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Inleiding
In de mobiele samenleving wordt de waarde en toekomst van
iedere plek steeds meer bepaald door de ligging in bredere
netwerkverbanden. Bijvoorbeeld de mooie dorpswijk. Eertijds
werd hij volledig bevolkt door mensen uit ‘ons dorp’. Maar met
de komst van een snelweg wordt de wijk langzaam overgenomen
door welvarende mensen uit de stad. Dorpen ver buiten de
nieuwe interstedelijke netwerken verliezen jongeren, vergrijzen
en verpieteren. Maar met veel historisch erfgoed krijgen ze een
nieuw leven als toeristische attractie. Door de komst van de
netwerksamenleving veranderen vrijwel alle soorten plekken. Die
ontwikkeling gaat steeds sneller.

Het is essentieel dat kennis van dynamische netwerken die veel invloed
hebben op plekken en bewoners, bekend is bij de makers van omgevings
beleid dat op de toekomst is gericht. Maar hoe werken die netwerken? En
wat is precies hun invloed? Gewone kaarten tonen alleen de verspreiding
van vastgoed, infrastructuur en groen. Ze zeggen weinig over de
bewegingen van mensen die er in wonen en werken. Ze laten niet zien wat
de echte netwerken zijn. In dit essay staat de dynamiek van netwerken en
hun invloed op plekken en mensen centraal. Om die ‘ruimte van stromen’
te kunnen zien en analyseren, zijn speciale kaarten gemaakt met hulp van
geavanceerde geografische informatiesystemen (GIS).
De netwerksamenleving toont zich allereerst in dagelijkse bewegingen
van mensen: voor werk, winkelen, zorg, onderwijs, recreatie en sociale
contacten. Die bewegingen geven de dagelijkse leefomgeving weer, die
er voor verschillende groepen in de samenleving heel anders uitziet. Jonge
mensen met een hoge opleiding bewegen zich gemiddeld genomen heel
anders dan bijvoorbeeld oudere mensen met een lage opleiding.
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Het belangrijkst voor de ontwikkeling van plekken zijn economische
 etwerken. Het gaat dan vooral om:
n
· pendelstromen die weergeven hoe arbeidsmarkten functioneren en
veranderen,
· verzorgingsnetwerken die de structuur en dynamiek van
verzorgingsgebieden weergeven.
Er is uiteraard sprake van een nauwe wisselwerking tussen deze brede
netwerkdynamiek en lokale veranderingen, waaronder een bevolkingssamen
stelling die steeds verandert. Die bevolkingssamenstelling wordt steeds meer
bepaald door verhuizingen. Ook die verhuizingen spelen zich in netwerk
verbanden af. Ze worden in dit essay nauwkeurig in kaart gebracht.
Plekken en netwerken vormen samen ruimtelijke systemen, waarbinnen
economie, verzorging, demografie en sociale relaties samenkomen. Voor
de ruimtelijke schaal en structuur van die systemen maakt het veel uit of
mensen jong of oud zijn, lager of hoger opgeleid, of wel of geen kinderen
hebben. Voor de ene groep vormt een streek het belangrijkste systeem, voor
een andere groep is een groot deel van de provincie het relevante verband.
De samenleving is ruimtelijk daarom veelgelaagd. Tussen systemen van
verschillende groepen kan synergie ontstaan, maar ook conflict. Dit essay
geeft zicht op hoe dit uitwerkt voor Noord-Brabant.
Hierna volgt eerst een leeswijzer voor de in dit essay getoonde netwerk
kaarten. Het zijn GIS-kaarten die veel informatie bevatten, maar daarom
ook complex zijn en uitleg behoeven. Enige oefening van de lezer is daarbij
handig. De kaarten zijn gebaseerd op microdatabestanden van het CBS:
gegevens over kenmerken, dagelijkse verplaatsingen en verhuizingen van
individuele burgers en werkplekken. Gebruikt zijn de CBS Sociaal Statische
Bestanden (SSB), het CBS Algemeen Bedrijvenregister (ABR) en het CBS
onderzoek Verplaatsingen in Nederland (MON-OViN).
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De GISkaarten
10-7-2017 staan centraal in dit rapport. Ze geven veel informatie,
maar ze zijn ook ingewikkeld. Hieronder enige toelichting.
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In een aantal kaarten zijn (kleur) choroplethen en (lijn)bewegingen in één
kaart samengevoegd, zodat direct het verband tussen het één en ander
zichtbaar is. Een voorbeeld geeft de GISkaart van verplaatsingen voor
verzorgende functies op de volgende pagina.
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Lijnen in deze kaart tonen de dagelijkse verplaatsingen van burgers tussen
gemeenten, kleuren tonen het saldo van in en uitgaande verplaatsingen voor
iedere gemeente:
· blauw voor een netto inkomend saldo (centrumgemeente)
· rood voor een netto uitgaand saldo (herkomstgemeente).

Iedere lijn bevat daarnaast ook een indicatie van de stroomrichtingen. Het
blauwe deel van een lijn haakt aan op de plaats met een per saldo netto
inkomende stroom, gerekend voor het koppel van door de lijn verbonden
plaatsen. Het rode deel haakt aan op de plaats met een per saldo uitgaande
stroom in het koppel.
De verhouding in lengte tussen het rode en het blauwe lijndeel, reﬂecteert de
verhouding tussen de twee stroomrichtingen tussen een plaatsenkoppel X en Y.
Stel dat het rode deel haakt aan X en het blauwe deel aan Y en het rode deel
langer is dan het blauwe deel, dan is er meer uitgaand verkeer van X naar
Y dan inkomend verkeer van Y naar X. Y vormt dus vooral een bestemmings
gebied voor X. Bij gelijke lengte van de rode en blauwe lijndelen zijn in en
uitgaande stromen tussen beide plaatsen in evenwicht.
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De dikte en kleurintensiteit van een lijn toont de omvang van een stroom. Om
het geheel overzichtelijk te houden, zijn alleen lijnen weergegeven vanaf een
minimum aantal bewegingen.
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In de legenda van dit voorbeeld van een interactiekaart, zijn absolute
getallen gegeven voor zowel de dagelijkse verplaatsingen tussen gemeenten
als de saldi van inkomende en uitgaande verplaatsingen per gemeente.
In de meeste choropleethkaarten in dit rapport, die informatie geven over
de stand en de ontwikkeling van bepaalde groepen in iedere gemeente of
postcodegebied, zijn de cijfers in de legenda geen absolute aantallen maar
percentages, omdat het gaat om het aandeel van de groep in de lokale
bevolking. Soms zijn echter in de choropleethkaarten absolute aantallen
gegeven. In de titels van de kaarten wordt dit aangegeven.
Overigens: bij choropleethkaarten die de ontwikkeling van een percentage
aandeel tussen twee jaartallen geven (gebruikelijk tussen 2006 en 2014)
geven de gegevens en de legenda het verschil tussen twee percentages aan.
Als het aandeel van hoger opgeleiden in de lokale beroepsbevolking in 2006
bijvoorbeeld 30% is en in 2014 34,5%, dan is het verschil 4,5% positief.
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Burgers in NoordBrabant verplaatsen zich gemiddeld circa driemaal per
dag buiten de deur. Ruim een derde van die verplaatsingen is bedoeld voor
diensten ofwel verzorgende functies: winkels, persoonlijke dienstverlening,
horeca, onderwijs en zorg. Op basis van een omvangrijk onderzoek van het
CBS naar verplaatsingsgedrag, zijn deze dagelijkse verplaatsingsstromen in
kaart gebracht (zie figuur 1).

