238 161 261 

1962 
Noord-Brabant 145 (41) 272 171 412 
Nederland 155 (43) 311 172 362 
Oost. Ned. 154 (56) 298 153 395 
Limburg 216 (37) 285 194 305 

1 'Geen verder onderwijs' omvat ook de leerlingen die Landbouwonderwijs gaan volgen. Na 1952 is dit 'full-time' geworden. 
Voor 1952 zi jn daarom de cijfers niet bekend. Voor 1962 zijn ze tussen haakjes geplaatst. 
2 Inclusief Klein Seminarium. 
3 Inclusief de leerlingen van detailhandelsscholen waarvan er in Noord-Brabant gevestigd zijn in Eindhoven, Den Bosch, 
Tilburg en Breda. 

TABEL 71. NOORD-BRABANT EN NEDERLAND 
Bestemming van LO-leerlingen naar schoolsoort (aantallen per 1000 leerlingen). MEISJES 

geen verder 
ULO VHMO N.O. onderwijs 

1952 
Noord-Brabant 393 221 67 319 
Nederland 285 274 86 355 
Oost. Ned. 312 242 66 380 
Limburg 367 213 71 349 

1962 
Noord-Brabant 170 298 129 403 
Nederland 141 242 133 384 
Oost. Ned. 140 329 115 416 
Limburg 159 308 126 407 

king het landbouwonderwijs dan ligt het Brabantse cijfer lager dan het Rijksgemiddelde en onge
veer gelijk met dat van de oostelijke provincies (zie tabel 70). 
De belangstelling voor ULO is in Brabant sterk toegenomen, hoewel een achterblijven t.o.v. de 
andere gebieden gebleven is. 
Noord-Brabant is sterker op het nijverheidsonderwijs gericht dan Nederland als geheel, sterker ook 
dan het Oosten des Lands en Limburg. De verschillen zijn in de loop der jaren groter geworden. In 
de trek naar het VHMO had Brabant in 1952 zelfs een voorsprong, nu liggen de cijfers op gelijk 
niveau. Dit geldt echter niet ten aanzien van Limburg. Van invloed zijn hierbij de vele seminaria 
in de beide zuidelijke provincies. 
'Geen verder onderwijs' is ook bij de meisjes sterk gereduceerd, zij het minder dan bij de jongens. 
Brabant heeft echter nog een achterstand ten opzichte van het Rijk, Oost-Nederland en Limburg, 
al zijn de verschillen geringer geworden (Zie tabel 71 ). Het is zeer wel mogelijk dat deze verschillen 
te verklaren zijn uit de sterke ontwikkeling van het VHMO in Brabant. Ondanks belangrijke stij
ging blijft Brabant bij het ULO een achterstand noteren. Inzake het VHMO ligt de provincie op 
Rijksniveau, inzake het Nijverheidsonderivjjs zelfs daar boven. Bij beide categorieën van onderwijs is 
de stijging van het Brabantse cijfer in vergelijking met die van de andere gebieden opvallend groot 
geweest. 
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b. onderivijs, niet direct toegankelijk vanttit het L.O. 

Het participatie-niveau van Brabant voor wat betreft de kweekscholen is in beide jaren nagenoeg 
gelijk aan het Rijksgemiddelde. Het Uitgebreid Lager Njjverheidsondmvijs is voor de jongens pas in de 
laatste jaren tot ontwikkeling gekomen, waarbij Brabant gelijke tred gehouden heeft met Nederland 
als geheel. Voor de meisjes is er echter een duidelijk verschil. 
De H.T.S. (en andere daarmee gelijk te stellen vakscholen) wordt in Brabant in gelijke mate ge
volgd als in Nederland. Ten aanzien van de 'overige scholen' geldt voor Brabant een aanmerkelijk 
lagere participatie, althans voor de jongens (zie tabel 72). 

TABEL 72. NOORD-BRABANT EN NEDERLAND 
Totaal aantal leerlingen voor de scholen per 1000 van de totale mannelijke resp. vrouwelijke bevolking van 
12-20 j. 

JONGENS MEISJES 

1953 1963 1953 1963 

N.Br. Ned. N.Br. Ned. N.Br. Ned. N.Br. 

Kweekscholen 10 9 15 16 11 10 14 
Uitgebr. L. Nijv.1 1 3 14 15 6 7 9 
H.T.S. e.d. 14 15 14 14 
Overige scholen2 3 8 5 9 4 5 7 

1 U.T.S. - ULNO en Uitgebreid lagere opleiding voor meisjes. 
2 Sociale academies, opleiding leerkrachten voor lager N .O., Zee- en binnenvaartscholen, Kunstnijverheidonderwijs . 

TABEL 73. NOORD -BRABANT EN NEDERLAND 
Aantal studerenden bij hoger onderwijs (exclusief theologie) per 1000 personen van 18-29 jaar. 

gebied 

Noord-Brabant 
Westen des Lands 
Overig Nederlandl 
Nederland 

1 dat wil zeggen Nederland zonder het Westen des Lands . 

c. ivetenschappelijk ondmvijs 

1954-1955 

7,8 
17,2 
10,0 
13,1 

1961-1962 

14,2 
25,2 
15,5 
20,1 

Ned. 

13 
13 

7 

In tegenstelling tot de ontwikkeling bij het voortgezet onderwijs moet geconstateerd worden dat 
Noord-Brabant, gerekend naar de deelneming aan het wetenschappelijk onderwijs een geleidelijk 
aan kleiner wordende maar toch nog steeds vrij grote achterstand vertoont op Nederland als geheel 
en vooral ten opzichte van het Westen des Lands (zie tabel 73). Noord-Brabant heeft thans onge
veer het niveau bereikt van Nederland zonder het Westen. 
De uitbreiding van de studiemogelijkheden in de provincie - de vestiging van de Technische Hoge
school te Eindhoven en de uitbreiding van de Katholieke Hogeschool te Tilburg met nieuwe studie
richtingen -doen verwachten dat in de komende jaren de achterstand steeds verder zal worden in
gelopen. Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met het grote aantal voor Middelbare 
ondmvijsaktes studerende personen bij de R.K. Leergangen. Voor wat betreft de spreiding van de 
studerenden naar gebied van herkomst blijkt uit verdere bestudering van de betreffende gege
vens dat de niet-stedelijke gebieden in Brabant nog een zeer geringe participatiegraad hebben. 
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TABEL 74. NOORD-BRABANT 
Bestemming van L.0.-leerlingen naar schoolsoort in 1962 (aantallen per 1000 leerlingen) per gewest en deel-gebied. 

JONGENS MEISJES 

geen 
landb. 

geen 
verder ULO VHMO NO verder ULO VHMO NO 

onderw. o .w. onderw. 

Eindhoven e.o. 95 12 271 215 407 66 332 207 395 
Helmond e.o. 131 20 221 162 466 59 301 163 477 
Peel 130 83 202 137 448 197 245 66 492 
Kempen 87 64 . 211 157 481 306 234 81 379 
Valkenswaard e.o. 148 43 238 119 452 237 28 130 344 

Zuid-Oost 111 31 244 180 434 122 301 160 417 

's-Hertogenbosch e.o. 91 25 276 209 399 237 285 134 344 
Oss e.o. 97 35 242 175 451 262 233 168 337 
Meijerij 33 64 250 106 547 180 283 80 457 
Land van Cuyk 72 79 303 153 393 162 359 84 395 

Noord-Oost 77 44 268 169 442 218 287 121 374 

Tilburg e.o. 106 34 295 170 395 112 295 127 466 
Langstraat 96 37 306 165 396 71 305 144 480 
L. v. H. en Altena 221 101 269 55 354 245 281 34 440 

Midden 116 41 294 158 391 120 295 120 465 

Breda e.o. 38 51 309 194 408 198 351 111 340 
B. o. Z.-Roosend. 127 40 272 172 389 232 250 120 398 
Zeekleigebied 111 73 290 90 436 273 321 59 347 

West 80 50 293 171 406 220 310 107 363 

Provincie 96 41 272 171 420 170 298 129 403 

§3. De deelneming aan vormen van voortgezet onderwijs in de intern-provinciale 
situatie 

a. Regionaal bezien 

1. onderwijs, direct toegankelijk vanuit het lager onderwijs 

De vergelijking van de regiones is hier beperkt tot de cijfers voor 1962. 'Geen verder onderwijs' 
wil hier zeggen: exclusief het landbouwonderwijs. 
Voor wat betreft de jongens is Noord-Oost-Brabant het gewest met het laagste cijfer voor 'geen 
verder onderwijs', vooral tengevolge van de situatie in de Meijerij en het Land van Cuyk. 
Gunstig is ook het cijfer voor Breda e.o. Bepaald ongunstig is de situatie te noemen in het land van 
Heusden en Altena, en in mindere mate in Valkenswaard, Helmond e.o. de Peel en Bergen op Zoom
Roosendaal e.o. (zie tabel 74). 
Het Landbou1vonderwi/s heeft relatief een zeer grote deelneming in het Land van Heusden en Altena, 
de Peel, het land van Cuyk en het Zeekleigebied. 
Voor het ULO is de belangstelling in de regiones van Midden- en West-Brabant hoog; daarnaast 
ook in het land van Cuijk. 
Opvallend lage cijfers hebben Helmond e.o., Peel en Kempen. 
Het VHMO ondervindt veruit de grootste aantrekking in de regiones van de grote steden, daarna 
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volgen die van de kleine steden. De verschillen met de overige deelgebieden zijn groot, vooral met 
het Zeekleigebied en het land van Heusden en Altena. 

Het nijverheidsondenvijs ondervindt de meeste belangstelling in Oost-Brabant, met name in de Meijerij, 
de Kempen, Helmond e.o. en Oss e.o. Alleen het land van Heusden en Altena ligt ver beneden het 
provinciaal gemiddelde. 

Bij de meiges zijn de verschillen tussen de deelgebieden groter. 'Geen verder onderwijs' is bijzonder 
gunstig in Eindhoven e.o. Helmond e.o. Langstraat en Tilburg e.o. Ongunstig is de situatie vooral 
in de Kempen, Valkenswaard e.o. en Den Bosch e.o., Oss e.o. Land van Heusden en Altena en in 
geheel West-Brabant. 

Het ULO trekt sterk in Eindhoven e.o., het Land van Cuyk, Breda e.o. het Zeekleigebied, relatief 
weinig in de Peel, Kempen, Oss e.o., Bergen op Zoom, Roosendaal e.o. 
Veel belangstelling geniet het VHMO weer in de stedelijke regiones, waarbij Eindhoven e.o. nog 
ver boven de andere uitsteekt. Zeer laag is het deelnemingscijfer voor het Land van Heusden en 
Altena, het Zeekleigebied en de Peel. 

Voor het Nijverheidsonderwijs is de belangstelling het grootst in Midden-Brabant; ook in Helmond 
e.o., de Peel en de Meyerij bestaat grote deelneming aan deze vorm van onderwijs. 
De lage cijfers voor Den Bosch e.o., Oss e.o. en Breda e.o. voor het nijverheidsonderwijs vor
men mede een verklaring voor de ongunstige cijfers voor 'geen verder onderwijs' in deze deelge
bieden. 

2. onderwijs, niet direct toegankelijk vanuit het lager onderwijs 

Tot deze groep van voortgezet onderwijs, behoren o.a. de kweekscholen, het uitgebreid lager 
nijverheidsonderwijs, het hoger technisch onderwijs, (H.T.S. e.d.) en voorts bijzondere opleidings
instituten als Sociale Academies, opleidingsscholen voor het lager Nijverheidsonderwijs, Zee- en 
binnenvaartscholen, kunstnijverheidsscholen e.d. 

D e kweekscholen 

Regionaal zijn er aanzienlijke verschillen. De stedelijke regiones hebben hoge cijfers voor de jongens 
maar ze worden daarin nog overtroffen door de Kempen. Zeer groot is de deelneming van de 
meisjes in het Land van Cuyk en in de Meyerij, zeer gering is de deelneming in het Land van 
Heusden en Altena, de Langstraat en Oss e.o. 

Uitgebreid Lager Nijverheidsonderivijs 

Slechts Eindhoven e.o., Den Bosch e.o. en het Land van Cuyk liggen op Rijksniveau. 
Bijzonder laag is het cijfer voor de Peel en het Land van Heusden en Altena. Bij de jongens trekken 
vooral de hoge cijfers van Den Bosch e.o. de aandacht, daarnaast ook die van de andere noord
oostelijke regiones en van Bergen op Zoom e.o. Midden-Brabant staat bijzonder laag genoteerd. 

De H.T.S. (en andere daarmee gelijk te stellen vakscholen). 

