Het Verhaal van Brabant
‘We leven in een tijd van fundamentele veranderingen,
een tijd waarin zelfs de veranderingen veranderen’
Deze uitspraak uit het vuistdikke boek ‘Het Nieuwste Brabant’ plaatst de regio in internationaal
perspectief. En juist binnen deze kaders opereert Brabant op haar best. Verbindend.
Grensverleggend. Ondernemend. Genietend. Scorend. Ook nu.

Verbindend Brabant
Brabant verbindt: stad met platteland, traditie met innovatie, inzet met plezier. En vooral ook:
mensen met elkaar. En dat gaat ons goed af. Het samen denken, durven en doen zit in het DNA
van de Brabanders. Waarbij we het lef hebben om buiten de lijntjes te kleuren. Want juist dat leidt
tot creativiteit en ongebruikelijke oplossingen. Hier tekent de industrie voor ‘out of the box’
innovaties. Hier wortelen topdesigners, topsporters en cultuurtoppers, en ontspruit talent van
binnenuit. Niet voor niets zitten we in de kopploeg van toptechnologische regio’s in Europa en bruist
Brabant van de veelbelovende start-ups, zoals SMART Photonics, Protix en PeelPioneers. Als
innovatieve broedplaats bouwt Brabant volop mee aan oplossingen voor de wereldproblemen van
morgen. Dat maakt deze regio een uitdagende plek om te werken.
Uit alle windstreken
Dat het hier ook nog eens fijn wonen en leven is, trekt mensen uit alle windstreken naar Brabant.
Hier is nog ruimte. Voor betaalbare woningen. Voor veilige speelplekken. Voor cultuur met een
kleine en grote C. Voor rust en ontspanning in de mooie natuur. Het liefst delen we ook het
genieten ervan. Dat past bij het bourgondische karakter van Brabant. We ontmoeten elkaar graag in
cafés, restaurants en culturele hotspots. Door de gastvrijheid van de Brabanders laat je je – ook
zonder zachte G – gemakkelijk meevoeren in die typisch Brabantse gezelligheid. Een ervaring die
je niet gauw vergeet.

Grensverleggend Brabant
Brabant is booming en behoort structureel tot de innovatieve top van Europa. De gunstige ligging
en het samen optrekken van overheid, onderwijs en ondernemers bieden veel kansen. Voor startups en investeerders. Voor topbedrijven en mkb’ers. Voor studenten en werkzoekend talent. Uit
binnen- en buitenland. In de broedplaats Brabant werken knappe koppen en gouden handjes
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samen aan grensverleggende oplossingen voor een circulaire economie. En dat werkt. Al jaren is
de economische groei hier hoger dan in de rest van Nederland. En al jaren zijn de ogen van de
wereld op Brabant gericht als het gaat om hightech, agrofood en chemie.
Toonaangevend
Zo dringt de modernste technologie razendsnel door in de wereld van piepers en penen. Dat maakt
de Brabantse agrofoodsector toonaangevend. Circulair biobased bouwen? Etherische oliën uit
citrusschillen? Plastic recycling via pyrolyse? Ook dat gebeurt allemaal in Brabant. De regio barst
van de energie. En die energie komt steeds vaker uit duurzame bronnen. Zo gaan we met de
elektrische auto en de eerste gezinsauto op zonne-energie voorop in groen rijden. We zetten
wereldwijd de toon met de ontwikkeling van fotonische chips. We zijn voorloper in big data, hebben
een toppositie in de Europese High Tech Systems and Materials sector (HTSM) en lopen voorop in
slimme en duurzame mobiliteit. Als logistieke hotspot nemen we een sterke positie in. Én we zijn als
regio hard op weg om een internationaal erkend medisch-technologisch cluster te worden. Waar
een kleine regio groot in kan zijn.

