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1 Inleiding 

Het platteland van Brabant verandert. Tot halverwege de 19e eeuw verliep dit 

proces langzaam, van overheidsingrepen of planning was nog geen sprake. De 

woeste gronden werden tot dan toe stukje bij beetje in cultuur gebracht. Vanaf de 

industriële revolutie kwamen versnelde dit proces en ging de overheid zich steeds 

meer met de ontwikkeling van het platteland bemoeien. De belangrijkste drijfveer 

hiervoor was de modernisering van de landbouw. De functie van het platteland 

was voedselproductie en het doel van het beleid was eenduidig, namelijk zo 

efficiënt mogelijk produceren. In de jaren zeventig ontstond een kentering in dit 

beleid. De functie van het platteland werd verbreed van voedselproductie naar 

wonen, natuur, recreëren en dienstverlening. Nieuwe gebruikers als 

woningbouwverenigingen, recreatieondernemers, dienstverleners, recreanten en 

de natuur- en milieuorganisaties betraden de arena. Het platteland behoorde niet 

langer alleen de agrariërs toe, maar ook de burgers. De scheiding tussen stad en 

platteland werd hiermee minder scherp. Ook de mobiliteit nam toe. Inwoners van 

het platteland maakten meer gebruik van de voorzieningen en stedelingen 

zochten de rust en ruimte van het platteland. Het platteland werd een 

consumptielandschap waarin de landbouwproductie niet langer dominant was. 

Het doel van het beleid werd daarmee minder eenduidig. De voedselproductie 

moest zowel efficiënt, als milieu- en diervriendelijk zijn. Het landschap moest 

“mooi” zijn, maar ook ruimte bieden voor intensieve landbouw en (goedkoop) 

wonen.  

 

In deze situatie moeten de huidige bestuurders de veelheid van belangen en 

wensen van burgers met elkaar verenigen. Maar wat willen de Brabantse burgers 

eigenlijk? Hoe kijken zij naar het platteland? Welke functies dichten zij toe aan het 

platteland? Hoe beoordelen zij de ontwikkelingen en bij wie leggen zij de 

verantwoordelijkheid? Zijn er verschillen te ontdekken in de meningen van 

plattelanders en stedelingen? Om de bestuurders die betrokken zijn bij de 

plattelandsontwikkeling hier inzicht in te geven, heeft Telos in samenwerking met 

het PON onderzoek gedaan naar de beleving van het platteland door de 

Brabanders. In dit rapport wordt hiervan verslag gedaan. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van een monitor 

duurzame plattelandsontwikkeling in opdracht van het Programma Revitalisering 

Landelijk Gebied van de provincie Noord-Brabant. De opgave van de 
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revitalisering (vroeger reconstructie van de zandgronden) is om in economisch, 

ecologisch en sociaal opzicht een nieuw en duurzaam platteland te creëren voor 

de huidige en toekomstige gebruikers en bewoners. De monitor wordt gebruikt om 

de provincie als regisseur van dat proces, maar ook de andere partijen daarbij te 

ondersteunen. Dit, door zicht te geven op de feitelijke ontwikkeling van een 

reconstructiegebied
1
 in relatie tot de uitvoering van het beleid en de opvattingen 

van burgers. De monitor is opgebouwd uit drie onderdelen. 

 

Ten eerste, een duurzaamheidbalans waarmee de feitelijke ontwikkeling van een 

reconstructiegebied op het terrein van ecologie, economie en het sociaal-culturele 

domein in kaart wordt gebracht.  

 

Ten tweede, de koppeling tussen de duurzaamheidbalans en het uitvoerings-

programma van de reconstructie. Daarmee wordt inzichtelijk wat het effect is van 

het beleid. Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk wat het effect is van het verplaatsen 

van varkenshouderijen op de ammoniakemissies, het landschap en de 

levensvatbaarheid van de intensieve veehouderij. 

 

Ten derde, een belevingsonderzoek naar de opvattingen van de burgers over de 

ontwikkeling van een reconstructiegebied. Bij het belevingsonderzoek wilden wij 

ons in eerste instantie op een reconstructiegebied richten. Vanwege de hoge 

kosten voor een eigen enquête in een reconstructiegebied, hebben we in het 

kader van deze pilot gekozen voor dataverzameling via het Brabantpanel
2
. 

Hierdoor waren we in staat om snel en tegen relatief lage kosten een beeld te 

krijgen van de opvattingen van Brabanders –zowel stedelingen als plattelanders- 

over hun platteland. Het nadeel is dat het niet mogelijk is de uitkomsten uit te 

splitsen naar reconstructiegebied. Daarvoor is een omvangrijkere enquête nodig. 

 

In dit rapport worden de uitkomsten van het belevingsonderzoek gepresenteerd.  

Het rapport is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 beschrijft de opzet van het 

onderzoek.  

 

In hoofdstuk 3 wordt dit onderzoek naast andere onderzoeken over de beleving 

van het platteland en natuur geplaatst. Wat onderscheidt dit onderzoek van 

andere onderzoeken en op welke punten sluit het juist aan bij ander onderzoek? 

 

In hoofdstuk 4 worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. De 

volgende onderwerpen komen daarbij aan bod: platteland (4.1), woonomgeving 

(4.2), gebruik en bezoek platteland (4.3), streken in Brabant (4.4), ontwikkelingen 

(4.5 en 4.6) en verantwoordelijkheden (4.7). In deze hoofdstukken zullen de totale 

uitkomsten gepresenteerd worden, maar worden ook uitsplitsingen gemaakt.  

_______________________________________________________________________________________________ 
1 In de eerste fase van de ontwikkeling van de ontwikkeling van de monitor hebben we het reconstructiegebied De Peel 
gekozen als pilot. Aan deze keuze lang vooral een praktische reden ten grondslag, namelijk dat Telos de planvorming in 
De Peel gevolgd heeft. Het is de bedoeling om op basis van de opgedane ervaringen de monitor toe te pasen op de 
andere reconstructiegebieden. 
 

2 Een digitaal panel van ruim 1600 Brabanders van 16 jaar en ouder.  
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In veel gevallen is de uitsplitsing gemaakt naar stad-platteland. De uitsplitsing 

gebeurt alleen daar waar de uitkomsten naar achtergrondkenmerken verschillen. 

Het laatste hoofdstuk geeft de conclusies weer. 
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2 Methode  

Dit onderzoek richt zich op alle inwoners van Brabant met als doel te achterhalen 

hoe Brabanders denken over het platteland in Brabant. De ene Brabander is de 

andere niet, dus is het belangrijk om de mening van veel verschillende mensen 

mee te nemen. Een kwantitatief onderzoek waarbinnen een groot aantal 

Brabanders kan worden ondervraagd, sluit hierbij het beste aan. Het 

Brabantpanel biedt deze mogelijkheid. In relatief korte tijd kan daarmee een groot 

aantal mensen worden benaderd. Door middel van een vragenlijst kunnen zij hun 

mening over het platteland geven.  

 

In de vragenlijst zijn de volgende onderwerpen opgenomen:  

• wat is het platteland; 

• woonomgeving; 

• gebruik en bezoek platteland; 

• waardering van streken in Brabant; 

• ontwikkelingen op het platteland; 

• verantwoordelijkheden voor het platteland.  

Met de vragenlijst willen we achterhalen hoe de inwoners van Brabant denken 

over het platteland in Brabant. Het gaat om het meten van de beleving van de 

mensen. We zijn hier, in tegenstelling tot de duurzaamheidbalans, niet op zoek 

naar harde gegevens, maar juist naar het gevoel van mensen. De antwoorden 

helpen ons uitspraken te doen over de manier waarop het Brabantse platteland 

gezien, gebruikt en gevoeld wordt. 

 

De vragenlijst die voor dit onderzoek opgesteld is, is verzonden aan alle leden 

van het Brabantpanel. Dit panel wordt georganiseerd door PON Instituut voor 

advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. Uiteindelijk hebben 1030 

personen de vragenlijst ingevuld. Dit is een responspercentage van 65,8%. 

 

De resultaten zijn herwogen naar leeftijd, geslacht en regio. Daarmee zijn de 

resultaten van het onderzoek representatief voor wat deze kenmerken betreft. Het 

panel kent, zoals de meeste internetpanels, een ondervertegenwoordiging van 

laagopgeleiden en met name allochtonen. Op deze kenmerken is niet herwogen. 

In onderstaande tabel wordt vermeld hoe de steekproef is opgebouwd: 
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Tabel 1: herweging steekproef 

 

Wegingsvariabelen Ongewogen % Herwogen % 

Geslacht   

Man 65,2 49,6 

Vrouw 34,8 51,4 

Leeftijd   

16-29 jaar 6,7 20,0 

30-39 jaar 12,5 17,7 

40-49 jaar 21,9 19,7 

50-64 jaar 44,1 24,7 

65+ 14,8 18,1 

Regio   

Midden-Brabant 25,2 18,6 

Noordoost-Brabant 28,2 26,0 

Zuidoost-Brabant 27,6 30,1 

West-Brabant 19,0 25,3 

 

 

2.1  Analyse  

Brabanders over hun platteland geeft een algemeen beeld van hoe de inwoners 

van Brabant denken over het platteland. Vanwege de toenemende verweving 

tussen stad en platteland zien we dat stedelingen steeds meer gebruik maken van 

het platteland en er vaker gaan wonen. We verwachten dat er verschillen zijn te 

ontdekken tussen degenen die op het platteland wonen en de stedelingen. 