Ook hier gaat den Bosch e.o. weer ver voorop, gevolgd door Tilburg e.o., Langstraat en Eind
hoven e.o. Opvallend laag is het cijfer voor West-Brabant,eveneens dat van de Peel, de Kempen, 
het Land van Cuyk en het land van Heusden en Altena. 
De heterogene groep van 'overige opleidingen' wordt in Nederland bij de jongens twee maal zoveel 
gevolgd als in Brabant. Bij de meisjes is er een gelijke deelneming. 
Voor wat betreft de jongens benaderen Bergen op Zoom, Roosendaal e.o., Breda e.o. en Eindhoven 
e.o. nog het dichtst het Rijkscijfer. Sommige landelijke regiones hebben een geringe participatie. 
Bij de meisjes zijn, met uitzondering van het lage cijfer voor het Land van Heusden en Altena en het 
hoge cijfer voor het Land van Cuyk, de verschillen gering. 
In tabel 75 zijn omtrent de participatie in de verschillende vormen van deze categorie van voort
gezet onderwijs nadere gegevens opgenomen. 

171 



TABEL 75. NOORD-BRABANT 
Aantallen leerlingen van de scholen voor voortgezet onderwijs (niet direct toegankelijk vanuit het Lager Onder-
wijs) aantallen per 1000 van de totalel mannelijke resp. vrouwelijke bevolking van 12-20 jaar per gewest en 
deelgebied. 

uitgebr.2 
H.T.S. overige kweekscholen 1. nijverh. 

onderw. e.d. scholen3 

j. m. j. m. j. j. m. 

Eindhoven e.o. 17 13 13 12 16 6 8 
Helmond e.o. 12 13 10 6 13 3 7 
Peel 12 16 12 4 8 1 6 
Kempen 21 12 9 8 8 1 9 
Valkenswaard e.o. 14 11 10 8 13 3 6 

Zuid-Oost 16 13 12 9 13 5 7 

's-Hertogenbosch e.o. 12 14 22 13 23 5 8 
Oss e.o. 10 9 16 8 13 2 7 
Meijerij 15 18 15 8 11 2 7 
Land van Cuyk 17 23 17 12 9 3 13 

Noord-Oost 13 16 19 11 17 4 8 

Tilburg e.o. 17 13 7 10 19 4 7 
Langstraat 15 7 15 7 19 5 7 
L. v. H. en Altena 13 5 6 5 7 1 1 

Midden 16 12 8 9 18 4 6 

Breda e.o. 18 15 15 8 13 7 7 
B. o. Z.-Roosend. 17 13 17 7 10 9 8 
Zeekleigebied 15 13 12 11 13 4 6 

West 17 14 15 8 12 6 7 

Provincie 15 14 14 9 14 5 7 

Rijk 16 13 15 13 14 9 7 

1 leerlingen zijn gerekend tot de gemeente van herkomst. 
2 U.T.S., ULNO en Uitgebreid lagere opleiding voor meisjes. 
3 Sociale Academies, opleiding leerkrachten voor lager N.O., Zee- en binnenvaartscholen, Kunstnijverheidsonderwijs. 

b. Gemeente-typologisch* bezien 

Voor wat betreft de.Jongens is de daling van het cijfer voor 'geen verder onderwijs' bij de platte
landsgemeenten zo sterk geweest, dat, rekening houdend met de grote verschillen in belangstelling 
voor het landbouwonderwijs ten opzichte van de stedelijke gemeenten, van nivellering gesproken 
kan worden. De industrie-steden hebben, wanneer men het landbouwonderwijs mede in de ver
gelijking betrekt, zelfs het hoogste cijfer voor 'geen verder onderwijs'. De bestemming ULO is 
het sterkst toegenomen bij de agrarische plattelandsgemeenten, die nu het industriële platteland 
overtreffen. Het verschil tussen platteland en steden is ook hier sterk verminderd. 

Bij het VHMO is de 'hiërarchie' veel meer geh::mdhaafd gebleven. Het agrarische platteland is 

* De gegevens, door het C.B.S . beschikbaar gesteld, zijn gedifferentieerd naar een typologische groepering van gemeenten 
die afwijkt van de elders gebezigde typologie. 
De indeling van gemeenten is voor 1962 gelijk gehouden aan 1952. Zij is als volgt: 
Agrarische platteland: 88 gemeenten 
Industrieel platteland: 41 gemeenten 
Industriesteden: Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Tilburg, Waalwijk, Oss en Helmond. 
Dienstensteden: Breda, Den Bosch, Vught, Eindhoven en Waalre. 
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ongeveer stabiel gebleven, het industriële platteland toont opmerkelijke vooruitgang. Bij het N.O. 
staan nu de beide categorieën van plattelandsgemeenten het hoogst; enorm is de toename geweest 
in de agrarische gemeenten, daarna in de industrie-steden. In de diensten-steden is het cijfer na
genoeg gelijk gebleven (zie tabel 76). 

TABEL 76. NOORD-BRABANT 
Bestemming van L.0.-leerlingen naar schoolsoort (aantallen per 1000 leerlingen) gerekend naar de verschillende 
gemeente-typen. JONGENS 

1952 1962 

geen verder geen verder 
onderwijs ULO VHMO NO onderwijs ULO VHMO NO 
(w.o. Lb) (w.o. Lb) 

Agrarische platte!. 440 ( .. ) 182 100 278 181 (96) 257 107 455 
Incl. platte!. 339 ( .. ) 193 124 344 137 (42) 251 146 466 
Incl. Steden 229 ( .. ) 241 189 341 134 (17) 285 196 385 
Diensten steden 157 ( .. ) 278 209 356 99 ( 7) 300 239 362 

Voor wat betreft de meisjes zijn de verschillen inzake 'geen verder ondenv!Js' tussen de categorieën van 
gemeenten, hoewel verminderd, nog aanzienlijk. Het cijfer voor het agrarische platteland is nog 
3 maal zo hoog als dat van de diensten-steden. Veel gunstiger is de situatie in de industriële plat
telandsgemeenten. 

Bij het ULO is het agrarisch platteland echter goeddeels gelijk gekomen met het industriële platte
land en de industrie-steden. 

Ofschoon de VHMO-cijfers voor de beide categorieën van plattelandsgemeenten verdrievoudigd 
zijn, zijn - absoluut genomen - de verschillen met de stedelijke gemeenten aanzienlijk gebleven. 

De belangstelling voor het N.O. is vooral in de agrarische- en industriële plattelandsgemeenten 
sterk gestegen. 
Voor de industrie-steden lijkt een plafond nu welhaast bereikt : een daling van het cijfer is te ver
wachten, zoals nu reeds het geval is geweest voor de diensten-steden (zie tabel 77). 

TABEL 77. NOORD-BRABANT 
Bestemming van L.O. leerlingen naar schoolsoort (aantallen per 1000 leerlingen) gerekend naar de verschillende 
gemeente-typen. MEISJES 

1952 1962 

geen verder 
ULO VHMO NO 

geen verder 
ULO VHMO NO onderwijs onderwijs 

Agrnr. Platte!. 580 150 18 252 283 269 51 397 
Incl . Platte!. 461 186 34 319 169 285 103 443 
Incl. Steden 284 250 110 356 127 290 170 413 
Diensten steden 191 320 127 362 105 352 196 347 
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§3. Het opleidingsniveau van de in Noord-Brabant werkzame beroepsbevolking 

Voor een beoordeling van de kwaliteit der aanwezige beroepsbevolking is kennis van het door de 
beroepspersonen genoten onderwijs van belang. 
De volkstelling 1960 verschaft gegevens betreffende het onderwijsniveau van de beroepsbevolking, 
gesplitst naar leeftijdsgroepen. Op grond van deze gegevens is een vergelijking te maken van het 
onderwijsniveau van de Brabantse beroepsbevolking met dat van Nederland als geheel resp. van de 
andere provincies. 
Drie leeftijdsgroepen zijn daarbij te onderscheiden: de 15-30 jarigen, de 30-45 jarigen en de groep 
van 45 jaar en ouder. Naast de inter-provinciale vergelijking kan dus de progressie van het onderwijs
niveau bestudeerd worden.* 

a. naar het genoten algemeen vormend ondenvijs 

Hiertoe worden gerekend het Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO), het Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs (VHMO) en het Hoger Onderwijs (naar de huidige terminologie 'Weten
schappelijk Onderwijs'). 
Voor het ULO liggen de brabantse cijfers zowel voor de mannen als voor de vrouwen en in alle 
leeftijdsgroepen beneden het Rijksgemiddelde. Er is een duidelijk verschil te constateren in onder
wijs-niveau tussen de generaties, waarbij in de vooruitgang, die daaruit blijkt, Brabant gelijke 
tred gehouden heeft met het Rijk. 
Voor de jonge mannelijke generatie en ook reeds voor de 30-45 jarigen zijn de Brabantse VHMO
percentages nagenoeg gelijk aan de Rijksgemiddelden; voor de vrouwen blijft de provincie nog 
vrij sterk achter. 
De brabantse cijfers voor het wetenschappelijk ondenvijs bij de mannen benaderen de Rijkscijfers. 
Bij de vrouwen blijft weer een aanmerkelijk verschil gehandhaafd (zie tabel 78). 

TABEL 78. NOORD-BRABANT EN NEDERLAND 
Beroepsbevolking naar genoten algemeen vormend onderwijs in % van de totale beroepsbevolking, naar leeftijd 
en geslacht (1960). 

MANNEN VROUWEN 

beneden 30 j. 30-45 j. boven 45 j. beneden 30 j. 30-45 j. boven 45 j. 

ULO en 3j. VHMO 
Noord-Brabant 9,9 9,2 4,7 13,2 14,5 6,0 
Nederland 12,3 11,5 6,4 16,9 18,3 9,7 

VHMO 
Noord-Brabant 3,4 4,9 2,7 2,0 2,6 1,2 
Nederland 3,5 5,2 3,1 3,1 5,2 3,4 

Hoger Onderw.l 
Noord-Brabant 0,5 2,9 2,2 0,1 0,7 0,5 
Nederland 0,7 3,0 2,4 0,2 1,5 1,3 

1 naar de huidige terminologie 'Wetenschappelijk Onderwijs'. 

Vergelijking van Noord-Brabant met de provincies van overeenkomende sociaal-economische 
structuur, zoals Overijssel, Gelderland en Limburg (waarvan de cijfers hier niet opgenomen zijn), 
leert dat inzake het ULO de provincie Noord-Brabant een wat lager onderwijs-niveau heeft maar 
inzake het VHMO en 1vetenschappelijk ondenvijs een duidelijk hoger niveau. 
Het niveau voor de vrouwelijke beroepsbevolking ligt voor Noord-Brabant wat lager. 

* Een vergelijking kan gemaakt worden tussen de 30-45 j. en de oudste groep, echter niet tussen deze groepen en de groep 
jonger dan 30 jaar. De laatste groep omvat immers de leeftijden waarop het voortgezet onderwijs gevolgd wordt: in de 15-20 j. 
groep bijv. kan het VHMO-percentage bij de beroepsbevolking slechts zeer gering zijn. 
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b. naar het genoten beroepsonderwijs 

Het lager nijverheidsonderwijs voor jongens heeft in Noord-Brabant een bijzondere sterke ontwikkeling 
gekregen waarbij het Brabantse cijfer boven het Rijksgemiddelde is gekomen. 
Ook het nijverheidsonderwijs voor meisjes is sterk toegenomen, en wel zodanig dat het Rijksniveau 
bijna is bereikt. 

Het VGLO voor meisjes, dat in Brabant sterk ontwikkeld is, wordt door het C.B.S. niet als lager 
nijverheidsonderwijs aangemerkt. 

Voor het middelbare beroepsondenvijs is merkwaardigerwijze het verschil met het Rijk bij de jongste 
generatie voor de mannen groter geworden. Bij de vrouwen gelden voor Brabant hoge cijfers. 
Waarschijnlijk vormt de belangrijke positie van de vrouwelijke religieusen in de betrokken be
roepsgroepen hierbij een belangrijke verklaringsgrond. Dit compenseert het lage cijfer van Brabant 
voor de mannen. Naarmate de vrouwelijke beroepsbevolking ouder is wordt haar aantal sterker 
bepaald door de categorie "geschoolde". 
De brabantse participatie aan het semi-hoger onderwijs is in zijn toeneming gekomen op rijksniveau 
(zie tabel 79). 

Bij het lager beroepsondenvijs ligt Brabant ongeveer gelijk met Overijssel, Gelderland en Limburg 
voor wat betreft de mannen; voor de vrouwen geldt ten opzichte van de oostelijke provincies een 
wat lager cijfer. (Dit geldt weer met uitzondering van VGLO). De oostelijke provincies hebben 
ook hogere cijfers voor het middelbare beroepsondenvijs bij de mannelijke beroepsbevolking; bij de 
vrouwelijke beroepsbevolking komt Brabant echter weer naar voren. Ditzelfde geldt voor Limburg 
in nog sterkere mate. 

Bij het semi-hoger onderwijs ligt Brabant boven Gelderland en Overijssel maar beneden Limburg. 

TABEL 79. NOORD-BRABANT EN NEDERLAND 
Beroepsbevolking, naar genoten beroepsonderwijs in % van de totale beroepsbevolking, naar leeftijdsgroep. 
(1960). 

MANNEN 

beneden 30 j. 30-45 j. boven 45 j. beneden 30 j. 

