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De regio rond het Kanaal van Gent naar 
Terneuzen in Zeeuws Vlaanderen is een 
gebied met een zeer bijzondere, complexe 
structuur waarin zeer verschillende soorten 
gebieden elkaar afwisselen: polders met 
agrarisch gebruik, industrie, natuurgebieden 
en woonkernen lijken losjes naast elkaar 
geschikt. 

Daarnaast wordt de streek gekenmerkt 
door haar relatief geïsoleerde ligging: 
Zeeuws Vlaanderen is slecht bereikbaar 
vanuit de rest van Nederland en tegelijk zijn 
de culturele verschillen met België groot 
zodat er weinig aansluiting is op Belgische 
netwerken. 

Op sociaal-economisch niveau speelt dat 
de streek één van de drie Nederlandse 
regio’s is waar bevolkingsaantallen (en het 
aantal huishoudens) afnemen, waardoor de 
woning- en arbeidsmarkt onder druk staan. 

Ten derde geldt dat de focus van de 
landelijke overheid ligt op de economische 
ontwikkeling van de Randstad, 
overheidsdiensten worden gecentreerd 
en verhuizen uit Zeeuws Vlaanderen en 
Zeeland, wat weer zijn effecten heeft op de 
bedrijvigheid en de variatie van het aanbod 
op de arbeidsmarkt. De streek is aldus 
ruimtelijk gezien zeer interessant, maar 
staat sociaal-economisch onder druk, wat 
op termijn grote (ruimtelijke) consequenties 
zal hebben.

Het is de vraag hoe met de optredende 
tendensen dient te worden omgegaan. 
Sommige ontwikkelingen (zoals 
demografische krimp en vergrijzing) zijn 
niet te sturen. Voor andere problemen ligt 
de oplossing bij een ander beleid van de 
landelijke overheid, wat vanuit de regio 
moeilijk te realiseren is. 

De eerste (begrijpelijke) reactie is om 
te berusten in het lot en er met mindere 
omstandigheden er het beste van te maken. 
Toch is het belangrijk om juist in deze tijd 
te blijven denken over scenario’s die de 

regio nieuw elan geven. Immers: indien er 
vanuit Zeeuws Vlaanderen zelf geen goed 
onderbouwde visie wordt ontwikkeld voor 
een welvarende toekomst, zal deze er zeker 
niet komen.

Sterke punten van de streek zijn de 
nog immer innoverende industrie rond 
het kanaal, de uitstekende logistieke 
infrastructuur, de compacte woonkernen 
met sterke gemeenschapszin, de nabijheid 
van natuurgebieden en de Westerschelde 
en de overvloed aan ruimte. 

Nieuwe ontwikkeling zou kunnen 
bestaan uit het vergroten van de 
interactie met Vlaanderen (in de vorm 
van meer samenwerking van de beide 
havengebieden, het aanwakkeren van 
een grensoverschrijdende woningmarkt, 
het promoten en ontsluiten van elkaars 
voorzieningen,) het verbeteren van het 
evenwicht tussen verschillende soorten 
gebieden in de streek en het inspelen op 
vergrijzing en de opkomst van de ‘actieve 
oudere’.

Met dit onderzoek wordt getracht een 
bijdrage te leveren aan het tot stand 
komen van de genoemde regionale 
ontwikkelscenario’s. Om hiertoe te komen 
dienen eerst de geesten rijp te worden 
gemaakt, men dient anders naar de regio te 
kijken om de kansen te zien. Dit komt aan 
bod in het eerste hoofdstuk van dit verslag. 
Daarna volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving 
van de twee belangrijkste tendensen die 
momenteel spelen. In hoofdstuk 3 wordt het 
profiel van de streek beschreven. Ten slotte 
volgen in hoofdstuk 4 voorstellen waarmee 
de regio zich verder kan ontwikkelen. De 
studie wordt samengevat in hoofdstuk 5. 
Daarnaast wordt hier aanzet gegeven voor 
verder onderzoek.
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‘Waar eens ‘t gekrijs der meeuwen
verstierf aan ‘t eenzaam strand,
daar schiepen zich de Zeeuwen
Uit schor en slik hun land.