 

Op basis van postcodes van de respondenten is daarnaast gekeken in wat voor 

omgeving de respondenten wonen. Die indeling is gemaakt op basis van de CBS-

indeling
3
. Het CBS onderscheidt op basis van de omgevingsadresdichtheid 

(aantal adressen per vierkante kilometer) vijf verstedelijkingsklassen.  

 

 Zeer sterk 

stedelijk 

Sterk 

stedelijk 

Matig 

stedelijk 

Weinig 

stedelijk 

Niet 

stedelijk 

Percentage bevolking per 

stedelijkheidsklasse CBS 

8% 19% 21% 27% 25% 

 

Bij de analyse van de uitkomsten zijn we nagegaan of er verschillen zijn in 

antwoorden tussen stadsbewoners en plattelandsbewoners. Daartoe hebben we 

de respondenten verdeeld in twee groepen. De groep stedelingen omvat de 

eerste drie klassen ( zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk en stedelijk) en de groep 

plattelanders omvat de laatste twee klassen (weinig-stedelijke en niet-stedelijk). 

Beide groepen respondenten zijn dan even groot (50%), hetgeen overeen komt 

met de feitelijke situatie. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
3 CBS statline 7 februari 2007 
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Niet bij alle onderwerpen is gekeken naar het verschil tussen stedelingen en 

plattelanders. Daar waar slechts kleine verschillen op te merken zijn, is deze 

splitsing achterwege gelaten. 
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Aardbeienteler Jan Robben start smaakoffensief 



  Brabanders over hun platteland 

13 

3 Vraagstelling 

3.1 Stad en platteland zijn verweven  

Het begrip platteland roept een veelheid aan associaties op, waaronder niet-

stedelijk, agrarisch, mooi landschap, stilte, traditionele leefstijl en landschappelijke 

idylle
4
. Intuïtief voelt iedereen aan dat plattelandsontwikkeling zich onderscheidt 

van stedelijke ontwikkeling. Het onderscheid tussen stad en platteland is een van 

de oudste, bekendste en eenvoudigste concepten in de ruimtelijke ordening. Het 

zijn begrippen die nog altijd aanspreken
5
. Er is echter regelmatig sprake van 

begripsverwarring omdat het platteland vanuit verschillende perspectieven wordt 

bekeken. Dit heeft te maken met het feit dat de verschillen tussen stad en 

platteland steeds verder vervagen en stad en platteland in toenemende mate met 

elkaar verweven raken. Daarbij moet worden opgemerkt dat de verweving van 

stad en platteland in Brabant sterker is dan in Noord-Nederland
6
.  

 

De NRLO (1987) onderscheidt vijf perspectieven waarmee stad en platteland 

benaderd kunnen worden. Het eerste is het traditionele perspectief waarbij stad 

en land als tegenpolen worden gezien. Binnen dit perspectief zijn stad en land 

duidelijk te onderscheiden entiteiten, waarbij het onderscheid meerdimensionaal 

(functioneel, cultureel, morfologisch, ecologisch) van karakter is. In het tweede 

perspectief worden stad en land gezien als netwerk van activiteiten; de ruimtelijk-

economische relaties staan centraal. Interacties tussen organisaties, met name 

ondernemingen, vormen de kern van deze invalshoek. BrabantStad is hier een 

voorbeeld van. In het derde perspectief vormt het ecosysteem het vertrekpunt 

voor de ruimtelijke inrichting en het maatschappelijk gebruik. Het opnieuw laten 

meanderen van beken zoals de Esschestroom in combintatie met de ruimtelijke 

inrichting van het omliggende gebied is hier een voorbeeld van. In het vierde 

perspectief ziet men stad en land als stelsel van plekken met een eigen identiteit. 

De nadruk ligt op de ruimtelijke kwaliteit en sfeer van de leefomgeving. 

Voorbeelden zijn het stadslandschap en de groene metropool. In het vijfde 

perspectief staat het eigendom van onroerend goed en de grondmarkt centraal. 

_______________________________________________________________________________________________ 
4 Terluin, I.J., Rural Regions in the EU: Exploring Differences in Economic Development, Rijksuniversiteit Groningen , 

Groningen 2001 
5 Peper, B, Open land, groene steden. Toekomstwaarde in de ruimtelijke ordening., rapport van de commissie Peper, 

PVDA, Amsterdam, 2001 
6 Janssen, J. Vooruit denken en verwijlen, de reconstructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000, 

Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg, 2006 
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Er zijn slechts een paar concepten bekend zoals het prijslandschap en 

ontwikkelingspotenties van gronden. 

 

In de huidige beleidspraktijk is de scheiding tussen stad en platteland nog steeds 

het dominante perspectief, al zien we ook elementen uit de andere perspectieven 

terugkomen. De reconstructie van de zandgronden is daar een goed voorbeeld 

van. Zij richt zich vooral op de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied. De 

economische en sociaal-culturele ontwikkeling (lees leefbaarheid) behoren echter 

ook tot haar aandachtsgebied, hoewel beperkt tot het landelijk gebied en de 

kleine kernen. Het stedelijk gebied valt in principe buiten de reikwijdte van de 

reconstructie. Deze scheiding kan tot versnippering in beleid leiden, waardoor 

kansen die stad en platteland elkaar bieden mogelijk niet benut worden. Het 

planconcept dat in de reconstructie gebruikt wordt, paste in eerste instantie 

binnen dit perspectief. Men trachtte de ontwikkeling van het landelijk gebied 

vooral te sturen door te zoneren. Gaandeweg werden elementen uit de andere 

perspectieven gebruikt. Zo is de watersysteembenadering gebruikt om de 

wateropgave vorm te geven en met de ruimte- voor- ruimte- benadering tracht 

men de ontwikkeling via het onroerend goed en grondmarkt te sturen. 

 

De Brabantse Duurzaamheidraad pleit ervoor het perspectief verder te verruimen, 

het onderscheid tussen stad en land los te laten en de regio centraal te stellen: 

Het is daarbij belangrijk oog te hebben voor de gewenste schaal om sociaal-

culturele, economische en ecologische problemen aan te pakken. Durf daarom 

waar nodig administratieve grenzen van gebieden los te laten. De woonopgave, 

bedrijfsontwikkeling, de ontwikkeling van de nieuwe kennis- en zorgeconomie en 

de doorontwikkeling van de agrarische economie kunnen meer samenhangend 

bezien worden vanuit een perspectief dat de huidige stad-land scheiding 

overstijgt. Maak daarbij ook onderscheid tussen verschillende typen Brabantse 

dorpen: veel dorpen fungeren als buitenwijken van de stad, andere als autonome 

eenheden
7
.  

 

In het verlengde van de ontwikkelingen binnen de reconstructie en het advies van 

de Duurzaamheidraad lag het voor de hand om in dit onderzoek na te gaan hoe 

de bewoners van het platteland en de stedelingen naar hun platteland kijken. 

 

3.2 Bestaand onderzoek  

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan over de beleving van het platteland.  

Zo heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2007 het rapport Het beste van 

twee werelden; Plattelanders over hun leven op het platteland uitgebracht. Dit 

onderzoek is kwalitatief van aard. Er is in 13 bijeenkomsten gesproken met circa 

140 plattelandsbewoners. In deze gesprekken gaf ieder zijn of haar persoonlijke 

mening en sprak over de eigen beleving van het plattelandsleven. Uit deze 

gesprekken is gebleken dat plattelandbewoners het op veel punten eens zijn, 

maar dat zij per groep, gebied of als individu op enkele punten ook van mening 

_______________________________________________________________________________________________ 
7 Telos, Duurzaam Platteland in Brabant, een handreiking, Tilburg, 2007. 
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verschillen. Mensen blijken verschillende definities en omschrijvingen van het 

platteland te hanteren. Iedereen ziet het platteland op zijn eigen manier, 

afhankelijk van eigen ervaring en referentiekader. De algemene conclusie van het 

onderzoek is dat plattelandbewoners overwegend positief zijn over het leven op 

het platteland.  

 

Terwijl het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau alleen 

plattelandbewoners betrof, worden in dit onderzoek zowel plattelandbewoners als 

stedelingen ondervraagd.  

Omdat beide groepen gebruik maken van het platteland is het van belang ze ook 

beide om hun mening te vragen. Wij willen een antwoord geven op de vraag of 

een bewoner van het platteland het gebied anders beleeft dan een bezoeker in 

hetzelfde gebied.  

 

Een ander vergelijkbaar onderzoek is Een goede start van Rigter Research. Deze 

inventarisatie, uitgevoerd onder de bewoners van de gemeente Coevorden 

bespreekt verschillende visies op (de kansen en bedreigingen van) 

plattelandsontwikkeling. 

Er worden in het rapport enkele stellingen geponeerd. De stelling 

‘natuurontwikkeling mag ten koste gaan van de ontwikkeling van de 

landbouwsector’ hebben wij in ons rapport, in iets andere bewoordingen, 

overgenomen.  