Lager ber. onderw.1 
Noord-Brabant 29,1 16,8 8,5 24,2 
Nederland 28,2 17,4 8,0 25,3 

Midd. ber. onderw.2 
Noord-Brabant 1,7 2,4 2,0 2,6 
Nederland 2,3 2,7 2,5 2,6 

Semi-H.Ber .onderw. 3 

Noord-Brabant 1,5 2,1 0,9 0,1 
Nederland 1,5 2,3 1,2 0,2 

1 omvattende: vnl. lager tecnisch onderwijs, landbouwonderwijs, huishoud-onderwijs. 
2 omvattende: kweekscholen, middelbare landbouwscholen, opleiding N.O. aktes e.d. 

VROUWEN 

30-45 j, boven 45 j. 

16,5 9,6 
17,3 9,2 

7,4 11,0 
6,1 8,5 

0,8 0,2 
0,7 0,3 

3 omvattende: H.T.S" Sociale Academie, Academie voor Bouwkunst en Beeldende Kunsten en Middelbare onderwijsaktes. 
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§5. De onderwijsapparatuur in Noord-Brabant 

a. het lager onderwijs, de frequentie van de 'kleine school' 

De lagere school is een essentieel deel van de verzorgingsapparatuur van de kleine plattelands
samenleving. 
De mogelijkheid om te kunnen beschikken over een naar aantal leerkrachten compleet te noemen 
school, is van groot belang voor de leefbaarheid van het platteland. 
Van de 966 lagere scholen in Noord-Brabant, waar onder 90 Protestants-Christelijke en 70 
'overige', beschikt een groot deel (29%) over 4 of minder leerkrachten. 
Hierbij zijn niet gerekend de scholen die in nieuwe woongebieden nog in ontwikkeling zijn. De 
verdeling van deze scholen naar levensbeschouwelijke richting en grootte is aldus: 

3 of 4 leerkrachten 
1 of 2 leerkrachten 

R.K. Prot. Chr. Overige 
177 25 19 
18 21 21 

Bij de niet-R.K. scholen is de frequentie van de zeer kleine school (1 à 2 leerkrachten) het grootst. 
Deze scholen komen vooral voor in de stabiele resp. kleiner wordende bevolkingskernen van 
West- en Midden-Brabant. De kleine R.K. scholen (3 à 4 leerkrachten) zijn voornamelijk gelegen in 
oostbrabantse kernen, waarvan de meesten, zij het langzaam, in bevolking toenemen. 

b. Het voortgezet onderwijs, direct toegankelijk vanuit het L.O. 

1. aantal scholen en leerlingen in de periode 1953-1963 

ULO 

Het aantal leerlingen is toegenomen van 15895 tot 33754, het aantal scholen slechts van 118 tot 152. 
De gemiddelde schoolgrootte is dus sterk toegenomen. Nog slechts 12 scholen zijn er met minder 
dan het minimaal te achten aantal van 100 leerlingen. De meeste hiervan zijn gelegen in de noord
rand van West- en Midden-Brabant. De nieuwe scholen zijn vooral daar gekomen waar tevoren 
geen school was. 

L.T.S. 

Het aantal leerlingen is toegenomen van 8950 tot 19276 bij een vermeerdering van het aantal 
scholen van 31 tot 47. De reeds bestaande scholen zijn bijna alle sterk uitgebreid, de kleine scholen 
zijn de pas opgerichte. Kaart 78 geeft de spreiding van de scholen weer. 
Hieruit blijkt dat nog steeds voor een vrij groot aantal gemeenten, met name in Midden-Brabant, 
de opleidingsmogelijkheden vrij ver weg zijn gelegen. 

Huishoudscholen 

Het leerlingental is toegenomen van 9376 tot 15280, het scholental van 56 tot 81. In alle gewesten 
komen nog te kleine scholen voor (minder dan 100 leerlingen). Een geleidelijke groei tot volwaar
dige eenheden is te verwachten. 

VHMO (exclusief de niet-erkende seminaria) 

Het VHMO omvat de opleidingen voor MMS, HBS en Gymnasium in gevarieerde schoolstruc
turen. Het totaal aantal VHMO-scholen (complexen) is uitgebreid van 48 tot 71, welke uitbrei
dingen vnl. combinaties van opleidingen betreft. Hierbij is een sterke verschuiving opgetreden naar 
grotere eenheden, gepaard aan een geografische verbreding van de mogelijkheden (zie kaart 79). 
Kleine VHMO-scholen zijn enkele niet R.K.-scholen en voorts de 12 seminaria die in de loop van 
de bovenvermelde 10-jarige periode als gymnasium erkend zijn. Het totale leerlingental van de 
M.M.S. is toegenomen van 1803 tot 5947, van de HBS van 4188tot10593, van het gymnasium van 
1597 tot 3527 en van het erkende Seminarium van 1880 tot 2877. 
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HBS en MMS hebben ongeveer een gelijke spreiding. Min of meer direct-nabije opleidingsmoge
lijkheden hebben alleen de stedelijke gemeenten met hun naaste omgeving en daarnaast een be
perkt aantal kleinere regionale centra. Nog beperkter is de spreiding van de gewone gymnasia. 
Slechts een enkele gemeente buiten de steden is er in geslaagd een opleiding tot stand te brengen 
in de beschouwde periode. Desondanks is de toegankelijkheid van het gymnasiale onderwijs be
langrijk vergroot in de provincie door de erkenning van verspreid gelegen seminaria. 

Land- en tuinbouwonderwijs 

Het aantal scholen is verminderd van 42 tot 35, het aantal leerlingen van 3551 tot 2389. De scholen 
liggen verspreid over de provincie. Van de 8 tuinbouwscholen zijn er echter 5 gelegen in West
Brabant. 

2. Differentiatie naar levensbeschouwelijke schakeringen 

Een samenvattend overzicht van de opleidingsmogelijkheden, (behalve voor het landbouwonder
wijs) gedifferentieerd naar geslacht en levensbeschouwing, is gegeven in kaart 80. 
Opgemerkt zij dat deze differentiatie in een provincie met steeds groter wordende vestigingsstromen 
van niet R.K. bevolkingsgroepen van toenemend belang is. Op de kaart zijn de gemeenten hiërar
chisch ingedeeld naar volledigheid van opleidingsmogelijkheden. Over een nagenoeg complete 
onderwijs-apparatuur blijkt slechts Eindhoven te beschikken; voor Noord-Oost-Brabant is de 
complete apparatuur van Nijmegen van belang. 
Tilburg, Breda en Den Bosch kunnen wijzen op een levensbeschouwelijke duplicering van de 
onderwijs-mogelijkheden. Helmond, Waalwijk en Bergen op Zoom sluiten hierop aan maar missen 
de niet R.K.-gymnasiale opleiding. Een volledige R.K. apparatuur komt daarnaast in een aantal 
kleinere centra voor, meestal echter missen laatstgenoemde gemeenten de gymnasiale opleiding. 

3. Participatie-graad, bereikbaarheid van scholen en mogelijkheden voor 
grotere spreiding 

Voor de diverse schoolsoorten bij het voortgezet onderwijs zijn nagegaan de bereikbaarheid van de 
scholen voor de gemeenten en de participatie-graad. De belangrijkste conclusies van deze confron
tatie zijn hier onder weergegeven. Hieraan zijn toegevoegd enige notities met betrekking tot de 
mogelijkheid tot grotere geografische spreiding van de opleidingen, welke notities een globaal en 
voorlopig karakter dragen. 

ULO 

De Peel, de Kempen, Valkenswaard e.o. en Bergen op Zoom-Roosendaal hebben een lage partici
patie-graad, met niettemin een goede bereikbaarheid van de scholen. Gezien de hoge cijfers voor 
'geen verder onderwijs' in deze gebieden kan van een 'belangstellingstekort' gesproken worden. 
Voor die gemeenten, die verwijderd gelegen zijn van de huidige voorzieningen, zijn de actuele 
mogelijkheden voor oprichting van nieuwe scholen gering te achten. Immers, uitgaande van de 
normen gegeven in de 'Mammoet-wet', kan het minimum inwonertal van het wervingsgebied van 
een MAVO-school gesteld worden op ± 10000 inwoners. Slechts voor een enkele gemeente lijken 
dan mogelijkheden aanwezig. 
In bepaalde gemeenten belet de aanwezigheid van een exclusief voor jongens toegankelijke ULO
school de oprichtingsmogelijkheid van een gemengde school. Sterkere spreiding van de niet 
R.K.-opleidingen lijkt voorshands moeilijk. 

H uishoudscholen 

De lage participatie-graad van Den Bosch e.o., Oss e.o., Breda e.o. gaat gepaard met goede bereik
baarheid van de scholen. Waarschijnlijk speelt het VGLO-onderwijs een vervangende rol. Uit
gaande van een minimale wenselijke grootte van het wervingsgebied van ± 12.000 inwoners zijn 
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geen lacunes in de bereikbaarheid van scholen aanwijsbaar, waarin op korte termijn voorzien zou 
moeten worden. 

L.T.S. 

Een lage participatie-graad gepaard met een hoog cijfer voor 'geen verder onderwijs' hebben het 
Land van Heusden en Altena en bepaalde delen van West-Brabant. Men zou hier kunnen spreken 
van een 'equiperingstekort'. Een belangstellingstekort lijkt aanwijsbaar in het zuidelijk deel van 
West-Brabant, n.b. in gemeenten die eigen voorzieningen hebben. 
Uitgaande van wervingsgebieden van scholen van ± 15000 à 20000 inwoners lijken goede mogelijk
heden aanwezig om voor diverse gebieden op min of meer korte termijn de bereikbaarheid van de 
opleidingen te verbeteren. 

VHMO 

Een lage participatie hebben het Land van Heusden en Altena, het Zeekleigebied, de Peel, de 
Meijerij en Valkenswaard e.o. in het bijzonder voor de meisjes: het land van Cuijk en de Meijerij. 
De beide eerstgenoemde gebieden hebben de slechtste bereikbaarheid van de scholen, de andere 
gebieden hebben een betere bereikbaarheid, mede door eigen voorzieningen (behalve ten behoeve 
van het gymnasiale onderwijs voor meisjes). 
Zonder twijfel wordt de lage participatie bepaald door het belangstellingstekort. Er zijn daarnaast 
echter ook 'equiperingstekorten' aanwijsbaar als gevolg van de lacunes in het spreidingsnet van 
scholen, met name in de beide kleigebieden, tendele in de Kempen en in Noord-Oost-Brabant. 
De mogelijkheden voor oprichting van nieuwe scholen is bij het VHMO moeilijk te bezien in 
verband met de aanmerkelijk gewijzigde situatie, die de Mammoet-wet teweeg zal brengen. 
Uit de toelichting op de Mammoet-wet zou kunnen worden afgeleid, dat, globaal genomen, het 
minimale inwonertal van de verzorgingsgebieden van nieuwe VHMO-scholen (die dan functioneren 
in een zgn. schoolgemeenschap) te plaatsen zijn in de volgende orde van grootte: Gymnasium 
± 40000, Atheneum (6-jarige HBS) ±45000, HAVO als zelfstandige HBS ± 100000 en als zelf
standige MMS ± 50000. Vanzelfsprekend dient de oprichting van scholen van geval tot geval 
nader bestudeerd te worden. Het staat echter wel vast, dat bij de oprichting van nieuwe VHMO
scholen de eisen ten aanzien van de grootte van de verzorgingsgebieden verzwaard zullen worden. 
Gezien ook het feit dat de participatie aan het VHMO sterk bevorderd wordt bij goede bereikbaar
heid van de scholen, impliceert dit dat een betere spreiding van scholen door regionale concentratie 
van de bevolking bevorderd wordt. 

c. Het voortgezet ondenvi/s, niet direct toegankelijk vanuit het lager ondenvijs 

In deze categorie heeft het Kweekschoolonderwijs de grootste spreiding. Bij verdubbeling van het 
leerlingental is het aantal scholen met slechts 1 vermeerderd tot 18. 
Een welkome school-vergroting is daarvan het gevolg geweest. De grote spreiding van de onder
wijsmogelijkheden betreft echter alleen de meisjes in verband met het voorkomen van internaten. 
Voor de jongens bestaan buiten de grote steden praktisch geen mogelijkheden. Een zeer beperkte 
spreiding hebben H.T.S., U.T.S. (een nieuwe schoolsoort) en andere overeenkomende opleidingen. 
Evenals de Academies voor Kunstnijverheid komen zij bijna uitsluitend voor in de 4 grote steden. 
Het landbouwonderwijs heeft een afwijkend spreidingspatroon met 6 verspreide middelbare 
scholen naast de Hogere Landbouw-technologische School te 's-Hertogenbosch. 
Incidenteel voorkomende opleidingen zijn de Sociale Academies (Eindhoven en Breda), de Ko
ninklijke Militaire Academie (Breda), de Academie voor Lichamelijke Opvoeding ('s-Hertogen
bosch), het Brabants Conservatorium (Tilburg), de Economische Hogeschool (Tilburg) en de 
Technische Hogeschool (Eindhoven). Als belangrijk Instituut voor part-time onderwijs zij nog 
genoemd het Instituut van de R.K. Leergangen in Tilburg, met o.a. de Academie voor Bouwkunst 
en opleidingen voor middelbare akten. 
De deelneming aan deze opleidingen is soms verdubbeld, in andere gevallen zelfs verveelvoudigd. 
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Bezetting van onderwijs-instituten 

