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Onder het vorige college is een verkenning gestart naar het Brabantse Blijfklimaat.
Centraal stond de vraag of en hoe de provincie kan bijdragen aan de
toekomstkracht van de randen van Brabant. Wat zijn de factoren die deze
toekomstkracht beïnvloeden? En hoe kunnen we als overheden bijdragen aan het
verwarmen van het blijfklimaat? Ter afronding van dit traject stuur ik u dit memo en
de resultaten van de verkenning.
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Via dit memo wil ik u graag informeren over twee studies van Bureau Ruimtevolk die
onlangs zijn afgerond. Bijgevoegd vindt u een essay over de ingrediënten van het
Brabantse Blijfklimaat en een casestudie naar De Brabantse Wal. In het essay gaan
de onderzoekers op zoek naar inzicht in de ingrediënten van het Brabantse
Blijfklimaat waarbij ze gebruik maken van de bevindingen uit zowel de casestudie
naar de Brabantse Wal als van een eerdere casestudie naar het Land van Cuijk
(https://www.ruimtevolk.nl/projecten/verkenning-toekomst-buitengebiedland-vancuijk/).
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Bijlage(n)
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De studies worden als onderlegger gebruikt bij (al lopende) ambtelijke en
bestuurlijke gesprekken in en met de verschillende regio's.
Met vriendelijke groet,
H.A.G. Ronnes
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Brabants
blijfklimaat
Hoe kunnen we werken aan de
toekomstkracht van de randen van
Brabant?
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BRABANTS BLIJFKLIMAAT
Hoe kunnen we werken aan de toekomstkracht
van de randen van Brabant?
Noord-Brabantse regio's met een wat meer landelijk karakter hebben te maken met tal van
ontwikkelingen. Dit gaat over maatschappelijke en economische veranderingen, en over
veranderingen in de fysieke leefomgeving. Deze veranderingen werken vaak sterk op elkaar
in en hebben grote invloed op de vitaliteit van dorpen, kernen en het buitengebied. Hoewel
deze opgaven per regio accentverschillen kennen, is er ook een duidelijke rode draad te
herleiden. Denk aan vraagstukken rond een veranderende bevolkingssamenstelling, transities
in de agrarische sector, duurzame energiewinning, 'verdozing' van het landschap, ruimte voor
klimaatadaptatie, toenemende sociaal-economische verschillen in de samenleving, het landschap
dat onder druk staat of mobiliteitsarmoede. Steeds vaker rijst in deze gebieden de vraag: hoe
blijven deze regio's plekken waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken en te leven? Hoe werk
je aan de toekomstkracht van de regio en bestendig je een aantrekkelijk 'blijfklimaat'?
In dit essay gaan we op zoek naar inzicht in de
ingrediënten van het blijfklimaat van de wat
meer landelijke regio's gelegen aan de randen
van Noord-Brabant en de samenhang tussen
deze ingrediënten. Hierbij maken we gebruik van
bevindingen die zijn opgedaan in twee casestudies,
een in Land van Cuijk en een in de Brabantse Wal1.
In deze regio's keken we naar de grote opgaven die
er spelen, wat autonome ontwikkelingen zijn, welke
regionale kansen er liggen en hoe deze kansen
zich verhouden tot het regionaal krachtenveld. Nu
zoomen we uit en bekijken we onze bevindingen
vanuit een meer generiek perspectief. We ontrafelen
het begrip 'brabants blijfklimaat', en gaan op zoek
naar wat dit begrip betekent voor de toekomstkracht
van regio's aan de randen van Brabant. Tegelijkertijd
doen we enkele aanbevelingen wat regio's en
gemeenten kunnen doen om het blijfklimaat te
verwarmen.

1

LAND VAN CUIJK

DE BRABANTSE WAL

RUIMTEVOLK (2019). Land van Cuijk: verkenning in samenhang naar opgaven en toekomstperspectief voor het buitengebied.
RUIMTEVOLK (2021). Brabantse Wal: verkenning in samenhang naar opgaven en toekomstperspectief Blijfklimaat.
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Land van Cuijk is een kleurrijke regio met verschillende gezichten in
het Noordoosten van Brabant. Enerzijds heeft op de Peelgronden
grootschalige ruilverkaveling plaatsgevonden, resulterend in
een strakgetrokken landelijk gebied, waar cultuurhistorische
elementen zijn verdwenen of onder druk staan. Tegelijkertijd
heeft de geïsoleerde ligging van de regio ervoor gezorgd dat het
kleinschalige karakter van het landschap op plekken mooi bewaard
is gebleven, vooral richting de Maas. De Maasheggen, die inmiddels
een UNESCO-status kennen, zijn een van de belangrijkste culturele
trekpleisters van de regio. Aan opgaven speelt hier in sterke
mate de schaalvergroting in de veehouderij en de hoge mate van
demografische ontgroening en 'braindrain' Tenslotte spelen er
vraagstukken rond gezondheid, vrijkomende agrarische bebouwing,
een hoge natuur- en milieudruk, de energietransitie en wateropgave.

Mill en
St. Hubert

Sint Anthonis
Boxmeer

UVBJİRI

De regio Brabantse Wal is een echte grensregio, gelegen tussen
Zeeland, Vlaanderen en Zuid-Holland. De regio dankt haar naam
aan een abrupte verhoging in het landschap. Deze steilrand vormt
een herkenbare rode draad in de regio en is de basis voor de
landschappelijke verscheidenheid die de regio kenmerkt: hoge
en droge zandgronden aan de oostzijde en de lagere gelegen
polders met kleigronden aan de westzijde van de wal. Ook de
Zuiderwaterlinie, bekend om de historische forten en vestingsteden,
loopt dwars door de regio. De strategische ligging van de Brabantse
Wal is van oudsher een belangrijke ontwikkelkracht geweest. Hoewel
deze bereikbaarheid over spoor, weg en water een economische
kracht is, heeft deze infrastructuur ook een sterke invloed op de
aantrekkelijkheid van het landschap. Belangrijke vraagstukken voor
de regio zijn demografische ontwikkelingen als vergrijzing of de
groeiende groep arbeidsmigranten, een veranderende mobiliteit, de
beweging in de agrarische sector, economische ontwikkelingen in
en direct om de regio, een ander voorzieningenpeil of een stijgende
natuurdruk.

-HOLLAND

Steenbergen

Berger

Zoom

isdrecht
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Ingrediënten voor het versterken van de
toekomstkracht van regio's aan de rand
Wanneer we een rode draad rijgen door de
resultaten van de casestudies in Land van Cuijk
en Brabantse Wal en fileren waarin de kansen van
de regio's verschillen en overlappen, ontstaat het
volgende denkraam over de toekomstkracht van dit
soort regio's aan de randen van Brabant:

bewustzijn, is de ervaring van bewoners deel uit te
maken van een collectief en de mate waarin mensen
zich identificeren met de identiteit van de regio."2
Een sterk regionaal bewustzijn is dus te zien als een
humuslaag voor de toekomstkracht van een regio.

Een regio met een warm blijfklimaat, of met grote
toekomstkracht, steunt op het pro-actief en
daadkrachtig doorvertalen van regionale wortels
in een compleet hedendaags pakket - op het
gebied van economie, wonen en landschap. Om
dit voor elkaar te krijgen is de verbondenheid van
mensen met elkaar en met de regio voorwaardelijk.
Met deze ingrediënten bouwt de regio aan een
onderscheidend en herkenbaar profiel, dat ook
economisch perspectief biedt. Hoe je deze
ingrediënten vorm en inhoud geeft, beschrijven we
in de volgende paragrafen.

"Regionale identiteit, of regionaal
bewustzijn, is de ervaring van
bewoners deel uit te maken van een
collectief en de mate waarin mensen
zich identificeren met de identiteit van
de regio."

1. Menskracht: verbondenheid met
elkaar én met een gebied als
voorwaarde
De belangrijkste troefkaart voor het werken aan de
toekomstkracht van een regio bestaat uit de mensen
die er wonen. Hiervan hangt het bestaansrecht van
een regio af, hierop kan een economie floreren.
Willen mensen ergens graag wonen? Zien ze er een
toekomst voor zich? Hoe achten ze er de kansen
op een baan en denken ze zich ergens thuis te
voelen en aansluiting te vinden? In deze vragen
ligt de afweging van mensen besloten om ergens
te blijven of weg te trekken. De toekomstkracht
van een gebied is daarmee afhankelijk van de
bereidheid van mensen om zich ergens te binden,
van de mate waarin mensen tijd, geld en energie
willen investeren om zich onderdeel te voelen van
een gebied. En hier komt het begrip identiteit om
de hoek kijken. "Regionale identiteit, of regionaal

6

Het impliceert immers dat mensen zich verbonden
voelen met hun omgeving en met de mensen die er
wonen. Daarmee rijst tegelijkertijd de vervolgvraag:
is dit regionaal bewustzijn te beïnvloeden en
daarmee in te zetten voor de toekomst?
In het denken over regionale identiteit, wordt
vaak gesproken over het DNA van een gebied.
Alsof identiteit een natuurverschijnsel is, iets wat
ingebakken zit en als vaststaand gegeven moet
worden beschouwd. Volgens hoogleraar Arnoud-Jan
Bijsterveld moeten we ver weg blijven van dit soort
metaforen. "Taal zit ook niet in je DNA, dat leer je.
Hetzelfde geldt voor identificatie met een gebied
en met mensen om je heen. Dat is iets wat je in
je leven leert, dat is een proces."3 Daarmee wordt
duidelijk dat regionale identiteit iets geconstrueerds
is, iets wat voortkomt uit de manier waarop
mensen met elkaar samenleven in een gebied
en onderdeel uitmaken van sociale, politieke en
culturele netwerken. Regionale identiteit is hierin
dus volgend en niet leidend - in tegenstelling tot wat
vaak wordt gedacht. Het is een resultaat van een
identificatieproces. En dat proces is te beïnvloeden.

2

Bijsterveld. A. J. A. (2014). Regionalisme is in algemene zin nationalisme op regionale schaal. Het Nieuwste Brabant. Eindhoven. Lecturis.

3

Interview Arnoud-Jan Bijsterveld, 17 november 2020.

Een verhaal met de juiste snaar is cruciaal
"Regionale identiteit gaat grof gezegd over de
karakteristieke kenmerken van een gebied, waarmee
het zich onderscheidt van andere gebieden."4
Landschappen, taal, architectuur, tradities, een
herkenbare economie; het zijn allemaal elementen
die een gebied herkenbaarheid geven en handvatten
bieden tot identificatie. Deze kenmerken zorgen
dat bewoners zich verbonden kunnen voelen met
hun streek en met hun medebewoners. Het gaat
dus om onderscheiding en verbinding.4 Herkenning
en kennis van het lokale dragen dus bij aan het
proces van regionale identificatie. Maar het is
niet zo dat de als 'streekeigen' waargenomen en
beleefde kenmerken onveranderlijk zijn, als in beton
gegoten. Integendeel, regionale identiteit is te
zien als een veranderlijk verhaal dat door mensen
op verschillende manieren wordt verinnerlijkt
en toegeëigend. Om te zorgen dat mensen zich
hechten aan een gebied, zich betrokken voelen
en zich willen inzetten, is het zaak om het juiste
verhaal uit te dragen. Een verhaal waarvoor mensen
willen lopen, waarin ze zich herkennen, dat prikkelt
tot initiatief. Het verleden biedt daarvoor een
inspiratiebron en geeft richting, maar het bepaalt
niet de hedendaagse keuzes.5
Belangrijk om hierbij te beseffen is dat lokale
overheden de kaders bieden waarbinnen dit
regionale identificatieproces zich afspeelt. Het
opbouwen, uitdragen en het benutten van het
verhaal dat de juiste snaar raakt, is daarbij de
crux. Dat versterkt de kwaliteiten van de mensen
die er wonen en brengt mensen in positie. Denk
aan het bieden van mogelijkheden om elkaar
tegen te komen, bijvoorbeeld door te investeren
in sport, cultuur, ontmoetingsplekken, of het
verenigingsleven. Maar denk ook aan het ruimte
bieden aan tradities of symbolen die aansluiting
4
5

vinden bij dat eerder genoemde verhaal. Deze
juiste snaar is van levensbelang. "Een opgelegd
nieuw imago van een regio of gemeente dat niet op
bestaande lokale identiteiten is gebaseerd, maar
op vage algemene wenselijkheden, levert weinig op
en kost alleen maar geld," stelt politiek en cultureel
geograaf Kees Terlouw.6 In Land van Cuijk gaat
dat al goed, kijkend naar de manier waarop het
verhaal van de Maasheggen is opgetuigd en wordt
omarmd in de regio, zelfs resulterend in een NK
Maasheggenvlechten. Maar ook de regionale trots
en het cultuurtoerisme rond de Zuiderwaterlinie in
de Brabantse Walregio laat zien dat hier de juiste
insteek is gevonden. Een belangrijke kanttekening
is dat de mate waarin mensen zich identificeren
met een gebied niet alleen afhankelijk is van een
sterke identiteit. Een sterke identiteit kan zelfs
uitsluitend werken. Daarom is ook het karakter van
de netwerken in een regio van belang. Regio's die
een zogeheten 'dikke identiteit' hebben - sterk
geworteld in een gedeelde cultuur en geschiedenis
- gecombineerd met netwerken met een open en
toekomstgerichte houding, leiden tot een hoge
mate van identificatie. Ook dat is iets waarop beleid
invloed kan uitoefenen.
Een sterk regionaal bewustzijn als sleutel voor
sociale veerkracht
Een sterk regionaal bewustzijn is ook belangrijk
voor de zelf- en samenredzaamheid van een
samenleving, oftewel de sociale veerkracht. Hoe
meer mensen in staat zijn regie te voeren over
hun eigen leven en hoe meer ze elkaar willen en
kunnen ondersteunen, hoe groter de zelf- en
samenredzaamheid in een gebied. Zoals eerder
geschetst, zorgt een sterk regionaal bewustzijn
ervoor dat mensen zich goed kunnen identificeren
met hun regio en met de mensen die er wonen,
waardoor ze zich beter kunnen hechten en zich

Wagemakers, S. (2017). Brabant is Here: Making Sense of Regional Identification.
Bijsterveld, A. J. A. (2014). Naar indicatoren voor regionale samenhang: de bijdrage van landschaps- en cultuurgeschiedenis. Provincie
Noord-Brabant.

6

Terlouw, K. (2015). Lokale identiteit, hinderpaal of steunpilaar voor het bestuur? NL Magazine.

7

sterker onderdeel voelen van een gebied en
de netwerken. Daarmee is een sterk regionaal
bewustzijn een sleutel om de sociale veerkracht
te versterken. 'Sociale veerkracht wordt vooral
bepaald door persoonlijke hulpbronnen, zoals
het zelforganiserend vermogen van mensen
of hun kennisniveau, op de voet gevolgd door
sociale hulpbronnen.'7 Sociale hulpbronnen gaan
bijvoorbeeld over sociale (en digitale) contacten,
informele hulp, lid zijn van een vereniging. En juist
voor het toegang krijgen tot die sociale hulpbronnen,
is een sterk regionaal bewustzijn voorwaardelijk.
Kortom, een sterk regionaal bewustzijn
vertegenwoordigt een belangrijke waarde voor de
'menskracht', en daarmee de toekomstkracht, van
een regio. En of dit regionaal bewustzijn ontstaat,
daarvoor kunnen lokale overheden belangrijke
randvoorwaarden schetsen.

Werken aan menskracht:
— Een sterk regionaal bewustzijn van
mensen is te zien als een humuslaag
voor de toekomstkracht van een regio.
— De regionale identiteit volgt uit de
manier waarop mensen met elkaar
samenleven in een gebied, welke
waarden ze delen of op welke manier
ze onderdeel uitmaken van sociale
netwerken - en is dus niet bepalend
hiervoor.
— Als overheid ben je instaat om de
randvoorwaarden te creëren die
mensen in staat stellen zich verbonden
te voelen met een regio, zoals door
ontmoeting, het uitdragen van het
juiste verhaal en het inzetten op open

7
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2. Economisch profiel: herkenbaar,
gevarieerd én gerelateerd
Met menskracht als voorwaarde en voedingsbron, is
het economisch perspectief - en daaraan gekoppeld
de werkgelegenheid die de regio te bieden heeft
- een ander belangrijk aspect voor de regionale
toekomstkracht. Waar de Randstad een zeer
dynamische arbeidsmarkt kent, geldt dat minder
voor regio's zoals Land van Cuijk en de Brabantse
Wal. Hier is de arbeidsmarkt 'dunner': per vierkante
kilometer zijn er gemiddeld minder banen en minder
kandidaten voor deze banen. Dit maakt het niet
alleen lastiger om goede kandidaten te koppelen aan
passende banen, het zorgt er eveneens voor dat dit
soort regio's vanuit werkgelegenheidsperspectief
geen vanzelfsprekende aantrekkingskracht hebben
op werkzoekenden en werkenden.
Tegelijkertijd zijn er ook specifieke economische
kansen voor regio's die meer aan de randen van het
land liggen - en waarvan Brabant er dus relatief veel
kent. Deze economische kansen zijn fundamenteel
anders dan in randstedelijke gebieden. In de
Randstad gelden agglomeratievoordelen als
belangrijke aanjager. Dit zijn voordelen die bedrijven
en huishoudens hebben als ze in de buurt van
andere bedrijven en huishoudens gevestigd
zijn. Agglomeratievoordelen zorgen ervoor dat
bedrijven productiever zijn, of sneller groeien
als ze gevestigd zijn in de nabijheid van andere
bedrijven. Het systeem van het 'randland' werkt
anders. Met hun meer afgelegen ligging, dunnere
arbeidsmarkt en nabije landsgrenzen, kennen dit
soort regio's een eigen economisch systeem. Het
inzetten op agglomeratievoordelen is hier niet
behulpzaam. Voor deze regio's, zoals Brabantse
Wal en Land van Cuijk goed illustreren, liggen juist
kansen in ruimte-intensieve en arbeidsextensieve
bedrijvigheid, zoals innovatieve sectoren binnen de
maakindustrie, maar ook activiteiten die verbonden
zijn aan de energietransitie, circulaire industriële
productie, duurzame en natuurinclusieve landbouw
en toerisme. "Juist voor dit soort regio's geldt dat
het economisch positioneren van de activiteiten
waar de regio goed in is, mogelijkheden biedt voor

Haar, van der, M., e.a. (2018). Monitor Sociale Veerkracht. PON/Telos. Provincie Noord-Brabant.

specialisatie en profilering" zo stelt Frank Cörvers
als hoofd van het onderzoeksprogramma Menselijk
kapitaal in de regio.8
Geen clustering maar gerelateerde variëteit
Bij het nadenken over regionale specialisatie
wordt veelal snel de clustertheorie aangehaald.
Bedrijven hebben voordeel van elkaars nabijheid,
wat clustering aanjaagt. Met Silicon Valley als
terugkerend voorbeeld stelt deze clustertheorie9
dat het fysiek clusteren van bedrijven binnen
gespecialiseerde sectoren een bron is voor
regionaal-economische groei. Nederlands
wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat
lokale of regionale clustering in Nederland niet
zonder meer een garantie is voor de groei van
werkgelegenheid of productiviteit.10 Een belangrijke
vraag is of een gespecialiseerde economische
structuur beter is voor de economische prestaties
van een regio of juist een structuur die gevarieerder
en diverser is? Recent heeft het begrip 'gerelateerde
variëteit' nieuw licht op deze vraag geworpen.
Een economische structuur die een zekere mate
van specialisatie kent, en tegelijkertijd bestaat uit
sectoren die economisch aan elkaar gerelateerd zijn,
met een gezamenlijke kennis- of technologiebasis,
blijkt een belangrijke factor die bijdraagt aan de
gemeentelijke werkgelegenheidsgroei. Als regio
heb je dan nog steeds een herkenbaar profiel, met
een duidelijke specialisatie, maar het spectrum
aan type bedrijven en producten binnen dit profiel
wordt breder en diverser. In Land van Cuijk is deze
gerelateerde variëteit al waarneembaar; waar
Nutreco zich bezig houdt met de ontwikkeling van
veevoeder, richt MSD zich op diergeneesmiddelen
en -vaccins, en houdt Hendrix Genetics zich bezig
met diergenetica.
Deze 'gerelateerde variëteit' zorgt voor een grotere
veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. Een te
sterke specialisatie maakt een regionale economie
immers kwetsbaar. Het aanpassingsvermogen is
beperkt, waardoor conjuncturele schokken grote
8

gevolgen hebben. Als enkele grote bedrijven de
regionale economie overheersen en zij (moeten)
sluiten of trekken weg, dan slaat dat een gat in de
regionale werkgelegenheid. Ook heeft het enorme
gevolgen voor toeleveranciers en dienstverleners uit
de regio. Kortom, voor een veerkrachtige regionale
arbeidsmarkt is niet alleen het aantal banen in een
regio van belang, maar ook de beschikbaarheid van
banen die vergelijkbare kennis en competenties
vragen. Medewerkers kunnen dan makkelijk, zonder
al teveel omscholing, bij andere bedrijven in de regio
aan de slag.
Regionale wortels verknopen aan globale ketens
Het werken aan deze 'gerelateerde variëteit' vraagt
een zekere maat en schaal van de betreffende
sector. Kijkend naar Land van Cuijk, met de aan
agrarische innovaties gerelateerde bedrijvigheid,
maar ook de Brabantse Wal met een opkomende
biobased economie, valt op dat hierbij de grootste
kansen liggen in sectoren die sterke regionale
wortels hebben en de koppeling met grotere,
globale ketens hebben weten te leggen. Deze
koppeling met regionale wortels is niet alleen slim
vanuit economisch perspectief - doordat kennis
en competenties die al in een gebied aanwezig
zijn, worden benut - maar ook vanuit het eerder
genoemde 'menskracht' - doordat herkenbaarheid
handvatten biedt voor sociale en regionale
verbondenheid.

Werken aan een herkenbaar economisch
profiel:
— Benut regionale wortels, zorg voor een
hedendaagse vertaling en zet in op een
verknoping aan globale ketens.
— Zet in op een 'gerelateerde variëteit': een
herkenbaar economisch profiel, met een
duidelijke specialisatie als basis, maar het
spectrum aan type bedrijven en producten
binnen deze sector is breed en divers.

Cörvers, F. (2019). De regionale arbeidsmarkten van het Randland: eenheid in verscheidenheid. Land in samenhang. Krimp en regionale

kansengelijkheid. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Platform31. Den Haag.
9

Clustertheorie van Michael Porter.