In het onderzoek van Rigter Research wordt stilgestaan bij de verschillende 

groepen. Ook wordt er gekeken naar significante verschillen in verblijfsduur. Uit 

de analyse blijkt dat hoe langer men op het platteland woont, des te meer vindt 

men dat het wat wonen betreft drukker en dynamischer mag zijn. Naarmate men 

korter op het platteland woont, vindt men dat bouwen aan de rand van (es)dorpen 

ongewenst is. Ook blijkt dat mensen die kort op het platteland wonen veel waarde 

hechten aan goed openbaar vervoer.  

De respondenten van dit onderzoek ondervinden op verschillende terreinen 

ergernissen, namelijk op het gebied van het sociale klimaat, voorzieningen, 

wonen, bereikbaarheid en landbouw. Klachten lopen uiteen van het wegtrekken 

van jongeren tot het verdwijnen van banken en winkels.  

Het onderzoek behandelt ook mogelijke kansen voor het platteland. Zo kan het 

platteland volgens de respondenten voordeel hebben van recreatie, natuur, 

werken en landbouw. Het mooie landschap biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om 

kleinschalige recreatie zoals kamperen bij de boer, op te zetten.  

 

In het onderzoek van Alterra De beleving van het Nederlandse landschap door 

haar bewoners
8
 is gekeken hoe invulling gegeven kan worden aan de graadmeter 

‘beleving van de bevolking’. Er is gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde 

vragenlijst voor belevingskwaliteiten, SPEL genaamd. Deze vragenlijst gaat over 

de aantrekkelijkheid van het landschap. De enquête gaat in op de eenheid en 

inrichting van het landschap, de gebruiksmogelijkheden, het historisch karakter, 

_______________________________________________________________________________________________ 

8 Alterra, De beleving van het Nederlandse landschap door haar bewoners Ten behoeve van het monitoringsysteem 

Kwaliteit Groene Ruimte, rapport 609, Wageningen, 2002 
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natuurlijkheid, ruimtelijkheid en zintuiglijke indrukken. Omdat het platteland meer 

is dan alleen het landschap, is deze enquête te specifiek in haar opzet om voor 

ons onderzoek te gebruiken. 

 

Het onderzoek Houding en wensen van bewoners ten aanzien van het begrip 

Nationaal Landschap
 9
 is uitgevoerd om na te gaan of er draagvlak bestaat voor 

het beleid in het kader van de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland en het 

Europese Landschapsverdrag. Om de houding van mensen ten aanzien van het 

landschap te meten, is van dezelfde systematiek uitgegaan als bij de houding 

voor natuur en natuurbeleid. Houding wordt daarbij gezien als draagvlak of steun. 

In het draagvlakonderzoek worden vijf verschillende aspecten onderscheiden die 

de houding van mensen ten opzichte van de natuur bepalen, namelijk:  

• de definitie van natuur,  

• de functie en waardering van de natuur,  

• de relatie tussen mens en natuur,  

• de relatieve belangen van natuur tegenover andere belangen, 

• verantwoordelijkheidsgevoel. 

Ook is gekeken naar de houding van burgers over de noodzaak van 

landschapsbescherming. De belangrijkste uitkomst uit het onderzoek is dat men 

het landschap belangrijk vindt en dat het behouden moet worden. Men vindt 

echter niet dat het op slot moet, maar dat het kenmerkende van het gebied 

behouden dient te worden. Verder zijn bewoners het er niet mee eens dat er 

alleen voor de eigen bevolking gebouwd mag worden. 

 

Naast de houding ten aanzien van landschap is ook onderzocht welke wensen 

met burgers ten aanzien van het landschap hebben. Dat wordt voor een belangrijk 

deel bepaald door de betekenis die mensen toekennen aan het landschap. 

Iemand die het gebied vooral ziet als aantrekkelijke woonomgeving, beleeft het 

gebied anders dan iemand die het ziet als een natuurgebied. Als ‘natuur’ de 

belangrijkste betekenis voor iemand is, wordt de beleving over het algemeen 

bepaald door de aanwezigheid van bijvoorbeeld flora en fauna. Dit is een heel 

andere beleving dan die van een bewoner voor wie het landschap vooral 

betekenis heeft als woonomgeving, waarin hij regelmatig een korte wandeling 

maakt. Het is dus belangrijk na te gaan in welke hoedanigheid de burger zich 

uitspreekt over het landschap; als bewoner (plattelander) of als bezoeker 

(stedeling).  

 

Verder speelt de gebruikswaarde een belangrijke rol. De beleving van het 

landschap is sterk afhankelijk van de mogelijkheid om het gebied direct te 

ervaren. Toegankelijkheid en mogelijkheden voor recreatieve activiteiten zijn 

mede bepalend voor de beleving. Immers onbekend maakt onbemind. Uit het 

onderzoek blijkt dat mensen het landschap vooral gebruiken om er even tussenuit 

te zijn of voor de gezelligheid. Interesse voor het gebied, liefhebben van de natuur 

_______________________________________________________________________________________________ 

9 Alterra, Houding en wensen van bewoners ten aanzien van het begrip Nationaal Landschap, C.M. Goossen. T.A. de 

Boer. Rapport 1306, Wageningen, 2006 
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en een fysieke uitdaging zoeken scoren lager. De wensen die men heeft ten 

aanzien van het nationaal landschap zijn hiervan afhankelijk. 

 

De afgelopen jaren is de belangstelling voor de beleving of de waardering van het 

landschap vanuit maatschappij en beleidswereld toegenomen. Uit het rapport Het 

meten van beleving 
10

 van Alterra blijkt dat de context het uitgangspunt van een 

belevingsonderzoek moet vormen. Bij de waardering van het landschap speelt 

een groot aantal factoren een rol. Hierbij gaat het om ruimtelijke, psychologische 

en sociaal-culturele factoren. Een belangrijk discussiepunt in het 

belevingsonderzoek is of burgers in grote lijnen overeenstemmen in hun 

waardering of dat er duidelijke verschillen zijn aan te wijzen.  

 

De Provincie Limburg voert jaarlijks een onderzoek uit naar de opvattingen van  

Limburgers over diverse zaken die relevant zijn voor het provinciaal beleid. In dit 

onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen stedelingen en plattelanders.  

Het thema ‘Ruimte voor Limburg’ is in dit kader interessant. In dit thema komen 

de plattelandseconomie, natuur en landschap en het ruimtelijk instrumentarium 

aan bod. De respondenten kunnen aangeven in hoeverre ze het eens zijn met 

bepaalde stellingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat Limburgers de 

verplaatsing van intensieve veehouderijen positief beoordelen. Verder is 36% het 

er mee eens dat er burgerwoningen in het buitengebied gebouwd worden. 36% 

wil een vrijwillige financiële bijdrage leveren om de kwaliteit van het landschap te 

verbeteren, tegenover 46% die dat niet wil. 50% van de Limburgers vindt dat 

bewoning van recreatiewoningen toegestaan mag worden. 38% is daar op tegen. 

 

Telos en PON hebben in 2006 in het kader van de vierjaarlijkse 

duurzaamheidbalans het belevingsonderzoek Brabant vindt; de mening van de 

bevolking over aspecten van duurzame ontwikkeling uitgebracht. De waarden van 

de Brabanders en hun meningen over wonen, veiligheid, natuur, economie en 

jeugd zijn daarbij in kaart gebracht. 

Daaruit blijk onder andere dat Brabanders over het algemeen positief zijn over de 

omgevingskenmerken en dat zij het Brabants landschap met een 7,5 waarderen.  

In Brabant vindt is ook gevraagd naar wie er verantwoordelijk is voor de 

totstandkoming van een duurzaam Brabant. De meerderheid vindt dat de 

overheid de grootste verantwoordelijkheid draagt voor het platteland. 

Belangenorganisaties en de burgers zelf worden het minst vaak als 

verantwoordelijke aangewezen.  

 

3.3 Vraagstelling  

In dit onderzoek staat de beleving van het Brabantse platteland door de 

Brabantse bevolking centraal. De volgende onderzoeksvragen komen aan de 

orde: 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
10 Alterra, Het meten van beleving rapport 782, Wageningen, 2003 
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1. Hoe ziet de Brabantse bevolking het platteland? 

2. Kent men de Brabantse Streken (waaronder het nationaal landschap Het 

Groene Woud) en voelt men zich verbonden met die Streken?  

3. Hoe gebruikt en bezoekt men het platteland?  

4. Hoe waardeert men de ontwikkelingen die op het platteland plaatsvinden met 

betrekking tot de inrichting van de ruimte (agrarisch, wonen, natuur, recreatie 

en water)? 

5. Hoe waardeert men de woonomgeving met betrekking tot de bereikbaarheid, 

landschap, sociale samenhang en voorzieningen? 

6. Wie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het platteland en hoe kijkt 

men aan tegen de reconstructie van de zandgronden?  