10-7-2017
Figuur

1. Verplaatsingen tussen gemeenten binnen, vanuit en naar Brabant voor
winkels, horeca, persoonlijke diensten, zorg en onderwijs. Lijnen: gemiddeld aantal
verplaatsingen per dag in de periode 20042015.
Purmerend
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In dit complexe patroon van verplaatsingen en de verdeling van herkomst
en bestemmingsgemeenten blijken enkele basisprincipes goed zichtbaar.
Verzorgende functies waaronder winkels, onderwijs en zorgvoorzieningen,
zijn doorgaans geconcentreerd in kernen die een ommeland bedienen.
Naarmate de functies groter en meer gespecialiseerd zijn, is het
benodigde ommeland groter. Daardoor is sprake van een hiërarchie van
voorzieningencentra.
Hoe dat uitpakt zien we bijvoorbeeld in WestBrabant, waar we verschillende
ruimtelijke verzorgingslagen kunnen onderscheiden. Zo is Roosendaal een
streekcentrum voor omliggende gemeenten ofwel centrum in verzorgingslaag
1. Tegelijkertijd kent Roosendaal per saldo uitgaand verzorgingsverkeer
richting Breda. Breda is dus het centrum in de grotere verzorgingslaag 2.
Tenslotte kennen zowel Roosendaal als Breda een netto uitgaande stroom
richting Rotterdam, het centrum in verzorgingslaag 3.

0 - 670
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Choropleethkleuren: gemeentelijke saldi van in en uitgaande dagelijkse
verplaatsingen (blauw is inkomend saldo; rood is uitgaand saldo).
Gegevens betreffen absolute aantallen.
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Bron: CBS microdata MON/Ovin 2004-2015, bewerking Tordoir & Poorthuis
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Reistijden

Er is een verband tussen de omvang van een gemeente, de omvang van het
verzorgingsgebied en de omvang en hiërarchische positie van de centrum
functie. Dit verband is echter niet één op één. Afstanden - eigenlijk reistijden
- tussen gemeenten en kernen tellen ook mee. Bergen op Zoom is kleiner dan
Roosendaal, maar kent door de meer excentrische ligging een relatief groot
eigenstandig verzorgingsgebied. Door haar ligging valt de stad ook nauwe
lijks in het verzorgingsgebied van Breda.
Vanwege haar excentrische ligging in het oosten van de provincie kent het
relatief kleine Boxmeer ook een regionale centrumfunctie. De betreffende
streek, het Land van Cuijk, valt daarbij echter ook binnen het verzorgings
gebied van Nijmegen.
Het effect van ligging en reistijden komt ook terug als steden dicht bij elkaar
liggen, zoals in het geval van Helmond en Eindhoven. Helmond is een
centrumstad binnen de Peelgemeenten. De korte reistijd naar het grotere
Eindhoven geeft echter veel verzorgingsverkeer vanuit Helmond naar
Eindhoven. Daardoor kleurt de stad per saldo toch rood en is een herkomst
gemeente (zie figuur1). Dat laatste geldt ook voor Oss, dat sterk is verbonden
met zowel ’s-Hertogenbosch als Nijmegen. Idem dito voor Waalwijk.
Het kleinere Uden is weer wel een netto centrumstad voor verzorgende
functies. Dit is vooral omdat de stad kleine kernen in Noordoost-Brabant
bedient die relatief ver van de grotere steden liggen.
Toch is het effect van ligging niet een wet van Meden en Perzen, want
Oosterhout kent ondanks de korte afstand naar Breda, toch een netto
centrumfunctie.

Taakverdeling

Gemeentelijke centrumfuncties worden niet alleen door hiërarchische
verhoudingen en relatieve ligging bepaald. Een kleine gemeente kan zich
in specifieke functies specialiseren en daarmee een groot marktgebied
bedienen, zoals de Efteling dat doet. Ook kunnen nabijgelegen g
 emeenten
met een gemeenschappelijk omliggend marktgebied, onderling taken
verdelen. Een voorbeeld is Uden en Veghel, waarbij Uden binnen de gehele
streek een relatief sterke verzorgende functie kent en Veghel een relatief
sterke (stuwende) werkgelegenheidsfunctie heeft (zie ook figuur 6 in het
volgende hoofdstuk).
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Op een hoger schaalniveau hebben de steden in Noord-Brabant onderlinge
relaties die mede door taakverdeling worden gevoed. Die taakverdeling is
belangrijk omdat de provincie geen echt grote en tophiërarchische centrum
stad kent. Met goede verbindingen en onderlinge afstemming kunnen
de steden echter gezamenlijk massa en marktgebied maken waarin top
hiërarchische functies ook goed kunnen gedijen. Dergelijke integratie vormt
dan ook een belangrijk beleidsdoel.

Buiten de provincie

Ook de relaties tussen de provincie en haar wijdere omgeving hebben
onderlinge mechanismen. De kleinere kernen en plattelandsgemeenten in
Noord-Brabant kennen doorgaans weinig relaties buiten de provincie, vooral
daar waar rivieren de provinciegrens vormen. Rivieren zorgen vaak voor
langere reistijden. Uitzonderingen zijn de gemeenten in het Land van Cuijk,
de aan Zeeland grenzende gemeenten en Cranendonck. De Brabantse
steden zijn via Rijkswegen en spoorlijnen relatief sterk verbonden met steden
buiten de provincie, in het bijzonder Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en
Nijmegen.
De aard van die relaties tussen steden binnen en buiten Noord-Brabant
varieert echter. Rotterdam vormt een centrumstad voor de steden in West-
Brabant, zoals Nijmegen dat is voor kleinere gemeenten in het Land van
Cuijk. Amsterdam en Utrecht zijn vooral met Tilburg, ’s-Hertogenbosch en
Eindhoven gerelateerd, waarbij eerder sprake is van taakverdeling tussen die
steden dan van een centrumrelatie.