10 Weterings, A., Van Oort, F., Raspe, O., Verburg, T. (2007). Clusters en economische groei. NAi Uitgevers en PBL. Rotterdam en Den Haag.
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3. Woonkracht: een duidelijk
en toekomstbestendig
woonperspectief
Zoals we eerder stelden, hangt het bestaansrecht
van een regio af van de mensen in de regio - of
ze er graag (blijven) wonen, of ze zich er thuis
voelen, of ze er een toekomst zien. Een duidelijk
woonperspectief is dan ook een belangrijk aspect
van het blijfklimaat van een regio en ligt in een
woningmarkt waarin mensen hun wooncarrière
kunnen starten, doorlopen, maar ook afmaken. Dit
vraagt om een toekomstbestendige woningvoorraad
met de juiste woning op de juiste plek, maar ook om
een aantrekkelijke en veilige woonomgeving. Het is
onmogelijk om hierbij alle denkbare woonvoorkeuren
en doelgroepen te bedienen. Maar is het van groot
belang om te kiezen voor woonmilieus die de
kwaliteiten en de herkenbaarheid van de regio zo
goed mogelijk onderschrijven en versterken - zodat
ook de 'menskracht' bedient wordt. Het is verleidelijk
om hierbij in te zetten op groei en het aantrekken
van nieuwe doelgroepen van buiten, maar het is
verstandiger om in beginsel de bestaande bewoners
te koesteren en vanuit hun blik te kijken naar wat er
nodig is om prettig te kunnen wonen en leven in de
regio.11
Jongvolwassenen zijn
'gewortelde blijvers' in de dop
Een belangrijke groep vormen de potentiële
'gewortelde blijvers'. Want, ondanks dat de grote
steden een sterke magneetwerking hebben
waardoor een deel van de mensen wegtrekt
uit meer perifere regio's als Land van Cuijk en
Brabantse Wal, is er een deel van de jonge inwoners
die bewust de keuze maakt om in de buurt van het
geboortedorp te blijven. Hierbij speelt het sociale
netwerk mee. Vaak maken ze daar al jarenlang
onderdeel van uit, zoals ook geldt voor de 26-jarige
Thomas Berends uit Mill: "Veel vrienden zijn óf nooit
vertrokken uit Mill óf na hun studie teruggekomen"11
Deze vriendengroep is niet alleen belangrijk voor het
vervullen van regionale arbeidsplaatsen, maar ze

speelt ook een belangrijke rol in de manier waarop
samenlevingen in dorpen en buurtschappen in de
nabije toekomst georganiseerd gaan worden.12
Het algemene beeld van ontgroenend platteland
verdient nuancering. Er is relatief weinig aandacht
voor de groep jongvolwassenen die in het landelijk
gebied blijft wonen. Voor hen zijn de verbondenheid
met het dorp - vaak door de sociale relaties, het
bij een gemeenschap horen en de vertrouwde
omgeving argumenten om te blijven.12 Hier komt
de 'menskracht' weer terug: een sterk regionaal
bewustzijn kan van jonge inwoners 'gewortelde
blijvers' maken. Daarvoor is het van belang om
de eerste stap in hun wooncarrière te faciliteren,
bijvoorbeeld door te zorgen voor betaalbare
(starters)woningen in de regio. Maar wonen gaan
niet alleen over vier muren en een dak, het gaat
ook over de kwaliteit van de woonomgeving: de
inrichting van de publieke ruimte, leefbaarheid,
gezonde leefomgeving en de beschikbaarheid
en bereikbaarheid van voorzieningen en
ontmoetingsplekken.
Ruimte voor grijze druk
Tegelijkertijd neemt - net als in een aantal andere
Brabantse landelijke regio's - in het Land van Cuijk
en de Brabantse Wal de komende jaren de grijze
druk toe.13 Het aandeel inwoners in de leeftijd van
65 jaar of ouder wordt steeds groter. In de landelijke
gebieden in Noord-Brabant is deze vergrijzing
relatief sterker dan in de stedelijke gebieden. Hier
loopt het percentage 65+^rs op, van een kleine
in 1990 en 22% in 2020, tot maar liefst 3^ in 2040.
In de stedelijke gebieden liggen deze percentages
wat lager; M0Á 65 + ^rs in 1990, 20% in 2020 en
25% in 2050.13 Omdat veel mensen zo lang mogelijk
in hun eigen huis en buurt willen blijven wonen en
het nationaal beleid hier ook op ingericht is, zijn de
mogelijkheden om wonen en zorg te combineren
belangrijker dan ooit. Juist in de gebieden waar
ontwikkelingen - zoals de schaalvergroting in
de agrarische sector - transformaties tot stand
brengen ontstaat letterlijk 'ruimte' voor nieuwe
woon-zorg concepten, vormen van geclusterd

11 Brabant Kennis (2019). Wat is er aan de rand? Geraadpleegd van https://www.brabantkennis.nl/longread/wat-is-er-aan-de-rand/
12 Haartsen (2013) Avontuurlijke vertrekkers en gewortelde blijvers. Rooilijn. 46(2). 122-127.
13 Provincie Noord-Brabant. (2020). Bevolkingsprognoses Brabant. Geraadpleegd van https://bevolkingsprognose.brabant.nl
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wonen in het buitengebied of verbreding van
agrarische activiteiten in een combinatie met zorg
en welzijn. Ook lijkt de sociale structuur in de wat
meer landelijke gebieden meer aanleiding te geven
voor het ontwikkelen van nieuwe woonvormen voor
ouderen. Zo zegt Elly Pansier van woningcorporatie
Mooiland over Land van Cuijk: "Ik geloof wel in
woonvormen waarbij mensen veel meer voor elkaar
zorgen. In kleine kernen is het nabuurschap veel
sterker ontwikkeld dan in de grotere steden, maar
het is nog onvoldoende professioneel om daarop
te kunnen bouwen. Men is zich nog onvoldoende
bewust van de complexiteit van de toekomstige
zorgvraag."
Woonperspectief voor long stay'ers
Ook illustreert de Brabantse Wal, en dan met name
de gemeente Steenbergen, dat arbeidsmigranten
een grote rol spelen als het gaat om de
economische toekomstkracht van de Brabantse
regio. Dit zijn voor een deel arbeidsmigranten
die gebruik maken van tijdelijke huisvesting in
gemeenten, 'short stay, maar een deel van de
arbeidsmigranten vestigt zich ook voor langere tijd
in de regio's: 'long stay'.14 Kijkend naar de toekomst
kunnen zij wellicht niet alleen een rol spelen in de
sectoren als de landbouw, logistiek en industrie,
maar kunnen ze ook ingezet worden om tekorten
aan personeel in de zorg- en welzijnsbranche op te
vangen. Een helder woonperspectief voor de groep
arbeidsmigranten die langer wil blijven, is hiervoor
nodig. Enkele gemeenten in Nederland hanteren
hierbij een 'verwelkomingsstrategie' voor de groep
arbeidsmigranten. Er wordt ingezet op passende
en voldoende woningen in balans met de huidige
vraag naar woningen binnen de (sociale) voorraad.
Het gaat echter niet alleen om wonen, maar om het
'totaalpakket' Integratie, participatie en begeleiding
zijn nodig om de groep arbeidsmigranten, maar
vooral het individu of het gezin, onderdeel te laten
zijn van de bestaande regionale sociale netwerken.
Ook voor deze groep is het van belang zich te
kunnen identificeren met de regio, en zo een

volwaardig onderdeel te worden van de 'menskracht'
Hiernaast vraagt de toekomstkracht van de regio
ook een goed woonperspectief voor de groep

"Ik geloof wel in woonvormen waarbij
mensen veel meer voor elkaar zorgen.
In kleine kernen is het nabuurschap
veel sterker ontwikkeld dan in de
grotere steden, maar het is nog
onvoldoende professioneel om
daarop te kunnen bouwen. Men is
zich nog onvoldoende bewust van
de complexiteit van de toekomstige
zorgvraag."
'shortstayers' in de regio. Transformaties in het
buitengebied en de agrarische sector of aan randen
van industrieterreinen bieden op sommige plekken
ruimte. Hier kunnen mogelijkheden ontstaan om
aantrekkelijke en duurzame tijdelijke huisvesting te
creëren, dichtbij de werklocaties, wat ook bijdraagt
aan het voorkomen van onnodige vervoerstromen.
De stedelijke nieuwkomer
Naast de blik op de 'bestaande bewoners' biedt een
krachtige regio ook toekomstperspectief voor de
stedelijke nieuwkomer. De druk op de woningmarkt
is momenteel ongekend hoog, niet alleen in de
Randstad en in het midden van Nederland, ook in
de Brabantse steden.15 Stedelingen zoeken hun
woonkansen buiten de grote steden, waardoor de
woningdruk in de nabije gemeenten toeneemt. De
meer landelijke regio's bieden kansen om nieuwe
woonmogelijkheden te creëren. Hoewel deze
regio's zich bewust niet rijk rekenen, worden de
ogen ook niet gesloten voor de mogelijkheden die
het aantrekken van deze nieuwkomers bieden. Dit
geldt ook voor de grensregio's. Voor Brabantse
regio's waarin geen grote stad gelegen is, maar
waarbij dit wel het geval is aan de andere kant

14 Sociaal en Cultureel Planbureau. (2018). Bouwend aan een toekomst in Nederland. De leefsituatie van Poolse migranten die zich na 2004
hebben ingeschreven. SCP. Den Haag. In: Haar, M., S Paenen, S. (2020). Arbeidsmigratiecijfers in Brabant. Het PON.
15 BPD. (2020). Hittekaart 2020: woningmarkt nagenoeg op slot. Geraadpleegd van https://www.bpd.nl/actueel/persberichten/hittekaart2020-woningmarkt-nagenoeg-op-slot/
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van de grens, liggen er kansen om aantrekkelijker
te worden als woonomgeving met een goede
bereikbaarheid en banen over de grens.16 Zeker
voor de Brabantse Walgemeente Woensdrecht zou
dit het toekomstperspectief kunnen versterken.
Beschikbare rust en ruimte in en rondom
Woensdrecht - recreëren in je directe leefomgeving
- en een toename aan bereikbare banen over de
grens in Antwerpen, maken de regio aantrekkelijk om
(betaalbaar) te wonen. En wanneer dit een toename
van aantal inwoners oplevert neemt vervolgens
het draagvlak voor bepaalde voorzieningen toe
en daarmee de toekomstkracht van de regio.16
Maar hoewel we allang geen grenscontroles en
douaneposten meer kennen tussen Nederland en
België, de grens blijkt nog steeds een aanzienlijke
barrière voor wonen en werken. Het verzilveren
van grensoverstijgende woonkansen vraagt
het verminderen van de 'grensdruk'. Een mooi
voorbeeld is het recent gelanceerde platform
GrensInfoPunt Baarle17. Hier kunnen inwoners uit de
grensstreek Midden-Brabant terecht met vragen
over wonen, werken, studeren en ondernemen
over de grens - denk bijvoorbeeld aan vragen
over het belastingsysteem, sociale zekerheid,
zorgverzekering en arbeidsrecht - en kunnen ze een
kosteloos maatwerkadvies krijgen.
Kortom, de toekomstkracht van de regio hangt
samen met het woonperspectief dat de steden,
dorpen, buurtschappen en het buitengebied te
bieden hebben. Gerichte keuzes voor bepaalde
doelgroepen en woonmilieus kunnen hierin
doorslaggevend zijn. Daarnaast kan het inzetten
op de 'woonkracht' een vliegwiel betekenen voor
andere ontwikkelingen. Zo kan de sloop van
vrijkomende agrarische bebouwing een vlucht
nemen omdat deze gefinancierd wordt door de
opbrengst van woon-zorgvastgoed. Deze nieuwe
woonmogelijkheden kunnen vervolgens nieuwe
bewoners aantrekken, die tegelijkertijd zorg kunnen
dragen voor een deel van het onderhoud van het
landschap. Dit is om meerdere redenen interessant;
een aantrekkelijk landschap draagt bij aan een
aantrekkelijke woon- en recreatie-omgeving, maar

vertegenwoordigt ook een economische waarde en
is een van de dragers van het regionaal bewustzijn en daarmee de menskracht van een regio.

Werken aan woonkracht:
— Bied een duidelijk woonperspectief, door
in te zetten op een toekomstbestendige
woningvoorraad, met de juiste woning
op de juiste plek. Kijk daarbij naar
verschillende doelgroepen, hun beoogde
wooncarrière en de 'meekoppelkansen' die
ze de regio brengen:
— faciliteer de startersvraag van de
gewortelde blijver;
— zet in op de toekomstige woon-zorgvraag
van de vergrijzende inwoner en benut
hiervoor de sociale kracht van en
transformatieopgaven in het landelijk
gebied;
— verwelkom de arbeidsmigrant (short en
long stay)
— open de blik voor de woonvraag van
de (grensoverstijgende) stedelijke
nieuwkomer
— Benut de realisatie van (nieuwe) woningen
als vliegwiel om andere opgaven verder te
brengen.

16 Atlas voor gemeenten. (2020). Kansen zonder grenzen? Atlas voor gemeenten. Amsterdam.
17 Gemeente Baarle-Nassau. (2020). Geraadpleegd van www.baarle-nassau.nl/grensinfopunt
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4. Landschapskracht: herkenbaar,
beleefbaar en verbonden met
het landgebruik

meegenomen bij het maken van afwegingen, terwijl
deze waarde veel groter en diverser is dan op het
eerste gezicht lijkt.

Een aantrekkelijk landschap heeft een bevorderend
effect op de gezondheid en het geluk van mensen
die er wonen - wat in tijden van Covid-19 enkel
sterker is onderstreept. Daarnaast draagt een
groen-blauw landschap in de nabijheid bij aan
waardevermeerdering van bijvoorbeeld woningen.18
Maar ook blijkt een aantrekkelijk landschap steeds
belangrijker in de toenemende concurrentiestrijd
tussen steden en regio's onderling. "Voor het creëren
van een gunstig vestigingsklimaat draait het niet
langer om wie de beste snelwegen, diepzeehavens
of vliegvelden heeft. Het zijn nu de 'zachtere'
aspecten die doorslaggevend worden. [...] Dat de
kwaliteit van de leefomgeving een sterke invloed
heeft op sociaaleconomische voorspoed van regio's
blijkt evident."19 Kortom, fraaie landschappen nabij
stedelijke regio's zijn cruciaal voor het aantrekken
van talent, en daarmee voor de regionale economie.

Belevingswaarde als mechanisme voor
landschappelijke kwaliteit
Wat onder de waarde van het landschap wordt
verstaan, verandert door de tijd heen en beweegt
mee met de behoeften van de mens. Lange tijd was
het vooral de productiekracht van het landschap
dat als waardevol werd gezien: het land leverde
voedsel, bouwmateriaal en was letterlijk een bron
van energie - met turf, hout of via waterkracht. Later
werd ook een andere waarde van het landschap
van belang: schoonheid. Met de kernboodschap
'ongerepte natuur is buitengewoon mooi' wist
Natuurmonumenten in haar beginjaren een heuse
omwenteling te bereiken in de manier waarop
mensen naar het landschap keken. Maar waar
Natuurmonumenten vanuit wetenschappelijke
redenen de verscheidenheid van de Nederlandse
flora en fauna wilden beschermen, kwam de
doorbraak van de waarde van natuurschoon onder
het brede publiek uit onverwachte hoek: de ANWB.
Zij zetten het Nederlandse landschap neer als een
belangrijke reden om de fiets of auto te nemen: het
landschap moest worden bezocht en bewonderd,
als recreatief uitje, als een belevenis.

Landschap onder druk
Ondanks deze meervoudige waarde, staat de
landschappelijke kwaliteit steeds meer onder
druk. Deze druk komt vanuit verschillende kanten,
zoals uit de hoek van verstedelijking, economie,
mobiliteit of energie.20 Zo is de strategische ligging
van de Brabantse Wal economisch interessant
maar het leidt bijvoorbeeld ook tot 'verdozing'
van het landschap. En op de Peelgronden in Land
van Cuijk domineert de schaalvergroting van de
agrarische sector het landschap, waardoor het
landschap is rechtgetrokken en cultuurhistorische
eigenschappen veelal zijn verdwenen. Daarnaast
zal ook een belangrijk deel van de energietransitie
landen in het buitengebied, wat niet zonder meer
gepaard zal gaan met het behoud of versterken van
landschappelijke kwaliteit. Wat deze voorbeelden
schetsen, is dat het landschap vaak de sluitpost
is van andere ontwikkelingen.20 De waarde van
landschappelijke kwaliteit wordt onvoldoende

Het landschap als recreatielandschap dat
moet voorzien in de vraag van de recreërende
consument klinkt op het eerste gezicht als een
bedreiging voor de landschappelijke kwaliteit. Maar
deze beleefbaarheid van het landschap is een
belangrijke factor die tegenwicht kan bieden aan de
eerder genoemde krachten die op het landschap
inwerken, zoals verstedelijking, energieproductie
of infrastructuur. Wanneer de recreatieve potentie
slim ingezet wordt, kunnen beleving en recreatie
juist werken als mechanismen die landschappelijke
kwaliteit versterken - zoals de ANWB ooit de doelen
van Natuurmonumenten een duw in de rug gaven.21
Dit is bijvoorbeeld te zien in Land van Cuijk: "Hier

18 Graef, van, J.J. e.a. (2016). Verbindend Landschap. Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Den Haag.
19 Bootsma, J., e.a. (2017). Spot On. Landschap als vestigingsvoorwaarde. Vereniging Deltametropool.
20 Dam, van, F., e.a. (2019). Zorg om het landschap. Signalenrapport. PBL. Den Haag.
21 VROM-raad. (2006). Groeten uit Holland, qui è fantastico! Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit. VROM-raad. Den Haag.
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zien we steeds meer dat op de gezinsboerderijen
ingezet wordt op een combinatie met recreatie,
zorg, boerderij-educatie en korte ketens," vertelt
Liesbeth Hermanussen van Landgoed de Barendonk.
"Dit levert grote maatschappelijke meerwaarde
oplevert voor de regio; het draagt bijdraagt aan de
landschapskwaliteit en de recreatieve potentie van
het gebied"
Herkenbaarheid in landgebruik
Niet alleen de landschappelijke aantrekkelijkheid,
maar ook de herkenbaarheid van een regio
is een belangrijk aspect dat bijdraagt aan de
toekomstkracht van een regio. Dit biedt immers
handvatten om een gevoel van verbondenheid met
een gebied te bewerkstelligen - een voorwaarde
voor het verzilveren van de menskracht in een regio.
Zoals eerder geschetst, gaat het daarbij niet zozeer
om het draperen van een slim marketingsausje over
een gebied, maar om het uitdragen van het verhaal
met de juiste snaar, waarin de karakteristieken en
de cultuur van een gebied belangrijke pijlers zijn.
Het landschap speelt daarbij een belangrijke rol.
Natuurlijke landschappen en landschappen met
historisch kenmerkenden hebben dan een streepje
voor, terwijl stedelijkheid en horizonvervuiling als
negatief worden bestempeld.22 Hiermee hebben
regio's als Brabantse Wal en Land van Cuijk een
belangrijke troef achter de hand. Waar Land van
Cuijk zowel karakteristieke Peelontginningen kent
als een afwisselend, kleinschalig landschap in de
Maasvallei, kenmerkt de Brabantse Wal zich door
een opvallend contrast tussen open zeekleipolders
en de hoger gelegen en meer besloten zandgronden
op de Wal. Maar deze landschappelijke troeven zijn
nog niet verzilverd. Sterker nog, de herkenbaarheid
en de afleesbaarheid van het - in potentie zo
waardevolle - landschap is door de jaren heen
steeds verder vertroebeld.

Het verdient de aanbeveling om de herkenbaarheid
en de leesbaarheid van het landschap te verbeteren,
daarmee de landschappelijke kwaliteit te versterken
en het karakter van een regio te onderstrepen.

"We zien steeds meer dat op
gezinsboerderijen ingezet wordt
op een combinatie met recreatie,
zorg, educatie en korte ketens. [...]
Dit levert grote maatschappelijke
meerwaarde op voor de regio, het
draagt bij aan de landschapskwaliteit
en de recreatieve potentie van het
gebied."

Dit kan op verschillende manieren, zoals via het
inzetten van de recreatieve sector, maar bekeken
door de bril van het Brabantse Blijfklimaat springt
er een manier uit: het versterken van de relatie
tussen ondergrond en bovengrond - tussen bodem
en landgebruik. De relatie tussen ondergrond en
bovengrond is steeds losser is geworden - we
kunnen overal alles (ver)bouwen. Daarmee is het
onderscheidend vermogen van onze landschappen
verwaterd en wordt de landschappelijke uitstraling
steeds generieker. Door het aanhalen van de relatie
tussen boven- en ondergrond kan niet alleen het
streekeigen karakter van het landschap aangehaald
worden, maar ontstaan er tegelijkertijd kansen om
het landgebruik onderdeel te laten van de regionale
economie. Daarmee draagt dat wat er op het land
gebeurt uit waar de regio voor staat en aan werkt.
Voor de Brabantse Wal zou dit bijvoorbeeld vorm
kunnen krijgen door in te zetten op biobased teelten
die passen bij de zeekleigrond - eventueel zelfs
zilte teelten waar de grond sterk verzilt is. Hiermee
wordt het werken aan de biobased economy die
veel potentie heeft in de regio van iets abstracts ook

22 Rijksoverheid. (2009). Belevingskaart van het Nederlandse landschap. Compendium voor de Leefomgeving. Geraadpleegd van https://
www.do.nl/indicatoren/nM023-belevingskaart-van-het-nederlandse-landschap Meer recent: WUR. (2019). Nationale Landschapsenquête.
Geraadpleegd van https://www.wur.nl/nl/nieuws/Nationale-Landschapsenquete-minste-waardering-voor-de-Randstad-Drenthe-haalthoogste-cijfers.htm
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iets wat concreet te ervaren valt. Het verhaal van
de regionale economie - van veld tot fabriek - is niet
alleen afleesbaar in het landschap, het maakt het
landschap tegelijkertijd mooier en herkenbaarder.

Werken aan landschapskracht:
— Versterk de aantrekkelijkheid van het
landschap: dit heeft een positieve invloed
op de sociaal-economische positie van
regio.
— Zet in op een herkenbare relatie tussen
landgebruik, regionale economie en
identiteit van de regio
— Versterk de beleefbaarheid van het
landschap en benut de potentie van de
recreatieve sector als tegenwicht aan de
landschappelijke druk vanuit opgaven als
verstedelijking, economie, mobiliteit of
energieopwekking.

5. Netwerkkracht en bestuurlijke
daadkracht
De regio's Land van Cuijk en Brabantse Wal laten
zien dat voor verschillende grote opgaven - zoals op
het gebied van wonen, economie, energie en klimaat
- het schaalniveau van de regio een belangrijke
sleutel is voor oplossingen. Hierin zijn ze niet uniek,
het belang van regio's die een leidende rol kunnen
spelen in het vormgeven aan de transities is groter
dan ooit.23 Het is ook niet voor niets dat de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI) de regio nadrukkelijk noemt
als belangrijke schakel richting de toekomst.
Van agglomeratiekracht naar netwerkkracht
Deze aandacht voor de regio is niet nieuw. Het
fenomeen regionalisme doet zich in Europa - in
verschillende verschijningsvormen - al voor
sinds het einde van de negentiende eeuw.24 De
regio wordt dan ook steeds meer gezien als het
schaalniveau waarop economische, bestuurlijk
en sociale innovatie en ontwikkeling tot stand
komen.24 Ook biedt de regio op het vlak van
concurrentiekracht perspectief. Vverschillende
kleinere steden en gemeenten afzonderlijk zijn vaak
niet voldoende onderscheidend en herkenbaar zijn
om concurrerend te zijn, of hebben onvoldoende
capaciteit en middelen om op een goede manier
aan de grote opgaven te werken. Regionale
samenwerking hiervoor uitkomst. Dit concludeerde
ook de Sociaal Economische Raad (SER), die vanuit
deze gedachte optimale samenwerking in de regio
tussen betrokken partijen, gemeenten en provincies
zonder onderlinge concurrentie aanbeveelt.25
Want als steden en het omliggende gebied elkaar
goed aanvullen, ontstaat borrowed size: samen
sta je sterker dan alleen. Kleinere en middelgrote
steden compenseren hun beperkte omvang door
een mate van specialisatie en samenwerking
met omliggende steden en gemeenten. Er vindt
dus een verschuiving plaats van een focus op
agglomeratiekracht naar netwerkkracht.26 Om in te

23 De Groot, H.L.F. (2019) Groei en krimp: uitdagingen voor governance en solidariteit. Land in samenhang. Krimp en regionale

kansengelijkheid. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Platform31. Den Haag.
24 Bijsterveld. A. J. A. (2014). Regionalisme is in algemene zin nationalisme op regionale schaal. Het Nieuwste Brabant. Eindhoven. Lecturis.
25 Sociaal Economische Raad. (2017). Regionaal samenwerken: leren van praktijken. SER. Den Haag.
26 Lekkerkerker. J., (2016). Midsize NL. Platform3VRUIMTEVOLK.
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zetten op deze netwerkkracht en borrowed size zijn
goede verbindingen - binnenin de regio maar ook
naar buiten de regio - een belangrijke voorwaarde.
Zowel in de Brabantse Walregio als in Land van Cuijk
zijn de verbindingen naar buiten toe redelijk goed op
orde, maar vragen vooral de verbindingen binnenin
de regio aandacht om netwerkkracht te kunnen
genereren.

wensen en problemen definiëren," stelt Marcel
Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal bestuur.
"Succesvolle regionale samenwerking treedt op
als deze drie gedaantes van de regio met elkaar
samenvallen."28 Daarmee biedt bewustwording over
de invulling van deze drie gedaantes houvast om
tot bestuurlijke regionale daadkracht te komen, wat
bijdraagt aan een sterk blijfklimaat.