En kwam de stormwind woeden,
hen dreigend met verderf,
dan keerden zij de vloeden
van ‘t pas gewonnen erf.

Van d’Ee tot Hontenisse
Van Hulst tot aan Cadzand
Dat is ons eigen landje,
Maar een deel van Nederland.’

‘Zeeuws Vlaanderen, een landje apart’
Van oudsher hebben inwoners van regio’s 
het idee een uniek land te bewonen en 
koesteren zij een eigen identiteit. Zo ook 
in Zeeuws Vlaanderen: de regio heeft eigen 
kledendracht, eigen lokale lekkernijen en 
eigen festiviteiten. 

De focus op ‘eigenheid’ reikt in het geval 
van Zeeuws Vlaanderen echter verder 
dan gemiddelde folklore en gastronomie. 
Ondanks de bestuurlijke en economische 
verbindingen met omringende streken, is 
het gemeengoed om Zeeuws Vlaanderen te 
typeren als landje apart: als een eiland op 
zichzelf, ver van de rest van Nederland en 
door een landsgrens gescheiden van België. 

Deze eigenheid wordt onderstreept met de 
tekst van het uit 1917 stammende Zeeuws 
Vlaamse volkslied:

?
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Ook de plaatselijke VVV draagt bij aan 
het beeld van aparte entiteit. De slogan 
waarmee jarenlang toeristen naar de 
regio  werd getrokken is sinds de jaren ‘70 
‘Zeeuws Vlaanderen, een landje apart’.

Ten slotte doet ook het collectief ‘Uw nieuwe 
toekomst’, dat met een marketingcampagne 
nieuwe bewoners naar de streek probeert te 
trekken een duit in het zakje. Sinds vijf jaar 
wordt Zeeuws Vlaanderen gepresenteerd 
als mogelijke emigratiebestemming op de 
landelijke emigratiebeurs. Tussen klassieke 
emigratielanden als Frankrijk en Spanje 
doet Zeeuws Vlaanderen wat exotisch aan. 
Hoe ‘apart’ kan je jezelf presenteren?

Hoe ‘apart’ is Zeeuws Vlaanderen?
Een blik werpend op de kaart, is de 
typering ‘een landje apart’ niet het 
eerste dat opkomt. Zeeuws Vlaanderen is 
omgeven door drie grote havens (die van 
Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge) 
en het havencluster Gent-Terneuzen, dat 
Zeeuws Vlaanderen doorkruist, is een 

infrastructureel-logistiek knooppunt van 
belang. De logistieke verbindingen van 
de regio zijn meer dan perfect: Zeeuws 
Vlaanderen ligt direct aan diep zeewater en 
de streek is via Vlaanderen verbonden met 
een uitgebreid achterland. Sinds 2003 is 
er zelfs een tunnel die Zeeuws Vlaanderen 
vanaf Terneuzen direct met Nederland 
verbindt. Geografisch gezien is de regio 
allesbehalve ‘apart’.

Ook op economisch en sociaal gebied zijn 
er gedurende de tijd diverse verbindingen 
met de omgeving aangegaan. Om te 
beginnen dient een belangrijk misverstand 
uit de weg te worden geruimd: de regio 
is in de Middeleeuwen onder leiding van 
Vlaamse kloosters ingepolderd en in cultuur 
gebracht. Dat in het Zeeuws Vlaamse 
volkslied wordt gerept over hoe de Zeeuwen 
zich uit schor en slik hun land schiepen, is 
historisch onjuist. Daarnaast dient ook de 
belangrijke industriële ontwikkeling van de 
regio te worden genoemd. Was het niet Sas 
van Gent en later Sluiskil dat als een van 
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de eerste plaatsen in Nederland, dankzij 
de spoorverbindingen met het Belgische 
achterland industrialiseerde? 