Stromenland

Relaties tussen gemeenten geven slechts een grof beeld van de feitelijke
verplaatsingsstromen. Door de stromen en saldi van plekken te detailleren tot
op 4-cijferig postcodeniveau, en door stromen uit te splitsen voor specifieke
verzorgende functies, komt de fijnmazigheid en complexiteit van het
‘stromenland’ pas goed in beeld (zie figuren 2,3,4 en 5).
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llevoetsluis

Hoogvliet
Figuur 2. Verplaatsingen tussen postcode4 gebieden binnen, vanuit en naar West
Poortugaal
Brabant voor winkels, horeca en persoonlijke diensten. Lijnen: gemiddeld aantal
Hendrik-Ido-Ambacht
S P I J K E N I Sverplaatsingen
SE
per dag in de periode
20042015.
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Figuur 3. Verplaatsingen tussen postcode4 gebieden binnen, vanuit en naar Oost
Brabant voor winkels, horeca en persoonlijke diensten. Lijnen: gemiddeld aantal
verplaatsingen per dag in de periode 20042015.
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Choropleethkleuren: gebiedssaldi van in en uitgaande dagelijkse
verplaatsingen (blauw is inkomend saldo; rood is uitgaand saldo).
Gegevens betreffen absolute aantallen.

Choropleethkleuren: gebiedssaldi van in en uitgaande dagelijkse
verplaatsingen (blauw is inkomend saldo; rood is uitgaand saldo).
Gegevens betreffen absolute aantallen.
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Bron: CBS microdata MON/Ovin 2004-2014, bewerking Tordoir & Poorthuis
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Figuur 4. Verplaatsingen tussen postcode4 gebieden binnen, vanuit en naar West
Brabant voor winkels, horeca en persoonlijke diensten. Lijnen: gemiddeld aantal
verplaatsingen per dag in de periode 20042015.
SPIJKENISSE

Figuur 5. Verplaatsingen tussen postcode4 gebieden binnen, vanuit en naar Oost
Brabant voor middelbaar en hoger onderwijs. Lijnen: gemiddeld aantal verplaatsingen
10-7-2017
per dag in de periode 20042015.
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Choropleethkleuren: gebiedssaldi van in en uitgaande dagelijkse
verplaatsingen (blauw is inkomend saldo; rood is uitgaand saldo).
Gegevens betreffen absolute aantallen.
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Stramproy

Choropleethkleuren: gebiedssaldi van in en uitgaande dagelijkse
verplaatsingen (blauw is inkomend saldo; rood is uitgaand saldo).
Gegevens betreffen absolute aantallen.

Bron: CBS microdata MON/Ovin 2004-2014, bewerking Tordoir & Poorthuis
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Figuur 6. Verplaatsingen tussen gemeenten binnen, vanuit en naar Brabant voor werk.
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De NoordBrabantse economie zorgt voor omvangrijke dagelijkse stromen
door pendel, zakelijk verkeer en goederenvervoer. Pendelstromen geven
daarbij het meeste verkeer. Ze tonen hoe arbeidsmarkten ruimtelijk werken
vanwege de ruimtelijke spreiding van beroepsbevolking en bedrijvigheid. In
deze analyse focussen we op pendelnetwerken en de ruimtelijke dynamiek
van de Brabantse beroepsbevolking en bedrijvigheid. Deze dynamiek is
hevig.
Eerst is het dagelijkse woonwerkverkeer tussen gemeenten binnen, vanuit en
naar NoordBrabant als lijnenpatroon in kaart gebracht. Daarbij is tevens
het saldo van in en uitgaande pendelstromen voor iedere gemeente met een
kleur weergegeven (figuur 6).
In deze kaart kleuren naast de steden ook de suburbane en meer landelijke
gemeenten direct ten westen van Eindhoven en binnen de driehoek
BredaTilburgWaalwijk blauw. Dit betekent dat deze gemeenten een
inkomend pendelsaldo en dus relatief belangrijke werkgelegenheidsfunctie
kennen. Met uitzondering van Moerdijk en Woensdrecht, zijn de centrum
functies van kleinere gemeenten voor werk wel kleiner dan geldt voor de
meeste grote(re) steden. Opvallend in de kaart is dat Tilburg en Helmond
ondanks hun bevolkingsomvang een (klein) uitgaand pendelsaldo kennen.
Beide steden hebben een belangrijke werkfunctie voor de direct omliggende
gemeenten. Maar ze vormen ook een belangrijk herkomstgebied voor
Vlissingen
pendelaars naar andere steden in Brabant. Eindhoven is per saldo
een werk
centrum voor Helmond. ’sHertogenbosch en Eindhoven zijn dat voor Tilburg.
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Om de ruimtelijke structuur van pendelstromen en hun arbeidsmarkt te
begrijpen en verklaren, is het belangrijk rekening te houden met het
specialisatieniveau van het werk in kwestie. Naarmate arbeid meer
gespecialiseerd is, vissen werknemers en werkgevers doorgaans in grotere
vijvers. Dat is een economische wetmatigheid: ‘the division of labour is
limited by the extend of the market’ (Adam Smith). Een graadmeter voor dit
specialisatieniveau is het opleidingsniveau van het werk. Pendelstromen en
gemeentelijke saldi voor middengeschoolde en hogergeschoolde arbeid
tonen de werking van dit ‘vijvermechanisme’ in de kaarten van figuur 7.
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Choropleethkleuren: gemeentelijke saldi van in en uitgaande dagelijkse
verplaatsingen (blauw is inkomend saldo; rood is uitgaand saldo).
Gegevens betreffen absolute aantallen.
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Bron: CBS microdata MON/Ovin 2004-2014, bewerking Tordoir & Poorthuis
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Figuur 7. Verplaatsingen tussen gemeenten binnen, vanuit en naar Brabant voor werk,
voor twee opleidingsniveaus. Lijnen: gemiddeld aantal verplaatsingen per dag in de
periode 20042015. Choropleethkleuren: gemeentelijke saldi van in en uitgaande
Dronten
Purmerend
dagelijkse verplaatsingen (blauw: inkomend
saldo; rood: uitgaand Lelystad
saldo). Gegevens
betreffen absolute aantallen.
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Bron: CBS microdata MON/Ovin 2004-2014, bewerking Tordoir & Poorthuis