Bestuurlijke daadkracht aanboren
De mate waarin een regio er daadwerkelijk in
slaagt de regionale kansen te verzilveren, hangt
onder meer af van het succes van samenwerking
binnen de regio en de bestuurlijke daadkracht.
Het belang van regionaal samenwerken lijkt
evident, de praktijk is weerbarstig. Binnen het
openbaar bestuur bevindt de regio zich op de
tussenverdieping in het huis van Thorbecke en kent
daarmee geen formele democratische legitimiteit:
het zogenoemde 'regionale gat'. Dat is aan de ene
kant verwonderlijk - gezien het belang dat aan de
regio toegekend wordt: zo geeft bijna 90 procent
van de Brabantse gemeenten aan dat regionale
samenwerkingsverbanden voor hen noodzakelijk zijn
om belangrijke doelen te bereiken.27 Aan de andere
kant is het ook begrijpelijk. Dé regio bestaat niet.
Net zoals op andere plekken in Nederland is ook in
Brabant een bont geheel van regio's te ontdekken.
Zo zijn er alleen in Brabant al drie veiligheidsregio's,
vijf woningmarktregio's, vier RES-regio's, vier
COROP-regio's en vijf arbeidsmarktregio's, waarbij
deze regio's elkaar geregeld overlappen. Een
Brabantse Walgemeente als Bergen op Zoom werkt
met maar liefst 97 verschillende gemeenten samen.27

Een regionale strategische visie
Een regio met een sterk blijfklimaat steunt op een
gedragen regionale strategische visie. Hierin worden
regionale wortels doorvertaald in een compleet
hedendaags pakket van de eerdere genoemde
'ingrediënten': een economisch profiel en mens-,
woon- en landschapskracht. Een gevoel van
gemeenschappelijkheid in opgaven en kansen is
hierbij essentieel. Dit geldt voor stedelijk gebied,
maar vooral voor de meer landelijke streken,
zoals de Brabantse Wal of Land van Cuijk. Deze
gemeenschappelijkheid kan versterkt worden, als
duidelijk wordt hoe de regio zich verhoudt tot zijn
omgeving. Een startpunt hierbij is het gezamenlijk
zoeken naar antwoorden op vragen als 'wat
onderscheidt ons van andere regio's?' en 'wat is
onze unieke bijdrage aan het grotere geheel?'
Noord-Brabant kent al succesvolle voorbeelden
van regionale samenwerking als resultaat van een
gezamenlijke blik naar buiten, zoals de oprichting
van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
(BOM) in 1983. De BOM had tot doel de
kwakkelende en in zichzelf gekeerde traditionele
Brabantse Maakindustrie te doen aanhaken bij
de globaliserende economie.29 Dit zorgde voor
een succesvolle economische positionering
voor Noord-Brabant. De specifieke sociaalculturele omstandigheden - een sterk ontwikkeld
maatschappelijk middenveld, open netwerken en
een aangenaam leef- en woonklimaat - werden
als 'unique selling points' succesvol aan de man
gebracht.30

Wat maakt dan dat regionaal samenwerken de ene
keer wel en de andere keer niet succesvol is? "De
regio kent drie 'gedaanten': het is een strategische
visie op een geografisch gebied, het is een set van
samenwerkingsafspraken en het is een levende
werkelijkheid waarin mensen samenleven en hun

27 Boogers, M., Klok, P.J., (2017). Praktijk van regionaal bestuur in Noord-Brabant. Universiteit Twente.
28 Boogers, M. (2013). Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking soms resultaten oplevert. Universiteit Twente.
29 Bijsterveld. A. J. A. (2014). Regionalisme is in algemene zin nationalisme op regionale schaal. Het Nieuwste Brabant. Eindhoven. Lecturis.
p. 558.
30 Bijsterveld. A. J. A. (2014). Regionalisme is in algemene zin nationalisme op regionale schaal. Het Nieuwste Brabant. Eindhoven. Lecturis.
p. 559.
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Maken van samenwerkingsafspraken
Voor de tweede gedaante, het regionale bestuur,
is het van belang om lokale verschillen te erkennen
en productief te maken. Pas als duidelijk is welke
bijdrage iedere gemeente kan leveren aan de
gemeenschappelijke, regionale opgaven en
doelstellingen heeft regionale samenwerking kans
van slagen.31 Dat betekent dat wanneer zij in hun
specialisaties complementariteit binnen de regio
weten te vinden, hier afspraken over maken om
gezamenlijk stevige netwerkkracht op te bouwen
is. De casussen laten zien dat hiervoor een aantal
zaken van belang, of zelfs randvoorwaardelijk zijn.
Het werken aan complementariteit vraagt scherpe
(politieke) keuzes en is geen opeenstapeling van
lokale wensenlijstjes. Ook kan het Rijk, maar ook

"De regio kent drie 'gedaanten': het
is een strategische visie op een
geografisch gebied, het is een set
van samenwerkingsafspraken en het
is een levende werkelijkheid waarin
mensen samenleven en hun wensen
en problemen definiëren"
de provincie Noord-Brabant, een partner zijn in
het vormen van regionaal bestuur. Nationale en
provinciale kaders 'van bovenaf' kunnen helpend
zijn bij het vormgeven van regionaal bestuur32.
Als steden, dorpen of gemeenten te veel op
elkaar lijken of hetzelfde doen, ontstaat geen
complementariteit, maar beconcurreren ze elkaar.
Een scherp beeld van de afzonderlijke identiteit
van steden en gemeenten en hoe hun functie
binnen een gezamenlijk profiel - de regio - is een
voorwaarde. Kijkend naar de Brabantse Wal tekent
de complementariteit vanuit het cultureel-recreatief
perspectief zich goed af. Steenbergen met zijn
open polders, kreken en waterlopen die wandelaars

en fietsers aantrekken en recreatie op het water,
Bergen op Zoom met zijn historisch karakter,
brandpunt van de Zuiderwaterlinie en uitgebreide
horecavoorzieningen, en Woensdrecht met zijn
natuur, landgoederen en wandel- en fietsroutes in
het Grenspark Kalmthoutse Heide. Al met al heeft
de Brabantse Wal op het gebied van recreatie
gezamenlijk een heel compleet aanbod dat elkaar
niet of nauwelijks beconcurreert.
Bouwen aan politieke regionale solidariteit
Ten slotte, staat of valt regionale samenwerking
bij de aansluiting op de regionale samenleving,
de derde 'gedaante'. We begonnen dit essay met
de stelling dat het bestaansrecht van de regio
afhangt van de mensen die er leven, de regionale
samenleving. Deze samenleving laat zich via lokale
gemeenteraden democratisch vertegenwoordigen.
De regionale inzet op een sterk blijfklimaat vraagt
om een doorvertaling van deze lokale democratie
op regionale schaal. Van belang is daarom in te
zetten op het democratiseren van de regio en
de lokale politiek bereid te vinden om vanuit het
gemeenschappelijke regionale belang te denken en
handelen. Ofwel, bouwen aan politieke 'regionale
solidariteit' "Door in regionale netwerken effectief
te opereren kunnen gemeenten hun lokale
gemeenschap bedienen en de eigen politieke
doelen realiseren."33 Dit gebeurt wanneer er meer
inzicht is in welke gezamenlijke opgaven er spelen.
Daarvoor zijn regelmatige regionale ontmoetingen
behulpzaam, of gezamenlijke werksessies en
-bezoeken, regionale adviescommissies of zelfs een
regionaal parlement. "De regio wordt zo meer een
politieke ruimte," zegt Marcel Boogers, "een niveau
waarop raadsleden politieke belangen afwegen
en nadenken over het realiseren van politieke
doelen"34 De kunst is wel om je niet te verliezen in
discussies over de juiste 'vorm' van democratische
betrokkenheid en de inhoudelijke opgave voorop te
blijven stellen.35

31 Boogers, M. (2013). Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking soms resultaten oplevert. Universiteit Twente.
32 Raad voor de leefomgeving. (2019). De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio. RLi. Den Haag.
33 van der Steen, M.A, Teisman, G.R, van Popering-Verkerk, J, van Buuren, M.W, S Molenveld, A. (2018). Werkende Samenwerking.
34 Boogers, M. (2013). Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking soms resultaten oplevert. Universiteit Twente. p.41
35 Raad voor Openbaar Bestuur. (2016). Maak verschil. ROB. Den Haag.
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Tot slot
Werken aan netwerkkracht en bestuurlijke
daadkracht:
— Formuleer een gedragen regionale
strategische visie, die steunt op een
hedendaagse doorvertaling van regionale
wortels op het gebied van economie,
wonen, landschap en menskracht.
— Zet in op netwerkkracht: maak scherpe
keuzes zodat regionale complementariteit
kan ontstaan en zorg voor goede
verbindingen - zowel binnen de regio als
naar buiten.
— Bouw aan politieke solidariteit in de regio:
zorg voor een lokale politieke doorvertaling
van regionale belangen en afspraken.

20

Dit essay begon met de vraag hoe de regio's
aan de randen van Brabant plekken blijven waar
het aantrekkelijk is om te wonen, werken en te
leven - hoe de toekomstkracht van een gebied
versterkt kan worden? We hebben vijf belangrijke
ingrediënten uiteengezet die hieraan bijdragen,
inclusief handvatten hoe gemeenten en provincie
hiermee aan de slag kunnen. Werken aan een warm
blijfklimaat is geen sinecure. Maar wat belangrijk
is om te beseffen is dat het mogelijk om als
gemeente, regio of provincie 'zelf' aan de knoppen
te draaien en op die manier te werken aan een
sterk en toekomstgericht blijfklimaat. Het is dan ook
niet nodig om op alle vijf de elementen een tien
te scoren. Maar het is wel van belang om aan alle
vijf punten tegelijk te werken en ze in samenhang
te bekijken. Want juist in de regionale blik - en
daarmee in het regionale (samen)werken - ligt de
toekomstkracht besloten.

Colofon
Dit essay is geschreven door RUIMTEVOLK, in opdracht van de provincie NoordBrabant. Voor dit essay is gebruik gemaakt van bevindingen die zijn opgedaan in
twee casestudies, een in de regio Land van Cuijk en een in de regio Brabantse
Wal.
Teksten
Anne Seghers
Janneke Rutgers
Foto's en afbeeldingen
RUIMTEVOLK
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Provincie Noord-Brabant

RUIMTEVOLK BV
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
info@ruimtevolk.nl
januari 2021
Disclaimer
Het (her)gebruiken van teksten uit dit document is toegestaan onder voorwaarde
van duidelijke vermelding van de volledige naam van de organisaties, auteurs en
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Hoewel aan de inhoud en samenstelling van dit essay de grootst mogelijke zorg
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van dit essay kunnen geen rechten worden ontleend.
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AANLEIDING EN ACHTERGROND
Noord-Brabantse regio's met een landelijk karakter hebben of krijgen - te maken met tal van ontwikkelingen. Dit gaat over
maatschappelijke, fysieke en economische transities, die sterk
op elkaar inwerken en grote invloed hebben op de vitaliteit
van dorpen, kernen en het buitengebied. Hoewel beleidsmatig
de invalshoek steeds kan veranderen, afhankelijk van welke
opgave het vertrekpunt vormt, is in deze gebieden de centrale
vraag: hoe blijven deze regio's plekken waar het aantrekkelijk
is om te wonen, werken en leven? Kortom, hoe bestendig je
een aantrekkelijk 'blijfklimaat'?
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Aan de hand van een gebiedsanalyse van de Brabantse
Wal gaan we op zoek naar onderdelen van het antwoord op
deze vraag. Het doel van deze analyse is om regiospecifieke
dilemma's, opgaven, kansen en het regionale krachtenveld
bloot te leggen, en op basis hiervan een inspirerende blik op
de toekomst te schetsen. Deze gebiedsanalyse is tot stand
gekomen via bureaustudie, interviews en twee werkateliers
met stakeholders uit de regio. Dit resulteert in een set van
drie 'kaartverhalen' waarin de samenhang van de opgaven
en kansrijke denkrichtingen voor de toekomst zichtbaar
worden, gevolgd door een aanzet voor een regionaal
toekomstperspectief voor de Brabantse Wal.
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KENSCHETS REGIO
De regio Brabantse Wal, met de drie gemeenten
Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen, is
een echte grensregio. Veel kenmerken, kansen en
opgaven gaan in deze regio de Brabantse grenzen
over, naar Zeeland, Vlaanderen en Zuid-Holland. De
Brabantse Wal dankt haar naam aan een abrupte
verhoging in het landschap. Op de overgang van
klei naar zand is een zogeheten steilrand te vinden
die van noord naar zuid door de regio loopt. Bij
Hoogerheide en Woensdrecht reikt deze meer
dan twintig meter boven NAP en is daarmee
een opvallende verschijning. Deze steilrand is
een herkenbare rode draad in de regio en staat
tegelijkertijd aan de basis voor de landschappelijke
verscheidenheid die een van de belangrijkste
karakteristieken van de regio is: hoge en droge
zandgronden aan de oostzijde met bossen, heide en
een kleinschalig agrarisch landschap, en de lagere
gelegen polders met kleigronden en een grovere
verkavelingsstructuur aan de westzijde van de wal.
De overgangen tussen nat en droog, hoog en laag,
zand en klei zijn een letterlijke voedingsbodem
voor de bijzondere natuur in de regio. Zo zijn er
grote delen Natura 2000-gebieden te vinden, die
kenmerkend zijn voor het landschap.
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Niet alleen de landschappelijke diversiteit kenmerkt
de Brabantse Wal, ook in cultureel opzicht is de
regio veelkleurig in haar verscheidenheid. De
Zuiderwaterlinie, bekend om de historische forten
en vestingsteden, loopt dwars door de regio, en
benadrukt de overgang tussen zand en klei. De
afwezigheid van een centrale grote stad in de regio
schept een band: het maakt dat de dorpen en
steden in de Brabantse Wal van oudsher wat meer
op elkaar aangewezen zijn.
De Brabantse Wal kent een aantal verstedelijkte
regio's en economische clusters. Bergen op
Zoom en Halsteren zijn inmiddels sterk met elkaar
vergroeid en vormen het hart van de Brabantse
Wal. Daarnaast zijn de dorpen Woensdrecht
en Hoogerheide, gelegen temidden van het
natuurgebied de Kalmthoutse Heide, ook sterk met
elkaar verbonden. In het noorden van de Brabantse

Wal vervult Steenbergen een centrumfunctie voor
het zeekleigebied.
De strategische ligging van de Brabantse Wal
is van oudsher een belangrijke ontwikkelkracht
geweest. Nadat de suikerindustrie optimaal gebruik
wist te maken van de bereikbaarheid over weg,
spoor en water, zijn het nu de logistieke centra en
bedrijventerreinen die hiervan profiteren. Hoewel
hier een economische kracht vanuit gaat, heeft het
ook een sterke invloed op de aantrekkelijkheid van
het landschap.
Net als veel andere regio's in Brabant en Nederland
spelen in de Brabantse Wal ontwikkelingen die de
aantrekkelijkheid en de 'toekomstkracht' van de
regio zullen beïnvloeden. De regiogemeenten delen
een aantal opgaven met elkaar, maar ze maken
tegelijkertijd gezamenlijk deel uit van kansrijke
oplossingsrichtingen. Denk aan demografische
ontwikkelingen als vergrijzing of de groeiende groep
arbeidsmigranten, een veranderende mobiliteit, de
beweging in de agrarische sector, economische
ontwikkelingen, een ander voorzieningenpeil of
een stijgende natuurdruk. Dit is slechts een greep
uit de verschillende opgaven, kansen, trends en
ontwikkelingen die in de regio landen. Sommige
hiervan zijn exemplarisch voor de discussie die
ook in andere Brabantse regio's speelt, andere zijn
specifiek voor de Brabantse Wal.
Deze gebiedsanalyse toont aan de hand van drie
kaartverhalen hoe de belangrijkste trends en
ontwikkelingen inwerken op de regio Brabantse Wal
en hoe kansen en uitdagingen elkaar raken. Het doel
is om zo de kwaliteiten en dynamiek van de regio
naar boven te halen en in samenhang te bekijken,
zodat ze ingezet kunnen worden om het blijfklimaat
te verbeteren en te werken aan de toekomstkracht
van de regio.
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STEENBERGEN

1 DE HERUITVINDING VAN DE KETEN
Suikerwortels
Van oudsher is de regio Brabantse Wal nauw
verbonden met de suikerindastrie. Deze industrie
bepaalde lange tijd letterlijk het gezicht (en de
geur) van de s treek en vormde de bel angrijkste
bron van inkomslen en werkgelegenheid.
West-Brabant was een !ogiscľ]e plek voor deze
industrie: het gebied kent vruchtbare, zware
kleigronden - een voorwaarde voor de teelt van
suikerbieten, nauwe verbindmgdn mee het waten
en voldoende arbeidskrachten v/oor de fabrieken.
De eesste Nederlandne sniherfaedek werd ín 1858
in Zevenloergen geopend, maar binnen twintiçj jaar
kende de regio West-Brabant e3 snilnerfabrieken1.
Dtiekwart van alle suikerfabrieken in Nederland
bevond zİc.o in West-BrabamS waarmee deze regio
het centrum van ede Nederlandse suikerindustrie
vormde en in de volkamond de naam Suikerhoels
kreeg. De eerste coöperatieve suikerfabriek werd
in 1908 in Dinteloord geopend. Momentee! kene
Nededand nog twee suikerfabrieken, beide van
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Cosun.Suikerlab/
Green chemistry
campus, Aviolanda
*Gezondheids Effect Scores
(GES) obv de opgetelde
geurbelasting (bron: Provincie
Noord-Brabanĩr 2013 en 2015)

Het kaartbeeld laat de provincie Zeeland in 1866 zien. De
■gele lijn stelt de oude treinverbindihg ran West-Brabant naar
Zeeland voor, eok wel Zeeuwse lijn' genoemd.Deze rpoorlijn
m/rmde een belangrijke verbinding voor de suikerindustrie en
liep via West-Brabant naar Vlissingen. Hier sloot de lijn aan
op/ het veertransport naar Engeland. Bron: Zalig Zeeland, z.d.
(Bewerking RUIMTEVOLK)
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Cosun (voorheen Suiker Unie), waarvan die in
Dinteloord er een is. Daarnaast zijn er nog enkele
verwerkingslocaties: in Roosendaal, Breda en
Puttershoek.
De suikerindustrie was een drijvende kracht achter
de ontwikkeling van de regio. De opening van
het tracé Bergen op Zoom - Roosendaal was de
eerste etappe van de zogeheten 'Zeeuwse lijn' een
belangrijke spoorverbinding naar Vlissingen die
aansluit op het veertransport naar Engeland. De
Brabantse Wal maakte hierdoor ouhurdee| uit van
een internationale verbinding tussen London en
Berlijn, met stations in Bergen op Zoom en Wouw.
Fabrieken zorgden voor private aantakpingen op
het spoorwegnet, sommige enkel voor goederen,
andere ook voor passagiers. Hierdoor groeide in de
regio een netwerk van buurtspoorwegen met trams
voor personenvervoer. Het initiatief voor de eerste
tramlijn die Bergen op Zoom met Tholen verbond,
kwam van een Bergse suikerfabrikant. Deze tramlijn
werd uiteindelijk doorgetrokken naar Antwerpen.
De suikerketen zorgde hiermee voor een sterke
verbinding tussen landgebruik, industrie en de
ontwikkeling van logistiek in de Brabantse Wal.
De opkomst van de Brabantse suikerindustrie
trok niet alleen buitenlands kapitaal aan, maar
ook werknemers uit het buitenland. In eigen land
was onvoldoende kennis en ervaring aanwezig
om de machines en appaľaten te bedienen2,3. Uit
België, Frankrijk en Duitsland werden suikerkokers,
opzichters en machinisten gehaald. Voor het
ongeschoolde werk, vrat het merendeel van het
werk besloeg, werden arbeidskrachten uit de directe
omgeving aangetrokken.
Eigen aan de suikerindustrie is de sterke link met de
agrarische sector: de suikerindustrie is afhankelijk
van de bietenteelt op de nabijgelegen kleigronden.
Tegelijkertijd benut de agrarische sector de

Hoeks, R. (2018). Het suikerzoete West-Brabant. Brabants Erfgoed. Geraadpleegd van https://www.brabantserfgoed.nl/page/6152/hetsuikerzoet e-west-bra bant

2

Bakker M.S.C. ^87) .He. .egin van de suiteri uc^strie iu West-B rabant. Noordbrabants historisch jaarboek p.63-81.

3

Corten, J.P. (2001). Het Zoete Verleden. Erfgoed van de Noord-Brabantse suikerindustrie. Brabants Heem. 53(3).
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restproducten zoals de pulp, die als veevoer terug
naar de boeren gaat, of de schuimaarde, een
nevenproduct uit de sapproductie die als kunstmest
zijn weg terugvindt naar het boerenbedrijf.
Koerswijzigingen in de agrarische sector
Momenteel staat de agrarische sector op een
kantelpunt en vinden hier tal van verschuivingen
plaats. De dominante trend van schaalvergroting
is zowel bij de akkerbouw en tuinbouw terug te
zien, maar uit zich het sterkst bij de intensieve
veehouderijen. Het aantal bedrijven loopt al decennia
fors terug, terwijl de boerenbedrijven die blijven
ondernemen drastisch groter worden. Landbouw
is nog steeds belangrijk voor de regio, maar levert
door de enorme productiviteitsverbeteringen
steeds minder werkgelegenheid. Daarnaast
vinden boeren steeds lastiger een opvolger, een
van de oorzaken achter dreigende leegstand.
Relatief gezien valt de opvolgingssituatie mee
bij de akkerbouw - de sector die met 67% het
sterkst vertegenwoordigd is in de Brabantse Wal4.
Totaal aantal agransthe badfiven

aemeenie naai type

Desondanks is het vinden van opvolgers ook onder
akkerbouwers een opgave, met name onder de
kleine en middelgrote boerenbedrijven. Daarmee is
dreigende leegstand ook in de Brabantse Wal een
thema. Waar vrijkomende gronden veelal worden
doorverkocht aan andere boeren, een functie krijgen
bij het opwekken van duurzame energie of soms
een nieuwe bestemming krijgen als natuur, blijkt een
nieuwe toekomst voor de vrijkomende agrarische
opstallen veel lastiger. Slechts voor een klein deel
van deze vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
kan een nieuwe bestemming gevonden worden, de
rest komt leeg te staan. Tussen 2000 en 2017 kwam
er in de Brabantse Wal 22 hectare aan agrarisch
vastgoed vrij. Naar verwachting staat hiervan 13
hectare leeg. De prognose is dat er tot 2030 nog 16
hectare agrarisch vastgoed extra vrijkomt, waarvan
5,5 hectare leeg zal staan. Hoewel deze absolute
cijfers meevallen in vergelijking met andere delen
van Brabant - in Oost-Brabant staat anno 2017
alleen al in de gemeente Sint Anthonis 12 hectare
agrarisch vastgoed leeg, wat in 2030 zal toenemen

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) per gemeente in Noord-Brabant
De 3 afbeeldingen geven inzicht in de vrijkomende agrarische bebouwing in Noord-Brabant. De eerste afbeelding toont de totale
omvang van de agrarische bebouwing in 2017 per gemeente in Noord-Brabant. De tweede afbeelding toont de Areaal vrijgekomen
agrarische bebouwing 2012-2017 per gemeente in Noord-Brabant. De derde afbeelding toont de Prognose areaal vrijkomende
agrarische bebouwing 2017-2030 per gemeente in Noord-Brabant.

Totale agrarische bebouwing, 2017.
Steenbergen: 63,38 ha; Bergen op Zoom:
14,41 ha; Woensdrecht: 19,10 ha. Bron: Monitor
Agrarische Leegstand, 2019

Prognose vrijkomend agra risen areaal 293Û

Totsai aantal tarĮŴffluwbedřījveti 6 toimo oppers bete
ŗjrsodgebr J:k per pemeenle in de oerioce 2ŪGD-20Í9

De staafdiagram toont per gemeente de percentages
vrijkomende agrarische bebouwing ten opzichte van de totale
agrarische bebouwing. Hierin is te zien dat met name in Bergen
op Zoom een groot percentage vrij komt. De cirkeldiagrammen
tonen de prognoses van vrijkomende agrarische bebouwing
(VAB) per gemeente. Hierin is onderscheid gemaakt in het aantal
hectare dat naar verwachting leeg komt te staan,
vrijkomend areaal met een woonfunctie en het aantal dat
geschikt is voor (agrarisch) hergebruik. Bron: Monitor Agrarische
Leegstand, 2017.
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De grafiek toont het het totaal aantal agrarische bedrijven per
gemeente naar type. De gemeente Steenbergen heeft het
grootste aantal agrarische bedrijven. Het type akkerbouw en
grasland en groenvoedergewassen zijn het meest voorkomend.
Bron: CBS, 2019, Landbouwtelling

Vrijgekomen agrarische bebouwing, 2012
- 2017. Steenbergen: 4,87 ha; Bergen op
Zoom: 1,60 ha; Woensdrecht: 1,35 ha.
Bron: Monitor Agrarische Leegstand,2019

De staafdiagram toont het totaal aantal landbouwbedrijven
per gemeente in de periode2000-2019. Het totaal aantal
landbouwbedrijven is de afgelopenjaren afgenomen.
In de lijndiagram is de gemiddelde bedrijfsgrootte in are per
bedrijf naar gemeente in de periode 2000-2016 te zien. Er is
sprake van schaalvergroting, de gemiddelde bedrijfsgrootte is
de afgelopen jaren toegenomen. De gemiddelde bedrijfsgrootte
is het hoogst in de gemeente Steenbergen. Bron: CBS, 2019,
Landbouwtelling

5

Prognose vrijkomende agrarische bebouwing,
2030.Steenbergen: 6,25 ha; Bergen op Zoom:
5,01 ha; Woensdrecht: 4,32 ha. Bron: Monitor
Agrarische Leegstand, 2019

met 8 hectare - is het zeker een vraagstuk dat de
toekomst van de regio zal tekenen. Omgerekend
betekent dit immers dat in 2030 op de Brabantse
Wal gemiddeld een op de vijf stallen leeg zal staan.5
Met name in de gemeente Steenbergen, die van de
Brabantse Walgemeenten de grootste omvang aan
agrarisch vastgoed heeft, zal het behoorlijke impact
hebben.
Een andere belangrijke veranderkracht in de
agrarische sector is de maatschappelijke en politieke
druk, die in 2020 haar kookpunt bereikte. Het
Nederlandse agrarische systeem met de stevige
belasting op milieu, klimaat en landschap heeft
zijn grenzen bereikt. De nationale landbouwvisie
beschrijft een weg naar de toekomst door in
te zetten op kringlooplandbouw. Ondertussen
werken akkerbouwers aan innovatieve en circulaire
verdienmodellen en toekomstperspectieven voor
hun bedrijven. Zeker in Steenbergen kijkt een
groeiende groep boeren, vaak relatief jong, met
nieuwe energie naar de toekomst. Hier gaat het
relatief goed met de bedrijfsopvolging onder
akkerbouwers. Deze groep deelt de zoektocht naar
een andere manier van bedrijfsinvulling, met veel

Provincie Noord-Brabant. (2019). Monitor Agrarische Leegstand [Dataset]. Provincie Noord-Brabant. Geraadpleegd van https:Wnoordbrabant.maps.arcgis.combpps^ublicInformation^ndex.html?app^601d18b98364404388f1adfd7f082ce7 - De totale omvang van

4

10

CBS. (2019). Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente [Dataset]. Centraal Bureau van Statistiek. Geraadpleegd van

agrarische opstal (2017) op de Brabantse Wal is 96 hectare. De cijfers geven aan dat tussen 2000 en 2017 hiervan naar verwachting 13,5

https:Wopendata.cbs.n^statlineWCBSblbataseŲ80781NEDftable?fromstatweb - Brabantse Wal kent 403 agrarisch bedrijven waarvan

hectare leeg staat. De prognoses tot 2030 indiceert dat er naar verwachting nog 5,5 hectare leegstand aan agrarische opstal bij komt op

268 akkerbouw waren.