1952- 1953 1962- 1963 

Kweek scholen 1898 3722 
U.T.S. 73 1981 
H.T.S. 1192 2252 
Soc. Academie (dagscholen) 185 282 
Academie voor Kunstnijverheid 116 663 
Academie voor Lich. opv. 116 500 
Conservatorium 253 277 
Academie voor Bouwkunst 62 
M.O. Cursussen Leergangen { 1654 1845 
Andere cursussen Leergangen 2212 
K.M.A. 319 347 
Katholieke Hogeschool 727 1171 
Techn. Hogeschool 1816 

§6. Slotbeschouwing 

De bestudering van de ontwikkeling van deze sector was voornamelijk gericht op de participatie 
aan de diverse opleidingen en de spreiding van de apparatuur daarvan. 
Inzake de participatie kon uit vergelijking met het Rijk en met de andere provincies geconcludeerd 
worden, dat Noord-Brabant in recente tijd en in velerlei opzicht een grote vooruitgang heeft ge
maakt. Dit geldt vooral voor het VHMO., ofschoon de deelname-cijfers van de meisjes nog voor 
aanzienlijke verdere verbetering vatbaar lijken. Voor het ULO echter kan bij de jongens, maar meer 
nog bij de meisjes van een beduidende achterstand gesproken worden. Daarentegen is het lager 
nijverheidsonderwijs in Brabant ook relatief tot zeer sterke ontwikkeling gekomen; de deelname 
aan voortgezette opleidingen hierbij ligt echter nog beneden het rijksgemiddelde. Het minst be
vredigend is de participatie aan het wetenschppelijke onderwijs. 
Een verder opvoeren van de brabantse cijfers is vooral afhankelijk van een verbetering van de 
deelneming in bepaalde regiones. 
In het algemeen gesteld gaat het daarbij om de deelneming aan ULO, VHMO, HTS, Kweekschool 
e.d. in de niet-stedelijke regiones. In de meeste gevallen is deze lage participatie in verband te 
brengen met moeilijke bereikbaarheid van de scholen. De vraag naar verbeteringen inzake deze 
bereikbaarheid leidt tot het stellen van de noodzaak van een planmatig onderwijs-beleid, gericht op 
een optimale spreiding en differentiatie van de onderwijs-voorzieningen. Dit klemt temeer waar bij 
de plan-procedure van de Mammoet-wet niet alleen hogere getalsnormen voor de oprichting van 
scholen worden gesteld dan in het verleden gehanteerd zijn, maar tevens de plannen beoordeeld 
worden op spreiding en differentiatie. Gesteld is dat een betere spreiding van scholen door regionale 
concentratie van de bevolking bevorderd zal worden. 
Waar deze spreiding en differentiatie voornamelijk op regionaal niveau gestalte moeten krijgen 
lijkt het gewenst dat ook in regionaal verband bij voorbaat de plannen van individuele school
besturen of van individuele gemeenten worden afgestemd op het geheel van de regionale behoef
ten. Komt men aan deze wenselijkheid niet tegemoet dan is er een gerede kans dat van verschillende 
zijden tegelijkertijd eenzelfde plan wordt geëntameerd waardoor de planning zou kunnen verwor
den tot een belangen-strijd, en dat anderzijds geen initiatieven worden genomen tot onderwijsvoor
zieningen ofschoon deze objectief noodzakelijk zijn. Enkele zeer bescheiden aanzetten van de hier 
bedoelde regionale organen zijn te vinden in een aantal in de laatste jaren ontstane schoolraden, 
die de samenwerking beogen tussen schoolbestuur en leerkrachten van alle schooltypen en ouders. 
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Mede door de autonomie der afzonderlijke schoolbesturen hebben deze schoolraden zich niet ont
wikkeld tot gezagvolle organen die de onderwijs-planning met kracht ter hand kunnen nemen. 
Toch zal het nodig zijn dat in de komende jaren dergelijke organen - al dan niet in de vorm van 
schoolraden - tot ontwikkeling worden gebracht. 
Continuering van de geconstateerde gunstige ontwikkeling dient, behalve door verbetering van 
de equipering, ook bereikt te worden door wegwerken van de belangstellingstekorten. Met name 
zij hierbij gewezen op de relatief geringe belangstelling in bepaalde regiones voor de hogere vormen 
van voortgezet onderwijs, en op de sterke, soms zelfs overdreven sterke, belangstelling voor de 
laagste vormen. Daar komt nog bij dat het studie-rendement van de eenmaal gekozen onderwijs
richting ook zelf een problematische zaak blijkt te zijn. Een en ander wettigt de conclusie - ook al 
is in vergelijking tot Nederland als totaal een belangrijke vooruitgang geboekt - dat nog veel werk 
verzet zal moeten worden vooraleer in onderwijskundig opzicht op een adequate wijze gebruik 
wordt gemaakt van en ingespeeld wordt op de in potentie aanwezige capaciteiten. Ook hier klemt 
een systematische en doelgerichte aanpak van zaken. De vragen die hiermede verband houden 
strekken zich zowel uit in de richting van het onderwijsbestel zelf (onderwijsvernieuwing) als in 
de richting van de leerlingen en hun ouders. Omtrent de oorzaken die de weg naar de meest ge
schikte opleiding en - binnen de gekozen opleiding - naar een succesvolle beëindiging van de studie 
kennelijk voor velen barricaderen, bestaat nog slechts partiële kennis. Daarom is research naar de 
binnen het onderwijs gelegen hindernissen, alsook research naar de maatschappelijke en de indivi
dueel- en sociaal-psychologische factoren welke hier in het geding zijn, dringend nodig. Ander
zijds is het evenzeer nodig dat de reeds verkregen wetenschappelijke inzichten zoveel mogelijk 
rendabel gemaakt worden. Ten dele geschiedt dit reeds in een zeer beperkt aantal schooladvies
diensten en - op een iets ruimere schaal - in het beroepskeuzewerk. Met dit laatste wordt overigens 
toch nog maar circa 23% van de schoolverlatende leerlingen bereikt, terwijl als wenselijkheid ge
steld moet worden dat circa 50% van de schoolverlaters aan het onderzoek deelneemt. Verder moet 
met betrekking tot het beroepskeuzewerk gesteld worden dat de beroeps- en studie-advisering van 
de oudere jeugd en de beroepenvoorlichting nog nauwelijks van de grond zijn gekomen. Een 
aangepaste equipering en uitbreiding van het schooladvieswerk - in de ruime zin (inclusief dus 
het beroepskeuzewerk) is daarmede een van de taken waarvoor deze provincie zich in de komende 
jaren zal zien gesteld. 
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HOOFDSTUK 8 

De recreatie in de natuur 

§ 1. Algemeen 

Een sterke vermeerdering van de vrije tijd is een der verworvenheden van de mens in de huidige 
maatschappij. Het besteden van de vrije tijd kan in vele vormen plaatsvinden. Het is enerzijds een 
aangelegenheid van persoonlijke keuze maar heeft anderzijds aspecten van sociologische, economi
sche en ruimtelijke aard. 
In het onderstaande wordt alleen gesproken over het verschijnsel van 'recreatie in de natuur' en 
wel voorzover dit betrekking heeft op het verlaten van de eigen woonplaats gedurende een of meer 
dagen, gepaard aan het zoeken van verpozing inde z.g. groene ruimte of op het water. Dit verschijn
sel neemt vooral in de laatste jaren in en buiten ons land grote vormen aan en naar algemene ver
wachting zal dit in de toekomst in nog sterker mate het geval zijn. Hierbij zijn diverse factoren van 
invloed: de stijgende welvaart, verkorting van de arbeidstijden, de verstedelijking, de algemene 
motorisering- en niet in het minst de veranderende leefgewoonten zelf. 
De ruimtelijke mogelijkheden voor recreatie in de natuur zijn in Nederland niet zeer groot. Daar 
komt bij dat een van de belangrijkste nationale recreatiegebieden, de nederlandse Noordzeekust, 
steeds meer een internationale functie gaat krijgen. 
Voor wat betreft de ontspanningsmogelijkheden in de z.g. 'groene ruimte' is het van belang te 
constateren dat Nederland een der bosarmste landen in West-Europa is, terwijl het een zeer grote 
bevolkingsdichtheid heeft. 
Gelukkig kan worden geconstateerd dat de oppervlakte van het bosareaal in Nederland in het 
laatste decennium niet meer is afgenomen. Hoewel in mindere mate dan in sommige andere landen 
zoals bijv. Denemarken, was de oppervlakte in 1960 zelfs groter dan in 1950. (In de periode 1930 
t /m 1952 verminderde de oppervlakte nog met ruim 28%, hoewel de bevolking met 52% toenam) 
(zie tabel 80). 
De recreatie in de natuur is voor de betrokken gebieden economisch van belang. Dit blijkt o.a. 
uit de in deze sector verkregen inkomsten in Nederland in het jaar 1964, welke geschat worden op 
f 1,6 miljard, waarvan f 50 miljoen of ruim 3% in Noord-Brabant. 
De bestede bedragen waren voor ruim 70% afkomstig van vakantiegangers uit Nederland en voor 
ongeveer 20% van dag bezoek vanuit de eigen provincie of andere delen van Nederland. 

TABEL 80. WEST-EUROPA 
Oppervlakten bosgronden en aantallen inwoners per krn2. 

Landen 

België 
Denemarken 
Frankrijk 
Nederland 
Ver. Koninkrijk 

bosareaal in o/0 van 
de totale oppervlakte 

1950 1960 

18,7 19,4 
8 10 

20,3 21 
7 7,4 
5,7 6,8 

bevolkingsdicht-
heid per km2 

in 1960 

302 
108 
86 

351 
219 
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§2. De ruimtelijke mogelijkheden in Noord-Brabant 

De traditionele recreatiegebieden in Nederland raken vol. 
Tot die gebieden zijn, naast de Noordzeekust, vooral te rekenen de Veluwe en Zuid-Limburg. 
Noord-Brabant behoort daar nog niet toe maar het wordt steeds meer 'ontdekt'. 

TABEL 81. NEDERLAND 
Oppervlakte recreatiegebieden in de groene ruimte, in verband met aantal inwoners per provincie (1958). 

aantal 
oppervlakte recreatiegebied 

Provincie inwoners vrij toegankelijk beperkt toegankelijk niet toegankelijk totaal 
1-1-1958 

ha m 2/inw. ha m2/inw. ha rn2/inw. ha rn2/inw. 

Groningen 468.000 875 19 300 6 190 4 1365 29 
Friesland 471.000 10260 218 6290 134 385 8 16935 360 
Drenthe 302.000 21975 728 5625 186 1600 53 29200 967 
Overijssel 748.000 17835 238 18790 251 2525 34 39150 523 
Gelderland 1.224.000 50185 410 36595 299 10420 85 97200 794 
Utrecht 650.000 7465 115 6280 97 2655 41 16400 253 
N.-Holland 2.014.000 8445 42 12885 64 3160 15 24490 121 
Z.-Holland 2.630.000 2525 10 4455 17 3730 14 10710 41 
Zeeland 280.000 135 5 870 31 2215 79 3220 115 
N .-Brabant 1.425.000 47655 334 13115 92 7970 56 68740 482 
Limburg 850.000 19865 234 2195 26 365 4 22425 264 

Nederland 11.062.000 187220 169 107400 97 35215 32 329835 298 

Ontleend aan: 'Recreatieruimten in Nederland' 

Bos en woeste grond, al of niet in combinatie met landbouwgebieden, lenen zich bij uitstek voor de 
recreatie in de open lucht. Sedert het begin van deze eeuw is de oppervlakte bos en woeste grond in 
Noord-Brabant echter met meer dan de helft verminderd. Ook in het laatste decennium viel nog 
een achteruitgang te boeken. Bedroeg, volgens de bodemstatistiek van het C.B.S. de oppervlakte 
bos en woeste grond in 1953 in Noord-Brabant ruim 90.000 ha, in 1963 was de oppervlakte nog 
86.000 ha. 
Van deze oppervlakte is ongeveer 75% (in het streekplan) bestemd tot natuurschoon en recreatie
gebied. 
Blijkens tabel 81 komt dit gewest met een oppervlakte van 482 m2 recreatiegebied per hoofd van 
de bevolking onder de Nederlandse provincies op de 4e plaats. 
In het rapport 'Recreatie-ruimten in Nederland' van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, is 
Noord-Brabant onderverdeeld in een viertal recreatiegebieden, te weten: 

1. Het Markiezaat van Bergen op Zoom 

Dit gebied heeft een oppervlakte van 5400 ha; hiervan is slechts 22% vrij toegankelijk. 