 

In het volgende hoofdstuk worden de uitkomsten van het belevingsonderzoek 

gepresenteerd. 
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Recreëren op het platteland 
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4 Uitkomsten 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de enquête gepresenteerd. Waar 

mogelijk worden de uitkomsten van dit onderzoek gekoppeld aan resultaten van 

andere onderzoeken. De resultaten worden besproken aan de hand van de 

volgorde van de vragenlijst. Paragraaf 1 gaat in op de vraag wat de respondenten 

onder het platteland verstaan. De woonomgeving komt aan bod in paragraaf 2. 

Daar worden de verschillende elementen van de woonomgeving besproken, zoals 

de locatiekeuze, de waardering van de woonomgeving, de binding en identificatie 

met de omgeving, de vervoermiddelkeuze en de reistijd tot voorzieningen. 

Paragraaf 3 zoomt verder in op het gebruik van en het bezoek aan het platteland. 

De historische streken in Brabant komen aan bod in paragraaf 4. In paragraaf 5 

bespreken we de opvattingen over de belangrijkste functies van het platteland. 

Paragraaf 6 gaat in op ontwikkelingen die op het platteland spelen. De laatste 

paragraaf gaat in op de vraag wie er volgens de respondenten verantwoordelijk 

zijn voor het platteland. Tevens worden hier de meningen over de reconstructie 

besproken.  

 

4.1 Definitie platteland 

Een thuishaven met frisse lucht of juist het verre oord vol stank en eenzaamheid. 

De beelden over het platteland kunnen licht, maar ook sterk van elkaar 

verschillen. Hét platteland bestaat blijkbaar niet.  

 

Beleving van het platteland 

We vroegen de respondenten om aan te geven waar ze het eerst aan denken bij 

het woord ‘platteland’. De respondenten konden meerdere antwoorden geven 

(maximaal 3). Figuur 1 biedt hiervan een overzicht. 
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Figuur 1: Associaties platteland  
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De grafiek laat zien dat de woorden ‘boeren’, ‘rust’, ‘groen’, ‘ruimte’ en ‘dorpen’ 

het meest frequent worden genoemd. Wat opvalt, is dat de top-5 voor 

plattelanders gelijk is aan die voor stedelingen. Bij beide groepen staat ‘boeren’ 

op de eerste plaats, gevolgd door ‘groen’, ‘ruimte’, ‘rust’ en ‘dorpen’.  

Er zijn echter ook verschillen te ontdekken tussen de bewoners en bezoekers van 

het platteland. Bij enkele thema’s verschillen de percentages significant. Er zijn 

bijvoorbeeld meer stedelingen die vinden dat boeren, groen en ruimte bij het 

platteland horen dan plattelanders. De termen ‘frisse lucht’ en ‘thuis’ worden 

vooral door plattelanders vaak in de mond genomen. 

 

De respondenten van het onderzoek ‘Opvattingen en meningen over het 

Nederlandse platteland’ van het NIPO (2001) noemen de termen boerderij, boer, 

koeien, wei, landbouw en tuinbouw het vaakst. Ook natuur, recreatie, ruimte en 

rust worden genoemd, zij het in mindere mate. Dat komt overeen met de 

resultaten van dit onderzoek.  
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Ook het onderzoek van het SCP (2007) ‘Het beste van twee werelden; 

Plattelanders over hun leven op het platteland’ laat vergelijkbare resultaten zien. 

De plattelanders die bij dat onderzoek betrokken waren, omschreven het 

platteland vooral aan de hand van landschappelijke waarden, zoals ruimte, natuur 

en de aantrekkelijkheid van het landschap. Het functionele gebruik, bijvoorbeeld 

landbouw, komt daar, in tegenstelling tot dit onderzoek, minder sterk terug.  

 

Functies op het platteland 

Ruimte is niet onbeperkt aanwezig en kan maar één keer gebruikt worden. 

Bepaalde functies passen beter bij het platteland dan andere.  

We hebben de Brabanders gevraagd welke functies zij het belangrijkste vinden 

voor het platteland. Zij konden kiezen uit een 7-tal thema’s. Natuur scoort in dit 

onderzoek het hoogst, gevolgd door wonen. Landbouw sluit de top 3. De overige 

aspecten (recreatie, werken en water) worden beduidend minder vaak genoemd. 

 

Plattelanders en stedelingen zien de functie van het platteland significant anders: 
- plattelanders: woonfunctie oftewel gebruiksfunctie 
- stedelingen: natuurfunctie oftewel consumptiewaarde.   

 

 

Figuur 2: Functies op het platteland 
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Koppeling beleving van en functies op het platteland 

De beleving van het platteland komt deels overeen met de toegedichte functies. 

Bij het thema landbouw bestaat er een discrepantie tussen de associatie met het 

platteland en de toegedichte functie. Veruit de meeste respondenten denken bij 

de term platteland aan boeren, terwijl ‘maar’ 20% landbouw als de belangrijkste 

functie op het platteland ziet.  

Bij het thema groen liggen de associatie en de toegedichte functie dichter bij 

elkaar; 43% van de respondenten denkt bij platteland aan groen en 42% vindt 

natuur de belangrijkste functie van het platteland. 
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4.2 Woonomgeving 

In Brabant wonen 2.419.042 mensen (1-1-2007
11

). Allemaal hebben zij een plekje 

gevonden in een gebied van 4949 km2.  

Wat maakt dat mensen ergens gaan wonen? De volgende subparagraaf gaat hier 

op in. In paragraaf 4.2.2 geven de respondenten cijfers ten aanzien van hun 

woonomgeving. De resultaten worden uitgesplitst naar stad en platteland. De 

stedelingen geven hun oordeel over het wonen in de stad, de dorpelingen geven 

hun oordeel over het wonen op het platteland. In paragraaf 4.2.3 en 4.2.4 komen 

respectievelijk het gevoel van binding met de woonomgeving en het 

identificatieniveau aan bod. In de laatste subparagraaf wordt gekeken welke 

vervoersmiddelen gebruikt worden om naar werk, school en voorzieningen te 

komen.  

 

4.2.1 Locatiekeuze 

 

De aanwezigheid van werk en school of een netwerk van familie en vrienden; er 

zijn uiteenlopende redenen te noemen om ergens te gaan wonen. Ook 

maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de locatiekeuze. Door de 

toegenomen mobiliteit van mensen hoeven voorzieningen en dagelijkse 

werkzaamheden niet meer pal naast de deur te liggen. Onder andere de auto en 

het internet maken dat afstanden in de praktijk er minder toe doen. Dit geldt 

natuurlijk alleen voor mensen die over deze middelen beschikken.  

 

Wat beïnvloedt de woonplaatskeuze van de Brabanders? In de grafiek ziet u dat 

werk en studie het meest worden genoemd. Dit geldt echter meer voor 

stedelingen dan voor plattelanders (35,1% tegenover 13,1%). De meeste 

plattelanders blijven in hun geboorteplaats wonen of keren daar naar terug. Er zijn 

significant meer plattelanders (25,5%) dan stedelingen (20,0%) voor wie dat geldt.  

 

_______________________________________________________________________________________________ 
11 Sociale atlas, www.socialeatlas.nl  
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Figuur 3: Redenen voor de huidige woonplaats 
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Bij deze resultaten moet een kanttekening worden gemaakt. We hebben hier 

alleen zicht op de redenen die mensen als meest belangrijk ervaren. De 

respondenten konden slechts één antwoord kiezen. Mensen kunnen echter 

meerdere redenen hebben om ergens te wonen. Een boer die het bedrijf van zijn 

vader heeft overgenomen, heeft minstens twee redenen om op die plaats te 

wonen. Hij is er opgegroeid én werk is een belangrijke factor. Zo zijn er ook 

andere situaties denkbaar waarbij meerdere redenen een rol spelen.  

 

4.2.2 Waardering van de woonomgeving 

 

Zijn de respondenten tevreden over hun huidige woonomgeving? In onderstaande 

grafiek ziet u hoe de stedelingen en plattelanders in Brabant hun woonomgeving 

waarderen.  
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Figuur 4: Waardering van de woonomgeving  
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De grafiek laat zien dat beide groepen tevreden zijn over de woonomgeving.  

Verder blijkt dat elk woonmilieu zijn eigen kwaliteiten en voordelen heeft.  

De kwaliteit van de woning, de aanwezigheid van groen, veiligheid en 

gemeenschapszin scoren op het platteland hoger dan in de stad. Daar worden 

ontspanningsmogelijkheden, voorzieningen, werkgelegenheid en het openbaar 

vervoer positiever gewaardeerd worden.  

 

Er zijn niet alleen maar positieve berichten. Het openbaar vervoer krijgt van de 

plattelanders een onvoldoende. Uit verschillende dorpsontwikkelingsplannen van 

het PON blijkt dat minder mobiele groepen (jongeren, ouderen en (huis)vrouwen) 

die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, de afstand en/of reistijd tot 

voorzieningen vaak als een probleem ervaren. Het openbaar vervoer op het 

platteland ontbreekt vaak in de directe omgeving of het reizen is omslachtig. 

Echter, de meeste huishoudens op het platteland zijn in het bezit van (minstens) 

één auto. Zij ervaren geen problemen met de afstand en reistijd tot voorzieningen. 