In het prachtige boek ‘Provincie in de 
periferie, de economische geschiedenis 
van Zeeland’, (van Paul Brusse en Willem 
van den Broeke,) wordt beschreven hoe 
Belgische en Franse industriëlen fabrieken 
stichtten langs het kanaal van Gent naar 
Terneuzen en daarmee de lokale economie 
een stevige opleving bezorgden. Al rond 
1900 werd op aangeven van zuiderlingen 
de glasfabriek gebouwd bij Sas van 
Gent die later werd uitgebreid met een 
fosfaat- en een zwavelfabriek. Ook de in 
1911 opgerichte ‘Association Coöperative 
Zélandaise de Carbonisation UA’ (=de 
Sluiskilse Cokesfabriek) en de in 1929 
volgende ‘NV Compagnie Néerlandaise de 
l’Azote’ (=nu de stikstoffabriek van Yara,) 
werden opgericht op initiatief van Vlaamse 
en Franse industrielen.

Na de oorlog kwamen nog meer grote 
industriële partijen van elders de regio 
versterken: onder andere het Amerikaanse 
Dow Chemical in 1962, en het Nederlandse 
Philips Lighting in 1972. 

Tegelijk gingen andere, traditioneel 
Zeeuws Vlaamse bedrijven meer en meer 
internationaal opereren. Het Terneuzense 
sleepbotenbedrijf Mutraship bergt inmiddels 
wereldwijd schepen die in de problemen zijn 
gekomen. De oogstmachines van Vervaet, 
het graszaad van v.d. Bilt, het ‘speelgoed’ 
van Pabo en de pootaardappelen, het tarwe 
& het vlas dat boeren op de akkers telen, 
gaan de wereld rond. 

Kort en goed: nog voordat de Zeeuws 
Vlaamse identiteit als ‘eigen landje’ 
werd geconstrueerd, zijn er belangrijke 
infrastructurele en economische 
verbindingen geweest met elders. Zeeuws 
Vlaanderen is daarom nooit zo ‘apart’ 
geweest als mensen hebben willen geloven.
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Protestants

Katholiek

Alpha

AlphaBêta

‘Ons’ eigen landje?
Ook bij de eenduidige identiteit van Zeeuws 
Vlaanderen kunnen vraagtekens worden 
gezet. Zelf ben ik geboren in het dorpje Hoek 
en opgegroeid in Terneuzen. In januari 2012 
keerde ik voor een korte onderzoeksperiode 
terug naar de streek, maar verbleef ik in het 
nabijgelegen Sas van Gent. Het trof me hoe 
anders de Sasse cultuur is ten opzichte van 
de Terneuzense, terwijl de twee plaatsen 
hemelsbreed nog geen 15 km van elkaar 
verwijderd zijn: Religie en volkscultuur 
(protestants, ‘Hollands’, calvinistisch, 
versus katholiek, ‘Vlaams’, Bourgondisch) 
zijn totaal verschillend. 

De oorzaak voor deze diversiteit is 
verrassend gemakkelijk terug te vinden: 
Sas van Gent behoort tot het gebied ten 
zuiden en oosten van de resten van de 
Staatse en Spaanse linies uit de 80-jarige 
oorlog. De stad stond dus langer onder de 
invloedsfeer van de Spaanse (katholieke) 
overheersers en behield meer contact met 
de cultuur ten zuiden van de uiteindelijk 

Nederlands-Belgische grens. De fysieke 
aanwezigheid van de linies in Zeeuws 
Vlaanderen betekent dus meer dan een 
lijn in het landschap, ze verdeelt Zeeuws 
Vlaanderen cultureel in tweeën.

Maar er zijn meer regionale verschillen. Zo is 
er de belangrijke invloed van de economie. 
Terwijl een eeuw geleden de agrarische 
sector nog oververtegenwoordigd was in 
de Zeeuws Vlaamse economie, zijn andere 
sectoren gedurende de laatste 100 jaar 
steeds belangrijker geworden. 