2. De Baronie van Breda 

De oppervlakte vart dit gebied bedraagt 660 ha; hiervan is 75% vrij toegankelijk. Het gebied trekt 
veel bezoekers uit het Westen des Lands. 

3. De Me!Jerij rond 's-Hertogenbosch en Tilburg 

Een gebied van ongeveer 8500 ha, waarin enige duidelijke dominanten voor massaal bezoek, nl. de 
Loonse en Drunense duinen met als attractiepunt de Efteling, de Oisterwijkse bossen met hieraan 
aansluitend de Campinase heide, .en de streek rond Vught met als attractiepunt de IJzeren Man. 
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4. De Kempen 

Na de Noord-Veluwe vormt de Kempen met ruim 28.000 ha het grootste aaneengesloten recreatie
gebied in Nederland met uitgestrekte bossen en heidevelden. Het gebied heeft stellig grote moge
lijkheden voor de recreatie. In het rapport 'Van Randgewesten tot Middengebied', een studie over 
het Benelux-Middengebied, is dit reeds gesteld. Daarin is tevens gepleit voor een gezamenlijk 
belgisch-nederlandse planning. In het belang van een goede ontwikkeling van de recreatie in 
diverse vormen zullen in de Kempen talrijke voorzieningen moeten worden getroffen, zoals 
ontsluitingswegen, rijwielpaden, wandelpaden, attractiepunten (o.a. recreatie baden), en logies
accommodatie. 
Deze voorzieningen zullen voor alle recreatiegebieden primair moeten zijn gericht op de behoefte 
aan dagrecreatie voor de sterk groeiende bevolking van Noord-Brabant. 
Met name kan dan voor de Brabantse Kempen de voorzieningen voor de weekend- en vakantie
recreatie via een goede planning zodanig worden gesitueerd dat de dagrecreatie hierdoor niet in het 
gedrang komt. 

§3. Dagrecreatie en vakantie-recreatie 

a. Dagrecreatie 

Het is steeds meer gewoonte geworden dat op zomerse vrije dagen een groot deel van de bevolking 
in de natuurschoon ge bieden verpozing gaat zoeken. Hoewel het aantal niet met zekerheid bekend is, 
kan toch op grond van ramingen, ontleend aan de publikaties van de Rijksdienst voor het Nationale 
Plan 'Recreatieruimten in Nederland' en 'Mensen op Zondag', worden aangenomen dat 1 /3 deel van 
de bevolking van middelgrote steden op de vrije dagen naar buiten trekt. 
Op grond van een voorzichtige raming is aan te nemen dat het aantal personen dat op zomerse 
dagen ontspanning zoekt in de natuurgebieden van Noord-Brabant 300.000 à 400.000 bedraagt. 
Hierbij zijn inbegrepen bezoekers vanuit andere provincies, in het bijzonder uit Zuid-Holland. 
Rond 1980 zal dat aantal vermoedelijk verdubbeld zijn. In dat jaar zal het aantal inwoners van 
Noord-Brabant zodanig in aantal zijn toegenomen dat de oppervlakte van de recreatiegebieden per 
hoofd van de (eigen) bevolking zal afnemen van 500 tot 300 m2. 
Daarbij is uitgegaan van de veronderstelling dat de oppervlakte in absolute zin niet zal zijn afge
nomen. 
Om een inzicht te krijgen in de bewegingen in de sector van de dagrecreatie is nader onderzoek naar 
herkomst en afgelegde afstanden noodzakelijk. Thans is hiervan nauwelijks iets bekend. 
Bij het aanwijzen van gebieden voor recreatie in de natuur gelden voor de dagrecreatie andere 
normen dan voor de vakantierecreatie, in bepaald opzicht moeten zij zelfs voorop worden gesteld. 
Bij de dagrecreatie speelt nl. de afstand tot de bevolkingsconcentraties een grotere rol dan voor 
de vakantierecreatie. Volgens de Rijksdienst voor het Nationale Plan strekt de invloedssfeer 
van de dagrecreatie van de steden zich uit tot 30 km vanuit de woonplaats. Weliswaar begeeft het 
merendeel der recreatie-zoekenden zich niet verder dan 10 km van de woonkernen maar naar veler 
verwachting zal deze afstand in de toekomst groter worden, en wel tot 15 à 20 km. Het verdient 
daarom aanbeveling met het treffen van nieuwe voorzieningen voor vakantie-recreatie in het alge
meen niet binnen 10 km afstand van de steden te komen. 
Overigens is thans binnen een straal van 10 km rond de brabantse steden in het algemeen voldoende 
recreatie-gelegenheid voor de bewoners te vinden. Deze varieert van 600 m2 per inwoner voor de 
stad Helmond tot 125 m2 voor 's-Hertogenbosch. 
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b. vakantierecreatie 

Voor vakantie-recreatie blijkt Noord-Brabant steeds meer in trek te komen. Blijkens gegevens van 
het Centraal Bureau voor Statistiek bedroeg het aantal vakantiegangers in de periode mei-september 
1954 210.000 terwijl dit voor dezelfde periode in 1960 was opgelopen tot 290.000, een toeneming 
van 38%. Voor alle toeristengebieden in Nederland tezamen bedroeg de toeneming 17%. 
Het aantal vakantiedagen dat door vakantiegangers in Noord-Brabant werd doorgebracht steeg 
van 1954--1960 van± 2 miljoen tot± 2,5 miljoen. 
In dit kader zijn de volgende feiten van belang: 

a. het percentage Brabanders dat in eigen gewest de vakantie doorbrengt steeg van 17% in 1954 
tot 33% in 1960 (van het totaal aantal vakantiegangers). 

b. het logeren van brabantse inwoners bij familie en kennissen liep terug van 78% naar 59% en in 
hotels-pensions van 6% naar 1 % ; het verblijf in zomerhuisjes, kampeerboerderijen en campings 
steeg van 16% tot 36%. 

Uitgaande van de cijfers van 1954 en 1960 kan het aantal vakantiegangers in Noord-Brabant voor 
het jaar 1980 worden geschat op 850.000. Hiervan zullen er ongeveer 350.000 overnachten in zomer
huisjes, kampeerboerderijen en tenten. Dit vereist de aanwezigheid van ongeveer 100.000 slaap
plaatsen. In 1961 waren blijkens het rapport 'Recreatieruimten in Nederland' in Noord-Brabant 
het aantal daarvoor bestemde slaapplaatsen nog geen 30.000. 
In dit kader past ook een onderzoek naar de behoefte aan en eventueel de oppervlakte van de in 
gebruik te nemen grond door particuliere weekendhuisjes. Ook de groeiende belangstelling voor de 
z.g. 'tweede woning' zal in dit onderzoek zijn te betrekken. 

§ 4. Watertoerisme 

In Noord-Brabant is een toenemende belangstelling te constateren voor de watersport en het water
toerisme. 
In het rivierengebied aan de noordzijde van het gewest (Hollands Diep, Merwede, Bergse Maas, 
Afgedamde Maas, Maas en Biesbosch) neemt het aantal beoefenaren van de watersport hand over 
hand toe. Vooral door de ontwikkeling van jachthavens zijn het aantal watersportverenigingen 
en de daarbij aangesloten leden in Noord-Brabant sinds 1950 meer dan verdubbeld. Het aantal 
goede havens is echter nog te klein, zodat vrijwel alle watersportverenigingen een ledenstop hebben 
moeten invoeren. 
De huidige capaciteit van de jachthavens in Noord-Brabant (inclusief de aan te leggen jachthaven 
in Drimmelen) bedraagt ± 2000 ligplaatsen. Dit aantal zal belangrijk moeten worden opgevoerd 
door uitbreiding van bestaande en aanleg van nieuwe jachthavens. 
Wanneer na de afsluiting van de zeegaten de stromingen van minder belang worden, zal ook het 
grote water meer geschikt zij n voor de beoefening van de watersport. 
Reeds thans is de belangstelling voor het zeilen op het grote water groeiende. Bergen op Zoom en 
Willemstad kunnen in dit opzicht belangrijke steunpunten worden. 
Behalve jachthavens met daarbij behorende parkeerterreinen zijn voor de zeilsport ook nodig oever
terreinen waar men gemakkelijk kan aanleggen om er enige tijd te verblijven. Deze ligplaatsen voor 
watersportbeoefenaars dienen bij voorkeur niet gecombineerd te worden met de recreatieterreinen 
van andere recreatiezoekenden omdat blijkens de ervaring watersport en oeverrecreatie elkaar niet 
verdragen. 
Daar van de rivierenoevers ook veelvuldig gebruik wordt gemaakt door beoefenaars van de hengel
sport, zullen ook voor deze vorm van recreatie voorzieningen getroffen moeten worden. 
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§ 5. Slotbeschouwing 

De recreatie in de natuur als maatschappelijk verschijnsel vereist verdergaande bestudering. In 
verband met de beperktheid van het thans voorhanden materiaal zijn in het bovenstaande maar 
enkele gegevens verstrekt. 
Het is wenselijk voor dit steeds belangrijker wordende vraagstuk een integraal plan voor recreatie
voorzieningen op te stellen, dat niet alleen conserverend maar ook activerend werkt. Met name zal 
het naast een aantal globale hoofdlijnen ook positieve aanwijzingen moeten geven ten aanzien van 
het gebruik van de betrokken gebieden, uitgaande van een gedifferentieerd behoeftenprogram. Het 
plan zal voorts aanbevelingen kunnen geven ter coördinatie van de initiatieven in de onderscheiden 
recreatiecommissies en recreatieschappen op regionaal niveau. 
In een dergelijk plan zullen ook andere aspecten betrokken moeten zijn zoals bijvoorbeeld de relatie 
tussen de belangrijke urbane concentratiegebieden. 
Vooruitlopend op de daarvoor noodzakelijke studies, is op kaart nr. 81 een verdeling gegeven van 
de bestaande respectievelijk de als zodanig te ontwikkelen recreatiegebieden van Noord-Brabant. 
Hoewel deze kaart beschouwd moet worden als een ideeënschets, geeft hij toch in grote trekken een 
beeld van een op functionele uitgangspunten gebaseerde geleding van de provincie. 

191 



-\!) N 

GLOBALE FUNCTIONELE INDELING VAN DE RECREATIESTREKEN 

D 
D 
D 

0 

PRIMAIR DAGRECREATIE 

EXTENSIEF RECRATIEF GEBRUIK 

GESCHIKT TE MAKEN VOOR DE 
RECREATIE 

VOORKEURSGEBIEDEN VOOR VESTIGING 

VAN KAMPEERCENTRA 

TE ONTWIKKELEN WATER-EN 

OEVERRECREATIE 

Rllllll} 11111::~1~ NATUURSCHOON-EN 

::::::::::::::: GEBIED MET LANDSCHAPPELIJKE BETEKENIS 

o 5 10km 

KAART 81 

N! 9942 MAART 1965 P.P.D. N·BR 



' 

INHOUD 

SAMENVATTING (195) 

Inleiding (195) 

§ 1. Demografie-Migratie-Pendel (195) 

§ 2. Beroepsbevolking en werkgelegengeid (197) 

§ 3. Onderwijs en Recreatie (199) 

§ 4. De technische infrastructuur (200) 

HOOFDSTUK 

193 





HOOFDSTUK 9 

Samenvatting 

Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten van de afzonderlijke studies over de onderschei
den sociaal-economische facetten van de ontwikkeling van Noord-Brabant weergegeven. De in het 
kader van deze studies verrichte onderzoekingen zijn - uiteraard - vooral gericht geweest op de 
ontwikkelingen en de ontwikkelingstendenties in de jaren die achter ons liggen: de periode na de 
tweede wereldoorlog. Naast retrospectieve analyses zijn ook beschouwingen gegeven omtrent de te 
verwachten ontwikkelingen in de naaste en eventueel verder verwijderde toekomst. 
Daarbij zijn in de eerste plaats de uit de onderzoekingen naar voren gekomen ontwikkelingstenden
ties tot uitgangspunt genomen, - voorzover nodig tevens in relatie tot het door de provincie en 
andere betrokken instanties gevoerde en te voeren beleid. 

Tot besluit van de beschouwingen die met betrekking tot die facetten in de voorgaande hoofdstuk
ken gegeven zijn, volgt thans een samenvatting, - een 'balans'. 