de Brabantse Wal. Dit geeft een verwachte leegstand van 20% van de totale agrarische opstal in de regio.
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aandacht voor duurzaamheid, water, bodem en
biodiversiteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
West-Brabant een van de pilotgebieden is voor het
Interreg-initiatief Fabulous Farmers, dat inzet op
functionele agrobiodiversiteit.
Kansen in een gewortelde keten
Vandaag de dag is de 'suikerketen' allang niet meer
de grote bron van inkomsten voor de regio van
weleer. De ooit zo innige band tussen agrarisch
landgebruik, industrie, economie, bereikbaarheid
en kennis biedt wel degelijk opnieuw kansen voor
de toekomst, maar dan in een andere hoek. Kijkend
naar de bovengenoemde ontwikkelingen lijkt de
opkomende biobased economy zeer kansrijk. Hier
liggen concrete mogelijkheden om de band tussen
de verschillende sectoren aan te halen en onderlinge
relaties steviger te verknopen en uit te breiden.
De biobased economy gaat over het gebruik van
biomassa als grondstof voor niet-voedsel, zoals
materialen, chemicaliën, brandstof en energie.
Concreet betekent dit dat natuurlijke producten en
reststromen uit land-, tuin- en bosbouw - zoals van
suikerbieten, aardappelen, maïs, graan, maar ook
mest en organische reststromen van de industrie en
waterzuivering - in een nieuwe keten transformeren
tot grondstof voor een duurzame en circulaire
economie.
De Brabantse Wal heeft hiervoor goede papieren
in handen. Voor het realiseren van een bloeiende
biobased economy is ketensamenwerking een
voorwaarde, naast een gunstig vestigingsklimaat
en maatschappelijk draagvlak bij betrokken partijen
en belanghebbenden.6 Zoals eerder beschreven
heeft de Brabantse Wal met haar suikerverleden
sterke wortels in de ketensamenwerking tussen
boer, industrie en logistiek. Het biobased denken
sluit ook goed aan op de zoektocht van de boeren
uit de regio naar meer duurzame en circulaire
vormen van bedrijfsvoering. Hier liggen ook
kansen om de 'blijvers' - de boeren die niet willen

stoppen - een krachtig perspectief te bieden.
Hierbij wordt ook de koppeling gelegd met
natuur- en landschapsbeheer, zoals blijkt uit het
project GrasGoed. Dit grensoverschrijdend project
verkent de mogelijkheden om maaisel in te zetten
als grondstof, bijvoorbeeld als bodemverbeteraar,
veevoer of vezels voor bijvoorbeeld papier of karton
Het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide is
een van de locaties waar geëxperimenteerd wordt
met toepassingen hiervan voor natuurbeheer. Ook
liggen er kansen voor de agrarische sector door
een koppeling te maken met de sterk ontwikkelde
maintenance sector, gevestigd in Woensdrecht.
Bijvoorbeeld op het gebied van presisielandbouw,
oogstrobots en installaties voor het verwaarden van
restproducten. Deze techniek helpt de agrarisch
ondernemer om duurzamer te produceren. Dit
betekent: minder belasting van milieu en omgeving,
en een hogere productiviteit per gebruikte eenheid
en per arbeidskracht.7 Het gebruik van hightech
toepassingen in de akkerbouw is een ontwikkeling
die de afgelopen jaren in Nederland sterk is
toegenomen.8
Daarnaast kent de regio een gunstige ligging tussen
de grote internationale havens van Rotterdam en
Antwerpen, goede bereikbaarheid per weg door
de A4, A16 en per spoor door passerende (inter)
nationale transportroutes (bijvoorbeeld richting
het Ruhrgebied), en een sterk chemiecluster in
Bergen op Zoom met aanvullend chemieclusters in
Terneuzen en Moerdijk om de hoek.

is voor 1.150 arbeidsplaatsen in de regio.9 Of neem
de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom,
die de koppeling legt tussen chemie en agrofood
en zo inzet op het aanjagen en verbinden van
biobased projecten, ondernemingen en kennis om
zo de regio sterker te maken. Een ander voorbeeld
is Delta Agrifood Business, een innovatie- en
expertisecentrum voor het bedrijfsleven en
onderwijs - waar onder andere de HAS Hogeschool
aan verbonden is. Ook in de nabije omgeving
van de Brabantse Wal is het biobased profiel
al te herkennen, bijvoorbeeld bij een bedrijf als
Cosun dat het Cosun Food Technology Center
oprichtte. Cosun heeft zich gevestigd op het
bedrijventerrein Nieuw Prinsenland dat een
speciale focus heeft op biobased bedrijven in
de agrofoodsector. Of neem de proefboerderij
Rusthoeve op Noord-Beveland waar gewerkt wordt
aan de ontwikkeling van (nieuwe) teelten voor
akkerbouw en ketenontwikkeling voor de biobased
economy, of het natuurvezelapplicatiecentrum in
Raamsdonkveer. Ten slotte wordt onder de noemer
Biobased Delta in de provincies Zeeland, NoordBrabant en Zuid-Holland samengewerkt aan een
sterkere onderlegger voor een biobased economy.
Dat een sector als de biobased economy ook steeds
meer landt in de West-Brabantse samenleving is
bijvoorbeeld te zien aan de carnavalswagenbouwers
in en rond Bergen op Zoom, 'stad van stoet en spel'.
Deze bouwers experimenteren al met wagens van
biobased materialen en houden de banden met de
biobased bedrijven uit de omgeving warm.

Verschillende bedrijven en initiatieven in de
Brabantse Wal spelen al in op deze kansen en
ontwikkelingen. Binnen de Biobased Delta en
Delta Agrifood Business zetten bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden zich samen in
voor de ontwikkeling van de biobased economy.
Denk aan een bedrijf als Sabic dat in Bergen op
Zoom al sinds 1971 onder meer kunststoffen,
meststoffen en chemicaliën produceert en goed

De kansen die een biobased economy biedt,
worden breed gedeeld. Nederland heeft sterke
troeven in handen voor een biobased economy,
doordat de agro-industrie, de chemie, de
papierindustrie, de energiesector en de logistieke
sector - sleutelsectoren - sterk ontwikkeld zijn.
De biobased economy kan per saldo resulteren
in inkomensgroei binnen een aantal sectoren en
nieuwe werkgelegenheidsperspectieven bieden.10
9

Gebruik van hightech toepassingen in tìeįĚlcerbòiJW

De lijndiagram toont het percentage agrariërs (N^203, vooral
akkerbouwers) dat gebruik maakt van plaatsbepaling- en
stuurtechnologie en VRA voor de teelt. Het laat zien dat
het gebruik van precisielandbouw de afgelopen jaren sterk is
toegenomen in Nederland. Bron: WUR, NPPL, AERES, 2020

De Brabantse Wal leunt nu sterk op agrofood
en industrie. Deze sectoren leveren vanwege
onder andere efficiëntere productiviteitsgroei
en digitalisering steeds minder werk, terwijl
informatiegerichte activiteiten doorgaans groeien
in werkgelegenheid, vooral als deze kennisintensief
zijn. Door het vizier te richten op het biobased
profiel, en hierin de relatie met de regionale
agrarische sector en kennisinstellingen aan te
halen, ontstaat een bestendiger perspectief qua
werkgelegenheid in de regio.11 Het is wel van belang
te onderkennen dat dé biobased economy niet
bestaat: het is een sector die een breed spectrum
beslaat, en zowel kleinschalige als grootschalige
uitwerkingen kent. Specifiek voor de Brabantse
Wal geldt dat binnen het biobased profiel de
grootste kansen lijken te liggen in een duidelijke en
herkenbare koppeling met de activiteiten op 'het
veld' - de productie op de akkers, en niet zozeer
in grootschalige productie voor de chemische
industrie.
De potentie van de biobased economy wordt
ook vanuit een ander vlak ondersteund: de

Stec Groep. (2020). Werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen in Regio West-Brabant. Fase 2

regionale bedrijventerreinenafspraken: Analyse als input voor toekomstbeeld. https://assets.ctfassets.net/
wcg66a34lgk0/6jolpN5TRr4hSdfgd3cyYn/81a49ad0f51b08cd8d9f8da8cd427aa7/19.317_Analyse_toekomstbeeld_bedrijventerreinen_RWB_
6

WUR. (z.d.). Biobased economy. Geraadpleegd van https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/EconomicResearch/Themas/Biobased-economy.htm

7

Nieuwenhuizen, W., et al. (2015). Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied. Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel

landelijk gebied. (Nr. 2628). Alterra Wageningen UR. https://edepot.wur.nl/341918
8

12

DEF.pdf
10 SER. (2010). Meer chemie tussen groen en groei: De kansen en dilemma's van een biobased economy. Sociaal Economische Raad. https://

Kempenaar, C., Hierink, M., S Walle, T. (2020). Enquête Adoptie precisielandbouwtechnologie NL. WUR, NPPL, Aeres.

www.ser.nlHmedia^erfdownloadstedvieze^2010^iobased-economy.pdf?la^lShash^9F064D3BDF8FAA2068FF94315DEAB79B
11

(2018). Economische Hub West-Brabant. Samen schakelen naar een innovatieve toekomst. Consultatieversie ambitiedocument.
Geraadpleegd van https:Wwww.brabant.n^bestuurfprovinciale-staten^tatenstukkenfcpW20180924Wownload?qv^907820
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energietransítíe - een van de grootste ruimtelijkmaatschappelijke opgaven voor de komende
decennia. In het Klimaatakkoord is afgesproken
dat het Rijk, de provincies en gemeenten in 2030
gezamenlijk 35 TWh duurzame elektriciteit op
land opwekken en de warmtevoorziening in de
gebouwde omgeving verduurzamen. Om dit te
realiseren is Nederland verdeeld in 30 energieregio's
die elk zelf hun regionale energiestrategie (RES)
opstellen. De energieregio West-Brabant kent
momenteel 0,49 TWh opwek door hernieuwbare
energiebronnen. Daarnaast staat er al voor 0,76 TWh
aan duurzame opwek gepland in plannen die reeds
onherroepelijk vergund zijn. In de concept-RES
zet West-Brabant in om richting 2030 nog 1,3
TWh aan duurzame energieopwek toe te voegen.
Daarmee zou de regio in 2030 over 2,55 TWh aan
hernieuwbare energiebronnen beschikken.12 De
concept-RES geeft elke gemeente in West-Brabant
een kwantitatieve opgave om zonne-energie op
dak op te wekken. Waar de infrastructuur van het
energienetwerk dit toelaat, wordt ook gekeken naar
meer grootschalige opwekmogelijkheden. Binnen
de Brabantse Walgemeenten hebben Bergen op
Zoom en Steenbergen een gunstige ligging nabij

de hoofdstations, wat verschillende mogelijkheden
opent om grootschalige energieopwek te
realiseren. Hier ontstaat ook een belangrijke
kans voor de toekomst van de Brabantse Wal,
zeker in de koppeling met de biobased economy.
Bedrijventerreinen met een strategische ligging in
het energienetwerk kunnen zich namelijk ontplooien
tot energieknooppunt, of regionale energiehub. Het
bij elkaar brengen van duurzame energieopwekking
en -opslag en het inzetten op het uitwisselen van
warmte en reststoffen is niet alleen efficiënt, het
biedt eveneens verdere kansen voor innovatie, met
name in de biobased hoek. Dit is met name denkbaar
voor de bedrijventerreinen Theodorushaven,
Noordland en De Poort in Bergen op Zoom en voor
bedrijventerrein Nieuw Prinsenland in Steenbergen.
Een voorbeeld hiervan is het plan voor het Energie
Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland. Waarbij
de tuinders restwarmte en 100.000 ton CO2 van
een afvalverbrander in Roosendaal, in hun kassen bij
Dinteloord willen gaan gebruiken.13
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Kaartbeelden concept RES, electriciteitskaart en warmtebronnen
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De kaartbeelden tonen de electriciteitskaart 8 warmtebronnen uit de concepts RES van de regio West-Brabant. Het eerste kaartbeeld
toont zowel de bestaande bronnen voor zonne- en windenergie, als de opgaven die er liggen m.b.t. zon- en windenergie. Het tweede
kaartbeeld toont de potentiële en bestaande warmtebronnen in de regio West-Brabant. De beelden laten zien dat een deel van de
nieuwe energiebronnen worden gezocht in de Brabantse Wal. Het derde diagram geeft een overzicht van het totaal aan geplande nieuwe
energiebronnen. Bron: Concept RES West-Brabant, 2020.
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V. :,12 RES West-Brabant: Concept. (2020). Geraadpleegd van https:Wenergieregiowb.nlbpp^ploadsbites^2020^7^0200709-Concept-RESWest-Brabant.pdf
13 Ridder, H. den. (2020). SUEZ stuurt restwarmte en 100.000 ton CO2 naar de kassen bij Dinteloord. BN DeStem. Geraadpleegd van https://
www.bndestem.nl/roosendaal/suez-stuurt-restwarmte-en-100-000-ton-co2-naar-de-kassen-bij-dinteloord~ae911e64/
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03 Vergrijzing onder agrariërs per gemeente

02| Totaal aantal landbouwbedrijven & totale oppervlakte
grondgebruik per gemeente in de periode 2000-2019

500
6000

160

400

340

mii

160
360

360
180
260

170

340

0VVj^ yffŕss^^fŕ^^sŕ**** 0

270

□ Woensdrecht

□steenbergen

ZS1*,

O1*.

35 - 45 jaar
45 - 55 jaar

25 - 35 jaar
Veehouderijen

“i.......

■ «“ou

De grafiek toont het het totaal aantal agrarische bedrijven per gemeente naar type.
De gemeente Steenbergen heeft het grootste aantal agrarische bedrijven. Het type
akkerbouw en grasland en groenvoedergewassen zijn het meest voorkomend.
Bron: CBS, 2019, Landbouwtelling

Van oudsher is de identiteit van de Brabantse Wal nauw verbonden met de
suikerindustrie. Jarenlang vormde deze industrie een van de drijvende krachten
achter de ontwikkeling van de regio (zie figuur 5). De suikerindustrie kent een
sterke link met de agrarische sector: de suikerindustrie is afhankelijk van de
bietenteelt op de nabijgelegen kleigronden. Tegelijkertijd benut de agrarische
sector restproducten zoals de pulp die als veevoer terug naar de boeren gaat, of
de schuimaarde, een nevenproduct uit de sapproductie, die als kunstmest zijn
weg terugvindt naar het boerenbedrijf. Momenteel staat de agrarische sector op
een kantelpunt en vinden hier tal van verschuivingen plaats.
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De dominante trend van schaalvergroting is zowel bij de akkerbouw
en tuinbouw terug te zien, maar uit zich het sterkst bij de intensieve
veehouderijen. Het totaal aantal bedrijven halveerde tussen 2000 en 2019,
van 663 naar 315 agrariërs. De boeren die blijven ondernemen, zijn drastisch
groter geworden (zie figuur 2).
Relatief gezien valt de opvolgsituatie mee bij de akkerbouw - de sector die
met 67% het sterkst vertegenwoordigd is in de Brabantse Wal (zie figuur
1). Desondanks is het vinden van opvolgers ook onder akkerbouwers een
vraagstuk, met name onder de kleinere en middelgrote boerenbedrijven.
Mede als gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen is dreigende
leegstand van agrarisch vastgoed ook een thema in de Brabantse Wal.
Waar vrijkomende gronden veelal worden doorverkocht aan andere boeren,
een functie krijgt bij het opwekken van duurzame energie of soms een
nieuwe bestemming krijgen als natuur, blijkt een nieuwe toekomst voor
de vrijkomende agrarische opstallen veel lastiger. Slechts voor een klein
deel van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) kan een nieuwe
bestemming gevonden worden, de rest komt leeg te staan. Tussen 2000 en
2017 kwam er in de Brabantse Wal 22 hectare aan agrarisch vastgoed vrij.
Naar verwachting staat hiervan 13 hectare leeg (zie figuur 7).
De prognose is dat er tot 2030 nog 16 hectare agrarisch vastgoed extra
vrijkomt, waarvan 5,5 hectare leeg zal staan (zie figuur 4). Hoewel deze
absolute cijfers meevallen in vergelijking met andere delen van Brabant - ter
vergelijking: in Oost-Brabant staat anno 2017 alleen al in de gemeente Sint
Anthonis 12 hectare agrarisch vastgoed leeg, wat in 2030 zal toenemen
met 8 hectare - is het zeker een vraagstuk dat de toekomst van de regio
zal tekenen. Omgerekend betekent dit immers dat in 2030 op de Brabantse
Wal straks gemiddeld een op de vijf stallen leeg zal staan. Met name in de
gemeente Steenbergen, die van de Brabantse Walgemeenten de grootste
omvang aan agrarisch vastgoed heeft, zal deze ontwikkeling stevige impact
hebben.
Naast schaalvergroting zien we ook een toename van hightech in de gehele
landbouwketen. Onder meer in de vorm van precisielandbouw, oogstrobots
en installaties voor het verwaarden van restproducten (Alterra, 2015). Deze
toename is onder andere terug te zien in de het percentage agrariërs dat
stuursystemen gebruikt. Dit is in de afgelopen jaren sterk toegenomen (zie
figuur 6).
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veehouderijen
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Vandaag de dag is de ’suikerketen' allang niet meer die grote bron van
inkomsten voor de regio van weleer. Maar het denken en werken in ketens en
het inzetten op circulariteit zit nog steeds geworteld in de regio. Verschillende
partijen in en rond de Brabantse Wal zetten hier op in.
• Binnen de Biobased Delta en Delta Agrifood Business zetten bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden zich samen in voor de ontwikkeling van de
biobased economy.
^ De biobased economy gaat over het gebruik van biomassa als grondstof voor
niet-voedsel, zoals materialen, chemicaliën, brandstof en energie. Concreet
betekent dit dat natuurlijke producten en reststromen uit land-, tuin- en
bosbouw, zoals van suikerbieten, aardappelen, maïs, graan, maar ook mest
en organische reststromen van de industrie en waterzuivering, in een nieuwe
keten worden verwaard tot grondstof voor een duurzame en circulaire
economie.
• De kansen die een biobased economy biedt, worden breed gedeeld.
Nederland heeft sterke troeven in handen voor een biobased economy,
doordat de agro-industrie, de chemie, de papierindustrie, de energiesector
en de logistieke sector - sleutelsectoren - sterk ontwikkeld zijn. Ook stelt
ze dat biobased economy per saldo kan resulteren in inkomensgroei in een
aantal sectoren en nieuwe werkgelegenheidsperspectieven biedt (SER, 2011
in Alterra, 2015 p. 29).

100*ŵ
75 - 85 jaar
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De grafiek toont de verdeling van het oudste bedrijfshoofd of bedrijfsleider op een landof tuinbouwbedrijf per leeftijdsklasse per gemeente. In Steenbergen is een relatief grote
groep jongere bedrijfshoofden of -leiders actief (45-55 jaar). In Bergen op Zoom is een
relatief oudere groep bedrijfshoofden of -leiders actief (65-75 jaar). Woensdrecht valt
daar precies tussen in. Daar runt met name de leeftijdscategorie 55-65 jaar het bedrijf.
Bron: CBS, 2019, Landbouwtelling.

oēļ Gebruik van hightech toepassingen in de akkerbouw
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De staafdiagram toont per gemeente de percentages vrijkomende agrarische
bebouwing ten opzichte van de totale agrarische bebouwing. Hierin is te zien dat met
name in Bergen op Zoom een groot percentage vrij komt. De cirkeldiagrammen tonen
de prognoses van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) per gemeente. Hierin is
onderscheid gemaakt in het aantal hectare dat naar verwachting leeg komt te staan,
vrijkomend areaal met een woonfunctie en het aantal dat geschikt is voor (agrarisch)
hergebruik. Bron: Monitor Agrarische Leegstand, 2017.

Het kaartbeeld laat de provincie Zeeland in 1866 zien. De gele lijn stelt de oude
treinverbinding van West-Brabant naar Zeeland voor, ook wel ‘Zeeuwse lijn' genoemd.
Deze spoorlijn vormde een belangrijke verbinding voor de suikerindustrie en liep via
West-Brabant naar Vlissingen. Hier sloot de lijn aan op het veertransport naar Engeland.
Bron: Zalig Zeeland, z.d. (Bewerking RUIMTEVOLK)

------ ISOBUS terminal

VRA zaaien/plarnen

— VRA Fungicide

VRA herbicide

De lijndiagram toont het percentage agrariërs (^203, vooral akkerbouwers) dat gebruik
maakt van plaatsbepaling- en stuurtechnologie en VRA voor de teelt. Het laat zien dat
het gebruik van precisielandbouw de afgelopen jaren sterk is toegenomen in Nederland.
Bron: WUR, NPPL, AERES, 2020

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) per gemeente in Noord-Brabant
De 3 afbeeldingen geven inzicht in de vrijkomende agrarische bebouwing in Noord-Brabant. De eerste afbeelding toont de totale
omvang van de agrarische bebouwing in 2017 per gemeente in Noord-Brabant. De tweede afbeelding toont de Areaal vrijgekomen
agrarische bebouwing 2012-2017 per gemeente in Noord-Brabant. De derde afbeelding toont de Prognose areaal vrijkomende
agrarische bebouwing 2017-2030 per gemeente in Noord-Brabant.
Bron: Monitor Agrarische Leegstand, 2019.
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Totale agrarische bebouwing, 2017.
Steenbergen: 63,38 ha; Bergen op Zoom: 14,41 ha; Woensdrecht: 19,10 ha.
Bron: Monitor Agrarische Leegstand, 2019

Vrijgekomen agrarische bebouwing, 2012 - 2017.
Steenbergen: 4,87 ha; Bergen op Zoom: 1,60 ha; Woensdrecht: 1,35 ha.
Bron: Monitor Agrarische Leegstand,2019

Prognose vrijkomende agrarische bebouwing, 2030.
Steenbergen: 6,25 ha; Bergen op Zoom: 5,01 ha; Woensdrecht: 4,32 ha.
Bron: Monitor Agrarische Leegstand, 2019

Kaartbeelden concept RES, electriciteitskaart en warmtebronnen
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Naast de agrarische en industriële ontwikkelingen is met name het buitengebied
van de Brabantse Wal zoekgebied voor nieuwe ruimtevragende bronnen voor
zonne- en windenergie, maar ook voor restwarmtebronnen (zie figuur 8).

Deze ontwikkelingen roepen verschillende vragen op:
^ Wat biedt een goed toekomstperspectief voor de agrariërs, zowel op
economisch gebied als voor de leefbaarheid?
^ Op welke manier kunnen we de omslag naar kringlooplandbouw zo goed
mogelijk faciliteren?
^ Wat betekent het ketendenken en de biobased economy voor de
toekomstige identiteit van de regio?

75%

55 - 65 jaar
65 - 75 jaar

ht VAB 2017-2030

Een andere belangrijke veranderkracht in de agrarische sector is de
maatschappelijke en politieke druk, die dit jaar een kookpunt bereikte.
• Het Nederlandse agrarische systeem met de stevige belasting op
milieu, klimaat en landschap heeft zijn grenzen bereikt. De nationale
landbouwvisie beschrijft een weg naar de toekomst door in te zetten op
kringlooplandbouw. Ondertussen werken akkerbouwers aan innovatieve en
circulaire verdienmodellen en toekomstperspectieven voor hun bedrijven.
Zeker in Steenbergen bestaat een groeiende groep boeren, vaak relatief
jong (zie figuur 3), die met nieuwe energie naar de toekomst kijkt. Hier
gaat het goed met de bedrijfsopvolging onder akkerbouwers. Deze groep
deelt de zoektocht naar een andere manier van bedrijfsinvulling, met
veel aandacht voor duurzaamheid, water, bodem en biodiversiteit. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat West-Brabant een van de pilotgebieden
is voor het Interreg-initiatief Fabulous Farmers, dat inzet op functionele
agrobiodiversiteit.

Bebouwd gebied

De staafdiagram toont het totaal aantal landbouwbedrijven per gemeente in de periode
2000-2019. Het totaal aantal landbouwbedrijven is de afgelopen jaren afgenomen.
In de lijndiagram is de gemiddelde bedrijfsgrootte in are per bedrijf naar gemeente
in de periode 2000-2016 te zien. Er is sprake van schaalvergroting, de gemiddelde
bedrijfsgrootte is de afgelopen jaren toegenomen. De gemiddelde bedrijfsgrootte is het
hoogst in de gemeente Steenbergen.
Bron: CBS, 2019, Landbouwtelling

oiļ Kaart van provincie Zeeland uit 1866

Prognose vrijkomend agrarisch areaal 2030
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De kaartbeelden tonen de electriciteitskaart fe warmtebronnen uit de concepts RES van de regio West-Brabant. Het eerste kaartbeeld toont zowel de bestaande bronnen voor zonne- en
windenergie, als de opgaven die er liggen m.b.t. zon- en windenergie. Het tweede kaartbeeld toont de potentiële en bestaande warmtebronnen in de regio West-Brabant. De beelden laten zien
dat een deel van de nieuwe energiebronnen worden gezocht in de Brabantse Wal. Het derde diagram geeft een overzicht van het totaal aan geplande nieuwe energiebronnen.
Bron: Concept RES West-Brabant, 2020.
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Mobiliteit
Buslijn: elk half uur overdag + avond
Buslijn: elk uur overdag + avond
Buslijn: elk uur overdag
Bushalte
2 km tot sprinterstation
5 km tot intercitystation

HUIJBERGHEN

Industrie
Autosnelweg
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Hoofdvaarroutes
Bedrijventerrein
Loodsen 20.000 tot 40.000 m2
Loodsen

Goed verbonden
Verspreid over de regio z ijn diverse
transp ortverbindi ngen aangelegd tuss en de st eden
en economische knooppunten Rotte rdam en
Antwe rpen. De snelweg A4 doorkruist de Brabantse
Wal en is samen met d e oostel ijk gelegen A16 de
belan grij kste transportroute tussen de havens van
Rotterdam en Antwerpen. De snelweg A58 vormt
de verbinding tussen Oost- en West-Brabant. De
spoorlijn die Roosendaal en de rest van Nederland
met Zeeland verbindt, stopt in Bergen op Zoom, h et
enige treinstation van deze regio. De binnenvaart
tussen Rotterdam en Antwerpen is afhankelijk
van de sluiscomplexen Volkerak, ten noorden van
Dinteloord, en Kreekraksluizen ten westen van
Hoogerheide. Ook loopt er dwars door de Brabantse
Wal een bundel aan pijpleidingen voor onder andere
het transport van aardgas en aardolie tussen
Rotterdam en Antwerpen.
De aanwezigheid van deze vitale infrastructuur
biedt zowel kansen als uitdagingen voor de
Brabantse Wal. Zo zijn er diverse economische
sectoren die vanwege de nabijheid van de A4 en
strategische ligging ten opzichte van Rotterdam
en Antwerpen gevestigd zijn in de omgeving van
Steenbergen (zie kaartbeeld). De aanwezigheid
van deze sectoren is van economisch belang, maar
heeft ook een sterke landschappelijke impact. Ten
zuidwesten van Steenbergen en ten oosten van
Dinteloord ontwikkelt zich een tuinbouwgebied met
grootschalige telers. Met Nieuw Prinsenland zet
de gemeente Steenbergen in op het clusteren van
de landbouw- en voedselindustrie met een nie uw
bedrijventerrein .