Toen de eerste Vlaamse fabrieken zich 
aan het begin van de 20ste eeuw rond 
het Kanaal van Gent naar Terneuzen 
vestigden, namen zij hun eigen 
werknemers en bedrijfscultuur mee. Zo 
ontstond een tweedeling in plaatselijke 
culturen: de Vlaamse, Bourgondische 
fabriekscultuur rond het kanaal enerzijds 
en de Calvinistische landbouwcultuur 
van het omringende land anderzijds. Het 
dorp Sluiskil, dat direct grensde aan de 
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Cokesfabriek en Stikstoffabriek, werd een 
zuidelijke georiënteerde enclave in een 
Protestantse omgeving.

Naast de industriële ontwikkeling van 
het midden, ontwikkelde het westen van 
Zeeuws Vlaanderen zich in de recreatie, 
toerisme en gastronomie. Het oosten werd 
belangrijk voor de detailhandel. Het effect 
dat het soort economie heeft op de lokale 
samenleving is niet te onderschatten. 
Terwijl de flanken van Zeeuws Vlaanderen 
alles op alles zetten om het ‘zachte’, humane 
karakter van het landschap en de dorpen 
en steden te versterken, richtte het midden 
zich op efficiëntie van productie. 

Dit werd ook weerspiegeld in de lokale 
arbeidsmarkt: meer ‘alfa’ beroepen op de 
flanken en meer ‘bèta’ beroepen in het 
midden. Dit heeft ervoor gezorgd dat ook 
de bevolking zich gemiddeld genomen meer 
in deze richtingen heeft ontwikkeld.

De diversiteit is gemakkelijk zichtbaar. 
Natuurlijk zijn er plaatselijke verschillen, 
maar in het algemeen kan gesteld 
worden dat een inwoner van Hulst (alfa 
beroepsachtergrond, katholieke culturele 
bagage) verschilt van iemand uit Zaamslag 
(bèta beroepsachtergrond, Protestantse 
culturele bagage).  Illustratief zijn de 
technisch hoogstaande constructies, die 
in de tijd dat ik in Sas van Gent verbleef 
voor het Carnavalsfeest werden gebouwd: 
sommige installaties waren directe kopieën 
van machines die bij de fabrieken in de 
Kanaalzone worden gebruikt. In het werk 
aan de Sasse carnavalswagens kwam de  
technische achtergrond van de fabrieken en 
de culturele Katholieke bagage samen. 

Van ‘d Ee tot Hontenisse, van Hulst tot aan 
Cadzand’, het Zeeuws Vlaamse volkslied 
mag dan wel reppen over ‘ons eigen landje’, 
maar elk dorp is toch écht anders.

En toch ‘een landje apart?’
Waarom is er dan toch jarenlang sprake 
geweest van één sterke, Zeeuws Vlaamse 

identiteit? Heeft Zeeuws Vlaanderen niet 
een eigen volkslied en de slogan ‘een 
landje apart’? –Deze identiteit is meer het 
resultaat is van externe factoren dan dat dit 
‘van binnenuit’ de regio is ontstaan. Om dit 
te onderbouwen gaan we nogmaals terug 
in de geschiedenis. Zeeuws Vlaanderen 
is onderdeel van Nederland omdat bij het 
opstellen van het Verdrag van Londen in 1839 
is besloten dat voor de scheiding tussen het 
Nederlandse en het Belgische grondgebied 
de grenslijn van de twee eeuwen daarvoor 
getekende ‘Vrede van Münster’ zou worden 
aangehouden. Daarmee werd bezegeld 
dat Zeeuws Vlaanderen Nederlands zou 
worden. Daarnaast betekende het dat 
Zeeuws Vlaanderen van een strategisch 
centraal gelegen regio zou verworden tot 
een relatief perifeer gebied, ver van het 
economische hart van het land waartoe het 
tot op de dag van vandaag behoort.