Om deze balans overzichtelijk te houden zijn de verschillende facetten groepsgewijze gerangschikt: 

1. Demografie - migratie - pendel 
2. Beroepsbevolking - werkgelegenheid 
3. Sociale infra-structuur 
4. Technische infra-structuur 

§ 1. Demografie-Migratie-Pendel 

Het geestelijk en materieel welzijn van de mens vormt de inzet van het welvaartsstreven van de 
overheid. De demografische ontwikkeling is daarbij in zoverre een belangrijke factor dat zij voor 
veel activiteiten in het sociaal-economische vlak de voornaamste drijfveer is. 
In dit opzicht vertoont de situatie anno 1965 een beeld dat vrijwel identiek is aan dat rond het jaar 
1950. 
Evenals toen valt in Nederland als geheel en ook in de provincie Noord-Brabant een sterke toe
neming van de bevolking te constateren, met dien verstande dat de brabantse groei de gemiddelde 
toeneming van het land nog overtreft. Tussen 1950 en 1960 nam de bevolking in Noord-Brabant 
toe van 1.267.000 tot 1.513.000. Dit is gemiddeld 1,8% per opvolgend jaar. In diezelfde periode 
groeide Nederland van 10.200.300 tot 11.556.000 inwoners, ofwel gemiddeld met 1,3% per op
volgend jaar. 
Het aandeel van Noord-Brabant in het totaal van de nederlandse bevolking steeg in die periode 
van 12,4% tot 13,1 %· 
Volgens berekening zal Noord-Brabant in 1980 circa 2.225.000 en in 1990 ongeveer 2.750.000 in
woners tellen. Dit komt neer op een gemiddelde groei van 2% per opvolgend jaar in de periode 
1960-1980 en van 2,25% in de periode 1980-1990. Volgens deze berekeningen zal het brabantse 
inwonertal in 1980 15% en in 1990 16,5% van het nederlandse totaal uitmaken. 
Dit grotere aandeel wordt veroorzaakt door het stijgende percentage van Noord-Brabant in de 
nederlandse bevolkingsgroei: 
17,5% in de periode 1947-1960; 21,5% in de periode 1960-1970; 22% in de periode 1970-1980. 
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Migratie 

In het verleden, en ook in de eerste jaren na de oorlog, kwam de groei van de brabantse bevolking 
tot stand ondanks het feit dat zich in deze provincie minder personen vestigden dan er uit vertrok
ken. In het begin van de jaren vijftig is hierin een kentering gekomen. Meer en meer wordt nu de 
groei mede bepaald door vestiging van personen van elders, - een situatie die de provincie voordien 
slechts in de periode 1920-1930 heeft gekend. Van 2500 personen in het begin van de jaren vijftig 
is het vestigingsoverschot van Noord-Brabant nu opgelopen tot gemiddeld circa 6000 personen per 
jaar. 
Voor een belangrijk deel wordt dit beeld bepaald door de ontwikkeling in Zuid-Oost-Brabant. In 
nog sterker mate dan Noord-Oost- en West-Brabant trekt dit gewest uit alle delen van Nederland 
mensen aan, vooral uit Noord- en Zuid-Holland. 
Het blijkt echter dat de Randstad-provincies ook naar andere delen der provincie in toenemende 
mate bevolking af stoten. 
Tot 1910 woonde de meerderheid van de brabantse bevolking (52%) in de westelijke helft van de 
provincie. Thans is de situatie omgekeerd en woont 54% in oostelijk Noord-Brabant. 
Naar verwachting zal in de toekomst het zwaartepunt in nog sterker mate in Oost-Brabant liggen 
en zullen in 1990 1.700.000 personen ofwel 60% van de gehele bevolking der provincie in de oos
telijke helft der provincie woonachtig zijn, waarvan 1.000.000 in Zuid-Oost-Brabant. 

Pendel 

Het pendelverschijnsel is sinds 1947 veel algemener geworden, in Noord-Brabant nog wat sterker 
dan in Nederland als geheel. Het percentage van de beroepsbevolking dat niet in de eigen woon
gemeente werkzaam is, nam in Noord-Brabant toe van 14% in 1947 tot 29% in 1960. 
Meer dan de helft van de pendel in Noord-Brabant is gericht op de (10) steden. 
Aangezien de gerichtheid van de pendel een indicatie inhoudt omtrent de concentratie-tendenties 
van de werkgelegenheid is de volgende constatering van belang: in 1960 bleek de pendel aanzienlijk 
meer dan in 194 7 gericht te zijn op de grote steden, de kleine steden en de grote regionale industrie
gemeenten. De kleine regionale industriegemeenten als groep verloren in dat opzicht aan betekenis. 
De afstanden waarover en de vervoersmiddelen waarmee gependeld wordt blijken in het algemeen 
aanmerkelijk groter resp. gevarieerder te zijn dan in 1947. Globaal genomen is in Noord-Brabant 
thans de (enkel genomen) pendelafstand als volgt over de pendelaars verdeeld: 
bijna 1/3 deel pendelt minder dan 1/2 uur 
ruim 1/3 deel pendelt 1/2 uur - 3/4 uur 
juist 1/3 deel pendelt langer dan 3/4 uur. 
Aangezien slechts 42% der pendelaars van de fiets gebruik maakt en 58% van een gemotoriseerd 
vervoersmiddel, maken de cijfers duidelijk dat ook in kilometers uitgedrukte afstanden tussen de 
woonplaats en de werkgelegenheidscentra sterk zijn toegenomen. 
In de westelijke helft van Noord-Brabant is de pendel op de steden binnen de provincie voor een 
deel vervangen door pendel op centra in Zuid-Holland (Nieuwe Waterweggebied en Dordrecht). 
Van de 10681in1960 op Zuid-Holland pendelende Brabanders waren er 8489 afkomstig uit West
Brabant. Berekeningen hebben uitgewezen dat omstreeks 1980 de pendel vanuit West-Brabant 
zowel naar afgelegde afstanden alsook naar omvang excessief dreigt te zijn; reeds nu vindt 
51 % van de pendel in West-Brabant en het Land van Heusden en Altena plaats over een tijds
afstand van meer dan tweemaal 1 uur, 19% pendelt zelfs meer dan tweemaal 1! uur per dag. 
Bij voortgaan van de huidige ontwikkeling zal in West-Brabant in 1980 het aantal pendelaars 33000 
bedragen, ofwel een verdrievoudiging t.o.v. 1960. Dit zal dan 16,2% uitmaken van de gehele 
beroepsbevolking van dat gewest. Het is met het oog daarop noodzakelijk dat de werkgelegenheids
positie van West-Brabant wordt verbeterd. 
Van belang is nog dat de maatschappelijk hoog gekwalificeerde beroepen in het algemeen minder 
en ook over minder lange afstanden blijken te pendelen dan de werknemers in de lager gekwali
ficeerde beroepen. 
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§ 2. Beroeps bevolking en werkgelegenheid 

JJeroe.Psbevolking 

In Noord-Brabant maakt de mannelijke beroepsbevolking 53% van de mannelijke bevolking uit, 
bij de vrouwen is dit 16% . Relatief is de toeneming van de mannelijke beroepsbevolking groter dan 
in enige andere provincie. Deze was in de periode 1947-1960 even groot als de groei van de be
volking, nl. 27% . Bij de vrouwen komt Noord-Brabant, na het Westen des Lands, met 5% op de 
tweede plaats. 
De toeneming van de beroepsbevolking in de industrie en de dienstensector staat niet alleen onder de 
invloed van de bevolkingsgroei maar ook van andere factoren, te weten het afvloeien van arbeids
krachten uit de landbouw en een versterkte deelneming aan het arbeidsproces door personen die 
voorheen daarvan afzijdig bleven. Van deze laatsten vormen de vrouwen de belangrijkste groep. 

De afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbou111 in de .Periode 1947-1960 

In Noord-Brabant is de groei van de totale beroepsbevolking van industrie en diensten tezamen 
voor 34% veroorzaakt door een toevloed van arbeidskrachten uit de landbouw. In de 3 noordelijke 
provincies alsook in Zeeland is de groei zelfs overwegend aan die afvloeiing te danken geweest. 
Limburg alsmede de 2 oostelijke provincies conformeerden zich meer aan het brabantse beeld, al 
had de afvloeiing uit de landbouw daar een wat groter invloed. De 3 westelijke provincies onder
gingen de invloed van de landbouw het minst. 
Met een voortgaande afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw wordt algemeen gerekend. 
Aangenomen wordt dat de agrarische mannelijke beroepsbevolking in 1990 nog slechts 4% van 
het totaal zal uitmaken; bij de vrouwen zou dit 1 % zijn. 
De invloed daarvan op de groei van de nijverheids- en dienstensector zal echter sterk afnemen. Naar 
verwachting zal deze groei in de periode 1960-1980 in Noord-Brabant slechts voor 6% bepaald 
worden door de toevloed van arbeidskrachten uit de landbouw (voor mannen en vrouwen tezamen 
gerekend). 

De beroe.Psarbeid door vrouwen 

Voor wat betreft de deelneming van vrouwen aan het produktieproces in nijverheid en diensten is 
in Noord-Brabant een duidelijke toeneming te constateren. Noord-Brabant onderscheidde zich in 
dat opzicht van de meeste andere provincies, die in de periode 194 7- 1960 deels een kleine toeneming, 
deels een achteruitgang vertoonden. 
De toeneming in Noord-Brabant bedroeg 34%, die in Nederland 7%. Ook in Noord-Brabant was 
de toeneming echter duidelijk ondergeschikt aan die bij de mannen: 29000 vrouwen en 110000 
mannen. 
Gezien de vooral in Noord-Brabant optredende tendens tot een versterkte deelneming door 
vrouwen en mede gezien de ontwikkeling in andere landen in en buiten West-Europa, moet met 
een toenemend aandeel van de werkende vrouw in het produktieproces rekeningworden gehouden. 
Volgens een gematigde prognose zal het percentage van de totale vrouwelijke bevolking die aan 
het produktieproces deelneemt in Noord-Brabant geleidelijk stijgen van 15,6% in 1960 tot 18% in 
1980 en ruim 20% in 1990. 

Prognose 

Verwacht moet worden dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen de toeneming van de beroeps
bevolking in de nijverheids- en dienstensector in de komende decennia naar verhouding groter zal 
zijn dan de reeds grote aanwas van de bevolking. 
Volgens berekening zou in de periode 1960-1980 de mannelijke beroepsbevolking in de genoemde 
sectoren jaarlijks toenemen met gemiddeld 2,6% per jaar: bij de vrouwen zou dit 2,9% bedragen. 
Op grond van de uitgevoerde berekeningen is een model samen te stellen inzake de ontwikkeling 
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van de beroepsbevolking in de nijverheid en de dienstenverlenende beroepen, gesplitst naar man
nelijke en vrouwelijke werkkrachten. 
Volgens dit model zullen in de periode 1960-1980 additioneel zich gemiddeld 15500 personen per 
jaar voor beroepsarbeid aanbieden, waarvan circa 11000 mannen en 4500 vrouwen. Dit aanbod zou 
ongeveer gelijk verdeeld zijn over de nijverheid en de dienstenverlenende beroepen. 
De berekende toeneming van de totale beroeps bevolking in nijverheid en diensten tezamen bedraagt 
66% in de periode 1960-1980. Deze toeneming onderstelt een gemiddelde jaarlijkse groei van de 
werkgelegenheid van 2,7% per jaar. Deze groei is groot, maar niet groter dan de provincie in de 
periode 1947-1960 te zien heeft gegeven, toen nl. de jaarlijkse toeneming gemiddeld 2,9% bedroeg. 
Relatief, althans in verhouding tot de te verwachten economische ontwikkeling van Nederland als 
geheel, is die groei bepaald opmerkenswaard. Zij impliceert nl. dat de tussen 1960 en 1980 in 
Nederland te creëren werkgelegenheid voor mannen, voor ruim 23% in Noord-Brabant gereali
seerd zal moeten worden. Bij de vrouwen zal dit 21 % bedragen. 

Van belang is dat naar verwachting de verruiming van de werkgelegenheid in Noord-Brabant in 
toenemende mate betrekking zal hebben op de dienstenverlenende beroepen. Volgens een recente 
prognose zou bij de mannen de toeneming van de industrie - in procenten gerekend - ongeveer 
gelijke tred blijven houden met de aanwas van de bevolking. De toeneming in de dienstensector zou 
daar echter steeds meer boven uitgaan. Bij de vrouwen zou de tendens daarentegen meer gaan in de 
richting van de nijverheid. 

Op basis van de ontwikkeling in het jongste verleden moet zowel voor wat betreft de nijverheid als 
de diensten de grootste ontwikkeling verwacht worden in de oostelijke helft van de provincie, te 
weten 65% van de industriële en 60% van de diensten-uitbreiding. 

De 1verkgelegenheid 

Industrie 
Het aantal industriële arbeidsplaatsen in Nederland breidde zich in de periode 1950-1960 uit met 
134000. Daarvan werden er 46000, of ruim 34%, gerealiseerd in Noord-Brabant. Dit is meer dan 
2 maal zoveel als in de 3 randstadprovincies tezamen en ook meer dan in de provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland tezamen. 
Gerekend naar het aantal industriële arbeidsplaatsen per 1000 inwoners is Noord-Brabant thans de 
meest geïndustrialiseerde provincie van Nederland. 
De voornaamste industriële bedrijfstakken in Noord-Brabant zijn de metaalnijverheid, de textiel, 
de voedings- en genotmiddelenindustrie, de schoen- en leerindustrie en de kledingindustrie. Te
zamen maken zij 87% van het provinciale totaal uit. 
De grootste en tevens de meest expansieve bedrijfstak is de metaalindustrie. 
Met uitzondering van Midden-Brabant kwam deze bedrijfstak in de periode na de oorlog overal in 
de provincie sterk op. 
De in Midden-Brabant sterk vertegenwoordigde textielnijverheid vertoonde in die jaren geen 
expansie in de personeelsbezetting. 