Brabantse Wal doen uitgroeien tot; 'multimodale hut)'
binnen een netwerk van Europese handelscorridors.
Vroeger werd deze gunstige ligging vooral door
de suikerindustrie benut, tegenwoordig zijn loet
logistieke be drijven zoals DH L en Blec km an it di e
deze gunstige positie op de Rijn-Alpen corridor
benutten. Samen zetten zij zo'n 900 banen in
de regio weg.14 Aab de ra nd, ten westen en ten
oosten van Bergen op Zoom hebben zogenoem de
'logistieke dozen' in de loop der jaren voet aan de
grond gekregen. Momenteel zijn dit acht loodsen
van 20.000-40.000 vierkante meter en drie
loodsen van meer dan 40.000 vierkante meter.
Qua locatiekeuze voor deze bedrijfshallen biedt
de Brabantse Wal goede randvoorwaarden. De
optimale infrastructurele verbindingen - multimodale
knooppunten - vormen hiervoor de basis. De
toekomst van deze bedrijfshallen staat echter onder
druk. Ze worden gezien als grootverbruikers van
landschap en infrastructuur die een claim doen
op schaarse ruimte Het is daarom van belang dat
de gevestigde bedrijven rondom een multimodaal
knooppunt als Bergen op Zoom inbedden in
de omliggende economische structuur van de
Brabantse Wal. Zo zijn regio en bedrijfsleveb meer
verbonden. De weg-, water- en spoorknooppunten
doen niet alleen een dienst als 'fly-over' en
doorstroomgebied, maar zijn onderdeel van de
'economische bestemming' Clustering en verbinding
met andere regionale bedrijventerreinen biedt
kansen om deze logistieke dozen meerwaarde te
geven en te verbinden met het bedrijfsleven en
de omgeving. Dit betekent dat in de praktijk zaken
als energie, arbeid, veiligheid en voorzieningen op
elkaar afgestemd worden.15

Sa men met de a ansi uitende water- en spoorwegen
hebben de sterke verbindin gen over weg de

In totaal kent de regio 48.700 arbeidsplaatsen.
Naast 'agrofooď, biobased economy en logistiek

40.000 m2

14 Stec Groep. (2020). Werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen in Regio West-Brabant. Fase 2 regionale

Voorzieningen

bedrijventerreinenafspraken: Analyse als input voor toekomstbeeid. Geraadpleegd van https://assets.ctfassets.net/

Huisartsenpraktijk
Ambulancepost

wcg66a34lgk0^jolpN5TRr4hSdfgd3cyYW81a49ad0f 51b08cd8d9f8da8cd427aa7/19.317_Analyse_toekomstbeeld_bedrijventerreinen_RWB_
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Ziekenhuis en buitenpolikliniek

15 Cra S Stec Groep. (2019). (X)XL-verdozing - Minder, com pacter, g econcentreerder, multifunctioneler. College van Rijksadviseurs.

Onderwijslocaties MBO

Geraadpleegd van https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2019/10/29/xxl-verdozing
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a-*De grafiek toont het aantal banen naar sector in de Brabantse
Wal gemeenten. De meeste banen bevinden zich in de
zorgsector, groot- en detailhandel en de industrie. Bron: LISA,
2018

is de 'maintenance' een belangrijke economische
pijler in de Brabantse Wal. Fokker in Woensdrecht
zorgt met haar innovatieve vliegtuigindustrie
voor zo'n 380 banen.16 De vliegbasis Aviolanda
biedt werkgelegenheid aan ongeveer 2.000
medewerkers.17 Aviolanda is het lucht- en
ruimtevaart innovatiecentrum in Woensdrecht. Dit
centrum is onder meer de plek voor de ontwikkeling
van de F-35, maar ook van drones.17 De zorgsector
is met ruim 8.300 banen ("^ van het totaal)18,
door de vestiging van het Bravis Ziekenhuis19,
de grootste in de regio. Naast de zorgsector
zorgen de groot- en detailhandel met 17^ en de
industrie met
voor de meeste banen in deze
regio.18 Landelijk zien we een trend dat banen in
het middensegment verdwijnen: 'baanpolarisatie'.
Dit wordt veroorzaakt door een toename aan
flexibiliteit, internationalisering en automatisering.
In heel Noord-Brabant was de afgelopen jaren
vrijwel alleen een groei zichtbaar in banen waar

De grafiek laat de werkzame beroepsbevolking in de Brabantse
Wal gemeenten naar opleidingsniveau. Het grootste deel van
de beroepsbevolking is middelbaar opgeleid. Wanneer de
landelijke trend van 'baanpolarisatie' doorzet en banen in het
middensegment verdwijnen, betekent dit iets voor de kans op
werk voor een groot deel van de inwoners van de Brabantse
Wal de komende jaren. De afgelopen jaren is de hoogopgeleide
werkzame beroepsbevolking licht gestegen. Tegelijkertijd
vond er een kleine daling van de laagopgeleide werkzame
beroepsbevolking plaats. Bron: Brabant Databank, 2020

een hoog of juist een laag opleidingsniveau
voor gevraagd wordt.20 Kijkend naar de huidige
werkzame beroepsbevolking in de Brabantse Wal
zien we dat het grootste deel van de bevolking
een middelbaar opleidingsniveau heeft: 22% van
de bevolking heeft een laag opleidingsniveau, 46%
een middelbaar opleidingsniveau en 32% een hoog
opleidingsniveau.21 Wanneer werkgelegenheid in het
middensegment verdwijnt kan dat gevolgen hebben
voor de kans op werk voor een groot deel van de
inwoners van de Brabantse Wal de komende jaren.
Waar je woont, beïnvloedt je kans op werk
Hoewel in de Brabantse Wal veel verschillende
economische sectoren vertegenwoordigd zijn, is
met 78,^-80^ de kans op werk er momenteel

16 Stec Groep. (2020). Werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen in Regio West-Brabant. Fase 2 regionale
bedrijventerreinenafspraken: Analyse als input voor toekomstbeeld.
17 Aviolanda. (2016). Wat heeft Aviolanda Woensdrecht te bieden? Geraadpleegd van https://aviolanda.nl/wp-content/uploads/2016/05/

het laagst - in vergelijking met rest van de provincie
Noord-Brabant.22 Dit is niet altijd zo geweest. In
Brabant is tussen 1995 en 2015 een duidelijke
verschuiving in de kans op werk zichtbaar. Waar in
1995 de grootste kans op werk nog in West-Brabant
lag, is het zwaartepunt steeds oostelijker komen te
liggen. Deze ontwikkeling heeft de afgelopen jaren
doorgezet. Tussen 2010 en 2018 lag de groei van
het aantal banen in West-Brabant tussen -0^ en
0^.23 Onderzoek laat zien dat de opkomst en het
succes van de regio Brainport Eindhoven, maar ook
de economische ontwikkeling in de regio Rijnmond,
hieraan ten grondslag liggen.22 Ook de sluiting van
sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op Zoom
in 2014 zou hier mee te maken kunnen hebben. En
hoewel de ontwikkeling havenstad Antwerpen in
deze berekeningen niet lijkt meegenomen, is het
aannemelijk dat dit economisch zwaargewicht - dat
in 2005 het grootste containerdok ter wereld
opende24 - eveneens van invloed is geweest. Samen
met de eerder genoemde baanpolarisatie, roept
deze afgenomen kans op werk in de Brabantse Wal
vragen op voor de toekomst van de arbeidsmarkt.
Wanneer de arbeidsmarkt 'dunner' wordt, en er
relatief een kleiner aanbod aan banen is, leidt dit tot
minder keuze en minder wisselingen van baan. In
andere landelijke gebieden leidt dit tot het lastiger
maken van geschikte matches tussen kandidaat
en baan. En dus tot een toekomstbestendig
werkgelegenheidsperspectief: de regio wordt minder
aantrekkelijk voor werknemers en werkgevers.25
De nieuwe ontwikkelingen aan de noordkant van
de Antwerpse haven, bieden de Brabantse Wal een
mogelijk toekomstig werkgelegenheidsperspectief.
De Brabantse Wal, en met name Woensdrecht, kan
als goed bereikbaar en aantrekkelijk nabijgelegen
woongebied een functie gaan vervullen. Dit is niet
nieuw. Een aantal Belgische huishoudens woont
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De grafiek toont de woonaantrekkelijkheidsindex met (links) en
zonder (rechts) grensbarrières. Banen en voorzieningen over de
grens zijn hierin meegeteld. De grafiek laat bijvoorbeeld zien dat
ook Bergen op Zoom (links op plek 48), zou profiteren van
het slechten van de grensbarrières. Zonder grensbarrières
zou Bergen op Zoom in theorie stijgen naar plek 43 in de
woonaantrekkelijkheidsindex (rechts). Bron: Atlas voor
gemeenten, 2019.

momenteel in de Brabantse Wal, bijvoorbeeld in
een grensdorp als Putte. Door in de Brabantse
Wal in te zetten op aantrekkelijk woonmilieus
en goede verbindingen met werkgelegenheid
over de grens kan de kans op werk in de regio
toenemen. De stad Antwerpen ligt namelijk binnen
een straal van 50 kilometer van de Brabantse
Wal, relatief goed overbrugbaar, waardoor
banen aan de andere kant van de grens kansen
bieden voor Nederlandse werknemers.26 Hoeveel
arbeidsplaatsen in Antwerpen momenteel door
inwoners vanuit de Brabantse Wal ingevuld worden,
is niet bekend. Wel weten we dat 5.094 werknemers

Aviolanda_brochure.pdf
18 Lisa, bewerking ABF Research. (2019). Werkgelegenheid - Banen - Aantallen 2019 - Gemeenten Noord-Brabant [Dataset]. Provincie
Noord-Brabant. Geraadpleegd van https://brabant.databank.nl/Jive/Jive?workspace_guid = cf83242f-a57f-4b4d-85be-b4ca51f0755b
19 Bravis ziekenhuis. (2019). Locatie nieuwbouw Bravis ziekenhuis bekend: Bulkenaar. https://www.bravisziekenhuis.nl/over-bravis/laatstenieuws/bravis-ziekenhuis-kiest-voor-bulkenaar Het Bravis Ziekenhuis verhuist in 2025 naar een nieuwbouwlocatie in Roosendaal, een
nieuwe poliklinisiche voorziening blijft echter in Bergen op Zoom aanwezig.
20 BrabantKennis. (2016). Mind the Gap! (Nr. 3). Geraadpleegd van https://www.brabantkennis.nl/publicatie/toekomstagenda-mind-the-gap
21
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Brabant Databank. (2020). Poienusie beroepsbevolking [Dataset]. Brabant Databank.

22 BrabantKennis. (2016). Mind the Gap! (Nr. 3). Geraadpleegd van https://www.brabantkennis.nl/publicatie/toekomstagenda-mind-the-gap
23 Berge, M., et al. (2020). Kansen zonder grenzen? Verkenning van kansen voor grensregio's. Atlas voor gemeenten. Amterdam.
24 Vanoutrive, P. (2015). De grootste sluis ter wereld. EOS Wetenschap. Geraadpleegd van https://www.eoswetenschap.eu/technologie/degrootste-sluis-ter-wereld
25 Platform 31 (2020) Kennisdossier Bevolkingsdaling. Geraadpleegd van https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/
kennisdossier-bevolkingsdalingZ4-4-regionale-economie-en-arbeidsmarkt
26 BrabantKennis. (2016). Mind the Gap! (Nr. 3). Geraadpleegd van https://www.brabantkennis.nl/publicatie/toekomstagenda-mind-the-gap
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De kaartbeelden tonen het aantal ingezetenen (boven) en
werkzame (onder) arbeidsmigranten in Noord-Brabant per
gemeente. Wat opvalt op het bovenste kaartbeeld is het hoge
aantal ingezeten arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen
en Bergen op Zoom. Dit zijn arbeidsmigranten die langer dan vier
maanden in Nederland verblijven. Het tweede kaartbeeld laat
zien dat arbeidsmigranten vooral ook werkzaam
zijn in de grote steden in Noord Brabant. Bron: Het PON, 2020

uit provincie Antwerpen in Nederland werken en
10.257 werknemers uit Nederland in de provincie
Antwerpen wonen.27 Kijkend naar het aantal
bereikbare banen voor inwoners in de regio West
Brabant zien we dat 0^ van de beroepsbevolking
werkzaam is in het buitenland. Bij het wegnemen
van bepaalde 'grensbarrières' neemt dit aantal toe.28
Wanneer de grensbarrières in deze regio worden
gladgestreken, is de verwachting dat het absolute
aantal bereikbare banen kan toenemen met circa
100.000 tot 200.00.29
De Brabantse Wal kent ook een aanzienlijk
aandeel arbeidsmigranten. In 2018 waren er
13.388 arbeidsmigranten werkzaam in de regio
West-Brabant West. Dit is 14^ procent van het
totaal aantal arbeidsmigranten in Brabant30. Het
gaat voornamelijk om arbeiders uit Oost-Europa
die werkzaam zijn in de agrarische en logistieke

sector. Daarnaast is er rondom Steenbergen een
tuinbouwcluster waar veel arbeidsmigranten
werkzaam zijn. Opvallend is ook dat Steenbergen
in de top 10 van Brabantse gemeenten staat met
de meeste BRP-ingeschreven arbeidsmigranten.30
Dit is te verklaren door de vestiging van Stella
Maris, een woonlocatie voor arbeidsmigranten uit
de regio, gevestigd in een voormalig klooster. Het
uitzendbureau van deze arbeidsmigranten, tevens
beheerder van het Stella Maris, stimuleert nieuwe
bewoners om zich in te schrijven bij de gemeente.
Ten opzichte van de rest van Noord-Brabant zijn de
arbeidsmigratie cijfers niet opvallend hoog. Zo ligt
het percentage in de regio Eindhoven bijvoorbeeld
op 22^ en in de regio Noord-Oost Brabant op
22,^.30 De komst van arbeidsmigranten vraagt
onder andere om een aangepaste kijk op huisvesting
en een flexibele woningmarkt. Een deel van de
arbeidsmigranten gaat misschien terug naar het
thuisland, maar een deel kiest wellicht voor een
permanente vestiging. Huisvesting kan dan onder
meer in tijdelijke woonconcepten zoals logies of
pensions, of in VAB's dichtbij het werk. Dit is nodig,
want arbeidsmigranten leggen dagelijks heel wat
kilometers af. Ze zijn vaak niet woonachtig in de
plaats waar ze werken en moeten soms zelfs
de grens over. Dit zorgt voor extra druk op de
vervoersstromen.
Demografische transities: vergrijzing en stedelijke
kleefkracht
Voor het benutten van de economische potentie
van de regio, is voldoende personeel nodig.
Naar verwachting versterken demografische
ontwikkelingen deze vraag. In algemene zin geldt
voor heel Noord-Brabant dat de bevolkingsgroei
in de periode tot aan 2040, als gevolg van de
ontwikkeling van de natuurlijke aanwas (verschil
tussen aantal geboorten en sterfgevallen),

27 Steunpunt Werk. (2020). Pendelstromen bij de loontrekkenden (15-64 jaar) naar geslacht en WSE-sector (Belgische provincies en

RESOC's; 2006-2018) [Dataset]. Steunpunt Werk. Geraadpleegd van https://www.steunpuntwerk.be/node/3132
28 Berge, M., et al. (2020). Kansen zonder grenzen? Verkenning van kansen voor grensregio's. Atlas voor gemeenten. Amterdam.
29 Berekend is dat bij geen grensbarrièreszouden, op basis van de gemiddelde reisbereidheid van Nederlanders, 28% van de
beroepsbevolking in het buitenland werkt (Berge, M., et al., 2020).
30 Haar, M., å Paenen, S. (2020). Arbeidsmigratiecijfers in Brabant. Het PON. https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie/2020/nieuwegegevens-arbeidsmigratie-in-brabant
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geleidelijk gaat afnemen.31 Sterker nog, tegen
het midden van de jaren '30 zal de natuurlijke
aanwas omslaan in natuurlijke afname als gevolg
van de vergrijzing en de hiermee samenhangende
toename van sterfte. (Buitenlandse) migratie zal
dan steeds meer de bepalende factor worden in
de groei van de bevolking. Gezien migratie per
saldo voor een belangrijk deel terecht komt in de
stedelijke concentratiegebieden in Noord-Brabant,
betekent dit voor de meer landelijke gebieden
naar verwachting een lichte krimp.31 Om baat te
hebben bij bevolkingsgroei als gevolg van deze
(buitenlandse) migratie, is het dus zaak deze zo
goed mogelijk te accommoderen. In de Brabantse
Wal is de verwachting dat het totaal aantal inwoners
tussen 2020 en 2040 licht toeneemt met 5%. Het
aantal huishoudens stijgt daarnaast ook met zo'n
7% waardoor prognoses voor de periode tot aan
2040 circa 4.300 extra woningen nodig achten in
de regio. Tegelijkertijd vergrijzen de inwoners van
de Brabantse Wal, net als op veel plekken elders in
Nederland. De regio kent een relatief hoge grijze
druk - het aandeel 65+ters ten opzichte van 20-64
jarigen: 39^ ten opzichte van 33,^ in Nederland.31
Het potentieel werkende deel van de bevolking
(20-64 jarigen) vangt de lasten op van de vergrijzing.
In de Brabantse Wal is de prognose dat het aantal
65-plussers tot 2040 zal toenemen met ruim 32%
terwijl de potentiële beroepsbevolking in deze
periode naar verwachting afneemt met ongeveer
12%.32 Prognoses laten zien dat de 'dubbele
vergrijzing' eveneens sterke zal toenemen: ouderen
maken niet alleen een groter deel uit van de totale
bevolking, ook het aandeel 75-plussers, de groep die
steeds meer hulpbehoevend wordt, neemt binnen
de groep 65-plussers tussen 2020 en 2040 met
ruim 70% toe. Deze toegenomen levensverwachting

31

Provincie Noord-Brabant. (2020). De bevolkingsgroei in Brabant.

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant.
Actualisering 2020. Geraadpleegd van https^/bevolkingsprognose.
brabant.nl/hoofdstuk/bevolkingsgroei-brabant
32 Brabant Databank. (2020). Potentiële beroepsbevolking [Dataset].
Brabant Databank. Geraadpleegd van https://brabant.databank.nl/jive/

Btì«ïlktaļ|5fiir3m)des von tfe Braūantse wal gemeenien. 2020

tempé

fV-CHpe

De bevolkingspiramides tonen de man-vrouw verdeling naar
leeftijd in 2020 in de drie Brabantse Wal gemeenten. Het
grootste deel van de bevolking bevindt zich in de categorie 45
tot 70, er is de komende jaren sprake van vergrijzing. De rode
contouren rondom de bevolkingspiramides geven de verwachte
bevolkingssamenstelling voor 2040 weer, hierbij is geen
man-vrouw verdeling gemaakt. De verwachting is dat in 2040 het
aandeel van de bevolking 65-plussers is gestegen van 22X in
2020 naar ruim 28X. Bron: CBS, 2020
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is onder meer een gevolg van een gezondere leefstijl
en betere medische technieken.
Een parallelle ontwikkeling hieraan is de 'stedelijke
kleefkracht'33, ofwel de trek naar de grote
(Brabantse) steden van vooral hoogopgeleide
jongeren. Dit zorgt voor 'ruimtelijke ongelijkheid'
en is bepalend voor streeksteden als Bergen op
Zoom.34 Het percentage hoger opgeleiden in de
regio Brabantse Wal lag in 2018 met 21^ lager
dan het gemiddelde van 27^ in Brabant en 30^
in Nederland.35 Dit zien we ook elders. Vanuit
Nederlandse plattelandsregio's vertrekken jongeren
naar de stad om te studeren en keren meestal niet
terug naar de regio om daar een baan te zoeken.
Deze 'braindrain' uit zich in de Brabantse Wal als
volgt. Zo'n 20-30% van de afgestudeerde WO'ers
in de gemeente Woensdrecht woont drie jaar na
afstuderen nog in hun woonplaats op 16-jarige
leeftijd. Voor Steenbergen en Bergen op Zoom ligt
dit percentage tussen de 30-50%. In Woensdrecht
en Steenbergen is het aantal afgestudeerde HBO'ers
drie jaar na afstuderen in vergelijking met hun
woonplaats als 16-jarige 50-70%. In Bergen op Zoom
ligt dit percentage tussen de 70-100%36
Juist in regio's die een minder aantrekkelijk
woon- en leefklimaat hebben, met een sterk (agri)
geïndustrialiseerde karakter, speelt deze 'stedelijke
kleefkracht' een rol. Dit is een resultaat van
persoonlijke keuzes en een 'gebrek aan keuzes'. Een
vaak gehoorde uitdaging is de bereikbaarheid en
zichtbaarheid van potentiële stage- en werklocaties.
De industriegebieden liggen verder buiten de
stad en zijn vaak niet goed bereikbaar met het
openbaar vervoer vanuit een onderwijslocatie zoals
Den Bosch. De drempel om nieuwe potentiële
werkgevers en werklocaties te leren kennen
is daardoor hoger. De campus van de HAS in
Bergen op Zoom, de Green Chemistry Campus
maar ook Aviolanda, de luchtvaart innovation
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De grafiek toont de verwachte huishoudensprognose voor de
Brabantse Wal gemeenten naar leeftijd en type over de periode
2020 tot 2040. Wat opvalt is dat het aantal oudere 1 en 2
persoonshuishoudens (75 jaar en ouder) naar verwachting sterk
toeneemt. Verder zien we een lichte stijging van het aantal 1 en 2
persoonshuishoudens in de leeftijd van 65 tot 75 jaar. De jongere
kleine huishoudens (tot 45 jaar) nemen naar verwachting af.
Bron: Provincie Noord-Brabant, 2020.
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Aantal afgestudeerde inwoners in een gemeente ten opzichte
van hun woonplaats op 16 jarige leeftijd. In deze figuren heeft
IVA Onderwijs op verzoek van BrabantKennis de woonplaats
van afgestudeerden HBO-ers en WO-ers drie jaar na afstuderen
vergeleken met hun woonplaats op 16 jarige leeftijd. Het gaat om
de afgestudeerden van de jaren van 2005-2006 t/m 2014- 2015.
Bron: Brabant Kennis 2019.
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Het kaartbeeld toont de OV bereikbaarheidsindex op basis
van 500 x 500 m. De score is bepaald aan de hand van de
PTAL score. Dit is een maatstaf om de ontsluitingskwaliteit per
openbaar vervoer te bepalen. Hoe hoger de score, hoe beter
de ontsluitingskwaliteit.Steenbergen, Bergen op Zoom en
Woensdrecht hebben respectievelijk een score van 3,38, 6,51 en
2,96, . Lager dan het Nederlandse gemiddelde van 7,82. Bron:
Crow platform, 2019.

hub in Woensdrecht, zetten momenteel in op
kennismaking en koppeling van jong talent aan de
sector in de regio. Jong talent wordt op deze manier
samengebracht met potentiële werkgevers.
De Brabantse Wal is een regio die leunt op de
bereikbaarheid per auto, met maar een kleine rol
voor het openbaar vervoer (3^).37 Dit zien we
onder andere terug in de ontsluitingskwaliteit-score
van de regio. Deze score dient als maatstaf om
de ontsluitingskwaliteit per openbaar vervoer te
bepalen en houdt rekening met de looptijd naar een
halte/fietstijd naar een station; het aantal en het
soort vervoersmogelijkheden; en de frequentie en
betrouwbaarheid van de vervoersmogelijkheden.
In de Brabantse Wal ligt deze score lager dan
gemiddeld in Nederland. Zo hebben Steenbergen,
Bergen op Zoom en Woensdrecht respectievelijk
een score van 3,38, 6,51 en 2,96, tegenover 7,82
gemiddeld in Nederland.38 De meeste verplaatsingen

in het openbaar vervoer vinden plaats tijdens de
spits. De bus en trein maken gezamenlijk 28% uit
van de verplaatsingen. De bus verzorgt voornamelijk
verplaatsingen voor onderwijsdoeleinden en
concentreert zich rondom de stedelijke gemeenten
(Breda, Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom
en Oosterhout). Opvallend is ook dat de meest
frequente busverbindingen in de regio een
noord-zuid oriëntatie hebben (zie kaartbeeld).
Frequente verbindingen vanuit Steenbergen
en Woensdrecht naar bijvoorbeeld het intercity
station van Roosendaal gaan allemaal via Bergen
op Zoom. Het treingebruik focust zich vooral
op de langere (regionale) afstanden, het sterkst
richting de Randstad, en in mindere mate naar
andere grote steden in Brabant zoals Tilburg,
Den Bosch en Eindhoven. De trein verzorgt naast
verplaatsingen voor onderwijsdoeleinden, ook
verplaatsingen in het woon-werkverkeer.3S Een
analyse van de bereikbaarheid laat dus zien dat
er een mobiliteitsopgave ligt voor doelgroepen
die niet veelvuldig gebruik kunnen maken van een
auto. Dit geldt voor jonge mensen, die vaak geen
beschikking hebben over een eigen auto, maar ook
voor senioren.
Toekomstbestendig woonklimaat
De Brabantse Wal staat ook bekend als een mooie
en ontspannen woonomgeving. De steeds groter
wordende groep ouderen roept echter wel de
vraag op of de regio er op toegerust is om in de
toekomst ook woongelegenheden te bieden die
woonplezier, leefbaarheid, goede zorg en welzijn
mogelijk maken. Daarnaast speelt - net als op veel
andere plekken in Nederland - de maatschappelijke
opgave van eenzaamheid ook in deze regio. De
eenzaamheid bij 75+ers op de Brabantse Wal
ligt wat hoger dan gemiddeld, 56% tot 60%. In
Nederland ligt dit gemiddelde op 55%.40 Dit vraagt