Opleidingsniveau: MBO / HA
VO / Atheneum / Gymnasium / MMS /
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7b

Pendelstromen

De structuur van pendelnetwerken verschilt naar opleidingsniveau. Pendel
stromen van middenhoog opgeleide werkenden (havo, vwo, mbo) strekken
zich vooral uit binnen stadsgewesten en streken (zie figuur 7a). Hoger
opgeleide werkenden (hbo- en academisch niveau) pendelen gemiddeld over
langere afstanden, vooral tussen grote(re) steden onderling (zie figuur 7b).
Opvallend zijn de sterke posities van Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, en ook
Veghel als centra voor hoogopgeleid werk.
Vanuit Eindoven en ’s-Hertogenbosch pendelen overigens per saldo wel
meer hoger opgeleiden naar Utrecht dan andersom. Anderzijds trekken
beide Brabantse steden per saldo pendelaars uit de omliggende steden
Tilburg en Nijmegen. De twee laatstgenoemde steden zijn universitaire
centra met daarom een per saldo uitgaande pendel van kenniswerkers. Ook
Breda en Roosendaal kennen voor hoger opgeleid werk een licht uitgaand
pendelsaldo. Dit wordt vooral verklaard door de grote trekkracht van de
Rotterdamse e
 conomie op hoger opgeleiden uit West-Brabant.

Locatiekeuze

De structuur van pendelnetwerken is een gevolg van het woongedrag van
werkenden en het locatiegedrag van werkgevers. Er speelt een wissel
werking, want werkgevers laten zich bij locatiekeuzes mede leiden door de
ontwikkeling en bereikbaarheid van de beroepsbevolking, en andersom.
Deze wisselwerking tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkten is een
motor achter de verstedelijkingsdynamiek.

De structuur- en ontwikkelingskaarten van arbeidsmarkten voor werk op
middenhoog niveau (Havo, VWO, MBO) geven echter een ander beeld
(zie figuren 10 en 11).
Middenhoog opgeleide werknemers hebben een relatief klein aandeel in
de beroepsbevolking van de steden en omliggende kernen. Hun aandeel
in landelijke gebieden op grotere afstand van de steden is juist hoog (zie
figuren 10a en 11a). Het werk voor middengeschoolden bevindt zich in
landelijke gebieden, maar ook in de steden en omliggende kernen. Pendel
stromen zijn daarom eerder stadsgewestelijk en streekgebonden dan inter
stedelijk. Ook deze patronen hebben zich de afgelopen tien jaar versterkt
(zie figuren 10b en 11b).
Het aandeel middenhoog opgeleiden in de lokale beroepsbevolking neemt
toe in streken op grotere afstand van de steden. In specifieke delen van de
steden neemt dit aandeel ook toe, maar dat zijn wel andere stadsdelen dan
waar hoger opgeleiden zijn gaan domineren.
Toenemende ruimtelijke scheidslijnen naar opleidingsniveau van de beroeps
bevolking doen zich daarom niet alleen voor tussen stadsregio’s en landelijke
streken, maar ook binnen stadsregio’s en binnen steden. Opvallend zijn
daarbij de stadscentra die aantrekkelijk zijn voor hoogopgeleiden, terwijl de
‘jaren-zestig-buitenwijken’ belangrijk zijn voor middenhoog opgeleiden.

Hoe die wisselwerking precies uitpakt, tonen de detailkaarten van de
structuur en ontwikkeling van pendelnetwerken voor twee opleidingsniveaus.
Achtergrond bij deze kaarten is de ruimtelijke structuur en ontwikkeling van
de beroepsbevolking (zie figuren 8 en 9 voor hoger opgeleiden en figuren
10 en 11 voor middelhoog opgeleiden). Oost- en West-Brabant zijn hier
uitgesplist, maar geven volstrekt vergelijkbare patronen.
De kaarten 8 en 9 tonen dat steden en omliggende woonlocaties relatief veel
hoger opgeleiden huisvesten die tussen en binnen de steden pendelen. De
meeste kenniswerkgevers bevinden zich dan ook in en rond de steden. De
ontwikkelingskaarten (8b/9b) laten zien dat dit patroon zich gaandeweg
versterkt. Nabijgelegen steden in Brabant vormen voor hoger opgeleiden
één grote arbeidsmarkt, met meerdere kernen in meerdere regio’s, ofwel een
polycentrisch en interregionaal systeem.
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Trends
Aldus is sprake van twee verschillende trends in de Brabantse ruimtelijke
economie:

1 De ontwikkeling van een polycentrische metropool
(‘Brabantstad’) voor de kenniseconomie.

2 De klassieke stadsgewestvorming en vitale streekontwikkeling
rond middengeschoold (vak-)werk.

Daarbij is sprake van toenemende ruimtelijke uitsortering tussen woonlocaties
met een hoofdzakelijk middenhoog opgeleide beroepsbevolking, en woon
locaties met een hoogopgeleide beroepsbevolking. We zien dit verschijnsel
in alle delen van de provincie.
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De economie, arbeidsmarkten
en voorzieningenmarkten
ontwikkelen zich vooral in het
verband van stadsgewesten,
streken en interstedelijk
netwerken. Daarom zullen
gemeenten in deze verbanden
de handen ineen moeten slaan
om ontwikkelingen op de juiste
plekken te stimuleren en te
geleiden.
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Figuur 8. Aandeel van werkers op HBO en academisch niveau in de lokale beroeps
bevolking (choropleethkleuren) en dagelijkse pendelstromen (lijnen) in OostBrabant, voor
postcode4 gebieden. Lijnen betreffen absolute aantallen. Choropleethkleuren betreffen
percentages (kaart 8a) en het verschil tussen percentages van twee meetjaren (kaart 8b).
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Figuur 9a. Aandeel (%) van de groep in de beroepsbevolking in 2014 (kleuren) en
absolute dagelijkse pendelstromen (lijnen) in 2014