Ondernemend Brabant
Brabant bundelt de krachten. Het ondernemersklimaat in deze regio is er een van samen doen. Van
pionieren en aanpakken. Van kennis delen en vernieuwen. Dat maakt Brabant tot de kennis- en
innovatieregio bij uitstek. De triple helix aanpak is hier ontstaan; overheid, onderwijs en
ondernemers vinden elkaar moeiteloos. Daarbij houden we de kaarten niet tegen de borst, maar
leggen we ze op tafel. Want samen voelen we ons verantwoordelijk. Voor de groei van de regio en
voor elkaar. Door onze nek uit te steken en de handen uit de mouwen, hebben we met Brainport
Eindhoven en spelers als Philips, ASML en VDL een hightech regio van formaat. De Brabantse
maakindustrie speelt op wereldniveau. De agrofoodsector bloeit uitbundig. De chemische sector is
ijzersterk.
Open-innovatiecampussen
De Brabantse manier van werken oogst succes. Met slimme oplossingen voor wereldse
uitdagingen. Bedacht in de acht (!) open-innovatiecampussen, waar het draait om kennisdelen en
samenwerken in netwerken. Van High Tech Campus Eindhoven en Green Chemistry Campus tot
Pivot Park en Gate2 Aeroparc. Van Grow Campus en Automotive Campus tot Brainport Industries
Campus en de TU/e Campus. En dan zijn er nog de ruim 80.000 familiebedrijven, waaruit blijkt dat
het ondernemerschap door de aderen van de Brabanders stroomt. Bierbrouwer Bavaria, cateraar
Hutten, huishoudproducent Brabantia, leisure bedrijf Libéma, schoenfabrikant Van Bommel en
supermarktketen Jumbo, om er een paar te noemen. Succesvolle, koersvaste familieconcerns met
Brabantse wortels. Waar het arbeidsethos hoog is, de lijnen kort zijn en de koffie altijd klaar staat.
Ook dat typeert ondernemen in Brabant: zakendoen en gastvrijheid zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

Genietend Brabant
Brabant is een begrip. Door de mensen, hun geschiedenis, hun tradities. Hard werken en genieten
van het leven zijn hier goed in balans. Door de ontelbare cafés en restaurants staat de regio
bekend als bourgondisch en gezellig. En door de vele tientallen theaters, musea, evenementen en
attractieparken zijn we een (inter)nationale trekpleister. Wist je bijvoorbeeld dat Brabant de hoogste
festivaldichtheid van Nederland heeft? Met trekkers als Jazz in Duketown, BredaPhoto Festival,
2
Team Brabant Branding, juni 2020

Theaterfestival Boulevard, popfestival Paaspop en culinair festival Proefmei hebben we een
gevarieerd aanbod voor jong en oud. Oók op zakelijk gebied. Dat de beste ideeën in Brabant op de
achterkant van een bierviltje ontstaan, is niet voor niets een veelgehoorde uitspraak.
Groot en klein genieten
En dan zijn er nog de prachtige natuurgebieden en de vele kleine en grote musea. Kampina, de
Loonse en Drunense Duinen, het Noordbrabants Museum, museum De Pont, Van Gogh Nationaal
Park: allemaal staan ze voor het Grote Genieten in Brabant. En genieten doen we ook in het klein.
In culturele centra en gemeenschapshuizen. In het bloeiende verenigingsleven en op de
sportvelden waar het aanbod aan amateursporten enorm is. We ontmoeten elkaar graag en veel.
Met als onbetwist hoogtepunt het jaarlijkse carnaval in het van oorsprong katholieke Brabant.
Dagenlang is het hier één groot feest en zijn Brabanders én niet-Brabanders samen één.

Scorend Brabant
Brabant weet te scoren. Met topbedrijven, topsporters, topartiesten en topevents pieken we ‘sky
high’. In Nederland én in de rest van de wereld. VDL, ASML, Philips, Maxi-Cosi, Sabic; stuk voor
stuk Brabantse bedrijven die hier nog altijd gevestigd zijn. Topsporters uit deze regio schitteren al
jaren op de hoogste internationale podia; op EK’s, WK’s en de Olympische en Paralympische
Spelen. Denk aan wielerfenomenen Marianne Vos en Steven Kruiswijk, schaatskampioen Ireen
Wüst, voetbaltopper Daniëlle van de Donk, tophockeyster Lidewij Welten en paratennisser Maikel
Scheffers. Brabant staat bol van het talent.
Internationaal publiek
Ook op het gebied van kunst, design en cultuur. De dj’s Tiësto en Hardwell touren de hele wereld
over. Topdesigner Piet Hein Eek en toparchitect Winy Maas zijn mondiaal bekend met hun
ontwerpen. En met hiphopfestival WOO HAH! in Tilburg, het Bloemencorso in Zundert en de Dutch
Design Week (DDW) en lichtfestival GLOW in Eindhoven – waarbij steeds meer wordt gepionierd
op de grens van kunst, design en techniek – trekken we jaarlijks een internationaal publiek. Net als
met Vincent van Gogh en Jeroen Bosch trouwens, die nog steeds een grote schare fans naar
Brabant weten te halen. De constante vibe van creativiteit in combinatie met goed
ondernemerschap maakt de regio tot een aantrekkelijke broedplaats. Ook voor de ruim 1,2 miljoen
bezoekers die hier jaarlijks komen. Brabant laat je voelen dat je welkom bent.