37 Breda University of Applied Sciences. (2019). De toekomst van gedeelde mobiliteit in West-Brabant. Geraadpleegd van https:Wwww.
33 BrabantKennis. (2019). God, geld, geluk. BrabantKennis.
34 BrabantKennis. (2016). Mind the Gap! (Nr. 3). Geraadpleegd van https://www.brabantkennis.nl/publicatie/toekomstagenda-mind-the-gap
35 Het PON. (2020). Percentage hoger opgeleiden [Dataset]. Verkregen via Het PON.
36 BrabantKennis (2019). Wat is er aan de Rand? BrabantKennis. Geraadpleegd van https://www.brabantkennis.nl/longread/wat-is-er-aande-rand/
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brabant.nl/-/ mediaf2a5cee1f1014c5b82146dbed6dd1428.pdf
38 CROW. (2020). Duurzame mobiliteit: 3 Nabijheid en netwerken. Geraadpleegd van https://www.crow.nl/duurzame-mobiliteit/home/
duurzaam-economisch-groeipotentieel/nabijheid-en-netwerken
39 Greft-van Rossum, J. G. M., et al.. (2012). Droogte, verzilting en binnendijkse natuur in de Zuidwestelijke Delta (Nr. 2303). Alterra WUR.
40 CBS (2019) Statline. in: BeBright en Rabobank. (2020). Regioscan West-Brabant West.
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voor een toekomstbestendig woonklimaat niet
alleen om voldoende en geschikte woningen, maar
ook om een leefomgeving die erop gericht is de
gemeenschap vitaal te houden, bijvoorbeeld door
ontmoetingsplekken te faciliteren. Daarnaast kan
een toekomstbestendige woonomgeving bijdragen
aan een gunstige MDI-score (Multiple Deprivation
Index) in de Brabantse Wal, een indicator voor
welvaart en welzijn. Deze score brengt ruimtelijke
verschillen in inkomen, werk, gezondheid, opleiding,
huisvesting, veiligheid en woonomgeving in kaart.
Een hogere score betekent dat een gebied een
hogere mate van achterstand heeft vergeleken met
andere gebieden. Met name Bergen op Zoom (60,8)
springt eruit vergeleken met de gemiddelde score
in Brabant van 45. De MDI-scores van Steenbergen
(47,8) en Woensdrecht (46,5), liggen wat meer
rond dit gemiddelde.41 Dit is bijvoorbeeld terug te
zien in de ervaren gezondheid in de Brabantse
Wal. Het percentage inwoners dat de gezondheid
als (zeer) goed ervaart ligt in alle gemeenten lager
dan het Nederlandse gemiddelde.42 Verschillen
in de samenleving zorgen voor 'ruimtelijke
ongelijkheid' en zetten daarmee de leefbaarheid,
toekomstbestendigheid en aantrekkingskracht van
de woonomgeving onder druk.
Ondere andere de vergrijzing draagt eraan bij dat
het aandeel eengezinshuishoudens de komende
jaren naar verwachting toeneemt van 34% naar
37 Tegelijkertijd bestaat de woningvoorraad op de
Brabantse Wal uit voornamelijk eengezinswoningen
(80%), tegenover 64% in Nederland. Eveneens is
een deel van deze woningvoorraad verouderd.
Een groot deel van de woningen dateert uit een
bouwperiode tussen 1945-1990 en heeft gemiddeld
een lagere WOZ-waarde (209.635) dan op andere
plekken in Nederland (230.000).42 Met het oog op
de energietransitie en de toekomstbestendigheid
heeft een groot deel van de woningvoorraad
en woonomgeving de komende jaren dus een
kwaliteits- en verduurzamingsslag nodig. In
combinatie met de vergrijzing en de toename van de
eenpersoonshuishoudens zal de regio de komende

jaren naar verwachting een groeiende behoefte aan
betaalbare toekomstbestendige woonruimten voor
eenpersoonshuishoudens kennen.
Kansen in een goed verbonden regio
Grenzend aan Zuid-Holland, Zeeland en België heeft
de Brabantse Wal een kansrijke uitgangspositie voor
een aantrekkelijk woon-werkklimaat. Momenteel
resulteren de strategische ligging en vitale
infrastructuur in een uitstekende verbondenheid
met de buitenwereld. De bovenstaande
ontwikkelingen roepen echter vragen op over de
toekomstbestendigheid van deze uitgangspositie.
Kansen liggen in het laten landen van de
multimodale economische kracht in de regio.
Hiervoor verdient inbedding en verbinding met de
'haarvaten' van de regio aandacht. Dit is nodig om
jong talent - het arbeidspotentieel van de toekomst te binden aan de regio. Goede fysieke verbindingen
binnen een efficiënt fijnmazig netwerk maken het
voor jonge werknemers aantrekkelijker om toch
hun stage of eerste baan te zoeken bij een van de
werkgevers in de regio. De oprichting van hubs
als Delta Agrifood Business, de Green Chemistry
Campus en Aviolanda zet de koers al uit om dit
vorm en inhoud te geven. Dit alleen is niet genoeg.
Naast fysieke verbindingen zijn een aantrekkelijke
woonomgeving en keuze in recreatiemogelijkheden
essentieel. Want, het (economische) bestaansrecht
van de Brabantse Wal hangt toch voor een groot
deel af van de mensen die er wonen. Willen mensen
graag wonen in de Brabantse Wal? Wat is hun
baanperspectief, en dat van hun partner?

als winkels, ziekenhuizen en cultuur voor extra
werkgelegenheid dichtbij de Brabantse Wal. Dit is
nodig, gezien de 'banenpolarisatie' in Noord-Brabant
en dus het verdwijnen van werkgelegenheid voor
middelbaar opgeleide werknemers. Omgekeerd
kan de Brabantse Wal inzetten op het bieden van
aantrekkelijke woonmilieus voor mensen die werken
in de stad Antwerpen en een rustige rustieke
woonomgeving zoeken. Zeker de gemeente
Woensdrecht kan profiteren van de nabijheid van de
grens, met een ligging ruim binnen een straal van 50
km van Antwerpen.
Met het oog op het aantrekken van
arbeidspotentieel en kennis, het binden van WestBrabantse jonge mensen aan de regio, het mobiel
houden van ouderen, en het toegankelijk houden
van voorzieningen biedt een uitgebreid en fijnmazig
netwerk een kansrijke oplossingsrichting. Mobiliteit
op afroep of concepten als 'Mobility as a Service'
en een veilig en uitgebreid fiets- en e-bike netwerk
dragen bij aan een betere onderlinge bereikbaarheid
van de kernen en het buitengebied. Door fietsroutes
te verbinden met het huidige openbaar vervoer
netwerk, en gebruik te maken van bijvoorbeeld
deelfietsen, -scooters en -auto's, zijn ook de op
afstand gelegen bedrijventerreinen en werklocaties
beter bereikbaar.

Kansen liggen in het perspectief van de grensregio
en dus de verbinding met België. De nabijheid
van de stad Antwerpen maakt dat de Brabantse
Wal kan profiteren van een aantal stedelijke
voorzieningen en werkgelegenheid in Antwerpen.
Het biedt een nieuw perspectief voor de grote
vraag naar arbeidspotentieel en kennis. Zeker
met de toekomstige uitbreiding van de haven van
Antwerpen, waarbij in 2026 de containercapaciteit
bijna verdubbelt. Dit zorgt naast extra voorzieningen

41 Provincie Noord-Brabant, Het PON, S Telos. (2018). Monitor Sociale veerkracht 2018 (Nr. 18-06). Provincie Noord-Brabant.
42 RIVM (2016) Goed ervaren gezondheid 2016. RIVM. Geraadpleegd van https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengezondheid.html
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West Brabant West

oōļ Bevolkingspiramides van de Brabantse Wal gemeenten, 2020
Beyofcingspiramide Bergen op Zoom
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De bevolkingspiramides tonen de man-vrouw verdeling naar leeftijd in 2020 in de drie Brabantse Wal gemeenten. Het grootste deel van de
bevolking bevindt zich in de categorie 45 tot 70, er is de komende jaren sprake van vergrijzing. De rode contouren rondom de bevolkingspiramides
geven de verwachte bevolkingssamenstelling voor 2040 weer, hierbij is geen man-vrouw verdeling gemaakt. De verwachting is dat in 2040 het
aandeel van de bevolking 65-plussers is gestegen van 22^ in 2020 naar ruim 28^. Bron: CBS, 2020

Verspreid over de regio zijn diverse transportverbindingen tussen de steden en
economische knooppunten Rotterdam en Antwerpen aangelegd. De snelweg A4 doorkruist
de Brabantse Wal en is samen met de oostelijk gelegen A16 de belangrijkste transportroute
tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. De snelweg A58 vormt de verbinding
tussen Oost- en West-Brabant. De spoorlijn die Roosendaal en de rest van Nederland met
Zeeland verbindt, stopt in Bergen op Zoom. Dit is direct het enige treinstation van deze
regio. De binnenvaart tussen Rotterdam en Antwerpen is afhankelijk van de sluiscomplexen
Volkerak, ten noorden van Dinteloord, en de Kreekraksluizen ten westen van Hoogerheide.
Ook loopt er tussen Rotterdam en Antwerpen een bundel aan pijpleidingen voor onder
andere het transport van aardgas en aardolie dwars door de Brabantse Wal (zie kaarbeeld
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Momenteel behoort Brabantse Wal ten opzichte van de gehele provincie Noord Brabant,
tot de regio’s waar de kans op werk het laagst is (78,1yo-80,6y0)(zie figuur 18).
In 2018 waren er 13.388 arbeidsmigranten werkzaam in de regio West-Brabant West. Dit
is 14,6^0 procent van het totaal aantal arbeidsmigranten in Brabant (PON, 2020). Het gaat
hierbij voornamelijk om arbeiders uit Oost-Europa, die werkzaam zijn in de agrarische en
logistieke sector. Daarnaast is er rondom Steenbergen een tuinbouwcluster waar veel
arbeidsmigranten werkzaam zijn. Opvallend is ook dat Steenbergen in de top tien van
Brabantse gemeenten staat met de meesten BRP-ingeschreven arbeidsmigranten (PON,
2020). Dit is te verklaren door de vestiging van Stella Maris in de regio, een woonlocatie
voor arbeidsmigranten uit de regio gevestigd in een voormalig klooster. Ten opzichte
van de rest van Noord-Brabant zijn de arbeidsmigratie cijfers niet opvallend hoog. Zo ligt
het percentage in de regio Eindhoven bijvoorbeeld op 22,3^» en in de regio Noord-Oost
Brabant op 22,1^» (zie figuur 14). De komst van arbeidsmigranten vraagt onder andere
om een aangepaste kijk op huisvesting en een flexibele woningmarkt. Een deel van de
arbeidsmigranten gaat misschien terug naar het thuisland, maar een deel kiest wellicht
voor een permanente vestiging.

Naast economische ontwikkelingen spelen er ook demografische opgaven in de Brabantse
Wal.
« Het is de verwachting dat het totaal aantal inwoners in de Brabantse Wal tussen 2020 en
2040 licht toeneemt met 5^». Het aantal huishoudens stijgt daarnaast ook met zo’n 7^»
waardoor er naar verwachting in de periode tot aan 2040 nog zo’n circa 4.300 woningen
extra nodig zijn in de regio. De stijging zit met name in het aantal kleinere en oudere
huishoudens (zie figuur 10).
« De regio kent een relatief hoge grijze druk (aandeel 65* t.o.v. 20-64 jarigen): 39,3 ten
opzichte van 33,1 in Nederland (zie figuur 9). De groep met het potentieel werkende deel
van de bevolking (20-64 jarigen) vangt de lasten op van de vergrijzing. In de Brabantse
Wal is de prognose dat het aantal 65-plussers tot 2040 zal toenemen met ruim 32^»
terwijl de potentiële beroepsbevolking in deze periode naar verwachting afneemt met
ongeveer 12^» (Provincie Noord-Brabant, 2020).
« Prognoses laten zien dat de ’dubbele vergrijzing’ eveneens sterk zal toenemen:
ouderen maken niet alleen een groter deel uit van de totale bevolking, ook het aandeel
75-plussers, de groep die steeds meer hulpbehoevend wordt, neemt binnen de groep
65-plussers tussen 2020 en 2040 met ruim 70^» toe (zie figuur 9).
« Een parallelle ontwikkeling hieraan is de ’stedelijke kleefkracht’ (Brabant Kennis,
2019), ofwel de trek naar de grote (Brabantse) steden die populair is onder vooral
hoogopgeleide jongeren. Dit zorgt voor ’ruimtelijke ongelijkheid’ en is bepalend
voor streeksteden als Bergen op Zoom (Ponds, Marlet en van Woerkens, 2016). Het
percentage hoger opgeleiden in 2018 in de regio Brabantse wal ligt op 21,5^», lager dan
het gemiddelde van 27,2^» in Brabant en 30,9^» in Nederland.
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Logistieke bedrijven zoals DHL en Bleckmann benutten de gunstige positie op de Rijn
Alpen corridor. Samen zetten zij zo’n 900 banen in de regio weg (Stec, 2020). Aan de
rand van de regio, ten westen en ten oosten van Bergen op Zoom hebben zogenoemde
’logistieke dozen’ in de loop der jaren voet aan de grond gekregen. Momenteel zijn dit
acht loodsen van 20.000-40.000 vierkante meter en drie loodsen van meer dan 40.000
vierkante meter (zie kaartbeeld links). Qua locatiekeuze voor deze bedrijfshallen biedt
de Brabantse Wal goede randvoorwaarden. De optimale infrastructurele verbindingen
- multimodale knooppunten - vormen hiervoor de basis. De toekomst van deze
bedrijfshallen staat echter onder druk. Ze worden gezien als grootverbruikers van
landschap en als infrastructuur die een claim doen op schaarse ruimte.
In totaal kent de regio 48.700 arbeidsplaatsen (zie figuur 17). Fokker in Woensdrecht
zorgt met haar innovatieve vliegtuigindustrie voor zo’n 380 banen (Stec, 2020).
De vliegbasis Aviolanda biedt werkgelegenheid aan ongeveer 2.000 medewerkers
(Aviolanda, 2019). Aviolanda is het lucht- en ruimtevaart innovatiecentrum in
Woensdrecht. Dit centrum is onder meer de plek voor de ontwikkeling van de F-35, maar
ook van drones.
De zorgsector is met ruim 8.300 banen (18^» van het totaal) de grootste in de regio (LISA,
2018). Dit komt door de vestiging van het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom. Naast de
zorgsector zorgen de groot- en detailhandel met 17,5^» en de industrie met 16^» voor de
meeste banen in deze regio (LISA, 2018).
Landelijk zien we een trend dat banen in het middensegment verdwijnen(
’baanpolarisatie’) door een toenemende flexibiliteit, internationalisering en
automatisering. Kijkend naar de huidige werkzame beroepsbevolking in de Brabantse
Wal zien we dat het grootste deel van de bevolking een middelbaar opleidingsniveau
heeft: 22^» van de bevolking heeft een laag opleidingsniveau, 46^» een middelbaar
opleidingsniveau en 32^» een hoog opleidingsniveau (CBS/EBB bewerking ABF Research,
2020). Wanneer werkgelegenheid in het middensegment verdwijnt, betekent dit iets voor
de kans op werk voor een groot deel van de inwoners van de Brabantse Wal de komende
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0İ Huishoudensprognose Brabantse Wal gemeenten naar

OV bereikbaarheidsindex per 500 x 500 m

Cultuurtypen in West-Brabant en NL

leeftijd en type, 2020-2040

I

I

1

I

i

1

i

š

1

i

1

I

S

□ lt2p huishoudens tot 30 jaar Qn^p huishoudens 45-65 jaar
□ 1+2P huishoudens 30-45 jaar
U2p huishoudens 65-75 jaar

1 İ i

1

i

!

i

1

(slecht)

Q 1*2p huishoudens W5 jaar
□3ezinnen

De grafiek toont de verwachte huishoudensprognose voor de Brabantse Wal gemeenten
naar leeftijd en type over de periode 2020 tot 2040. Wat opvalt is dat het aantal oudere 1
en 2 persoonshuishoudens (75 jaar en ouder) naar verwachting sterk toeneemt. Verder
zien we een lichte stijging van het aantal 1 en 2 persoonshuishoudens in de leeftijd van
65 tot 75 jaar. De jongere kleine huishoudens (tot 45 jaar) nemen naar verwachting af.
Bron: Provincie Noord-Brabant, 2020.

Ontwikkeling binnen en buitenlands migratiesaldo per
gemeente in de periode 2010-2018

Het kaartbeeld toont de OV bereikbaarheidsindex i basis van 500 x 500 m. De score i
bepaald aan de hand van de PTAL score. Dit is een maatstaf om de ontsluitingskwaliteit
per openbaar vervoer te bepalen. Hoe hoger de score, hoe beter de ontsluitingskwaliteit.
Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht hebben respectievelijk een score van
3,38, 6,51 en 2,96, . Lager dan het Nederlandse gemiddelde van 7,82. Bron: Crow platform,
2019.

4İ Ingezeten en werkzame arbeidsmigranten Noord-Brabant

Werkzame beroepsbevolking naar opleidingsniveau
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De grafiek toont de ontwikkeling van het binnen- en buitenlands migratiesaldo per
gemeente in de periode 2010-2018. Met name het buitenlands migratiesaldo in
Steenbergen is de afgelopen jaren hoog geweest. Dit is mogelijk te verklaren door de
vestiging van arbeidsmigranten. Woensdrecht en Steenbergen kenden de afgelopen
jaren een negatief binnenlands migratiesaldo, dat wil zeggen dat er meer mensen uit de
gemeente vertrokken, dan er zich vestigden.
Bron: CBS, 2018.

Woonaantrekkelijkheidsindex met en zonder grensbarrières
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De kaartbeelden tonen het aantal ingezetenen (boven) en werkzame (onder)
arbeidsmigranten in Noord-Brabant per gemeente. Wat opvalt op het bovenste
kaartbeeld is het hoge aantal ingezeten arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen
en Bergen op Zoom. Dit zijn arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland
verblijven. Het tweede kaartbeeld laat zien dat arbeidsmigranten vooral ook werkzaam
zijn in de grote steden in Noord Brabant. Bron: Het PON, 2020

Aantal banen naar sector in de Brabantse Wal gemeenten

Deze economische- en demografische ontwikkelingen staan in relatie tot
bereikbaarheidsvraagstukken binnen de regio. Werk, maar ook voorzieningen hebben om
goed te kunnen functioneren een bepaalde mate van bereikbaarheid nodig. Hier zien we de
volgende ontwikkelingen:
« De Brabantse Wal is een regio die leunt op de bereikbaarheid per auto, met maar een
kleine rol voor het openbaar vervoer (3,9^») (BUAS, 2019).
« Dit zien we onder andere terug in de ontsluitingskwaliteit-score van regio. Deze score
ligt in de Brabantse Wal lager dan gemiddeld in Nederland. Steenbergen, Bergen
op Zoom en Woensdrecht hebben respectievelijk een score van 3,38, 6,51 en 2,96,
tegenover 7,82 gemiddeld in Nederland (zie figuur 11).
« Opvallend is ook dat de meest frequente busverbindingen in de regio een noord-zuid
oriëntatie hebben (zie kaartbeeld links). Frequente verbindingen vanuit Steenbergen en
Woensdrecht naar bijvoorbeeld het intercity station van Roosendaal gaan allemaal via
Bergen op Zoom. Het treingebruik focust zich vooral op de langere (regionale) afstanden
en is het sterkst richting de Randstad en in mindere mate naar andere grote steden in
Brabant zoals Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. De trein verzorgt naast verplaatsingen
voor onderwijsdoeleinden, ook verplaatsingen in het woon-werk verkeer (BUAS, 2019).
« Analyse van de bereikbaarheid laat zien dat er een mobiliteitsopgave ligt die betrekking
heeft op doelgroepen die niet veelvuldig gebruik kunnen maken van een auto. Dit geldt
voor jonge mensen, die vaak geen beschikking hebben over een eigen auto, maar ook
voor senioren.
Deze ontwikkelingen roepen verschillende vragen op:
« De demografische transitie vraagt duidelijk om aandacht voor de ouderen van de
toekomst en brengt leefbaarheidsvraagstukken met zich mee. Wat betekent dit voor
de woningmarkt, het voorzieningenniveau in de kernen, het slechten van sociaaleconomische verschillen, de ‘fijnmazige' bereikbaarheid en het leveren van de
benodigde zorg- en welzijnsvoorzieningen?
« Arbeidsmigranten zijn hard nodig voor economische vitaliteit van de regio. Op welke
manier kan hen perspectief geboden worden op het vlak van huisvesting, vervoer en
integratie?
« De Brabantse Wal is een goed verbonden regio en wordt zelfs gezien als
‘multimodale hub’. Wat betekent het denken in knooppunten en verbondenheid voor
toekomstbestendige fijnmazigheid bínnen de regio?

In deze tabel is de verdeling van de cultuurtypen over de
Brabantse regio's te zien. De verdeling van de cultuurtypen
in de vier regio's is vergelijkbaar. Wel zien we verschillen
tussen bijvoorbeeld West-Brabant en Noordoost-Brabant. In
West-Brabant ligt het accent op Gewoon Gezellig, maar ook
op Massal Midden. In Noordoost-Brabant scoort juist Rustig
Buitenleven ook relatief goed. In vergelijking met Nederland
(zie cirkeldiagram) scoort ligt het accent in West-Brabant
minder op Hip fe Happening en juist weer meer op Massaal
Midden. Bron: PON, 2020
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De grafiek laat de werkzame beroepsbevolking in de Brabantse Wal gemeenten
naar opleidingsniveau. Het grootste deel van de beroepsbevolking is middelbaar
opgeleid. Wanneer de landelijke trend van ‘baanpolarisatie' doorzet en banen in het
middensegment verdwijnen, betekent dit iets voor de kans op werk voor een groot
deel van de inwoners van de Brabantse Wal de komende jaren. De afgelopen jaren is de
hoogopgeleide werkzame beroepsbevolking licht gestegen. Tegelijkertijd vond er een
kleine daling van de laagopgeleide werkzame beroepsbevolking plaats.
Bron: Brabant Databank, 2020

^1 Gebieden met de grootste kans op werk sinds 1995

Kans op

De grafiek toont de woonaantrekkelijkheidsindex met (links) en zonder (rechts)
grensbarrières. Banen en voorzieningen over de grens zijn hierin meegeteld. De grafiek
laat bijvoorbeeld zien dat ook Bergen op Zoom (links op plek 48), zou profiteren van
het slechten van de grensbarrières. Zonder grensbarrières zou Bergen op Zoom in
theorie stijgen naar plek 43 in de woonaantrekkelijkheidsindex (rechts). Bron: Atlas voor
gemeenten, 2019.

De grafiek toont het aantal banen naar sector in de Brabantse Wal gemeenten. De
meeste banen bevinden zich in de zorgsector, groot- en detailhandel en de industrie.
Bron: LISA, 2018

De kaartbeelden tonen de gebieden in Noord-Brabant met de grootste kans op werk
sinds 1995. Hoe donkerder de kleur rood, hoe hoger de kans op werk. De kans op werk
is het totaal aantal banen dat vanuit een gemeente te bereiken is (inclusief werk in een
andere gemeente en buiten de provincie) ten opzichte van het totaal aantal mensen dat
in potentie voor deze baan op de markt is. Sinds 1995 is het gebied met de grootste kans
op werk verschoven van West-Brabant naar het zuidoosten van Brabant verschoven.
Bron: Atlas voor gemeenten op basis van CBS, 2019
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3. ENERGIEK LAN DSCH AP AAN HET WATER
Landschappelijk DNA
De Brabantse Walherbergt drietypen landschappen
met verschi llende cult uu rhisto risch e waard en.
De ordergrond heefr groter invloed gehad
op de ontwikkeling hiervan. Ten noorden van
Steenbergen en ten westen van Bergen op
Zoom bestaat de ondergrond uit zeeklei. De
oorspronkelijke veengrond is hier na een periode van
veenafgravingen en overstromingen aangetast door
de ree en veranderd in neekleL LaVer ik de grond
via inpoldering teruggewonnen en gereed gemaakt
voor agrarische productie. Nu ís hier, aan de voet
van de Brabantse Wal, een open polderlandschap te
vinden, met een herkenbare ruimtelijke skructuur van
rechte wegen en dijken en een strakke verkaveling
van dorpen, dijklinten en landbouwpercelen.
In de polders zijn nocj kreken te vinden, kleine
watergeulen die met hun loop nog herinneren aan
waar de vroegere gekijdengeulen liepen.
- ,' wf\

ŗr,

mĒaī

BERGEN OP ZOOM
♦VA,

ŕÒQťM*

De Wouwse Plant,
Mattemburg,

Bodem
Zware/lichte zavel S zware/lichte klei

WOENSDRECHT |

Zand, veen, moerig op zand, leem

Natuur&water
Natura2000
Naad van Brabant
Brabants Natuur netwerk NIEUW
Brabants Natuur netwerk BESTAAND

e Meer

Provinciale waterberging BESTAAND
Provinciale waterberging RESERVERING
Primaire en regionale waterkeringen

Even zuidelijker, ten westen van Bergen op Zoom,
beginnen de zandgronden. Ze lopen in zuidelijke
richking door tot aan de grens met België bij Putte
en in oostelijke richting dieper Noord-Brabank
n De overgang van de zeeklnigronden naar die
zandgronden is te herkennen aan de abrnpte reeks
duinen en nteilrand en . Deze steilrand is in het zuiden
no'n twintig meter hoog en wordt noordwaar-s
steeds lager - bij Bergen op Zo om is hij tien meter
hoog en b- Halsteren nog vijf. Hier achterliggende
duingebied bestaat veelal uit bossen, duinen en
kleinschalige landbouwpercelen Her zuidoosten van
de Brabatese Wa1 grenst aan Grenspark K;aim^iroir^^e?
Heide, sen geliefd ..^^rf^^^iegfrloi^d voov wandelarn
en fietsers. Ten oosten van Bergen op Zoom en
Steenbergeiv en ten westen van Roosendaal zijn
ook zmdgronden te vinden. Deze kennei een
ander karakter. Hier is her landschap licht golvend
en word r het doorkruist door des Roosend aalse
en Wouwse Beken en de oude turfvaarten die
stammen uit de tijd van de veenafgravingen.
Daarnaast heeft het gebied een sterk agrarisch
karakter met een grote verscheidenheid aan open
en besloten landschappen begrensd door kleine
dorpsgemeenschappen, bomenrijen ren bospercelen.