Met de auto zijn ook voorzieningen op afstand goed bereikbaar.  
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Wat zeggen andere rapporten over de waardering van de woonomgeving? De 

hierboven getoonde cijfers komen grotendeels overeen met de resultaten uit het 

onderzoek ‘Brabant vindt’ (Telos, 2006). Het grootste deel van deze respondenten 

is (zeer) tevreden over de woning en het Brabants landschap krijgt een 7,6. Over 

de werkgelegenheid is men net als in dit onderzoek redelijk tevreden (6,8). De 

ontspanningsmogelijkheden (sport, recreatie en cultuur) scoren gemiddeld een 

7,2. De veiligheid in Brabant wordt gewaardeerd met een 6,9 wat iets lager is dan 

het cijfer dat de respondenten in dit onderzoek geven.  

 

4.2.3 Binding 

 

Dorpeling of stedeling 

Aan de respondenten is gevraagd in welke mate zij zich dorpeling of stedeling 

voelen. Op basis van categorieën van het CBS zijn gebieden in te delen in 

verschillende maten van stedelijkheid. Zo valt de gemeente Den Bosch onder de 

categorie ‘sterk stedelijk’ en zijn de bewoners van Den Bosch dus stedelingen. 

Maar voelen zij dat zelf ook zo?  

Wat blijkt is dat 52% van de stedeling zich (een beetje) stedeling voelt, terwijl 25% 

zich helemaal niet verbonden voelt met de stad. Bij de plattelanders liggen deze 

percentages veel verder uit elkaar. Driekwart van de plattelanders geeft aan dat 

ze zich (een beetje) dorpeling voelt. Daartegenover staat dat 6% van de 

plattelanders helemaal geen binding met het dorp heeft.  

 

 

Figuur 5: Binding met dorp en stad 
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Woonverleden 

Het woonverleden in een dorp op het platteland kan invloed hebben op de mate 

van verbondenheid met een dorp of stad.  

Een stedeling die in het verleden op het platteland woonde, kan zich nog heel erg 

verbonden voelen met (de waarden van) het dorp, en zichzelf daardoor meer als 

dorpeling zien. Wat zeggen de resultaten hierover? 
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Van de stedelingen die in het verleden op het platteland gewoond hebben, voelt 

33% zich (een beetje) verbonden met het dorpse leven. Onder stedelingen die 

nooit op het platteland gewoond hebben, is de binding met het dorp kleiner. 

Daarvan voelt 23% zich (een beetje) dorpeling. Een woonverleden op het 

platteland heeft daarmee invloed op de binding van stedelingen met het dorp.  

Wellicht heeft het woonverleden ook invloed op de houding ten opzichte van het 

Brabantse platteland en de ontwikkelingen die er spelen. Een vervolgonderzoek 

zou hier antwoord op kunnen geven.  

 

Binding en schaalniveau. 

Brabanders voelen zich het meest verbonden met de streek (29%), daarna volgen 

de woonplaats (25%) en de provincie Brabant (16%). Het minst voelt men zich 

verbonden met een andere streek in Brabant of een ander land (1%). Het 

Brabantpanelonderzoek, uitgevoerd in 2006, laat hetzelfde zien. Uit dat 

onderzoek blijkt dat een derde van de Brabanders zich in eerste instantie 

verbonden voelt met de streek of regio waarin zij wonen. Een kwart voelt zich met 

zijn of haar woonplaats verbonden.  

 

 

Figuur 6: Niveau van verbondenheid 
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Als we de resultaten uitsplitsen naar stad-platteland valt op dat er significant meer 

plattelanders (35%) zijn die zich met de streek verbonden voelen, dan stedelingen 

(26%). Ook de verbondenheid met de woonplaats scoort significant hoger bij 

plattelanders dan bij stedelingen, 31% respectievelijk 22%.  

 

Terwijl circa tweederde van de plattelanders zich verbonden voelt met de directe 

omgeving (woonplaats en streek), is dit maar bij de helft van de stedelingen het 

geval. Zij scoren juist significant hoger op de verbondenheid met de provincie 

Brabant. 
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4.2.4 Vervoermiddelkeuze 

 

De auto en de fiets zijn de belangrijkste vervoersmiddelen voor de Brabanders.  

Op het platteland is de auto iets populairder dan de fiets. In de stad is dit 

andersom, de fiets wordt vaker gebruikt dan de auto.  

Van openbaar vervoer wordt door beide groepen weinig gebruik gemaakt. Zoals 

we eerder zagen, zijn plattelanders niet erg te spreken over het openbaar vervoer 

op het platteland.  

Al maken stedelingen er weinig gebruik van, toch waarderen zijn het openbaar 

vervoer met een 7. 

 

Afstand en reistijd 

Een veelvoorkomende opvatting is dat plattelanders langer moeten reizen naar 

werk en onderwijsinstelling. Maar is dat wel zo? De volgende grafieken laten zien 

dat de verdeling van reistijd tussen stedelingen en plattelanders ongeveer gelijk 

is. De verstedelijking van Noord-Brabant kan hier een reden van zijn.  

 
 

Figuur 7: Reistijd naar werk 
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Een grote groep (43%) van de Brabanders doet er langer dan een uur over om bij 

het werk te komen. Een ruime 20% is binnen een kwartier al op het werk.  
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Figuur 8: Reistijd naar studie.  
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Ook deze grafiek laat zien dat er weinig verschillen zijn in reistijd naar studie 

tussen stedelingen en plattelanders. Opvallend is dat het overgrote deel van de 

Brabanders er langer dan een uur over doet om de onderwijsinstelling te 

bereiken.  

 

De reistijd tot voorzieningen blijkt voor weinig mensen een probleem te zijn (zie 

figuur 9). Wanneer dat wel het geval is, geldt dat vooral voor reizen naar werk en 

onderwijsinstelling. Over het algemeen zijn er meer stedelingen die problemen 

hebben met de acceptatie van de reistijd dan plattelanders. Wellicht zijn 

plattelanders meer gewend om te moeten reizen naar werk, school en 

voorzieningen en hebben zij daardoor een hoger acceptatieniveau.  

 

 

Figuur 9. Naar welke voorzieningen zijn de reistijden problematisch? 
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Wanneer is de reistijd een probleem? Onderstaand figuur laat zien hoe lang zij die 

de reistijd tot werk als probleem ervaren, daadwerkelijk moeten reizen.  

 

 

Figuur 10: Reistijd tot werk is een probleem 
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Van de stedelingen die de reistijd naar het werk een probleem vinden, heeft 42% 

een reistijd van meer dan een uur. Bij de plattelanders is dit 53%. Opvallend is dat 

sommige mensen een reistijd tot het werk van 15 minuten te lang vinden. 

 

Er zijn te weinig respondenten, namelijk maar 20, die aangeven dat de reistijd tot 

de onderwijsinstelling een probleem is, om voor deze groep eenzelfde analyse te 

maken.  

 

Degenen die hebben aangegeven dat de reistijd tot een bepaalde voorziening een 

probleem is, is gevraagd of zij dit als een reden zien om te verhuizen. De vraag 

aan hen is eigenlijk of het probleem zo groot is, dat men ook (ingrijpende) 

maatregelen zou willen treffen. Omdat er maar weinig mensen aangegeven 

hebben dat zij problemen hebben met het bereiken van een voorziening, werk of 

school, kunnen hier geen algemeen geldende conclusies getrokken worden. 

Omdat de aantallen te klein zijn, wordt deze vraag buiten beschouwing gelaten.  

 

4.3 Gebruik en bezoek van/aan het platteland 

In het weekend zie je veel mensen op het platteland recreëren. Wat zoeken deze 

mensen nou eigenlijk op het platteland?  

 

Genieten van de natuur en het landschap 

Wat vindt men aantrekkelijk aan het platteland? Op de eerste plaats wordt de 

natuur genoemd. Ruim tweederde van de respondenten vindt ook het landschap 

op het platteland aantrekkelijk. Ruimte (42%) en sfeer (40%) worden door de 

respondenten ook gewaardeerd aan het platteland. Water, bezienswaardigheden 
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en activiteiten hebben veel minder aantrekkingskracht op de respondenten. 

Slechts 2% vindt niets aantrekkelijk aan het platteland. 

Er zijn weinig verschillen te ontdekken tussen plattelanders en stedelingen, maar 

sfeer scoort wel significant hoger bij plattelanders dan bij stedelingen.  

 

 

Figuur 11: Aantrekkelijkheid van het platteland 
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Binnen de antwoordcategorieën vindt overlap plaats en de begrippen kunnen op 

meerdere manieren worden uitgelegd. Natuur is voor de één misschien groen, 

een ander verstaat onder natuur weilanden of grote biodiversiteit. Wel geven de 

uitkomsten een indicatie van wat men aantrekkelijk vindt aan het platteland. 