De dienstensector 

De dienstensector is in Noord-Brabant naar verhouding zwakker vertegenwoordigd dan in Neder
land als geheel. Na de 2e wereldoorlog echter zijn ook de diensten in deze provincie hun opmars 
begonnen. In de periode 1947-1960 nam het aantal arbeidsplaatsen in deze sector in Noord-Brabant 
meer toe dan in de andere provincies. Vooral op het gebied van stuwende diensten is deze provincie 
sterk opgekomen waardoor Noord-Brabant in 1960 het niveau heeft bereikt van 'Nederland zonder 
de randstadprovincies'. In de verzorgende diensten is de concentratie thans zelfs groter dan in 
'overig Nederland'. 
Uit de beschikbare statistische gegevens blijkt dat de industriële ontwikkeling in Noord-Brabant 
thans krachtig begeleid wordt door een ontwikkeling in de dienstensector. 
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De omvang en de betekenis van de diensten blijken toe te nemen met de graad van verstedelijking. 
Dit blijkt uit het grotere aandeel van de diensten in de stedelijke beroepsbevolking in vergelijking 
tot de andere gebieden. Het blijkt ook uit het feit dat de concentratie van diensten in de brabantse 
steden in de periode 1947-1960 is toegenomen, terwijl deze in bijv. de grote regionale industrie
gemeenten afnam. Overigens hebben de brabantse steden, in vergelijking tot vele andere nederlandse 
steden, geen grote dienstenconcentratie. De oorzaak daarvan ligt in de verspreide oriëntering op 
meerdere centra. 
Regionaal gezien komt de sterkste dienstenconcentratie in Noord-Brabant voor in het gewest 
Midden-Brabant. Sinds 1947 valt daar echter geen toeneming te constateren. Daarentegen nam de 
concentratie van diensten, vooral van de economische diensten, sterk toe in Zuid-Oost-Brabant. 

De Land- en Tuinbou121 

In de sector van de land- en tuinbouw doet zich de merk.waardigheid voor van enerzijds een sterk 
verlies aan betekenis als tak van werk.gelegenheid en anderzijds een blijvend grote betekenis van de 
land- en tuinbouw in het nationale economische produk.t. 
Het teveel aan arbeidskrachten in de landbouw leidde in 1950 tot het opstellen van een 'agrarisch 
welvaartsplan' en in verband daarmee, tot een streven naar produktiviteitsverhoging en ver
betering der produktieomstandigheden. Produktiviteitsverhoging wordt thans gezocht in speciali
satie, mechanisatie, verbeterde bedrijfsvoering en bedrijfsvergroting. Tuinbouw is een van de 
meest gespecialiseerde vormen van het agrarisch bedrijf. De betekenis van deze bedrijfstak. neemt 
in Noord-Brabant toe. Sinds 1950 is de oppervlakte tuinland met 35% toegenomen, waardoor deze 
thans 13,5% uitmaakt van het nederlandse totaal. Karakteristiek. voor de brabantse tuinbouw is dat 
hij in belangrijke mate wordt bedreven als onderdeel van het gemengde bedrijf. 
De ligging van Noord-Brabant tussen een aantal belangrijke bevolkingsconcentraties in Noord
West-Europa bieden goede perspectieven voor de afzet van tuinbouwproducten. Daarvoor zal 
o.a. nodig zijn het tot ontwikkeling brengen van enkele tuinbouwcentra. 
De moderne ruilverkavelingen zijn uitstekende middelen tot een rationele en efficiënte land- en 
tuinbouw. Zij richten zich niet alleen op vergroting en hergroepering der kavels en op technische 
verbeteringen zoals herziening van het waterpeil, betere ontsluiting, verplaatsing van bedrijfs
gebouwen e.d., maar ook op verbeteringen in het sociaal-economische vlak die mede de 'leefbaar
heid' van het platteland betreffen. 
Per 31 december 1964 was in Noord-Brabant voor in totaal 226.205 ha ruilverkaveling aangevraagd. 
Hiervan is 80000 ha in voorbereiding en 82594 ha in uitvoering. 

§3. Onderwijs en recreatie 

Onderivijs 

De bestudering van de ontwikkeling van het onderwijs is voornamelijk gericht op de participatie 
aan de diverse opleidingen en de spreiding van de apparatuur daarvan. 
Inzake de participatie kon uit vergelijking met het Rijk en met andere provincies geconcludeerd 
worden dat de provincie in recente tijd in velerlei opzicht een grote vooruitgang heeft gemaakt. 
Achterstanden zijn belangrijk verkleind of geheel weggewerkt, terwijl met name bij het technisch 
onderwijs nu zelfs van een voorsprong gesproken kan worden. Het minst bevredigend is de par
ticipatie aan het wetenschappelijk onderwijs. 
Een verder opvoeren van de brabantse cijfers is vooral afhankelijk van een verbetering van de deel
neming in bepaalde nu nog achterblijvende regiones. 
In het algemeen gesteld gaat het daarbij om de deelneming aan ULO, VHMO, HTS, Kweekschool 
e.d. in de niet-stedelijke regiones. In de meeste gevallen is deze lage participatie in verband te 
brengen met de moeilijke bereikbaarheid van de scholen. De vraag naar verbeteringen inzake deze 
bereikbaarheid leidt tot het stellen van de noodzaak van een planmatig onderwijs-beleid, gericht op 
een optimale spreiding en differentiatie van de onderwijs-voorzieningen. 
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Dit klemt temeer, omdat bij de plan-procedure van de Mammoet-wet niet alleen hogere getals
normen voor de oprichting van scholen worden gesteld dan in het verleden gehanteerd zijn, maar 
tevens de plannen beoordeeld worden op spreiding en differentiatie. 

Recreatie in de natuur 

De verkorting van de arbeidstijden, de stijgende welvaart en de algemene motorisering hebben er 
toe geleid dat de recreatie in de natuur een onderdeel is geworden van de huidige leefgewoonten. 
In elk geval moet met het verschijnsel in toenemende mate rekening worden gehouden. 
De ruimtelijke mogelijkheden voor recreatie in de natuur zijn in Nederland niet groot, bovendien 
raken de traditionele recreatiegebieden vol: de Noordzeekust, de Veluwe en Zuid-Limburg. 
Noord-Brabant behoort tot de provincies met recreatieve mogelijkheden. Met een oppervlakte van 
482 m2 recreatiegebied per hoofd van de bevolking komt de provincie in Nederland op de 4e plaats. 
In Noord-Brabant hebben de volgende gebieden een recreatieve betekenis: het Markiezaat van 
Bergen op Zoom, de Baronie van Breda, de Meijerij van den Bosch, het gebied om Tilburg en de 
Kempen. Deze gebieden worden in toenemende mate bezocht door recreatie-zoekenden uit de 
eigen provincie maar ook van elders, met name vanuit de Randstad Holland. 
Vooral het gebied van de Kempen, met zijn ruim 28000 ha aaneengesloten natuurschoonterreinen, 
biedt goede mogelijkheden voor de dag- en de vakantie-recreatie. 
Een belangrijk punt van overweging is de verwachte aanwas van de bevolking van Noord-Brabant. 
Deze is nl. van dien aard dat omstreeks 1980, bij gelijkblijvende oppervlakte van de recreatiege
bieden, daarvan per hoofd van de bevolking nog maar 300 m 2 beschikbaar zal zijn. 
Om die reden, en mede omdat de dagrecreatie goeddeels gebonden is aan een zekere afstand tot de 
bevolkingsconcentraties, zal een scheiding van gebieden voor ééndags- resp. meerdaagse recreatie 
(vakantie-recreatie) moeten worden nagestreefd. 
In dit verband is het van belang nabij de grote en middelgrote brabantse steden voldoende terreinen 
te reserveren voor de dagrecreatie. 
De belangstelling voor de watersport en het watertoerisme neemt - ook in Noord-Brabant - toe. 
Het aantal goede jachthavens is echter te klein en zal moeten worden uitgebreid. 

In 1963 is door de provinciale staten van Noord-Brabant een streekplan vastgesteld ter bescherming 
van 'het natuurschoon en de recreatie'. 
Er bestaat daarnaast behoefte aan een plan dat meer activerend werkt en tevens coördinerend ten 
aanzien van de vele en veelsoortige initiatieven. 

§4. De technische infrastructuur 

Tot de voorzieningen op het gebied van de technische infra-structuur kan men rekenen de woning
bouw, de wegen, spoorwegen, waterwegen, alsook de z.g. nutsvoorzieningen (elektriciteits- gas en 
watervoorziening, alsook de zuivering van afvalwater). 

De algemene nutsvoorzieningen 

De elektriciteits- gas en watervoorziening zijn tot op zekere hoogte onderling vergelijkbaar. Alle 
hebben ze betrekking op levering aan enerzijds industrieën en andere economische objecten en 
anderzijds huishoudens. Het is daarom niet verwonderlijk dat de produktie voor alle drie in de 
periode na de oorlog is gestegen, al zijn er verschillen. 
Er is echter een groot onderscheid tussen de produktie-omstandigheden in zoverre als nl. de levering 
van elektriciteit en gas in beginsel onbeperkt kan worden opgevoerd, terwijl deze bij het drinkwater 
om economische redenen vooralsnog gebonden is aan de beschikbare zoetwatervoorraden. 
De zuivering van afvalwater onderscheidt zich essentieel van de 3 reeds genoemde voorzieningen 
door zijn niet-produktieve karakter. 
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Sinds 1947 is het verbruik van elektrische energie verviervoudigd, voornamelijk door een toegenomen 
verbruik in de industrieën. Ook het huishoudelijk verbruik nam sterk toe. Vrijwel alle bebouwde 
percelen in Noord-Brabant, d.w.z. 99,8% van het totale aantal, is thans op het elektrische net aan
gesloten. 
Het verhoogde verbruik heeft er toe geleid dat tussen 1950 en 1960 aan de Amer te Geertruiden
berg een 3-tal nieuwe elektriciteitscentrales zijn gebouwd. 

De gasleveranties zijn in Noord-Brabant overwegend gericht op huishoudelijk verbruik. In de periode 
1947-1960 nam het aantal gemeenten met gasvoorziening toevan32 tot 68. In 1960 was 69% van alle 
woningen in Noord-Brabant voorzien van een aansluiting op het gasnet. De produktie van gas 
berust in Noord-Brabant vrijwel geheel bij de Staatsmijnen (88% van het gehele provinciale ver
bruik). De levering vindt in het algemeen plaats via de oude lokale gasbedrijven. In deze distributie 
vindt in de laatste jaren een concentratie plaats, welke tendens door de produktie van aardgas ver
sterkt is. 

Ook het verbruik van water is sterk toegenomen, en wel van 25 miljoen m3 in 1947 tot 64 miljoen m3 
in 1963. Het aantal op de waterleiding aangesloten woningen steeg van 69% in 1947 tot 96% in 1961. 
De vraag doet zich voor of bij een voortgaande toeneming van industrie en bevolking in Noord
Brabant voldoende drink- en industriewater zal kunnen worden gewonnen. 
Recente onderzoekingen doen verwachten dat het waterverbruik omstreeks 1980 zodanig zal zijn 
toegenomen (een verdrievoudiging t.o.v. 1960) dat met grondwaterwinning niet volstaan zal 
kunnen worden. Aanvulling zal dan gevonden moeten worden in oppervlakte-water. 

De zuivering van afvalivater is een noodzakelijk gevolg van de toenemende vervuiling van de open
bare wateren. De oplossing van het probleem is o.a. acuut geworden doordat het gebruik van opper
vlaktewater voor drinkwaterwinning in de naaste toekomst noodzakelijk zal blijken te zijn. 
Het is om diverse redenen gewenst om op het stuk van de afvalwaterzuivering te komen tot tech
nische en bestuurlijke concentraties. In verscheidene gebieden zijn thans grote combinatie-pro
jecten in voorbereiding. 