De combinatie van Nederlands, dichtbij de 
grens en veraf van het centrum wakkerde 
het regionale bewustzijn aan, zeker toen van 
Belgische zijde na de Eerste Wereldoorlog 
alsnog een claim werd gedaan op de streek. 
Het uit 1917 stammende ‘Zeeuws Vlaams 
volkslied’ vat de sentimenten samen: ‘Van 
d’Ee tot Hontenisse, van Hulst tot aan 
Cadzand, dat is ons eigen landje, maar een 
deel van Nederland’. De Zeeuws Vlamingen 
vonden elkaar in het afzetten tegen de 
buurland België en het ‘op de kaart’ 
zetten van de regio in centraal Nederland, 
met als laatste wapenfeit de gang naar 
de jaarlijkse emigratiebeurs. Is Zeeuws 
Vlaanderen daarmee één landje, apart van 
haar omgeving met een eigen cultuur? -De 
stelling ontkent alle verbindingen met de 
omgeving en ook de rijke diversiteit van de 
regio en is dus niet waar.

Herijking?
Het is niet erg om als regio collectief in iets 
te geloven dat onjuist is, zij het niet dat het 
instandhouden van deze mythe het welvaren 
van de regio in de weg zou kunnen zitten. 
Dat is precies wat bij Zeeuws Vlaanderen 
het geval is. Er zijn gedurende de laatste 
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In het werk aan de wagens van de Sasse Carnavalsoptocht van 2012 komt de Katholieke 
culturele bagage en het technisch kunnen samen.

twee eeuwen zo veel verbindingen gelegd 
met omringende gebieden, dat in Zeeuws 
Vlaanderen vrijwel niets meer plaatsvindt 
dat op de één of andere manier gerelateerd 
is aan wat elders gebeurt. De identiteit van 
deelgebieden wordt sterker bepaald door 
de specifieke culturele, economische link 
met andere gebieden dan met elkaar. Door 
dit te ontkennen en te blijven focussen op 
eigenheid en afgezonderdheid, wordt de 
regio geremd in verdere ontwikkeling. Het 
doet de Zeeuws Vlaamse industrie, die 
zonder uitzondering gesticht is op initiatief 
van buiten Zeeuws Vlaanderen geen eer aan, 
laat staan de succesvolle Zeeuws Vlaamse 
bedrijven die tot ver buiten de grenzen van 
de regio actief zijn. Zeeuws Vlaanderen was 
en is verbonden met haar omgeving. Juist 
de centrale ligging van de regio óp de grens 
van landen en culturen is haar kracht. Het 

benadrukken van eigenheid dient te worden 
beperkt tot de Axelse kledendracht en de 
bolus, de slogan ‘Een landje apart’ moet 
overboord.





Hoofdstuk 2
Ontwikkelingen
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maken alleen vanwege de toenemende 
vraag naar veevoer, maar de ontwikkeling 
die ten grondslag ligt aan de vergrote 
vraag, zal wel degelijk van invloed zijn op de 
economische ontwikkeling van Nederland. 
Het is zaak om juist de producten te maken 
die voor de middenklasse in opkomende 
landen interessant zijn. Hiervoor dienen 
Nederlandse bedrijven te blijven investeren 
in onderzoek en productontwikkeling.

Aldus nood het veranderende evenwicht 
tot nadenken hoe zo efficiënt mogelijk 
kan worden geproduceerd en hoe nieuwe 
producten kunnen worden ontwikkeld. In 
de  nu volgende tekst wordt hier verder op 
ingegaan.  

Efficiëntie
Hoe wordt zo efficiënt mogelijk 
geproduceerd? -Door enerzijds zaken 
‘groot’ aan te pakken en daarmee de 
hoeveelheid overhead per productie-
eenheid te minimaliseren en anderzijds het 
aantal tussenstappen voor het vervaardigen 
van producten te verkleinen.