Een ander belangrijk kenmerk van de Brabantse
Wal is de Zuiderwaterlinie, een verdedigingslinie
uit de zeventiende eeuw. De Zuiderwaterlinie is
de langste aaneengeschakelde linie van forten,
vestingsteden en inundatiegebieden in Nederland.
In totaal maakten elf Brabantse vestingsteden
onderdeel uit van deze linie, waaronder Bergen
op Zoom en Steenbergen. Deze elementen zijn
onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed en
vormen een belangrijke toeristische trekpleister. In
Bergen op Zoom worden de restanten van een oude
vesting onderdeel van een nieuw museum over de
Zuiderwaterlinie als segment van een grootschalige
renovatie van de Zuiderwaterlinie.
Water: kracht en opgave
De regio Brabantse Wal gren st aan hirst water.
Daarmee vormt water een belangrijke verhaallijn voor
de regio. Maar binnen de regio zijn er verschillen in
de manier waarop de relatie tus sen land en wa ter
vorm krijgt. Ten zuidwesten van Bergen op Zoom
ligt het Markiezaatsmeer. De Markiezaatskade,
onderdeel van de Deltawerken, sluit dit deel van
de Oosterschelde af. Het Markiezaatsmeer is nu
een moeras-ecosysteem dat tot de belangrijkste
vogelnatuurgebieden van Nederland behoort.
Daarnaast trekt het nabijgelegen Zoommeer jaarlijks
veel watersporters en speelt het een belangrijke
rol in het recreatieve en toeristische profiel van de
regio. Op de grens tussen Brabant en Zeeland ligt
het Schelde-Rijnkanaal, onderdeel van de vaarroute
tussen Antwerpen en Rotterdam. Dit kanaal levert
een sterke bijdrage aan de strategische ligging - en
daarmee aan de economische positie - van de
regio. Ten noorden van de gemeente Steenbergen
ligt het Volkerak. Ook dit water werd als onderdeel
van de Deltawerken afgesloten van de zee en de
rivieren. Het idee was dat hier een natuurgebied
zou ontstaan, maar door gebrek aan stroming heeft
het Volkerak te lijden onder algenbloei. Dit zet de
waterkwaliteit ernstig onder druk; het water kan dan
niet gebruikt worden als zwemwater, maar ook niet
voor drinkwater of voor de landbouw.
De relatie m et het water i s door de g eschi edenis
heen steeds aan verandeving onderhevig.
Overstromingen leidden tot ingrepen om Ir et water

Afgekeurde dijken

Recreatie

31

Vakantieparken: vakantiehuisjes, stacaravans
Camping/Kampeerterrein: tenten, caravans,
campers
Fietsknooppuntennetwerk
Landelijke fietsroutes
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buiten de deur te houden - de hele regio grenst aan
primaire waterkeringen die overstromingen vanuit de
zee of grote rivieren helpen voorkomen. Tegelijkertijd
zien we, terugkijkend op de Deltawerken, dat (het
behoud van) een ecologisch gezond deltasysteem
ondergeschikt was aan veiligheid. Dit heeft geleid
tot allerlei onbedoelde negatieve consequenties
voor de ecologische waterkwaliteit in de voormalige
zeearmen - zoals de algengroei in het Volkerrak
illustreert. In het huidige Deltaprogramma is hier
veel meer aandacht voor, uiteraard naast het bieden
van bescherming tegen hoogwater en het zorgen
voor voldoende zoet water. Tegenwoordig wordt
de wateropgave veel breder en omvattender gezien
dan enkel het tegengaan van overstromingen.
Klimaatverandering speelt daarbij een belangrijke
rol. Periodes van langdurige droogte treden nu en
in de toekomst steeds vaker op - zoals de laatste
zomers al laten zien. Ook zal de zeespiegel verder
stijgen. Voor de Zuidwestelijke Delta, waar de
regio Brabantse Wal onderdeel van is, betekent dit
Vafīíll nil Op rí?

dat met name droogte en zout sterk van invloed
zullen zijn op landbouwgebieden en binnendijkse
natuurgebieden. 43
Landschap in verandering
Met de huidige klimaatscenario's lijken watertekorten
door droogte voor het Brabantse zeekleigebied en
de meeste binnendijkse natuur niet problematisch.44
Wel neemt in deze gebieden de kans op verdere
verzilting toe. Enerzijds door interne verzilting - zout
kwelwater dat naar de oppervlakte komt - anderzijds
door externe verzilting - indringend zeewater. In
tijden van droogte nemen de interne en externe
verzilting toe. Doordat er minder zoet water via de
rivieren naar zee stroomt, krijgt het zeewater een
lagere tegendruk. Als gevolg kan het zoute water
dieper landinwaarts stromen, maar ook doordat
er minder zoet water beschikbaar is voor het
'doorspoelen' van sloten met zoet water. Verzilting
legt grote beperkingen op aan de landbouw:

ýţfl Brabant
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Dit kaartbeeld toont de wateropgave in West-Brabant. Het
gebied op en rondom de 'Naad van Brabant' krijgt in de toekomst
te maken met een verzlitingsopgave. Enerzijds door interne
verzilting - zout kwelwater dat naar de oppervlakte komt anderzijds door externe verzilting - indringend zeewater. In tijden
van droogte neemt de interne en externe verzilting toe. Doordat
er minder zoet water via de rivieren naar zee stroomt, krijgt het
zeewater een lagere tegendruk waardoor het zoute water dieper
landinwaarts kan stromen, maar ook doordat er minder zoet
water beschikbaar is om sloten 'door te spoelen' met zoet water.
Bron: Panorama West Brabant, Zwarte Hond, 2019

gewassen die niet tegen zout kunnen, lopen
zoutschade op.

VöťZlrting van Hel gr oníl water Brabants Wal 2015

Voor de zandgronden in de Brabantse Wal is
verdroging juist een toenemend probleem. In
de agrarische gebieden zorgt een gebrek aan
grond- en oppervlaktewater ervoor dat er niet altijd
beregend kan worden. In natuurgebieden zoals de
Kalmthoutse Heide vergroot verdroging het risico op
heidebranden en een teruglopende biodiversiteit.
Daarnaast staat de herkenbaarheid van het
landschap van de Brabantse Wal in toenemende
mate onder druk. De strategische ligging heeft een
stuwende werking op ruimtelijke plannen op het
gebied van logistieke hallen, bedrijventerreinen en
infrastructuur, maar ook de plannen voor duurzame
energieopwekking hebben stevige invloed op
de landschappelijke kwaliteit. Mede door deze
ontwikkelingen raakte het natuurlijke landschap
versnipperd, wat eveneens een negatief effect
heeft op de biodiversiteit. Het Natuurnetwerk
Nederland streeft ernaar de Nederlandse natuur
weer met elkaar te verbinden en zo de huidige
biodiversiteit in tact te houden en waar mogelijk
te herstellen. Door nieuwe natuurgebieden aan te
leggen, landbouwgebieden te transformeren tot
hybride natuurgebied en deze gebieden aan te laten
sluiten op huidige natuurgebieden - zoals Natura2000 - wordt er weer gehoopt op herstel. Ook
wordt hier nadrukkelijk gezocht naar innovatie. Een
mooi voorbeeld is het zuiveringsproject De Steertse
Heide. Hier is op grote schaal een ijzerzandfilter
aangelegd, voor het eerst ter wereld. Dit zuivert het
water van het landbouwgebied De Steertse Heide,
net over de grens in België, voordat het naar De
Groote Meer stroomt, een van de grootste vennen in
Nederland.

Op dit kaartbeeld is diepte van de grens tussen zoet en brak
grondwater af te lezen.Voor bijna de gehele Brabantse Wal geldt
dat deze grens ligt op 100 meter of dieper. Aan de noordkant
van Steenbergen en aan de westkant van Woensbergen ligt
deze grens minder diep onder het maaiveld. Deze kleigebieden
hebben hogere kans op verdere verzilting in de toekomst
en zullen hoogstwaarschijnlijk in de toekomst meer moeite
moet doen om de zoetwatervoorraad op peil te houden. Bron:
Deltares, 2015.

Hiîtċû ūroagl a stress Brabantse Wal 2050

Dit kaartbeeld toont het risico op droogte stress in 2050.
Hierop is te zien dat vooral de zandgronden - waaronder de

Deze kaart toont waar en in welke mate kwel (uittredend
grondwater) en infiltratie aanwezig is. Op het kaartbeeld is te
zien dat dit het geval is aan de randen van de Brabantse Wal.
Het stroomt daar naar toe vanuit de hoger gelegen gebieden. De
kwel is ook te zien ter plaaste van de 'Naad van Brabant. Bron:
Klimaateffectenatlas, 2020

43 Greft-van Rossum, J. G. M., et al.. (2012). Droogte, verzilting en binnendijkse natuur in de Zuidwestelijke Delta (Nr. 2303). Alterra WUR.
https://edepot.wur.nl/212319
44 RBW. Klimaatatlas West-Brabant.
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De grafiek toont de top 10 vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders
in 2018. Nederlanders gaan voornamelijk wandelen voor
hun plezier. Op de tweede plek staat uit eten gaan. Ook
scoort recreëren (zonnen, barbecueën, picknicken e.d.)
hoog. De Brabantse Wal biedt - door haar diverse palet aan
mogelijkheden om vrije tijd te besteden - ruimte aan veel
van de bovengenoemde vrijetijdsactiviteiten. Versterking van
deze mogelijkheden levert kansen op voor de toekomst. Bron:
Trendrapportage toerisme, recreatie en vrijetijd, 2019.

Toerisme en recreatie
De belangrijkste toeristische trekkers van de
Brabantse Wal leunen op het landschap en
het cultuurhistorisch erfgoed. De variatie in
zandverstuivingen, bossen, polders, heide en
overgangen tussen zoet en zout water maakt de
regio uiterst divers in haar verschijning. Binnen
de regio zijn er onderscheidende verschillen:
Steenbergen trekt wandelaars, fietsers en
waterrecreatie met zijn open polders, kreken en
waterlopen, Bergen op Zoom met zijn historisch
karakter, brandpunt van de Zuiderwaterlinie en
uitgebreide horecavoorzieningen, en Woensdrecht
met zijn natuur, landgoederen en wandel- en
fietsroutes in het Grenspark Kalmthoutse Heide. De
regio biedt hiermee een compleet aanbod met veel
vrijetijdsactiviteiten die Nederlanders waarderen.
Op verschillende manieren wordt gewerkt aan
het onderstrepen en versterken van de identiteit
van de Brabantse Wal. Als onderdeel van het
investeringsprogramma Landschappen van Allure
zijn bijvoorbeeld forten van de Zuiderwaterlinie in

Zoals in de cirkeldiagram is te zien, heeft dagrecreatie in WestBrabant de grootste economische impact (88X). De staafdiagram
toont hoe deze dagrecreatie ingevuld wordt. Uit eten gaan,
winkelen en terrasbezoek staan in de top 3. Daaarnaast
wandelen en fiesten bezoekers graag. Bron: Factsheet WestBrabant Vrijetijdssector in cijfers, 2013

ere hersteld, is de recreatieve poort Steenbergen
uitgevoerd inclusief een gloednieuwe jachthaven,
maar is ook de turfvaart De Zoom versterkt,
waardoor robuustere groenblauwe verbindingen
tussen stad en land ontstaan en tegelijkertijd het
turfverleden afleesbaar wordt.45 Daarnaast zijn er
nog de verschillende watergebieden, zoals het
Zoommeer en het Volkerak, die - van natuur tot
watersport - een sterke aantrekkingskracht hebben.
Al met al heeft de Brabantse Wal op het gebied van
recreatie een heel compleet aanbod.
Voor de gehele regio West-Brabant geldt dat de
economische impact vooral gemaakt wordt door
dagrecreatie (88%). Deze dagen worden ingevuld
door gebruik van horeca, winkelen en wandelen of
fietsen. Een kleine 2% van de banen in de Brabantse
Wal bevindt zich in de vrijetijdssector, hierin is de
horeca niet meegerekend.46 Opvallend is dat het
aantal banen in de vrijetijdssector en toerisme afnam
met 3% over de periode 2012-2018. In Nederland
groeide deze met 1^.47 Van het totaal aantal banen
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De twee cirkeldiagrammen tonen het aantal banen en aantal
vestigingen in de recreatieve en toeristische sector in de
Brabantse Wal gemeenten. Bergen op Zoom heeft duidelijk
het grootste aantal banen (69X) en vestigingen (64X) in de
recreatieve en toeristische sector. Bron: USA, 2019

in de recreatie- en toerisme branche bevinden zich
in Bergen op Zoom veruit de meeste banen (69%).
Dit is te verklaren door het aantal vestigingen in
de recreatieve en toeristische sector die in deze
gemeente ook het grootst is, namelijk 64%.48

De grafiek toont de uitkomsten van een onderzoek naar
de vitaliteit van de gehele provincie Noord-Brabantse
vakantieparken. Volgens het onderzoek bevinden zich in de regio
West-Brabant geen verblijfsrecreatie plaatsen in de landelijke top.
Ook bevinden zich in West-Brabant veel verouderde terreinen.
Het 'minst vitale segment' (niet vitaal en vergane glorie) is relatief
het sterkst vertegenwoordigd in West Brabant (34X in totaal).
Bron: ZKA, 2018

Wel valt op dat de aantrekkelijkheid en vitaliteit van
vakantieparken in Noord-Brabant onder druk staan.
Een aanzienlijk deel van deze locaties worstelt met
hun onderscheidend vermogen en kennen een
eenzijdig en verouderd aanbod.49 Daarnaast kent
de regio relatief veel jaarplaatsen. Dit verhoudt zich
steeds lastiger tot het toenemend aantal regionale
bezoeken van dagjesmensen. Aan de andere kant
zorgt de stijgende druk op de woningmarkt voor een
ander gebruik van vakantiewoningen in de regio.
Circa 40% van de recreatieve vakantieparken in
West-Brabant zegt huurders met een niet-recreatief
oogmerk onderdak te bieden. Dit geldt onder andere
voor woningzoekenden en arbeidsmigranten.51

45 Provincie Noord-Brabant. (2019). Landschappen van Allure. Geraadpleegd van https://viewer.wepublish.com/landschappen-vanallure?singlepage^rue
46 Lisa, bewerking ABF Research. (2019). Werkgelegenheid - Banen - Aantallen 2019 - Gemeenten Noord-Brabant [Dataset]. Provincie
Noord-Brabant.
47 CBS (2018) Statline. in: BeBright en Rabobank. (2020). Regioscan West-Brabant West.
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48 Lisa, bewerking ABF Research. (2019). Werkgelegenheid - Banen - Aantallen 2019 - Gemeenten Noord-Brabant [Dataset]. Provincie
Noord-Brabant.
49 ZKA Leisure Consultants. (2018, oktober). Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant. Geraadpleegd
van http://onderzoeksbank.brabant.nl/onderzoeksbank/onderzoek/vitaliteitsonderzoek-verblijfrecreatie-noord-brabant
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Zoals in de cirkeldiagram is te zien, heeft dagrecreatie in West-Brabant de grootste
economische impact (88?í). De staafdiagram toont hoe deze dagrecreatie ingevuld
wordt. Uit eten gaan, winkelen en terrasbezoek staan in de top 3. Daaarnaast wandelen
en fiesten bezoekers graag. Bron: Factsheet West-Brabant Vrijetijdssector in cijfers, 2013
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De Brabantse Wal herbergt drie typen landschappen met verschillende
cultuurhistorische waarden. De ondergrond heeft grote invloed gehad op de
ontwikkeling hiervan.
* Ten noorden van Steenbergen en ten westen van Bergen op Zoom bestaat de
ondergrond uit zeeklei. Hier is een open polderlandschap te vinden dat zich
kenmerkt door een ruimtelijke structuur van rechte wegen en dijken en een strakke
verkaveling van dorpen, dijklinten en landbouwpercelen. In de polders zijn nog
kreken te vinden: kleine watergeulen die met hun loop nog herinneren aan de
vroegere getijdengeulen die hier liepen (zie kaartbeeld links).
* Even zuidelijker, ten westen van Bergen op Zoom, beginnen de zandgronden.
Ze lopen in zuidelijke richting door tot aan de grens met België bij' Putte en in
oostelijke richting dieper Noord-Brabant in. De overgang van de zeekleigronden
naar de zandgronden is te herkennen aan de abrupte reeks duinen en steilranden.
Deze steilrand is in het zuiden zo'n twintig meter hoog en wordt noordwaarts
steeds lager - bij Bergen op Zoom is hij nog tien meter hoog en bij Halsteren nog
vijf (zie figuur 28). Het achterliggende duingebied bestaat veelal uit bossen, duinen
en kleinschalige landbouwpercelen. Het zuidoosten van de Brabantse Wal grenst
aan Grenspark Kalmthoutse Heide, een geliefd recreatiegebied voor wandelaars en
fietsers (zie kaartbeeld links).
* Ten oosten van Bergen op Zoom en Steenbergen en ten westen van Roosendaal
zijn ook zandgronden te vinden. Deze kennen een ander karakter. Hier is het
landschap licht golvend en wordt het doorkruist door de Roosendaalse en Wouwse
Beken en de oude turfvaarten die stammen uit de tijd van de veenafgravingen.
Daarnaast heeft het gebied een sterk agrarisch karakter met een grote
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verdedigingslinie uit de zeventiende eeuw. De Zuiderwaterlinie is de langste
aaneengeschakelde linie van forten, vestingsteden en inundatiegebieden in
Nederland. In totaal maakten elf Brabantse vestingsteden onderdeel uit van deze
linie, waaronder Bergen op Zoom en Steenbergen. Deze elementen zijn onderdeel
van het Nederlands cultureel erfgoed en vormen een belangrijke toeristische
trekpleister. In Bergen op Zoom worden de restanten van een oude vesting
onderdeel van een nieuw museum over de Zuiderwaterlinie als onderdeel van een
grootschalige renovatie van de Zuiderwaterlinie (zie kaartbeeld links).
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» Met de huidige kiimaatscenario’s lijken watertekorten door droogte voor het
Brabantse zeekleigebied en de meeste binnendijkse natuur niet problematisch
(Van der Greft-van Rossum e.a., 2012). Wei neemt in deze gebieden de kans op
verdere verziitingtoe. Enerzijds door interne verziiting (zout kwelwater dat naar
de oppervlakte komt) anderzijds door externe verziiting (indringend zeewater),
in tijden van droogte nemen de interne en externe verziiting toe. Doordat er

Natuur&water
Natura2000
Naad van Brabant
Brabants Natuur netwerk NIEUW
Brabants Natuur netwerk BESTAAND
Provinciale waterberging BESTAAND
Provinciale waterberging RESERVERING
Primaire en regionale waterkeringen
Afgekeurde dijken
Recreatie
Vakantieparken: vakantiehuisjes, stacaravans
Camping/Kampeerterrein: tenten, caravans,
campers
Fietsknooppuntennetwerk
Landelijke fietsroutes
Jachthaven
Grensnatuurpark: Kalmhoutse heide
Cultuurhistorie
Ríjksmonumenten

De grafiek toont de top 10 vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders in 2018. Nederlanders
gaan voornamelijk wandelen voor hun plezier. Op de tweede plek staat uit eten gaan. Ook
scoort recreëren (zonnen, barbecueën, picknicken e.d.) hoog. De Brabantse Wal biedt
- door haar diverse palet aan mogelijkheden om vrije tijd te besteden - ruimte aan veel
van de bovengenoemde vrijetijdsactiviteiten. Versterking van deze mogelijkheden levert
kansen op voor de toekomst. Bron: Trendrapportage toerisme, recreatie en vrijetijd, 2019.
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minder zoet water via de rivieren naar zee stroomt, krijgt het zeewater een lagere
tegendruk waardoor het zoute water dieper landinwaarts kan stromen, maar ook
doordat er minder zoet water beschikbaar is om sloten ‘door te spoelen’. Verzilting
legt grote beperkingen op aan de landbouw: gewassen die niet tegen zout kunnen,
lopen zoutschade op (zie figuren 24, 26, 27, 28).
Voor de zandgronden in de Brabantse Wal is verdroging juist een toenemend
probleem. In de agrarische gebieden zorgt een gebrek aan grond- en
oppervlaktewater ervoor dat er niet altijd beregend kan worden. In natuurgebieden
zoals de Kalmthoutse Heide vergroot verdroging het risico op heidebranden en een
teruglopende biodiversiteit.
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De belangrijkste toeristische trekkers van de Brabantse Wal leunen op het landschap
en het cultuurhistorisch erfgoed. De variatie in zandverstuivingen, bossen, polders,
heide en overgangen tussen zoet en zout water maakt de regio uiterst divers in haar
verschijning. Binnen de regio zijn er onderscheidende verschillen;
* Steenbergen met zijn open polders, kreken en waterlopen die wandelaars en
fietsers aantrekken en recreatie op het water, Bergen op Zoom met zijn historisch
karakter, brandpunt van de Zuiderwaterlinie en uitgebreide horecavoorzieningen,
en Woensdrecht met zijn natuur, landgoederen en wandel- en fietsroutes in het
Grenspark Kalmthoutse Heide. Al met al heeft de Brabantse Wal op het gebied van
recreatie een heel compleet aanbod.
* Voor de gehele regio West-Brabant geldt dat de economische impact vooral
gemaakt wordt door dagrecreatie (88/). Deze dagen worden ingevuld door
gebruik van horeca, winkelen en wandelen of fietsen (zie figuur 19).
* Een kleine 2/ van de banen in de Brabantse Wal bevindt zich in de vrijetijdssector,
hierin is de horeca niet meegerekend (LISA, 2019). Van het totaal aantal banen in
de recreatie- en toerisme branche bevinden in Bergen op Zoom veruit de meeste
banen (69/). Dit is te verklaren door het aantal vestigingen in de recreatieve en
toeristische sector die in deze gemeente ook het grootst is (64/) (zie figuur 20).

23 Aantal buitenlandse gasten in Nederland 2015 - 2017

Bos en heide Midden-NL
Watersportgebieden
Bos en heide Zuid-NL
De grafiek toont de ontwikkeling van het aantal buitenlandse gasten in Nederland naar
toeristische regio's. De Brabantse Wal kent naast bos en heide ook watersportgebieden.
We zien onder meer een toename van buitenlandse gasten in de bos- en heidegebieden
in Zuid-Nederland ^17?í). Na een daling in 2016 nam in 2017 het aantal buitenlandse
gasten in watersportgebieden weer toe (11,5^). Bron: Trendrapportage toerisme,
recreatie en vrijetijd, 2019.