Anders Brabant
Brabant verbindt, verlegt grenzen, onderneemt, geniet en scoort. Omdat we samen denken, doen
en buiten de lijntjes durven te kleuren. Dat doen we ook in de agrofoodsector, onze tweede grootste
economie na hightech. Als regio hebben we veel te danken aan onze agrarische ondernemers, die
de toon zetten als het gaat om voedselproductie en -technologie. Met hightech en agrofood als de
twee belangrijkste economische pijlers van Brabant, blinken we internationaal uit in de
agrofoodsector. Maar het succes heeft ook een keerzijde. De intensieve landbouw staat op
gespannen voet met het milieu en welzijn van mens en dier. Daarom zet de sector nu vol in op
duurzaamheid en vernieuwing. Met als doel om de uitstoot van ammoniak en stikstof versneld terug
te dringen.
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Samen optrekken
Een andere keerzijde van de Brabantse ondernemersgeest is de georganiseerde drugscriminaliteit.
Waar de regio sterk is in innoveren en internationaal ondernemen, is de drugshandel dat ook.
Vooral in het buitengebied kampt Brabant met hennepkwekerijen, drugslabs en drugsafval. Om de
criminele industrie aan te pakken, is de Taskforce Brabant Zeeland opgericht. Hierin trekken vele
partijen samen op en pakken de problemen op een creatieve manier aan. Met succes, mede dankzij
de doe-kracht die zo eigen is aan Brabant.

Historisch Brabant
De verbondenheid tussen Brabant en de Brabanders en iedereen die zich hier thuis voelt, is er één
van oudsher. Van de krachten bundelen en samen de kar trekken. Toen Franse troepen in 1795
ons land introkken, was de regio een bufferzone tussen machthebbers. En dus namen we het heft
in eigen hand. Eigenzinnig als we waren, vormden we datzelfde jaar nog Bataafsch Braband met
een volwaardig provinciebestuur. Samen stonden we sterk. Toen al. En ook, toen kleine boeren op
de arme grond keihard moesten werken voor een schamele oogst. We staken de koppen bij elkaar
en gingen experimenteren: met het eigen afval als grondstof voor voedsel. Slim en innovatief. De
Brabantse boer als ecoloog ‘avant la lettre’.
Diep geworteld
Van oudsher zoeken Brabanders elkaar op om iets voor elkaar te krijgen. Vanuit de katholieke
inslag en het gevoel van saamhorigheid. Dat gebeurde ook toen Pater Van den Elsen eind 19e
eeuw de kleine boeren opriep om zich te organiseren. De ‘boerenapostel’ kreeg hen massaal op de
been; binnen de kortste keren had elk dorp zijn boerenbond en boerenleenbank. Het was de start
van de economische emancipatie van de boer. Dat de landbouw nog steeds een van de dragers is
van de Brabantse economie, is niet meer dan logisch. En ook dat we het in Brabant nog steeds
samen doen, voortkomend uit de katholieke historie van omzien naar elkaar. Saamhorigheid 2.0.
Wat diep geworteld zit, kan hoog groeien. Zeker in Brabant.

Toekomstig Brabant
Nog altijd nemen we in Brabant het heft in eigen hand. En dat zullen we ook in de toekomst blijven
doen. Veranderingen zijn voor ons geen bedreiging, maar een uitdaging. En die zijn er in deze snel
veranderende wereld volop. De energietransitie, de klimaatverandering, de overgang naar een
circulaire economie, de internationale migratiestromen, de transitie naar een duurzame landbouw;
ze vragen van ons meer dan ooit om de handen ineen te slaan. En dat doen we. Omdat we vanuit
het verleden weten wat goed samenwerken teweegbrengt. Alleen ga je sneller, samen kom je
verder. Ieder vanuit zijn eigen kracht.
Grote steden
Dat laatste geldt ook voor de grote steden in Brabant. Met de hoofdstad ’s-Hertogenbosch als
cultuurstad van het zuiden en toonaangevende datastad. Met Eindhoven, dat als hart van de
Brainportregio staat voor creativiteit, innovatie, technologie en design. Met Breda met haar
historische, groene, gastvrije binnenstad. Of En met Tilburg, dat met haar sociale gezicht staat voor
een inclusieve stad. Door die veelheid en diversiteit aan bedrijvigheid ontstaan nieuwe netwerken,
waarmee de Brabantse saamhorigheid een nieuwe dimensie krijgt. Voor nu en de toekomst.
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