Figuur 9b. Verschil tussen het %aandeel van de groep in 2006 en in 2014 (kleuren)
en absoluut verschil in pendelstromen (lijnen) tussen 2006 en 2014
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Bron: CBS microdata SSB en ABR, 2006-2014, bewerking Tordoir en Poorthuis
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Figuur 10. Aandeel van werkers op Havo, VWO en MBO niveau in de lokale
beroepsbevolking (kleuren) en dagelijkse pendelstromen (lijnen) in OostBrabant, voor
postcode4 gebieden. Choropleethkleuren betreffen percentages (kaart 10a) en het
verschil tussen percentages van twee meetjaren (kaart 10b).
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Figuur 11. Aandeel van werkers op Havo, VWO en MBO niveau in de lokale beroeps
Leerdam
bevolking (kleuren) en dagelijkse pendelstromen (lijnen) in WestBrabant, postcode4
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Slikkerveer betreffen percentages (kaart 11a) en het verschil tussen
gebieden. Choropleethkleuren
Alblasserdam
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van tweeRidderkerk
meetjaren (kaart 11b).
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Figuur 11a. Aandeel (%) van de groep in de beroepsbevolking in 2014 (kleuren) en
absolute dagelijkse pendelstromen (lijnen) in 2014

Figuur 11b. Verschil tussen het %aandeel van de groep in 2006 en in 2014 (kleuren) en
absoluut verschil in pendelstromen (lijnen) tussen 2006 en 2014
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Bron: CBS microdata SSB en ABR, 2006-2014, bewerking Tordoir en Poorthuis
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SOCIAALECONOMISCHE
EN DEMOGRAFISCHE
DYNAMIEK
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De ruimtelijke uitsortering van de provinciale beroepsbevolking, zoals weer
gegeven in kaarten 10 en 11, is slechts één aspect van een meer algemene
ruimtelijke kanteling in de sociaaleconomische structuur van de provincie.
Een veelzeggende graadmeter voor die meer algemene sociaaleconomische
structuur is de verdeling van welvaart over de huishoudens in de provincie.
Die verdeling kan worden gemeten door het aandeel van verschillende
inkomensklassen onder de huishoudens in ieder postcodegebied. Kaarten
12 en 13 tonen het aandeel van lagere middeninkomens en dat van hogere
inkomens onder huishoudens in ieder postcode-4 gebied, en de ontwikkeling
van die aandelen in de afgelopen jaren (zie figuren 12 en 13).
Bezien naar inkomensklassen kent Noord-Brabant een klassiek ruimte
lijk p
 atroon van stedelijke kernen en landelijke streken met vooral veel
lagere middeninkomens. Daarnaast bestaan suburbane randgebieden
waar huishoudens met hogere inkomens domineren (zie figuren 12a
en 13a). Dit patroon is echter de laatste jaren stevig aan het kantelen
(zie figuren 12b en 13b).
Lagere middeninkomens worden uit de stadsregio’s gedrukt. Stadsregio’s
worden steeds meer gedomineerd door hogere inkomensgroepen. Vanwege
de sociale woningvoorraad zijn lagere inkomensgroepen in de steden
redelijk beschermd. Juist de middengroepen kunnen moeilijker in de stads
regio’s terecht. We zien het verschijnsel in en rond grotere en middelgrote
steden. Het is relatief zwak in het noordoosten van de provincie. De regio
rond Uden en Veghel kenmerkt zich door een relatief hoog en toenemend
aandeel van middeninkomens.

Eén grootstedelijk gebied
Dergelijke sociaaleconomische uitsortering is bekend van grote steden zoals
Londen, Parijs en Amsterdam. Dit doet zich nu ook voor in Noord-Brabant.
Het tekent de polycentrische stedelijke dynamiek in de provincie. Daarmee
wordt bedoeld dat het stedelijke netwerk zich steeds meer als één groot
stedelijk gebied gedraagt, met name voor hoger opgeleiden.
Jonge talenten trekken naar centrale stadsdelen en maken daar een relatief
snelle inkomenscarrière. Als zij ouder worden, hebben zij hogere inko
mens en willen gezinnen gaan stichten. Dan gaan zij op zoek naar grotere
woningen in een kindvriendelijke omgeving, en trekken veelal weer uit de
centrale delen naar omliggende gemeenten (zie figuur 14a en ook 18a).
Door de meerkernige, polycentrische ontwikkeling van de Brabantse kennis
economie neemt de waarde van centrale steden en stadcentra als woon- en
werklocatie toe. De onderling goed verbonden centrale steden speelt dit in
de kaart. Daardoor blijven steeds meer kenniswerkers met goede inkomens
ook op latere leeftijden in de stad. De klassieke verhuisbeweging van stad
naar omliggende gemeenten, wordt daardoor voor de hogere inkomens
groepen afgeremd. Verhuisbewegingen tussen de steden nemen juist toe, ook
over grote afstanden (zie figuur 14b). De uitstroom van hogere inkomens
groepen uit de steden is weliswaar nog altijd groter dan de instroom,
maar de instroom is in de afgelopen jaren wel steeds groter geworden en
de uitstroom steeds kleiner, en juist door die trend kleuren veel steden in
figuur 14b blauw. In de centrale steden stijgen de woningprijzen daardoor
relatief snel. Een toename van de instroom van hogere inkomens zien we
toch ook in enkele specifieke landelijke gemeenten, vooral tussen Tilburg,
’s-Hertogenbosch en Eindhoven.
De ruimtelijke uitsortering en de rol van de steden daarbij, laat zich aan
meer aflezen dan alleen aan inkomensgroepen. We zien ook belangrijke
ruimtelijke ontwikkelingstrends en uitsorteringsverschijnselen bij drie
demografische groepen die sterk bepalend kunnen zijn voor het karakter en
de voorzieningen van woonlocaties, namelijk de jongvolwassenen, gezinnen
met kinderen en de ouderen.
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Figuur 12. Aandeel huishoudens met een bruto jaarlijks inkomen tussen €35.000 en
€55.000 in alle huishoudens (%), per postcode4 gebied
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Figuur 12a. Aandeel van de inkomensgroep (%) in alle lokale huishoudens, 2014

Figuur 12b. Verschil tussen het %aandeel van de groep in 2007 en in 2014
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Bron: CBS microdata SSB, bewerking Tordoir & Poorthuis
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Figuur 13. Aandeel huishoudens met een bruto jaarlijks inkomen van meer dan
€85.000 in alle huishoudens, per postcode4 gebied
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Figuur 13a. Aandeel van inkomensgroep in 2014 (%) lokale huishoudens, 2014

Figuur 13b. Verschil tussen het %aandeel van de in alle groep in 2007 en in 2014
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Bron: CBS microdata SSB, bewerking Tordoir & Poorthuis
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Jongvolwassenen

De jongvolwassenen van 24 tot 29 jaar die na een beroepsopleiding of
studie gaan werken, zijn oververtegenwoordigd in de steden, vooral in
de meest centrale stadsdelen (zie figuur 8a). Dat heeft met een stedelijke
woonvoorkeur te maken, maar ook met de grote instroom van studenten
aan HBO- en universitaire instellingen van binnen en buiten de provincie
(zie figuur 15a).