 

Wandelen, fietsen en natuurbezoek  

In de onderstaande grafiek wordt weergegeven welk percentage van de 

respondenten regelmatig een activiteit beoefent op het platteland. Met regelmatig 

bedoelen we dagelijks, wekelijks en maandelijks. Het gaat over activiteiten in de 

afgelopen 12 maanden.  
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Figuur 12: Activiteiten op het platteland 
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Bij de hierboven getoonde activiteiten vindt overlap plaats. Genieten van de 

natuur kan natuurlijk ook tijdens het fietsen of wandelen op het platteland. Veel 

mensen die op het platteland fietsen en wandelen, doen dat in de natuur. We 

gaan er bij deze vraag vanuit dat mensen die natuur hebben aangekruist, gaan 

recreëren in de natuur om in de natuur te zijn. Degenen die wandelen en fietsen 

hebben aangevinkt, gaan wandelen om het wandelen. Dat zij daarbij genieten van 

de natuur is dan voor hen misschien ook van toepassing, maar in het kader van 

dit onderzoek minder van belang.  

 

De populairste activiteit op het platteland is wandelen. Recreatief fietsen staat op 

twee, gevolgd door genieten van de natuur. Deze top-3 geldt voor zowel 

plattelanders als voor stedelingen. Ook de respondenten van het NIPO-onderzoek 

‘Opvattingen en meningen over het Nederlandse platteland’ (2001) fietsen (72%) 

en wandelen (69%) op het platteland. Het NIPO stelt dat bij deze percentages in 

gedachten moet worden gehouden dat niet alle wandelaars en fietsers dit uit 

recreatieve overwegingen doen. Sommigen doen dat wellicht vanwege het feit dat 

men op het platteland woont, en men voor bijvoorbeeld de dagelijkse 

boodschappen aangewezen is op de fiets.  

 

Wanneer de plattelanders met de stedelingen vergeleken worden, blijkt dat zij 

vaker recreëren op het platteland. Bijna driekwart van de plattelanders heeft het 

afgelopen jaar regelmatig gewandeld, bij de stedelingen is dat ongeveer 50%. De 

afstand tot het platteland kan hier een oorzaak van zijn.  

Luieren en zonnen op het platteland is twee keer zo populair onder de 

plattelanders dan bij de stedelingen. Ook hier kan de afstand tot het platteland 
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een factor zijn. Daarnaast hebben stedeling in de directe omgeving vaak 

voldoende mogelijkheden om te luieren en te zonnen (bv zwembad, stadspark, 

tuin, eigen balkon), zodat ze daarvoor niet op het platteland aangewezen zijn.  

 

Bezoek van cafés en restaurants 

We hebben ook gevraagd welke recreatieve voorzieningen bezocht worden op 

het platteland, en hoe vaak men dat dan doet. Onderstaande tabel geeft het 

percentage respondenten weer dat ooit (minimaal 1x) gebruik heeft gemaakt van 

de betreffende voorziening, in de afgelopen 12 maanden. 

 

 

Figuur 13: Bezoek van recreatieve voorzieningen op het platteland 
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Van de recreatieve voorzieningen op het platteland worden cafés en restaurants 

het meest bezocht, zowel door plattelanders als door stedelingen. Voor 

plattelanders zijn deze voorzieningen dichterbij. Dit kan verklaren waarom er 

significant meer plattelanders dan stedelingen zijn, die het café en het restaurant 

op het platteland bezoeken.  

 

Onder de plattelanders springt het bezoek aan een boerderij eruit, vergeleken met 

de andere voorzieningen en in vergelijking tot de stedelingen. Hierbij moet wel in 

het achterhoofd worden gehouden dat respondenten die hebben aangegeven een 

boerderij te bezoeken, dat ook ingevuld kunnen hebben wanneer zij bezoek aan 

familie of vrienden afleggen die op een boerderij wonen. Dit kan een verklaring 

zijn voor het hoge percentage plattelanders dat een boerderij bezocht heeft.  

 

4.4 Historische streken in Brabant 

Brabant is onderverdeeld in verschillende historische streken. Vaak zijn deze 

historische streken niet objectief af te bakenen. Toch weten mensen vaak zelf 

heel goed in welke streek ze wonen en/of aan welke streek ze zich verbonden 

voelen. In dit onderzoek hebben we de volgende historische streken 
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meegenomen: de Baronie, de Biesbosch, de Kempen, Land van Heusden en 

Altena, de Langstraat, de Maaskant, het Markizaat, de Meierij en de Peel. Deze 

gekozen streken zijn echter niet volledig dekkend. Er zijn bij het gebruik van deze 

regio’s bepaalde witte vlekken; sommige gebieden in Brabant vallen niet onder 

één van deze regio’s. 

 

We hebben gevraagd in hoeverre de respondenten de verschillende streken 

kennen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de achtergrond van de 

respondenten. Waar wonen de respondenten? Het is zeer waarschijnlijk dat 

iemand die in de Kempen woont, deze streek ook kent. In dit onderzoek zijn deze 

kenmerken echter niet meegenomen. 

 

De Kempen blijkt het meest bekend te zijn onder de respondenten. 37% van de 

respondenten kent deze regio goed, gevolgd door de Peel en de Meierij.  

Het percentage respondenten dat een gebied niet kent, zegt misschien nog wel 

meer: het Markizaat en de Maaskant zijn de streken die het minst bekend zijn.  

 

 

Figuur 14: Bekendheid van historische streken in Brabant 
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Welke van deze streken vindt de Brabander het mooist? De respondenten werden 

gevraagd om van de streken die ze kennen (‘ooit geweest’ en ‘ken ik goed’) aan 

te geven welke ze het mooiste vinden.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat de mensen de Biesbosch het mooist vinden, gevolgd 

door de Kempen. Dit zijn ook de gebieden waar de respondenten het meest 

bekend mee zijn. Aan de onderkant van het rijtje zien we hetzelfde: het Markizaat 

en de Maaskant scoren laag in het rijtje met mooiste en bekendste streken. 

Uiteraard hangen de bekendheid en de waardering van een streek met elkaar 

samen. Als je een streek niet kent, dan kun je daar (in dit onderzoek) ook geen 

waarde aan toekennen.  
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Figuur 15: De mooiste historische streken van Brabant 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

De Maaskant

De Langstraat

Het Markizaat

Het Land van Heusden en Altena

De Baronie

De Meierij

De Peel

De Kempen

De Biesbosch

Totaal

 
 

We willen ook weten of Brabanders verschillen in streken ervaren. Daarom is de 

vraag gesteld: ‘Vindt u de streek waar u nu woont anders dan andere streken in 

Brabant, bijvoorbeeld qua natuur, uitstraling en mensen?’. 23% ziet veel 

verschillen tussen streken in Brabant, 16% merkt helemaal geen verschillen. De 

meerderheid (48%) ziet kleine verschillen tussen de Brabantse streken.  

 

Nieuwe streek: het Groene Woud 

Een relatief nieuwe streek is het Groene Woud. Dit gebied ligt tussen Tilburg, Den 

Bosch en Eindhoven. In 2005 is dit gebied uitgeroepen tot Nationaal Landschap. 

De laatste jaren is het Groene Woud veel in de publiciteit geweest. We vroegen 

de Brabanders of zij bekend zijn met dit gebied. 30% van de respondenten gaf 

aan het gebied te kennen. Op dit moment is nog onduidelijk of deze 30% in het 

gebied woont.  
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4.5 Natuur, landbouw en wonen 

Eerder zagen we dat Brabanders natuur, landbouw en wonen de belangrijkste 

functies van het platteland vinden.  

 

 

Figuur 16: Wensbeeld: het platteland in de toekomst 
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We vroegen de mensen of ze het erg zouden vinden als er over 50 jaar geen 

agrarische activiteiten meer worden beoefend op het platteland. 

 

Het grootste deel (88%) van de respondenten zou het erg vinden als er over 50 

jaar geen agrarische activiteiten meer worden beoefend op het platteland. Er zijn 

wat dit betreft geen significante verschillen te zien tussen stedelingen en 

plattelanders. Beide groepen zien de landbouw nu als een belangrijke functie van 

het platteland (bij de plattelanders op de derde plaats, bij stedelingen op de 

tweede plaats). Het platteland wordt geassocieerd met boeren. Men vindt het 

belangrijk dat de functie van landbouw ook in de toekomst behouden blijft.  

Ook vroegen we aan de respondenten of ze het erg zouden vinden als er over 50 

jaar minder natuur zou zijn. 

 

Het overgrote deel van de Brabanders vindt dat de natuur behouden moet 

worden. 93% zou het erg vinden als er in de toekomst minder natuur zou zijn. 

Onder stedelingen is dit percentage significant hoger dan onder de plattelanders. 

Dit komt overeen met de resultaten van de eerdere vraag naar de belangrijkste 

functies van het platteland. Ook hier waren de verschillen significant. Er zijn meer 

stedelingen dan plattelanders die natuur als de belangrijkste functie beschouwen 

van het platteland.  

 

Een vraag die hierbij aansluit is of men het erg vindt als er op het platteland meer 

bebouwing in de vorm van huizen, bedrijven en infrastructuur zou komen. 
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Ongeveer driekwart van de respondenten vindt het erg als er op het platteland 

meer bebouwing gerealiseerd zou worden. Hier is een duidelijk verschil te zien 

tussen plattelanders en stedelingen. Van de stedelingen vindt 77% het erg als er 

meer bebouwing zou komen, onder de plattelanders is dit significant lager, 

namelijk 65%. 