De werkwijze van de Terneuzense vestiging 
van het wereldwijde chemieconcern Dow 
Chemical is een goed voorbeeld van hoe 
processen worden geoptimaliseerd. Deze 
fabrikant produceert verschillende soorten 
plastic en gebruikt hiervoor als grondstof 
ruwe olie (nafta). De processen van Dow 
zijn ingewikkeld, maar kunnen ook door 
andere partijen worden opgestart. Er is 
aldus veel concurrentie en er is Dow veel 
aan gelegen om zo goedkoop  mogelijk te 
produceren. 

Dit heeft er toe geleid dat Dow haar zaken 
altijd groot heeft aangepakt om zo veel 
mogelijk schaalvoordelen te behalen. De 
fabriek is vanaf haar start in de jaren ‘60 
in rap tempo gegroeid en bestrijkt een 
vergelijkbaar oppervlak als de naastgelegen 
woonkern Terneuzen. Efficiëntie leidt dus in 
de eerste plaats tot schaalvergroting.

Daarnaast probeert Dow ook het transport 
van en naar de fabriek zo efficiënt mogelijk 
te laten verlopen. In de polder direct naast 

Het betoog voor een herijking van de 
positie van de regio Zeeuws Vlaanderen 
in het vorige hoofdstuk is niet alleen 
nodig om de verdere ontwikkeling van 
de regio te garanderen, maar is -zoals in 
dit hoofdstuk zal blijken- een absolute 
voorwaarde om de huidige voorspoed te 
behouden. Economische en demografische 
trends veranderen de positie van de regio 
dramatisch en noden tot schaalvergroting 
en clustervorming. Hiervoor dienen zowel 
de banden binnen de regio als die met 
andere regio’s te worden versterkt en dient 
de regio zich te specialiseren in datgene 
waar zij specifiek goed in is.

Economische ontwikkelingen
De traditionele economische grootmachten 
zijn niet langer de enige sterke partijen in  
de wereld, nieuwe mogendheden als China, 
Brazilië en India ontwikkelen zich in rap 
tempo. Hierdoor verandert het wereldwijde 
evenwicht van de markt, dit geldt zowel aan 
de aanbod- als aan de vraagzijde. 

Omdat arbeidsintensieve en ‘bulk’ 
producten goedkoper kunnen worden 
geproduceerd in opkomende landen, staat 
de prijs hiervan onder druk. Westerse 
agrariërs en industriëlen dienen zo efficiënt 
mogelijk te produceren om de wereldwijde 
concurrentieslag aan te kunnen. 

Tegelijk ontwikkelt zich in deze landen ook 
nieuwe, grotere vraag naar producten. 
Wanneer landen zich ontwikkelen, krijgen 
ze immers meer geld om te besteden en 
dit leidt óók tot meer vraag naar Westerse 
producten. Illustratief is het verhaal dat 
een Zeeuws Vlaamse boer me vertelde: 
wanneer iemand in Azie geen inkomen 
heeft, eet hij alleen rijst of graan, als hij iets 
meer inkomen heeft, eet hij kip. Als hij een 
goed inkomen heeft, eet hij biefstuk. Voor 1 
kilo kip is 2 kilo plantaardig materiaal nodig, 
voor 1 kilo rundvlees is dat 5 kilo. Deze boer 
had de mondiale vraag naar veevoergraan 
zien toenemen en verwachtte dat de vraag 
alleen maar groter zou gaan worden.

Het valt niet te verwachten dat Nederland 
een nieuwe economische opleving mee zal 

2.1 Economische ontwikkelingen
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Dow Chemical
complex, 

18 fabrieken

Value Park 
Terneuzen

Maintenance 
value park

(te realiseren)

het Dow complex is een speciaal terrein 
bestemd voor bedrijven en fabrieken die het 
productieproces van Dow zijn gerelateerd. 
Een belangrijke partij die zich vestigde, is 
het Duitse Oil Tanking, dat ruwe olie uit 
schepen tankt en via een ondergrondse 
pijpverbinding direct naar de verschillende 
fabrieken van Dow distribueert. Een ander 
bedrijf dat zich vestigde was het Antwerpse 
Katoen Natie, dit bedrijf vervoert de plastic 
korrels die Dow produceert van de fabriek 
naar afnemers over de hele wereld. Voor 
Dow, Oil Tanking en Katoen Natie betekent 
zo efficiënt mogelijk produceren aldus zo 
nauw mogelijk samenwerken in een cluster 
van elkaar ondersteunende bedrijven.