Lagere middeninkomens worden
uit de stadsregio’s gedrukt.
Stadsregio’s worden steeds
meer gedomineerd door hogere
inkomensgroepen. Lagere
inkomensgroepen zijn redelijk
beschermd. Vooral middengroepen
kunnen moeilijker in de
stadsregio’s terecht.
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Deze jongeren blijven veelal na het afstuderen ‘hangen’ in de stad, of ze
verhuizen naar een andere stad in Nederland waar zij werk vinden. Vooral
universiteitssteden zijn netto leverancier van deze groep, getuige de rode
kleur van Tilburg en Eindhoven in figuur 16b.

Subtiele kanteling

Er is voor de groep werkende 24- t/m 29-jarigen echter sprake van een
subtiele kanteling in dit klassieke patroon. De populariteit van de meest
centrale stadsdelen neemt toe voor deze groep. De populariteit van omlig
gende stedelijke woonwijken neemt sterk af (zie figuur 15b). Tegelijkertijd
zien we in een aantal landelijke kernen recentelijk juist weer een zekere
toename van de groep werkende jongvolwassenen. Uit nadere analyse blijkt
dat jongvolwassenen in de landelijke kernen langer in het ouderlijk huis
blijven wonen. Dat komt doordat woningen in de stedelijke gebieden ofwel
te duur worden (wonen in het centrum) ofwel niet populair zijn (wonen in
stedelijke woonwijken). De middenhoog opgeleiden in deze groep werken
veelal wel in de stad, met toenemende en langere pendelstromen tot gevolg.
De hoger opgeleiden die wonen in centrale stadsdelen werken vanwege de
eerder geschetste polycentrische ontwikkeling van de kenniseconomie vaak
in centrale stadsdelen van andere steden. Ze reizen daarbij ook steeds meer
met de trein.
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Figuur 15. Aandeel en ontwikkeling van werkzame 24 t/m29jarigen
in de bevolking per postcode4 gebied
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Figuur 15a. aandeel van de groep (%) in de lokale bevolking, 2014

Figuur 15b. Verschil tussen het %aandeel van de groep in 2007 en in 2014
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Bron: CBS microdata SSB, bewerking Tordoir & Poorthuis
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Bron: CBS microdata SSB, bewerking Tordoir & Poorthuis
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Zwolle

Gezinnen

Deze meerkernige verstedelijking, dus de vorming van een polycentrische
agglomeratie in de Brabantse kenniseconomie, heeft ook gevolgen voor de
verdeling van gezinnen met kinderen, en daarmee ook voor ‘vergroening’ of
juist ‘vergrijzing’ van kernen en wijken. Traditioneel zijn in Noord-Brabant
gezinnen met opgroeiende kinderen oververtegenwoordigd in landelijke
kernen buiten de stadsregio’s. Dat patroon is nog altijd goed zichtbaar
(zie figuur 17a).
De trendmatige ontwikkeling wijst echter op een sterke verandering. Met
name de stadsregio’s Eindhoven en Breda kennen een snelle toename van
het aantal gezinnen met kinderen (zie figuur 17b).
Landelijke kernen met veel gezinnen zien hun aantal juist afnemen. De
afname is overigens niet alleen beperkt tot landelijke kernen maar strekt zich
ook uit over de verstedelijkte zone van Midden-Brabant (Tilburg-Waalwijk).
De ontwikkeling van het aantal gezinnen in kernen en wijken is een gevolg
van verhuizingen van gezinnen van en naar kernen en van de ontwikkeling
van individuele huishoudens ter plaatse, waar kinderen worden geboren
in het jonge gezin en kinderen in het oudere gezin het huis weer verlaten.
De rol van verhuizingen neemt daarbij in de moderne netwerksamenleving
structureel toe. De klassieke verhuisbeweging voor het jonge gezin blijft
de beweging vanuit de stad naar omliggende buitenwijken en landelijke
gebieden met ruimere woningen en meer groen (zie figuur 18a).
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Figuur 17. Aandeel en ontwikkeling van gezinnen met kinderen
in de bevolking per postcode4 gebied

Vergelijk standgegevens
twee perioden
0 - 19.97

0 - 68
68 - 221

64.51 - 72.27
72.27 en hoger

Figuur 17a. aandeel van de gezinnen (%) in alle lokale huishoudens, 2014
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Pos.

41.58 - 55
55 - 64.51

17a

Neg.

19.97 - 41.58

221 - 402
402 - 722

17b

722 - 1610
1610+

Figuur 17b. Verschil tussen het %aandeel van gezinnen in 2007 en in 2014
Selectiecriteria
Leeftijd: 30-40
Standgegevens Personen
Ontwikkeling: 2006 / 2014
Huishoudtype: paar of 1-ouder met kinderen
Bron: CBS
microdata SSB, bewerking Tordoir & Poorthuis
Vergeleken
met:
Ontwikkeling: 2006 / 2014
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Figuur 18. Verhuizingen van gezinnen met kinderen vanuit en naar Brabantse
gemeenten. Lijnen: aantal verhuizingen. Kleuren: gemeentelijke saldi van in en
uitgaande verhuizingen (blauw is inkomend saldo; rood is uitgaand saldo).
Gegevens betreffen absolute aantallen.
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Figuur 18a. Verhuizingen periode 20112014

Figuur 18b. Verschil tussen periode 20072010 en 201114
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Bron: CBS microdata SSB, bewerking Tordoir & Poorthuis
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Ouderen