 

In een andere vraag heeft 63% van de respondenten aangegeven dat het slecht 

is dat er steeds meer woningen komen ten koste van het agrarisch land. Dat 

versterkt het beeld dat het merendeel van de Brabanders meer bebouwing op het 

platteland niet erg kan waarderen. 87% van de respondenten vindt het 

tegelijkertijd slecht dat er te weinig starterswoningen zijn op het platteland. Het 

bouwen van starterswoningen zou echter betekenen dat er op het platteland meer 

bebouwing ontstaat. Hier lijkt sprake te zijn van een inconsistentie.  

 

4.6 Ontwikkelingen op het platteland 

Zoals in de inleiding geschetst is, zijn er verschillende ontwikkelingen te 

herkennen op het platteland. Deze hebben betrekking op de landbouw, de 

leefbaarheid in de kleine kernen, en de aandacht voor recreatie en water. We 

hebben aan de Brabanders gevraagd wat zij van bepaalde ontwikkelingen vinden. 

Zij konden aangeven of zij de ontwikkeling ‘goed’, ‘neutraal’ of ‘slecht’ vinden. 

Degenen die ‘geen mening’ hebben ingevuld, laten we bij deze analyse buiten 

beschouwing, omdat dat een kleine groep betrof. Opvallend is dat een groot deel 

van de respondenten bij verschillende stellingen aangeeft neutraal te staan 

tegenover de ontwikkelingen. Dit kan betekenen dat zij de ontwikkeling enerzijds 

goed vindt, maar dat er ook nadelen aan kleven. Een andere verklaring hiervoor 

kan zijn dat mensen de ontwikkelingen niet herkennen in hun omgeving of er niet 

van op de hoogte zijn en daardoor ook niet goed kunnen aangeven wat ze er van 

vinden.  

 

Agrarische activiteiten 

De agrarische sector is in ontwikkeling. Bedrijven worden steeds meer 

gedwongen tot schaalvergroting of tot het zoeken nevenactiviteiten om financieel 

rendabel te kunnen blijven. Deze ontwikkelingen zie je terug in het landschap. 

Wat vinden de Brabanders daar van? 
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Figuur 17: Ontwikkelingen in de agrarische sector 
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Het overall beeld is dat de meeste respondenten de ontwikkelingen in de 

agrarische sector niet positief waarderen. Ze staan negatief tegenover de steeds 

groter wordende varkensbedrijven, vinden het slecht dat het aantal 

boerderijbedrijven afneemt, en vinden het jammer dat de koeien steeds minder 

buiten lopen. Dit ligt in de lijn met het NIPO-onderzoek uit 2001
12

 waarin 89% van 

de Nederlanders vindt dat de koeien in de wei moeten grazen. Ze staan positief 

tegenover de groei van nevenactiviteiten voor boeren.  

 

Recreatie en water 

Het platteland biedt ruimte aan verschillende functies. Recreatie en water nemen 

steeds meer ruimte in beslag op het platteland.  

 

_______________________________________________________________________________________________ 
12 Nipo, 2001 
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Figuur 18: Ontwikkelingen op het gebied van recreatie en water 
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Het overgrote deel vindt ruimte voor water een positieve ontwikkeling. Ook de 

ontwikkeling van recreatie kan op redelijk wat steun rekenen. Dit geldt echter niet 

voor alle soorten recreatie. De aanleg van golfbanen wordt namelijk minder 

enthousiast ontvangen. 58% vindt het slecht dat er op het platteland steeds meer 

golfbanen komen.  

 

Leefbaarheid in dorpen 

Veel Brabantse gemeenten hebben voor hun kernen en wijken integrale 

dorpontwikkelingsplannen (IDOP) opgesteld. Dit geeft aan dat de leefbaarheid 

van dorpen veel aandacht heeft. Leefbaarheid is een hot issue. Er zijn 

verschillende ontwikkelingen die in de IDOP’s naar voren komen. We vroegen de 

Brabanders om hun mening omtrent deze ontwikkelingen.  

 

Figuur 19.:Ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid 
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Het overgrote deel van de respondenten geeft aan de ontwikkelingen op het 

gebied van leefbaarheid in dorpen zorgelijk te vinden. Zij vinden het slecht dat er 

een tekort is aan starterswoningen, dat de jongeren (daardoor?) naar de stad 

vertrekken, en dat de (zorg)voorzieningen steeds meer onder druk staan en op 

afstand zijn. De Brabanders denken positief over het strenger beschermen van 

cultureel erfgoed.  

 

Ergernissen op het platteland 

Uit verschillende dorpsontwikkelingsplannen die door het PON uitgevoerd zijn, 

blijkt dat bepaalde problemen op het platteland vaak voorkomen. Deze hebben te 

maken met verkeersveiligheid, het voorzieningenniveau, de saamhorigheid en het 

landschap.  

In dit onderzoek wordt als grootste ergernis, door zowel de plattelander als de 

stedeling, het tekort aan starterswoningen genoemd. Daarna wordt verrommeling 

(24%) het vaakst genoemd. In ‘Brabant vindt
13

’ wordt verrommeling door 30% van 

de respondenten herkent. Te veel grote bedrijven en de aanwezigheid van te veel 

stedelingen op het platteland worden door de respondenten van dit onderzoek als 

derde en vierde genoemd.  

 

Niet iedereen ervaart problemen op het platteland. 11% van de Brabanders heeft 

aangegeven dat zij geen ergernis ervaren op het platteland. Een significant deel 

van deze respondenten is stedeling (14%), tegenover 9% plattelanders.  

 

Er is een significant verschil tussen plattelanders en stedelingen dat het tekort 

aan starterswoningen op het platteland erg vindt. Van de plattelanders geeft meer 

dan de helft aan dat het tekort aan starterwoning als ergernis ervaren wordt. . 

Stedelingen zien hierin  beduidend minder een probleem: 34%. In figuur 20 is dit 

verschil duidelijk te zien. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat veel jongeren op 

het platteland willen blijven wonen, maar geen woning vinden. Starters in stedelijk 

gebied zullen vaker in de eigen omgeving een woning zoeken dan op het 

platteland. We kunnen hier geen uitspraken doen over de mate waarin de 

ontwikkeling ook daadwerkelijk herkend wordt, dat is in dit onderzoek niet 

gevraagd aan de respondenten. Maar uit de resultaten van ‘Brabant vindt’ kunnen 

we in ieder geval opmaken dat 80% van de Brabanders het tekort aan 

starterswoningen herkent.  

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
13  Telos, Duurzaamheidbalans van Brabant, 2006 
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Figuur 20: Ergernissen op het platteland 
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De grafiek geeft een verrassend resultaat weer: er zijn meer stedelingen dan 

plattelanders die het erg vinden dat basisscholen op het platteland verdwijnen. De 

overige ergernissen laten weinig verschillen zien tussen stad en platteland. De 

grafiek bevestigt tevens de conclusie die eerder in dit rapport gemaakt is, namelijk 

dat meer stedelingen dan plattelanders natuur op het platteland belangrijk vinden.  

 

4.7 Verantwoordelijkheden voor het platteland 

Er zijn verschillende actoren die zich inzetten voor de verbetering van het 

platteland. Maar wie is volgens de Brabanders het meest verantwoordelijk? 

Respondenten konden maximaal 2 actoren kiezen. 

 

Provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het platteland 

De provincie Noord-Brabant wordt het vaakst genoemd. Op afstand volgen de 

gemeente en de Nederlandse overheid. 6% van de mensen kan niet aangeven 

wie er verantwoordelijk is of zou moeten zijn.  
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Figuur 21: Verantwoordelijkheidsverdeling voor het platteland 
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De meningen van de plattelanders en stedelingen liggen dicht bij elkaar, al zijn er 

ook enkele verschillen te zien. Zo zijn er bijvoorbeeld meer plattelanders dan 

stedelingen die vinden dat de gemeente en het Waterschap verantwoordelijke 

actoren zijn. De stedelingen zien, meer dan de plattelanders, een rol weggelegd 

voor alle burgers.  

 

Het onderzoek ‘Brabant vindt’ (Telos, 2006) levert vergelijkbare resultaten op. Uit 

dat onderzoek komt naar voren dat de Brabanders de overheid het meest 

verantwoordelijk vinden voor de totstandkoming van een duurzaam Brabant. Het 

bedrijfsleven en belangenorganisaties spelen voor hen een minder belangrijke rol.  

 

Groot deel van de Brabanders wil zelf investeren 

Ingrepen in het landschap kosten geld. Wil men zelf ook wat doen om het 

platteland te verbeteren? Ja: 69% van de Brabanders zegt te willen investeren in 

het platteland. 29% geeft aan dat al te doen (niet duidelijk is in welke vorm deze 

mensen dan investeren), 9% heeft er geld voor over en 31% weet niet welke 

mogelijkheden er zijn. Er is dus een meerderheid die wil investeren in het 

platteland. Wellicht dat de juiste voorlichting ook de groep van 31% ertoe kan 

zetten om zich in te zetten voor het platteland.  