De 1voningbou1v 

Na de tweede wereldoorlog nam het aantal in Nederland gebouwde woningen tweemaal zo sterk 
toe als de bevolking, nl. met 35% tegenover 18%. Desondanks is de woningnood groot. Dit houdt 
verband met een onevenredig sterke toeneming van het aantal huishoudens, - een gevolg van de 
zgn. 'gezinsverdunning' (vorming van meer kleine huishoudens). 
De woningbouw na de oorlog kan men onderscheiden in woningwetwoningen, premiewoningen en 
ongesubsidieerde woningen ('vrije sector'). 
Van de tussen 1945 en 1964 in Nederland gebouwde woningen werd 14,5% in Noord-Brabant ge
realiseerd. In 1962 kwam de provincie voor het eerst boven dit percentage uit. In dat jaar kwam, 
vooral door een krachtige ontwikkeling van de woningbouw in de vrije sector, ruim 16% tot 
stand in Noord-Brabant. 
Gedurende de gehele na-oorlogsperiode is het woningtekort in Noord-Brabant enigszins groter 
geweest dan dat in Nederland als geheel. In verband daarmee maar vooral met het oog op de ver
wachte sterke bevolkingsgroei in deze provincie, is een verdere opvoering van het jaarlijks aantal 
te bouwen woningen noodzakelijk. Terwijl nl. de bevolking in Noord-Brabant in de periode 1947-
1960met17,5% toenam, bedraagt de voor de periode 1960-1980 berekende aanwas ongeveer 22%. 
Van rijkswege is gesteld dat het nationale woningprobleem in 1970 moet zijn opgelost. Voor 
Noord-Brabant houdt dit uitgangspunt in dat - vanaf 1963 - gemiddeld 17.500 woningen per 
jaar gebouwd dienen te worden. In 1963 werd dit streefgetal niet gehaald, er werden in dat jaar 
bijna 14.000 woningen gebouwd. In 1964 echter werden 17.379 nieuwe woningen gebouwd. 
Indien dit getal enigszins zou kunnen worden opgevoerd zal in Noord-Brabant de woningnood 
inderdaad in 1970 zijn achterhaald. In de berekeningen is een aantal van 1.500 woningen per jaar 
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verdisconteerd ter vervanging van krotwoningen e.d. Het is van belang op te merken dat na 
het inlopen van de huidige achterstand, derhalve omstreeks 1970, het woningbouwprogram in 
Noord-Brabant niet kan worden ingekrompen. De demografische ontwikkeling in deze provincie, 
met name de verschuiving in de leeftijdsgroepen, is nl. zodanig dat ook tussen 1970 en 1980 in 
Noord-Brabant 17.000 à 18.000 woningen per jaar gebouwd zullen moeten worden. 
Het ziet er dan ook naar uit dat na het eventuele inlopen van de achterstand in het jaar 1970 de 
woningbouw in Noord-Brabant vrijwel zonder beperking in hetzelfde tempo zal moeten doorgaan. 

De wegenbou111 

Het welvaartsplan-1950 stelde verbetering van de verkeerssituatie voor de economische ontwikke
ling van Noord-Brabant als primaire eis. 
Hoewel sinds 1957 het Rijk en de Provincie een grote activiteit hebben ontwikkeld op het stuk van 
de wegenbouw, is de verkeerssituatie niet verbeterd maar verslechterd. 
Gezien het ontstellend grote aantal dodelijke ongevallen op de brabantse verkeerswegen kan de 
huidige situatie zelfs worden vergeleken met een ramp. De oorzaken hiervan zijn deels van positieve, 
deels van negatieve aard. 
Bepaald verheugend mag de voorspoedige economische ontwikkeling van de provincie na de 2e 
wereldoorlog worden genoemd, vooral het gevolg van een zeer krachtige opleving van de industrie. 
Deze ontwikkeling heeft uiteraard een sterke verkeersexpansie in de hand gewerkt. 
Minder verheugend is het dat de industriële ontplooiing onvoldoende wordt begeleid door ver
beteringen in het net van primaire wegen. De uitgaven van het Rijk voor de wegenbouw in Neder
land zijn na de oorlog op een laag niveau begonnen en namen pas in de jaren zestig in betekenis toe; 
zij stegen van 17,4 miljoen in 1953 naar 171 miljoen in 1964. 
Het aandeel van Noord-Brabant hierin bedroeg in de periode 1953-1964 ruim 14%. De investe
ringen in 1963 en 1964 bleven met resp. 9,8% en 10,6% echter beneden dit gemiddelde. We moeten 
er van uitgaan dat het wegenbouwprogram van het Rijk in de komende jaren aanzienlijk zal 
(moeten) worden opgevoerd omdat anders zelfs de voorgenomen noodzakelijke werken in de 
periode 1960-1975 (1200 km-plan en de thans in uitvoering zijnde of spoedig aan te pakken weg
projecten) in het gedrang zullen komen. 
Het geeft bevrediging dat in september-1964 een ontwerp-wet op het rijkswegenfonds aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal is aangeboden. Hieruit mag de hoop worden geput op een 
versnelling en uitbreiding van de wegenbouw en tevens een meer continu wegenbouwbeleid. 
Het is echter noodzakelijk dat het bouwprogramma zodanig zal worden gewijzigd dat ook de 
Zoomweg, de verbinding Breda-Korteven, deverbinding Eindhoven-Zwolle en de wegen Tilburg
Gorinchem onmiddellijk aangelegd kunnen worden. 

Het provinciale en tertiaire wegenplan zullen thans moeten worden herzien. Deze herziening zal 
dienen te steunen op een algemeen verkeersstructuurplan voor de gehele provincie, waarin alle 
wegen voor doorgaand verkeer in onderlinge samenhang zijn opgenomen. De reeds aanwezige 
primaire wegen alsmede de aan te leggen wegen van het 1200 km-plan zullen hiervoor de basis moe
ten vormen. 
Tenslotte zal uit het algemene verkeersstructuurplan een urgentieprogram voor de aanleg en ver
betering van provinciale wegen moeten worden afgeleid. 
De Provinciale Waterstaat en de Provinciale Planologische Dienst werken de plannen hiervoor thans 
verder uit. 
Vermoedelijk zal het bouwtempo van de provinciale wegen van gemiddeld 30 km tot 50 km à 
60 km per jaar moeten worden opgevoerd. 
De hiermee gemoeide investeringsbedragen zijn zeer groot en kunnen voorlopig worden geraamd 
op f 30 à f 35 miljoen per jaar. 
In 1963 en 1964 bedroeg dit bouwtempo ± 41 km respectievelijk ± 49 km, of in investerings
bedragen uitgedrukt f19,8 miljoen resp. f21,3 miljoen. 
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Ook in streek- en intergemeentelijk verband zullen regionale verkeersstudies moeten worden aan
gevat. 
In het algemeen zullen deze betrekking hebben op de tertiaire en kwartaire verbindingen. Hierbij 
is - vooral in de stedelijke agglomeraties - aandacht te schenken aan de zgn. pendelverbindingen. 
Voor dit verkeer zullen vaak afzonderlijke verbindingen gemaakt moeten worden. Thans worden 
vaak rijks- en provinciale wegen met typisch korte afstandsverkeer belast omdat streek- en lokale 
wegen voor het pendelverkeer ontbreken. 
Nauwe samenwerking tussen de betrokken gemeenten, zowel bij de planning als bij de wegaanleg, 
ligt in dergelijke gevallen voor de hand; waar nodig zal de provincie coördinerend en stimulerend 
moeten optreden. Het inschakelen van op het gebied van het verkeersonderzoek en de wegen
planning ervaren deskundigen is daarbij gewenst. 

In korte tijd moet in Nederland een grote lengte aan verkeerswegen worden aangelegd op zowel 
rijks, provinciaal als gemeentelijk niveau. Vooral in de huidige situatie kan geen weg of wegproject 
op zich zelf worden beschouwd zonder het verband met andere wegen en wegennetten. Maatrege
len die op enig punt worden getroffen hebben ook gevolgen op andere punten van het wegennet, 
waarbij de invloed zich veelal uitstrekt tot de wegennetten van hogere of lagere orde. 
Een doeltreffende coördinatie bij het samenstellen van de wegenplannen en bij de uitvoering daar
van is daarom noodzakelijk; dit stelt bijzondere eisen aan de samenwerking tussen de betrokken 
instanties van de provincie en het Rijk. 

De spoonvegen 

Het spoorwegvraagstuk vergt een diepgaande studie. Vooruitlopend daarop zijn de volgende 
verbindingen als wenselijk aan te merken: 
1. aanleg van een spoorlijn Eindhoven-Antwerpen, eventueel aansluitend daarop Tilburg-Ant-

werpen. 
2. aanleg van een spoorlijn van Rotterdam via West-Brabant naar Antwerpen. 
3. aanleg van een spoorlijn Utrecht-Gorinchem-Breda. 
4. het weer in gebruik stellen van de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Waalwijk-Lage Zwaluwe voor 

het vervoer van reizigers. 
5. het weer in gebruik stellen van de spoorlijn Boxtel-Schijndel-Veghel-Uden-Gennep voor rei

zigers. 

De ivatenvegen 

Hoewel minder dan het vervoer over de weg, neemt ook het goederenvervoer te water voortdurend 
toe. Het binnenlands interlokaal goederenvervoer te water nam tussen 1957 en 1962 toe met 3% 
per jaar, dat van het internationale vervoer op de nederlandse binnenwateren zelfs met 6% per jaar. 
Het binnenschip is nog steeds het voornaamste vervoersmiddel voor lange afstanden. Dit blijkt o.a. 
uit het feit dat het internationale goederenvervoer voor 82% plaats vindt door middel van het 
schip, tegenover 10% door de vrachtauto. 
H,et schip is voor Noord-Brabant een belangrijk transportmiddel. In 'Overig Nederland' (Neder
land zonder de 3 randstadprovincies) is Noord-Brabant met 28% van het totaal de belangrijkste 
goederen-ontvangende provincie. 
Het net van scheepvaartwegen in Noord-Brabant is te onderscheiden in: 
1. het interne net binnen de provincie, 
2. de randwateren rondom de provincie. 
Het interne net bestrijkt de grote economische centra. Daardoor vindt ruim 70% van lossingen in 
Noord-Brabant plaats langs de vaarwegen van dit net, en wel voornamelijk langs de Zuid-Willems
vaart en het Wilhelminakanaal. Beide kanalen bezitten een aantal technische onvolkomenheden, te 
weten een te geringe diepgang en verouderde en te kleine sluizen. 
Beide kanalen dienen dan ook ingrijpend te worden verbeterd en gemoderniseerd. Het interne net 
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vertoont voorts leemten in zijn structuur : met België en Duitsland is de provincie slechts via 
'omwegen' verbonden. Aan de Westzijde zal de in de komende jaren te graven Schelde-Rijnver
binding een nieuwe schakel vormen. In het Oosten ontbreekt een verbinding tussen de Maas en de 
Rijn. In dit verband schijnt o.a. gedacht te worden aan een kanaal tussen Arcen en Ruhrort. Indien 
een dergelijke verbinding tot stand zou komen ligt het doortrekken van het Wilhelminakanaal voor 
de hand. Als centrale Noord-Zuidverbinding bestaat voorts behoefte aan een kanaal dat, ongeveer 
ter hoogte van Tilburg, de brabantse vaarwegen zou verbinden met het belgische net. Beide netten 
naderen elkaar tot op een afstand van 25 km maar hebben nergens onderling contact. 
Tussen de Mark en de Steenbergse Vliet zal in de komende jaren een verbinding tot stand worden 
gebracht. Het hiertoe door de Provinciale Waterstaat ontwikkelde plan is gereed voor uitvoering. 
De rand1vateren behoren tot het europese net van scheepvaartwegen. Ze zijn toegankelijk voor grote 
binnenschepen en kustvaartuigen. Er zal naar gestreefd moeten worden de randwateren in sterker 
mate dan voorheen voor industrievestiging te benutten. Aan de noordrand van Midden- en Oost
Brabant worden thans havenprojecten uitgevoerd (Waalwijk, 's-Hertogenbosch en Oss); andere 
zijn in voorbereiding. 
De Noord-Westhoek van West-Brabant heeft het voordeel te liggen binnen de uitstralingszone van 
het Nieuwe Waterweggebied. Goede vestigingskansen voor industrieën in dit verband hebben het 
mondingsgebied van de Roode Vaart, de Dongemond en het mondingsgebied van de Dintel. 

De provincie Noord-Brabant heeft in 1959 een plan opgesteld voor de aanleg van een zeehaven
complex aan de Westerschelde, het z.g. Kreekrakplan. Dit plan is doorkruist door het tracé voor 
een nieuwe scheepvaartweg van Antwerpen naar het Volkerak, de veelbesproken Schelde-Rijn
verbinding. Het Kreekrakplan zal nu worden vervangen door een nieuw groot havenproject ten 
Westen van Bergen op Zoom, het z.g. Oosterschelde- of Reimerswaalplan. 
De regering heeft zich bereid verklaard daaraan medewerking te geven, o.a. door de aanleg van een 
kanaal voor zeeschepen door Zuid-Beveland heen, met een uitmonding in de Westerschelde nabij 
het dorp Waarde. De aanleg van het complex vormt een onderdeel van een door de provincies 
Zeeland en Noord-Brabant geëntameerd plan: de ontwikkeling van het Scheldebekken. De ont
wikkeling van de twee andere steunpunten van dit plan, het Sloe en Terneuzen, is reeds aangevat. 
Dit van het Reimerswaalproject zal zo spoedig mogelijk moeten volgen. 

Voor de ontplooiingskansen van het Reimerswaalproject is een snelle ontwikkeling van de stad 
Bergen op Zoom van groot belang. Deze stad stelde in 1964 een nieuwe haven (de Theodorus
haven) in gebruik en zal in de naaste toekomst ongetwijfeld nieuwe impulsen ontvangen van Je 
nieuwe scheepvaartweg Antwerpen naar het Volkerak. 
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