Deze ruimtelijk-demografische dynamiek van jongvolwassenen en g
 ezinnen
is precies tegengesteld aan de ruimtelijke ontwikkeling van de o
 udere
bevolking en vergrijzing in Noord-Brabant. Ouderen worden hierbij
gedefinieerd als 60-plussers. Het aandeel van ouderen in de lokale
bevolking is laag in centrale stadsdelen, die immers door jongvolwassenen
worden gedomineerd. Ook in landelijke kernen buiten de stadsregio’s waar
relatief veel gezinnen met kinderen wonen, is hun aandeel relatief laag
(zie figuur 19a).
Ouderen zijn oververtegenwoordigd in specifieke stadswijken buiten de
stadscentra en in beboste landelijke gebieden op niet al te grote afstand
van de steden, zoals Heeze en Oisterwijk. Onder de ouderen in stads
wijken bevinden zich relatief veel mensen met lage inkomens. De groep
ouderen in de landelijke buitengebieden heeft gemiddeld genomen een
hoger inkomen. Overigens bestaat binnen de oudere bevolking een grote
diversiteit naar inkomen, vermogen, gezondheid en leefstijl. Daarmee moet
rekening worden gehouden bij de verklaring van ruimtelijke patronen. Het
ruimtelijke ontwikkelingsbeeld van de oudere bevolking, toont dat het aantal
ouderen vrijwel overal in de provincie toeneemt, maar wel in sterk ongelijke
mate (zie figuur 19b).
Een belangrijke achtergrond voor die gedifferentieerde ruimtelijke
ontwikkeling blijkt de vermogenspositie van ouderen. Onder de ouderen in
specifieke stadswijken en in landelijke kernen wordt het aandeel van mensen
met een beneden-gemiddeld huishoudvermogen gaandeweg groter en het
aandeel van ouderenhuishoudens met bovengemiddeld vermogen kleiner
(zie figuur 20a).
De meer vermogende ouderenhuishoudens nemen vooral toe in de steden
en in dicht bij de Belgische grens gelegen kernen in West-Brabant. De meer
vermogende groep ouderen laten zo een ruimtelijk ontwikkelingspatroon
zien dat niet sterk afwijkt van dat van hoogopgeleide jongvolwassenen
en gezinnen. Deze groepen zijn allemaal relatief mobiel en zoeken woon
plekken (standplaatsen) met een relatief groot (inter-)stedelijk bereik.
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Figuur 19. Aandeel en ontwikkeling van ouderen (60+ jaar)
in de bevolking per postcode4 gebied

Vergelijk standgegevens
twee perioden
0 - 10.04
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20.72 - 25.99

54 - 179

25.99 - 30.09
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Neg.
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34.83 en hoger

179 - 312
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19b

464 - 640
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Figuur 19a. Aandeel groep in de lokale bevolking, per postcode4 gebied (%)

Figuur 19b. Absolute groei of krimp van de groep tussen 2006 en 2014, per postcode4 gebied

62

Bron: CBS microdata SSB, bewerking Tordoir & Poorthuis
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1

Figuur 20. Ontwikkeling van twee huishoudvermogensgroepen onder de oudere bevol
king (60+ jaar) per postcode4 gebied: verschil tussen het %aandeel van de groepen
in 2006 en in 2014. Huishoudvermogen incl. eigen woningbezit.
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Figuur 20a. Huishoudvermogensgroep €0 tot €300.000

Figuur 20b. Huishoudvermogensgroep €300.000 of meer
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Bron: CBS microdata SSB, bewerking Tordoir & Poorthuis
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TOTAALBEELD EN
BESPIEGELING
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Noord-Brabant is vanwege haar industriële geschiedenis en grote bevolkings
omvang altijd een sterk verstedelijkte provincie geweest. De provincie
heeft geen echt grote stad maar meerdere middelgrote steden. Door de
economische kracht en kansrijke toekomst zal dit zeker zo blijven. De grote
verandering die momenteel gaande is, betreft de netwerkstructuur van de
verstedelijking.
Aan de frontlinie van de Brabantse economie en samenleving, ontvouwt zich
gaandeweg een grootschalige verstedelijking met meerdere kernen, een
polycentrische mega-agglomeratie analoog aan de Randstad en daarmee
ook sterk verbonden. Deze agglomeratie rijgt de grotere en kleinere steden
in de regio aaneen tot een regional daily system. We zien daarbinnen
krachtige, ruimtelijke uitsorteringen tussen groepen in de samenleving. Die
uitsorteringen zijn bepalend voor groei of krimp, vergroening of vergrijzing
van individuele gemeenten, wijken en kernen.
De uitsorteringen zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met ontwikkelin
gen in andere welvarende landen, waar grote en centraal gelegen steden
veel welvaartsgroei kennen en meer perifere regio’s achterblijven. In het
Brabantse geval zien we de welvaartsontwikkeling niet alleen in de steden,
maar nadrukkelijk ook langs de verbindende lijnen tussen steden in een
polycentrische structuur. Juist vanwege die voor Noord-Brabant typerende
structuur met meerdere kernen (de polycentriciteit) zijn verbindende netwer
ken buitengewoon belangrijk. Ze zijn bepalend voor de vitaliteit en de trans
formatie van plekken: woonwijken, voorzieningencentra, bedrijventerreinen
en kantorenlocaties.
Zo vormt Noord-Brabant een rijk mozaïek in sterke beweging. Het is niet
alleen complex vanwege de polycentrische verstedelijkingstructuur, maar ook
vanwege de grote diversiteit in de economische sectorstructuur en in groepen
en leefstijlen binnen de samenleving.

Knopen en assen

Binnen dit complexe en bewegende mozaïek ontwikkelt de geavanceerde
kenniseconomie (hightech, zakelijke diensten) zich vooral in de hoofdknopen
en assen van het interstedelijke netwerk. Kenniswerkers willen wonen bij die
knopen en assen, zodat zij een omvangrijke, interstedelijke arbeidsmarkt
goed kunnen bereiken. De stadscentra zijn gewild onder jongere kennis
werkers; omliggende en tussenliggende woonwijken zijn gewild onder
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welvarende gezinnen. Tegelijkertijd worden scheidslijnen tussen welvaart en
achterstand binnen de steden ook scherper, mede omdat de (verbindende)
middenklasse steeds moeilijker een plek vindt in de steden en stadsregio’s.