Slechts 5 % vindt dat investeren in het platteland een taak is van anderen en 

slechts een enkeling vindt dat er beter in de leefbaarheid van steden geïnvesteerd 

kan worden (zie figuur 22).  
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Figuur 22: Willen burgers investeren in het platteland? 
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Er zijn significant meer plattelanders (40%) die al zelf investeren in het platteland 

dan stedelingen (21%). De bereidheid om te investeren is ook groter onder 

plattelanders: 79% tegenover 62% van de stedelingen.  

 

Reconstructie van de zandgronden 

De overheid heeft een proces in gang gezet om ontwikkelingen op het platteland 

te sturen. Eén van de programma’s waarin dat gebeurt, is de reconstructie van de 

zandgronden. 16% van de respondenten is goed op de hoogte van het 

reconstructieplan, 30% van de panelleden is een beetje bekend met de 

reconstructie en 29% heeft er wel eens iets over gelezen. De rest (25% van de 

respondenten) heeft nog nooit van de reconstructie gehoord. 

 

 

Figuur 23: Bekendheid met de reconstructie van de zandgronden 
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De bekendheid met de reconstructie is onder plattelanders (81%) groter dan 

onder stedelingen (69%). Ook de mate van bekendheid verschilt. 24% van de 

plattelanders is goed op de hoogte, tegenover 11% van de stedelingen.  

Hoe zijn de respondenten geïnformeerd over de reconstructie? De media blijken 

de belangrijkste informatiebron te zijn. Dit geldt zowel voor de stedelingen als 

voor de plattelanders. Ruim 60% is geïnformeerd door krant, tijdschrift, tv of 

internet. Een kleine groep heeft via sociale contacten van de reconstructie 

gehoord. Belangenorganisaties hebben ook informatie verspreid. 9% van de 

respondenten is door een belangenorganisatie (bijvoorbeeld ZLTO) op de hoogte 

gesteld. Een klein aandeel van de mensen heeft zelf in zekere zin te maken 

gehad met de reconstructie. Uiteraard is deze groep onder de plattelanders groter 

dan onder de stedelingen. 5% van de ondervraagden is zelf op onderzoek 

uitgegaan.  

 

 

Figuur 24: Hoe zijn Brabanders geïnformeerd over de reconstructie van de zandgronden? 
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Gedeeltelijk vertrouwen in de reconstructie 

Wat verwachten de mensen die van de reconstructie gehoord hebben er nou 

van? 24% is positief en verwacht dat het platteland over het algemeen zal 

verbeteren. De helft van de respondenten heeft (gedeeltelijk) vertrouwen in de 

reconstructie. 10% ziet het hele plan echter niet zitten en verwacht geen 

verbetering. Er zijn hierin geen significante verschillen te ontdekken tussen 

bewoners van de stad en het platteland.  
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Open dag op de biologisch-dynamische Hemelrijksche Hoeve 
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5 Conclusies 

Met het hier gepresenteerde belevingsonderzoek hebben we de opvattingen van 

de Brabanders over hun platteland in kaart gebracht. Aan de 1600 respondenten 

van het Brabantpanel is via internet een vragenlijst voorgelegd. De respons op de 

vragenlijst was hoog (66 %) en uit de commentaren van de deelnemers bleek dat 

men de ontwikkeling van het platteland een belangrijk onderwerp vindt. De 

samenstelling van het Brabantpanel is niet geheel representatief. Dit is deels 

gecorrigeerd, maar op het gebied van afkomst en opleiding heeft geen herweging 

plaatsgevonden. Desondanks geeft dit onderzoek wel een algemeen beeld van de 

meningen van de Brabanders.  

In dit slothoofdstuk worden de opvallendste uitkomsten van het onderzoek 

gepresenteerd. 

 

Vanwege de toenemende verweving tussen stad en platteland hebben we een 

uitsplitsing gemaakt tussen de opvattingen van de stedelingen en die van de 

plattelanders. We wilden oorspronkelijk ook weten of er regionale verschillen zijn 

in opvattingen over het platteland en op welke schaalniveau die verschillen 

zichtbaar zijn. De reden daarvoor is dat het gebiedsgericht beleid en de 

reconstructie ervan uit gaan dat het sturen van de ontwikkeling van het platteland 

op regionaal niveau effectiever is dan via generiek beleid. Overheden verwachten 

dat ze op het niveau van een gebied beter kunnen inspelen op de specifieke 

regionale situatie. De vraag is dan of die regionale verschillen ook weerspiegeld 

worden in de opvattingen van de bewoners. We hebben die uitsplitsing naar 

reconstructiegebieden echter niet kunnen maken omdat de steekproef daarvoor te 

klein is. Wel kunnen we nagaan of er indicaties zijn dat opvattingen per 

reconstructiegebied verschillen. Daartoe zullen we in de loop van 2008 in 

samenwerking met de afdeling Geo-informatie van de provincie Noord-Brabant 

een aantal geografische analyses maken. 

 

5.1 Hoe zien en gebruiken de Brabanders het platteland? 

De Brabander heeft een traditioneel beeld waarin het platteland staat voor 

boeren, groen, rust, ruimte en dorpen. Negatieve associaties zoals eenzaamheid, 

saai en sociale controle ontbreken. De belangrijkste functies van het platteland 

liggen in het verlengde van dit beeld namelijk natuur, wonen en landbouw, waarbij 

de stedelingen natuur en de plattelanders wonen het meest belangrijk vinden.  
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De belangrijkste reden dat Brabanders op het platteland recreëren is om te 

genieten van natuur, landschap en ruimte. Voor plattelanders is ook de sfeer van 

belang.  

 

Wandelen, fietsen en van de natuur genieten zijn de belangrijkste 

recreatieactiviteiten. Van de aanwezig recreatievoorzieningen op het platteland 

maakt men vooral gebruik van de horeca. Ook boerderijen worden vaak bezocht. 

Onduidelijk is echter of dat gaat om familiebezoek, het kopen van agrarische 

producten of om andere activiteiten. 

 

5.2 De streken 

Brabanders voelen zich sterk verbonden met de streek. De woonplaats komt op 

de tweede plaats. Opvallend is dat de stedelingen zich meer met de gehele 

provincie verbonden voelen dan de plattelanders. 

 

De respondenten zien verschillen tussen de streken, al zijn ze niet met alle 

(historische) streken even bekend. De Kempen, de Biesbosch en De Peel zijn het 

meest bekend. Het Markizaat en de Maaskant zijn nauwelijks bekend. De 

gebieden die men kent vindt men ook het mooist. De Kempen, De Peel en de 

Biesbosch vormen de top 3 in bekendheid en worden ook het mooist gevonden. 

Hierbij komt de Biesbosch op de eerste plaats, de Kempen op de tweede en De 

Peel op de derde plaats.  

 

Opvallend is dat een grote groep van de respondenten (30%) het nieuwe 

nationale landschap Het Groene Woud al kent. 

 

5.3 De ontwikkeling van het platteland 

Over de toenemende verstening van het platteland maakt men zich zorgen. 

Onder stedelingen is die zorg groter dan onder plattelanders. 

 

Agrarische activiteiten horen thuis in het platteland. Men wil kleinschalige 

landbouw en maakt zich zorgen over de schaalvergroting in de landbouw. Moet 

men kiezen tussen woningbouw en agrarische activiteit, dan kiest men voor het 

laatste. Wanneer de keuze tussen natuur en agrarische activiteit gemaakt moet 

worden, heeft echter natuur de voorkeur boven landbouw.  

 

5.4 De woonomgeving 

De Brabanders geven een positief oordeel over hun woonomgeving. Alleen het 

openbaar vervoer scoort een onvoldoende onder de plattelanders. Paradoxaal is 

dat de plattelanders de reistijd minder als een probleem ervaren dan de 

stedelingen, terwijl de reistijd nagenoeg gelijk lijkt te zijn. Om hier een beter 

inzicht in te krijgen is het nodig te onderzoeken wat de feitelijke reistijden van 

stedelingen en plattelanders zijn en hoe zich dit verhoudt tot hun beleving. Met 
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voorzieningen en werkgelegenheid zijn de plattelanders iets minder tevreden. De 

stedelingen zijn minder tevreden over de gemeenschapzin. 

 

Het overgrote deel vindt dat het niet goed gaat met de leefbaarheid van de 

dorpen. De plattelanders (maar ook een grote groep stedelingen ) maken zich 

zorgen over het tekort aan starterswoningen. Ook het verdwijnen van 

voorzieningen beoordeelt men negatief. 

 

De verrommeling van het landschap is de meest genoemde ergernis. Te veel 

grote bedrijven en de aanwezigheid van te veel stedelingen staan op de tweede 

en derde plaats. 

 

5.5 De verantwoordelijkheid voor het platteland 

Opvallend is dat bijna tachtig procent van de respondenten de provincie aanwijst 

als eerste verantwoordelijke voor het platteland. De gemeenten (35%) en de 

nationale overheid (22%) volgen op afstand. 

 

Er is een grote bereidheid om zelf te investeren in het platteland, al weet niet 

iedereen hoe dat te doen. 

 

De meeste Brabanders hebben gehoord van de reconstructie, met name via de 

media. Er zijn meer plattelanders dan stedelingen op de hoogte van de plannen 

van de reconstructie. Slechts een kleine groep (10%) heeft geen vertrouwen in de 

reconstructie. 
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