10 Kwel en infiltratie Brabantse Wal 2020

25İ Risico droogtestress Brabantse Wal 2050

De grafiek toont de uitkomsten van een onderzoek naar de vitaliteit van de gehele
provincie Noord-Brabantse vakantieparken. Volgens het onderzoek bevinden zich in de
regio West-Brabant geen verblijfsrecreatie plaatsen in de landelijke top. Ook bevinden
zich in West-Brabant veel verouderde terreinen. Het ‘minst vitale segment' (niet vitaal en
vergane glorie) is relatief het sterkst vertegenwoordigd in West Brabant (34^ in totaal).
Bron: ZKA, 2018

14 Verzilting op de Naad van Brabant

Dit kaartbeeld toont de wateropg
West-Brabant. Het gebied op en rondom de
‘Naad van Brabant' krijgt in de toekomst te maken met een verzlitingsopgave. Enerzijds
door interne verzilting - zout kwelwater dat naar de oppervlakte komt - anderzijds door
externe verzilting - indringend zeewater. In tijden van droogte neemt de interne en
externe verzilting toe. Doordat er minder zoet water via de rivieren naar zee stroomt,
krijgt het zeewater een lagere tegendruk waardoor het zoute water dieper landinwaarts
kan stromen, maar ook doordat er minder zoet water beschikbaar is om sloten ‘door te
spoelen' met zoet water. Bron: Panorama West Brabant, Zwarte Hond, 2019
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27 Verzilting van het grondwater Brabantse Wal 2015

Diepte van de
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zoet en brak
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De relatie met het water is door de geschiedenis heen steeds aan verandering
onderhevig.
* Overstromingen leidden tot ingrepen om het water buiten de deur te houden de hele regio grenst aan primaire waterkeringen die overstromingen vanuit de
zee of grote rivieren helpen voorkomen. Tegelijkertijd zien we, terugkijkend op
de Deltawerken, dat (het behoud van) een ecologisch gezond deltasysteem
ondergeschikt was aan veiligheid. Dit heeft geleid tot allerlei onbedoelde negatieve
consequenties voor de ecologische waterkwaliteit in de voormalige zeearmen zoals de algengroei in het Volkerak illustreert.
* In het huidige Deltaprogramma is hier veel meer aandacht voor.Periode van
langdurige droogte treden nu en in de toekomst steeds vaker op - zoals de laatste
zomers al laten zien (zie figuur 24). Ook zal de zeespiegel verder stijgen. Voor de
Zuidwestelijke Delta, waar de regio Brabantse Wal onderdeel van is, betekent dit
dat met name droogte en zout sterk van invloed zullen zijn op landbouwgebieden
en binnendijkse natuurgebieden (Van der Greft-van Rossum e.a., 2012) (zie figuren
24, 26, 27, 28).

moerig op zand, leem

De twee cirkeldiagrammen tonen het aantal banen en aantal vestigingen in de
recreatieve en toeristische sector in de Brabantse Wal gemeenten. Bergen op Zoom
heeft duidelijk het grootste aantal banen (69^) en vestigingen (64^) in de recreatieve
en toeristische sector. Bron: LISA, 2019

Overig Nederland
Bos en heide Noordoost
NL

verscheidenheid aan open en besloten landschappen begrensd door kleine
dorpsgemeenschappen, bomenrijen en bospercelen (zie kaartbeeld links).
» Een ander belangrijk kenmerk van de Brabantse Wal is de Zuider waterlinie, een

De regio Brabantse Wal grenst aan het water. Daarmee vormt water een belangrijke
verhaallijn voor de regio. Maar binnen de regio zijn er verschillen in de manier waarop
de relatie tussen land en water vorm krijgt.
* Ten zuidwesten van Bergen op Zoom ligt het Markiezaatsmeer. De
Markiezaatskade, onderdeel van de Deltawerken, sluit dit deel van de
Oosterschelde af. Het Markiezaatsmeer is nu een moeras-ecosysteem dat tot de
belangrijkste vogelnatuurgebieden van Nederland behoort. Daarnaast is er het
nabijgelegen Zoommeer dat jaarlijks veel watersporters trekt en een belangrijke rol
speelt in het recreatieve en toeristische profiel van de regio.
* Op de grens tussen Brabant en Zeeland ligt het Schelde-Rijnkanaal, onderdeel van
de vaarroute tussen Antwerpen en Rotterdam, dat een sterke bijdrage levert aan
de strategische ligging - en daarmee aan de economische positie - van de regio.
* Ten noorden van de gemeente Steenbergen ligt het Volkerak. Ook dit water werd
als onderdeel van de Deltawerken afgesloten van de zee en de rivieren. Het idee
was dat hier een natuurgebied zou ontstaan, maar het gebrek aan stroming zorgt
ervoor dat het Volkerak te lijden heeft onder algenbloei. Dit zet de waterkwaliteit
ernstig onder druk; het water kan dan niet gebruikt worden als zwemwater, maar
ook niet voor drinkwater of voor de landbouw.

Aantal vestigingen recreatie en
toerisme Brabantse Wal
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Dit kaartbeeld toont het risico op droogte stress in 2050. Hierop is te zien dat vooral de
zandgronden - waaronder de Kalmhoutse Heide - te maken krijgen met droogte opgaven.
Bron: Klimaateffectenatlas, 2020

» Wat opvalt is dat de aantrekkelijkheid en vitaliteit van vakantieparken onder druk
staat. Een aanzienlijk deei van deze locaties worstelt met hun onderscheidend
*
*

Deze kaart toont waar en in welke mate kwel (uittredend grondwater) en infiltratie
aanwezig is. Op het kaartbeeld is te zien dat dit het geval is aan de randen van de
Brabantse Wal. Het stroomt daar naar toe vanuit de hoger gelegen gebieden. De kwel is
ook te zien ter plaaste van de ‘Naad van Brabant’. Bron: Klimaateffectenatlas, 2020

50 - 100
> 100
Op dit kaartbeeld is diepte van de grens tussen zoet en brak grondwater af te lezen.
Voor bijna de gehele Brabantse Wal geldt dat deze grens ligt op 100 meter of dieper. Aan
de noordkant van Steenbergen en aan de westkant van Woensbergen ligt deze grens
minder diep onder het maaiveld. Deze kleigebieden hebben hogere kans op verdere
verzilting in de toekomst en zullen hoogstwaarschijnlijk in de toekomst meer moeite
moet doen om de zoetwatervoorraad op peil te houden. Bron: Deltares, 2015.
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Effecten van verzilting op het watersysteem

vermogen en kennen een eenzijdig en verouderd aanbod (zie figuur 21).
Daarnaast kent de regio relatief veel jaarplaatsen. Dit verhoudt zich steeds lastiger
tot de doelgroep van dagjesmensen die de regio steeds mier bezoeken (zie figuur
19).
Aan de andere kant zorgt de stijgende de druk op de woningmarkt vozr een
ander gebruik van vakantiewoningen in de regio. Circa 40/4 vaa de recreatieve
vakantieparken in West-Brabant zegt huurders met een niet-recreatief
oogmerk onderdak te bieden. Dit geldt onder andere voor woningzoekenden en
arbeidsmigranten.

Deze ontwikkelingen roepen verschillende vragen op:
* Water speelt een belangrijke rol in zowel het landschappelijke als
cultuurhistorische identiteit van de Brabantse Wal. Verschillende ontwikkelinçDen
zorgen ervoor dat de waterkwaliteit onder druk staat, verdroginh en verzilting
treden op. Welk toekomstperspectief kan hiervoor worden gebodenv
* De Brabantse Wal herbergt drie typen landschappen met verschillende
cultuurhistorische waarden. Hoe kunnen we deze versterken en nog
krachtiger inzetten als onderdeel van de regionale identiteit en voor een
toekomstbestendig perspectief op toerisme en recreatie?

Op dit
kaartbeeld is
te zien dat de
Brabantse Wal
te maken krijgt
met zoute kwel
als gevolg van
de beperkte
zoetwater
aanvoer. En hoe
dit in verhouding
staat tot de
andere kust
Nederland.
Bron: Bosatlas
Nederland
Waterland, 2010

Deze kaart toont de actuele hoogtes van het maaiveld. Hierop is de Brabantse Wal die
zich aftekent door de scherpe lijn tussen het gele en groene vlak goed te zien.
Bron: Algemeen Hoogtebestand Nederland via PDOK, 2020

CONCLUSIE
De drie kaartverhalen schetsen de verschillende
ontwikkelingen en kansen binnen de Brabantse
Wal. Wat opvalt is dat veel ontwikkelingen niet
op zichzelf staan. Ze zijn een gevolg van andere
ontwikkelingen, werken op elkaar in of versterken
elkaar. Dit geldt ook voor de kansen die zich voor
doen. Concluderend komt het volgende beeld naar
voren.
De koerswijzigingen in de agrarische sector roepen
de vraag op wat een goed toekomstperspectief
voor de agrariërs is, zowel op economisch gebied
als voor de leefbaarheid. De biobased economy
in de Brabantse Wal timmert aan de weg, en er
liggen kansen om dit in de toekomst verder te
versterken. De verschillende onderdelen van de
biobased economy zijn sterk vertegenwoordigd
in de regio - (agrarisch) landgebruik, verwerkende
industrie, logistiek en distributie en kennis. Maar
aangezien een flink deel van deze werkgevende
industrie buiten de regio bestuurd wordt, is het niet
vanzelfsprekend dat deze bedrijven in de toekomst
in de regio blijven. Door pro-actief in te zetten op
nieuwe relaties tussen de regionale agrarische
sector en het regionale bedrijfsleven, groeit de
onderlinge wederkerigheid tussen landgebruik
en biobased economy en wordt de keten sterker
en innovatiever. Tegelijkertijd biedt de biobased
economy perspectief in de zoektocht van 'blijvende'
boeren naar duurzame en circulaire vormen van
bedrijfsvoering. De koppeling tussen de agrarische
sector en het regionale bedrijfsleven kan ook
gevonden worden door het verder ontwikkelen van
precisielandbouw. De innovatieve maintenance
sector gevestigd in Woensdrecht kan mogelijk
een bijdrage leveren in het verder brengen van
precisielandbouw binnen de bedrijven van de grote
akkerbouwers rondom Steenbergen. Door dergelijke
koppelingen te maken opent zich niet alleen een
duurzaam en groeiend regionaal economisch
perspectief, ook zorgt het voor een sterkere
worteling in de regio waardoor het kansrijker is dat
bedrijven in de toekomst in de regio blijven.
In de biobased economy staat het denken
in kringlopen - op het schaalniveau van het
boerenbedrijf tot de regio - centraal. Dat biedt
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de 'blijvende' boer perspectief, maar leent zich
ook goed voor koppelingen met het verbeteren
van de bodemkwaliteit en daarmee ook het
tegengaan van verzilting, en het vergroten van het
bufferend vermogen voor zoet water. Denkbaar is
het werken met een agrarisch bouwplan van één
op zes, waarbij er zes verschillende gewassen
worden geteeld die roteren. Dit draagt niet alleen
positief bij aan de bodemkwaliteit, maar vergroot
ook de mogelijkheid om gewassen te telen die
meedraaien in de specifieke vraag naar biomassa
uit de regionale kringloop. Het realiseren van
meer bufferend vermogen van zoet water biedt
niet alleen oplossingen om de bodemkwaliteit te
verbeteren, maar kan ook mogelijkheden bieden
om de landschappelijke en cultuurhistorische
identiteit van de Brabantse Wal te versterken, door
het realiseren van nieuwe natuur- en mogelijk ook
recreatiegebieden. Want, een vitale economie hangt
in de Brabantse Wal ook samen met een perspectief
op toerisme en recreatie.
De Brabantse Wal herbergt drie typen landschappen
met verschillende cultuurhistorische waarden.
Steenbergen met zijn open polders, kreken
en waterlopen die wandelaars en fietsers
aantrekken evenals recreatie op het water.
Bergen op Zoom met zijn historisch karakter,
brandpunt van de Zuiderwaterlinie en uitgebreide
horecavoorzieningen. Woensdrecht met zijn natuur,
landgoederen en wandel- en fietsroutes in het
Grenspark Kalmthoutse Heide. Al met al heeft de
Brabantse Wal op het gebied van recreatie een
heel compleet aanbod. Het is de vraag hoe we
deze waarden kunnen versterken en nog krachtiger
inzetten als onderdeel van de regionale identiteit
en voor een toekomstbestendig perspectief op
toerisme en recreatie. En daarnaast, hoe we dit
kunnen doen in balans met andere ruimtevragers
in het buitengebied zoals de agrarische sector,
industrie en energieopwekking, die eveneens een
bijdrage leveren aan een economisch perspectief.
Voor een vitale regionale economie zijn mensen
nodig. Mensen die hun bedrijf vestigen in de
regio of er werken, maar er ook wonen, onderdeel
uitmaken van de sociale netwerken, gebruik

maken van voorzieningen, hun geld uitgeven
en er recreëren. Naast het versterken van een
innovatieve keten binnen de biobased economy
voor een duurzaam economisch perspectief, is het
van belang om ook in te zetten op de 'menskracht'
in de regio. Zeker nu de 'stedelijke kleefkracht'
zorgt voor het wegtrekken van jong talent en
arbeidspotentieel uit de Brabantse Wal. Dit vraagt
om inzet op een aantrekkelijk woon-werkklimaat
in de regio Brabantse Wal. Want er lijkt sprake van
een wederkerige afhankelijkheid: wanneer een
aantrekkelijk woonklimaat en goed bereikbare
werkgelegenheid op elkaar zijn ingespeeld, worden
kansen op een duurzaam toekomstperspectief
vergroot. Dit vraagt dus om aantrekkelijke
woonmilieus in de Brabantse Wal. De ontwikkelingen
in het buitengebied, waar naast schaalvergroting
ook een aantal agrariërs hun bedrijf beëindigen,
biedt mogelijk ruimte om hier invulling aan te
geven. Tenslotte heeft een aantrekkelijk woonwerkklimaat te maken met goede bereikbaarheid.
De Brabantse Wal is een goed verbonden regio en
wordt zelfs gezien als 'multimodale hub'. Het denken
in knooppunten en verbondenheid biedt kansen
voor de inzet op fijnmazige verbondenheid binnen
de regio, zeker in het buitengebied. Hierbij gaat
het om de lokale verbondenheid tussen wijken,
dorpen, bedrijventerreinen en OV-knooppunten.
Daarnaast is het denkbaar dat kansen ontstaan door
de ligging aan de grens. Wanneer grensbarrières
verder worden beslecht, biedt de stad Antwerpen
mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid
en voorzieningen, complementair aan de kwaliteiten
van de Brabantse Wal.

precisielandbouw - in de toekomst afneemt. Voor
de inzet van deze doelgroep liggen mogelijk nieuwe
kansen. Bijvoorbeeld in de zorgsector, waar de
vraag naar personeel door de vergrijzing toeneemt.
Uit onderzoek blijkt dat een significant deel van
de groep arbeidsmigranten permanente vestiging
overweegt. De vraag is hoe hen in de toekomst
voldoende perspectief geboden kan worden op het
vlak van huisvesting, vervoer en integratie.
De inzet op 'menskracht' betekent ook het
anticiperen op de demografische opgaven in de
Brabantse Wal. Een van deze ontwikkelingen is
de vergrijzing. Deze ontwikkeling vraagt aandacht
voor de ouderen van de toekomst en brengt
leefbaarheidsvraagstukken met zich mee. Zoals de
behoefte aan aanpassingen op de woningmarkt,
zodat ouderen zo lang en zo zelfstandig mogelijk
thuis kunnen blijven wonen. Dat vraagt ook
aanpassingen van de leefomgeving om het huidige
voorzieningenniveau in de grote en kleinere kernen
ook in de toekomst toereikend en bereikbaar
te houden. Daarnaast heeft het impact op de
(toekomstige) vraag naar zorg en dus de vraag naar
arbeidskrachten. De zorgsector is momenteel al qua
arbeidsplaatsen de grootste sector, maar dit zal naar
verwachting in de toekomst verder toenemen.
In het volgende toekomstperspectief schetsen we
ingrediënten die invulling kunnen geven aan een
toekomstperspectief voor de Brabantse Wal gericht
op het versterken van de toekomstkracht en het
verwarmen van het Blijfklimaat in de regio.

Maar naast een aantrekkelijke woonomgeving
betekent het werken aan menskracht ook de
inzet op een 'dikkere' arbeidsmarkt. De afname
van banen in het middensegment vragen om een
nieuw werkgelegenheidsperspectief in de regio.
Ook raakt de inzet op een toekomstbestendig
woon-werkklimaat aan de vraagstukken die de
Brabantse Wal kent in relatie tot arbeidsmigranten.
Arbeidsmigranten zijn hard nodig voor economische
vitaliteit van de regio. Momenteel leveren zij een
grote bijdrage in de agrofood sector. Het is denkbaar
dat dit - mede onder invloed van ontwikkelingen als
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AANZET TOT TOEKOMSTPERSPECTIEF
Met het inzicht van de bovengenoemde
ontwikkelingen in de Brabantse Wal, komen we
tot een eerste aanzet voor een samenhangend
toekomstperspectief voor de regio. Deze aanzet
biedt ingrediënten voor een toekomstperspectief
voor de Brabantse Wal dat zich richt op de
toekomstkracht van de regio en het blijfklimaat
verwarmt.
Voor de toekomst zien we de opkomende biobased
economy als zeer kansrijk. Hier liggen kansen om
de 'blijvende boer' vooral op de kleigronden in de
Brabantse Wal, een perspectief te bieden. Voor het
realiseren van een bloeiende biobased economy is
ketensamenwerking een voorwaarde. Dit betekent
vergaande samenwerking tussen boer, industrie

en logistiek. Het biobased denken sluit ook goed
aan op de zoektocht van de boeren uit de regio
naar meer duurzame en circulaire vormen van
bedrijfsvoering en legt de koppeling met natuur- en
landschapsbeheer. Ook liggen er kansen voor de
agrarische sector om de ontwikkelingen rondom
de high-tech landbouw verder te brengen. Dit
kan door een koppeling te maken met de sterk
ontwikkelde maintenance sector, gevestigd in
Woensdrecht. Bijvoorbeeld op het gebied van
precisielandbouw en het gebruik van drones.
De biobased economy kan per saldo resulteren
in inkomensgroei binnen meerdere sectoren en
nieuwe werkgelegenheidsperspectieven bieden.
De Brabantse Wal leunt nu sterk op agrofood
en industrie. Deze sectoren leveren vanwege
onder andere efficiëntere productiviteitsgroei

en digitalisering steeds minder werk, terwijl
informatiegerichte activiteiten doorgaans groeien
in werkgelegenheid, vooral als deze kennisintensief
zijn. Door het vizier te richten op het biobased
profiel, en hierin de relatie met de regionale
agrarische sector en kennisinstellingen aan te halen,
ontstaat een toekomstbestendiger perspectief qua
werkgelegenheid - en dus de kans op een 'dikkere'
arbeidsmarkt - in de regio. Deze kansen worden ook
in Europa gezien, aangezien onlangs bekend werd
dat de Green Chemistry Campus vanuit de Europese
Unie financieel ondersteund gaat worden.50
De potentie van de biobased economy wordt
ook vanuit een ander vlak ondersteund: de
energietransitie - een van de grootste ruimtelijke
en maatschappelijke uitdagingen voor de komende

decennia. Binnen de Brabantse Walgemeenten
hebben Bergen op Zoom en Steenbergen
een gunstige ligging nabij de hoofdstations
(verdeelpunt voor energie), waardoor hier
verschillende mogelijkheden ontstaan om
grootschalige energieopwek te realiseren.
Bedrijventerreinen met een strategische ligging in
het energienetwerk kunnen zich namelijk ontplooien
tot energieknooppunt, of regionale energiehub. Het
bij elkaar brengen van duurzame energieopwekking
en -opslag en het inzetten op het uitwisselen van
warmte en reststoffen is niet alleen efficiënt, het
biedt eveneens verdere kansen voor innovatie
in de biobased hoek. Dit is met name denkbaar
voor de bedrijventerreinen Theodorushaven,
Noordland en De Poort in Bergen op Zoom en voor
bedrijventerrein Nieuw Prinsenland in Steenbergen.

MaaS
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50 Deze financiering is afkomstig uit het Just Transition Fund dat industriële regio's helpt bij de overstap naar nieuwe energiebronnen.
Vanuit hier gaat 58,5 miljoen euro naar de groene chemiesector in West-Brabant waar de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom
een onderdeel van is. Bron: Driessen (2020) Brabant haalt ruim 140 miljoen euro binnen van drie Europese fondsen. Brabants Dagblad.
Geraadpleegd van https://www.bd.nl/brabant/brabant-haalt-ruim-140-miljoen-euro-binnen-van-drie-europese-fondsen~a40b4760/
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Hier ontstaat ook een belangrijke kans voor de
toekomst van de Brabantse Wal, zeker in de
koppeling met de biobased economy.
Transities in het buitengebied, zoals de vrijkomende
agrarische bebouwing (VAB), kunnen ruimte bieden
aan nieuwe woonvormen voor bijvoorbeeld de
ouderen van de toekomst of juist gezinnen en
jongeren. Woonconcepten als de knarrenhof of
knooperven bieden ouderen oplossingen om op een
aangename, gezonde en passende manier oud te
laten worden in het gebied waar ze altijd hebben
gewoond. Een voorwaarde hiervoor is dat er een
manier wordt gevonden waarop voorzieningen
bereikbaar blijven en zorg- en welzijnsfaciliteiten
toegankelijk zijn. In de praktijk betekent dat het
volgende. Wanneer er een woonvorm voor ouderen
gerealiseerd wordt in de bossen aan de rand van
Huijbergen, moet er een manier gevonden worden
om deze bewoners te voorzien van bijvoorbeeld
boodschappen of zorg- en ondersteuning aan
huis. Dat kan bijvoorbeeld door een dorpsbus te
introduceren, zoals in Sprundel en St. Willebrord.
De dorpsbus vervoert bewoners die dit nodig
hebben, binnen een bepaald werkgebied van deur
tot deur. De wijkzuster - geïntroduceerd door
Kruiswerkvereniging Noord-Brabant - is de spin
in het web van zorg en welzijn en kan zorg- en
ondersteuning aan huis organiseren. Daarnaast kan
het gebied rondom Woensdrecht nieuwe ruimtelijke
en groene woonmilieus in combinatie met een ruimer
aanbod aan arbeidsmogelijkheden over de grens
bieden voor gezinnen of voor jongeren. Hiervoor
moeten kansen verkend worden om grensbarrières
te slechten. Nieuwe bewoners in het buitengebied
kunnen mogelijk het kleinschalige landschap in dit
gebied versterken. De zandgronden kenmerken
zich door natuur van de Kalmthoutse Heide en te
midden van de cultuurhistorische landgoederen in
dit gebied. Dit is aantrekkelijk voor wandelaars en
fietsers uit de regio en daarbuiten. Waar agrariërs op
sommige plekken verdwijnen kunnen deze nieuwe
bewoners (een deel van) het landschapsbeheer op
zich nemen.
Werken aan de toekomstkracht van de Brabantse
Wal vraagt ook om blik op de (toekomstige)
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rol van arbeidsmigranten in de Brabantse Wal.
Deze blik kan vormgegeven worden in een
'verwelkomingsstrategie' Elders in Nederland, zoals
in Horst aan de Maas en Waalwijk, werd hier al over
nagedacht. Vrijkomende agrarische bebouwing en
lege plekken aan randen van bedrijventerreinen
bieden in de Brabantse Wal mogelijkheden voor
nieuwe kwalitatieve woonvormen voor de (tijdelijke)
huisvesting van arbeidsmigranten. De nabijheid
van werkgelegenheidsgebieden vormt hierin
een belangrijk onderdeel. Om arbeidsmigranten
ook perspectief te bieden voor langere (of
permanente) vestiging, zijn verschillende 'sociale'
randvoorwaarden denkbaar. Bijvoorbeeld het
stimuleren van inwonersinitiatieven voor de
integratie en participatie van arbeidsmigranten,
inzet op het leren van de taal, het werken met één
aanspreekpunt voor arbeidsmigranten vanuit de
regio of buddyprojecten.
Grenzend aan Zuid-Holland, Zeeland en België heeft
de Brabantse Wal een kansrijke uitgangspositie
voor een aantrekkelijk woon-werkklimaat. De
uitstekende verbondenheid met de buitenwereld
valt te herleiden naar de strategische ligging en
vitale infrastructuur. Kansen liggen in het verbinden
van deze strategische positie met de 'haarvaten'
van de regio. Dit is nodig om jong talent - het
arbeidspotentieel van de toekomst - te binden aan
de regio. Dit betekent: goede fysieke verbindingen
binnen een efficiënt fijnmazig netwerk. Dit maakt het
voor jonge werknemers aantrekkelijker om toch hun
stage of eerste baan te zoeken bij een werkgever
in de regio. Naast de noord-zuid verbinding binnen
de regio die momenteel door openbaar vervoer
ontsloten is, liggen er kansen in de oost-west
verbindingen in de regio. Het realiseren van
traditionele verbindingen in het openbaar vervoer,
zoals de nog te ontwikkelen Brabantliner van
Rotterdam naar Bergen op Zoom en eventueel het
doortrekken naar Antwerpen, bieden mogelijk in de
toekomst niet altijd een (financieel) haalbare model.
Een oplossing kan worden gevonden in het concept
Mobility as a Service (MaaS). MaaS houdt rekening
met de wensen van de reiziger en berekent een
reis op maat - van-deur-tot-deur - door meerdere
vervoersmiddelen te combineren. Dat biedt iedereen

de mogelijkheid om zich zelfstandig te verplaatsen
binnen de regio, voor de ouderen, jongeren,
gehandicapten of mensen die simpelweg geen auto
ter beschikking hebben. Smart mobility (MaaS) biedt
kansen voor het goed, duurzaam bereikbaar houden
van werklocaties en ook het buitengebied.

zoetwaterbuffersysteem dat verzilting vermindert,
biodiversiteit bevordert, aanknopingspunten biedt
voor een innovatief agrarisch model binnen een
biobased profiel en het recreatieve landschap
versterkt.

De Brabantse Wal herbergt verschillende typen
landschappen met verschillende cultuurhistorische
waarden. De ondergrond, zand of klei, speelt hierin
een bepalende rol. Het open polderlandschap,
met de herkenbare structuur van rechte wegen,
dijken en kreken, is kenmerkend voor het westelijke
deel van de Brabantse Wal. Water speelt hier een
belangrijke rol: zowel landschappelijk, economisch
- in de landbouw en als transportroute - en vanuit
recreatief en cultuurhistorisch perspectief door de
Zuiderwaterlinie. Kortom, het is mede bepalend voor
de identiteit van de regio. Verzilting en droogte,
maar ook de afnemende waterkwaliteit van het
Volkerak, vormen samen een stevige wateropgave
om deze landschappelijke en economische kracht
te behouden of te versterken. Een kans ligt in het
het realiseren van een zoetwaterbuffer. Door deze
zoetwaterbuffer strategisch aan te leggen en te
combineren met bodemverbetering, kan enerzijds
gewerkt worden aan het tegengaan en verminderen
van de verzilting en de droogte. Anderzijds biedt
het mogelijkheden om het biobased profiel op het
akkerland handen en voeten te geven, door bij de
omslag naar biobased teelten in te zetten op het
afwisselen van groenbemesters en maaigewassen.
Dit draagt immers sterk bij aan bodemverbetering
- en daarmee het waterbufferend vermogen van
de ondergrond, maar het geeft de akkerbouw ook
een herkenbare uitstraling op het veld. Daarnaast
is het denkbaar om ook de kreken rond de
Zuiderwaterlinie te benutten als zoetwaterbuffer.
Door hier water in ecologische oevers op te slaan,
biedt dit een reserve in tijden van droogte, in
plaats van dat er dan water van elders aangevoerd
moet worden. Deze insteek van zoetwaterbuffers
levert tegelijkertijd ook een versterking van de
landschappelijke kwaliteit op en is interessant om te
combineren met de cultuurhistorische en recreatieve
kwaliteiten van de Zuiderwaterlinie. Wellicht kun je
op termijn zelfs spreken van een Zoetwaterlinie: een
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