West en oost

Het Brabantse stedelijke netwerk is sterk gekoppeld aan het bredere landelijke
netwerk. Het profiteert daar langs verschillende wegen van, en draagt langs
diezelfde wegen ook bij aan de welvaart elders in het land. Er doet zich in dit
opzicht echter een zeker verschil voor tussen het westelijke en het oostelijke
deel van de provincie.
Het westelijke deel, vanaf Breda tot en met Bergen op Zoom, is relatief
sterk gekoppeld aan de Rotterdamse regio met de Drechtsteden. Rotterdam
vormt in dit interregionale netwerk de belangrijkste centrumstad, zeker
voor kennisintensief werk en gespecialiseerde voorzieningen. Binnen die
provinciegrens-overschrijdende netwerk geven delen van West-Brabant een
aantrekkelijk en goed bereikbaar woonklimaat. Met name Breda en omlig
gende gemeenten kennen daardoor een toenemende instroom van jong
volwassen werkenden en gezinnen. Het gaat veelal om huishoudens met
hogere inkomens. Zij combineren de voordelen van het woonklimaat in de
regio met goede verbindingen naar de Rijnmondregio en de oostelijke delen
van Noord-Brabant.
Het oostelijke deel van de regio, vooral de driehoek Tilburg-’s-Hertogen
bosch-Eindhoven, is meer gekoppeld aan de noordelijke Randstad (Utrecht
en Amsterdam) en aan Nijmegen. Het karakter van deze koppeling verschilt
van de koppeling tussen West-Brabant en de Rijnmondregio. De dichte
verstedelijking van Oost-Brabant en de sterke economische groeipolen in het
gebied, waaronder de Brainportregio, zorgen voor een meer gelijkwaardige
relatie met de grote steden in de Randstad. De relatie met Nijmegen is
bijzonder en tweeledig. Enerzijds vormt Nijmegen voor de gehele Oost-
Brabantse economie een welkome bron van kenniswerkers, anderzijds is de
stad het regionale centrum voor gemeenten binnen het Land van Cuijk in het
uiterste noordoosten van de provincie.
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Streekeconomieën

Deze interstedelijke netwerkstructuur koppelt stadsgewesten onderling en is
vooral voor de kenniseconomie van groot belang is. Maar daarnaast kent
Noord-Brabant vitale streekeconomieën met kansrijke agribusiness, logistiek
en (proces-)industrie en een lokale beroepsbevolking die wordt gekenmerkt
door vakmanschap en ondernemerschap. Deze streken zijn onder meer de
Peel, de A50-gemeenten en Waalwijk en omgeving. Zij profiteren van nabij
gelegen stedelijke netwerken en kennisbronnen, maar steunen ook op hechte
regionale netwerken.
Tegelijkertijd kennen zij grote uitdagingen. Talentvolle jongvolwassenen
trekken naar de grotere steden en komen maar zeer gedeeltelijk terug naar
hun geboortestreek. Het aandeel huishoudens met hogere inkomens is veelal
bovengemiddeld vanwege de rol van succesvol ondernemerschap, maar het
loopt in een aantal streekeconomieën wel terug. Niet alleen de aantrekkings
kracht van het interstedelijke netwerk draagt daar aan bij, ook een minder
uitnodigend woon- en verblijfsklimaat in sterk (agri-)geïndustrialiseerde
streken is daarop van invloed.
De uitdaging voor de streken is des te groter omdat juist in typisch streek-
economische sectoren zoals de agribusiness, de toekomst ligt in innovatie en
kennisintensivering. Het is dus van groot belang dat de streken aansluiting
vinden bij de interstedelijke kenniseconomie, zoals die kenniseconomie op
haar beurt zal profiteren van verbindingen met de streekeconomieën.

Nader onderzoek

Streken die deze aansluiting missen, dreigen te verzwakken met ‘arme’
vergrijzing en de groei van een sociale onderklasse. Een nadere bepaling
van dergelijke streken in de Brabantse context vergt nader onderzoek, maar
aandacht zal zeker moeten uitgaan naar de meest westelijke en de meest
oostelijke streken in de provincie.
Roosendaal en Bergen op Zoom liggen relatief perifeer ten opzichte van
het stedelijke hoofdnetwerk en kennen een vooral door procesindustrie en
logistiek gedomineerde economie. Die is hoogproductief en vormt daarom
geen banenmotor.
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Ook de gemeenten en kernen ten oosten van de lijn Uden-Helmond kennen
een relatief perifere ligging ten opzichte van het interstedelijke netwerk. Ook
in deze streek domineren hoogproductieve bedrijven, vooral in de agri
business.
In beide gebieden liggen daarom vergelijkbare opgaven: verduurzaming,
herstructurering en innovatie binnen de bestaande bedrijvigheid, creatie van
nieuw ondernemerschap en de ontwikkeling van een aantrekkelijk woon
milieu voor talent.

Samenwerking

De economie, arbeidsmarkten en voorzieningenmarkten ontwikkelen zich
vooral in het verband van stadsgewesten, streken en interstedelijk netwerken.
Daarom zullen gemeenten in deze verbanden de handen ineen moeten slaan
om ontwikkelingen op de juiste plekken te stimuleren en te geleiden.
Tegelijkertijd liggen er opgaven op het schaalniveau van de hele provincie,
omdat de integratie van stedelijke regio’s en netwerken met streek
economieën meerwaarde oplevert voor alle partijen. Agglomeratievoordelen
en netwerkkracht moeten voor alle delen van de provincie (verder) worden
ontwikkeld. Dat vergt bestuurlijke samenwerking op verschillende schaal
niveaus en binnen verschillende netwerkenverbanden.
Daarnaast is het nadrukkelijk van belang om laag-dynamische gebieden
te behouden die rust, ruimte, cultuurhistorie en natuur bieden. Deze typisch
functies met grote maatschappelijke waarde, kunnen in de dynamische
netwerkeconomie het onderspit delven. Om dat te voorkomen, zullen deze
functies een stabiele plek moeten vinden in de netwerkeconomie. Welvarende
bewoners en recreanten kunnen nieuw draagvlak geven onder maatschap
pelijk gewenste, maar economisch minder rendabele functies zoals natuur en
cultureel erfgoed. Daarvoor moet evenwicht en synergie worden gevonden
tussen de belangen van people, planet en profit én is daarnaast intensieve
(inter-)regionale en interstedelijke coördinatie van belang binnen de
Brabantse netwerkeconomie en netwerksamenleving.
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Agglomeratievoordelen
en netwerkkracht zal voor
alle delen van de provincie
(verder) moeten worden
ontwikkeld. Dat vergt
bestuurlijke samenwerking op
verschillende schaalniveaus
en binnen verschillende
netwerkenverbanden
tegelijkertijd.

Colofon

Deze uitgave is een bijdrage aan de ontwikkeling van de provinciale om
gevingsvisie en een actualisering en verdieping van het rapport “Brabantse
netwerken”, uitgebracht in juli 2014
www.brabant.nl/subsites/veerkrachtig-bestuur/kennisbank.aspx
Doel van de uitgave is bijdragen aan de visievorming op de ontwikkeling
van het Brabantse stedelijk netwerk en de daarvoor benodigde samenwer
king en afstemming.
Het essay en bijbehorende kaarten kunt u digitaal raadplegen op
www.omgevingsvisienb.nl/netwerkeninbrabant en op
www.brabant.nl
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