Voor de toekomst zou Dow graag 
nog meer groeien en nog efficiënter 
produceren. Hiervoor probeert het lokale 
bestuurders warm te maken voor een 
nieuwe uitbreidingslocatie ten westen van 
het huidige cluster.  Daarnaast worden 
nog meer terreinen ontwikkeld voor Dow-
ondersteunende bedrijven: binnenkort 
wordt ook het Maintenance Value Park 

aangelegd. Ten slotte droomt  Gerard 
van Harten, CEO van Dow Benelux, over 
nog verdergaande clustervorming die de 
gehele Kanaalzone bestrijkt. In een gesprek 
noemt hij als voorbeeld de productie van 
dashboards voor auto’s. De plastic korrels 
van Dow Benelux worden nu nog naar 
Italië vervoerd, waar de fabriek staat die 
deze dashboards vervaardigt. Deze worden 
vervolgens weer terug vervoerd naar de 
Volvo assemblagefabriek in Gent, waar 
ze in nieuwe auto’s worden gemonteerd. 
Het zou aan transportkosten schelen als 
de dashboardfabriek direct tussen de 
locaties van Dow Chemical in Terneuzen 
en Volvo cars in Gent zou komen. De 
gehele Nederlands-Vlaamse Kanaalzone 
zou daarmee ontwikkelen tot één groot 
geïntegreerd cluster van bedrijven.

De verwachting is dat de samenwerking 
tussen de Zeeuws Vlaamse en Gentse 
Kanaalzone nog veel verder zal gaan. 
De studie ‘De havengebieden van Gent 
en Zeeland Seaports, samen sterker?’ 
van de Universiteit Gent en de Erasmus 
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uitzondering over de regionale en nationale 
grenzen heen. Zo ook de kennis die nodig 
is voor de kweek van pootaardappelen: die 
is zeker niet alleen in Zeeuws Vlaanderen 
ontwikkeld. Samenwerken is het devies.

Concluderend
Zeeuws Vlaamse bedrijven zijn actief 
op een internationale markt waar de 
verhoudingen aan het verschuiven zijn. 
Deze verschuiving heeft ook zijn effect 
op de Zeeuws Vlaamse bedrijvigheid. Het 
vergroten van efficiëntie gebeurd middels 
schaalvergroting en clustervorming. Het 
ontwikkelen van nieuwe producten gebeurt 
middels het aangaan van joint ventures en 
andere samenwerkingsverbanden waarbij 
de kennis van verschillende partijen en 
sectoren wordt gecombineerd. Zowel het 
vergroten van efficiëntie als het ontwikkelen 
van nieuwe producten leidt tot hetzelfde, 
namelijk schaalvergroting en het aangaan 
van verbindingen binnen en buiten de regio.

Universiteit Rotterdam uit 2006, geeft aan 
dat havenbeheerders met steeds grotere 
en sterkere partijen zaken moeten doen 
en strategische samenwerkingsverbanden 
dienen aan te gaan met andere havens om 
aan de vraag van internationale transporteurs 
en concerns te kunnen voldoen. In het 
rapport wordt de aanbeveling gedaan om  
Zeeland Seaports en het havenbedrijf Gent 
strategisch te laten samenwerken. Hier is 
het helaas vanwege culturele verschillen 
en onderlinge animositeit tot nu toe slechts 
mondjesmate van gekomen.

Nieuwe producten
Zoals reeds genoemd: de opkomende 
economieën zijn niet alleen een bedreiging 
voor de Nederlandse economie, het 
toenemende welvaartspeil van nieuwe 
mogendheden wakkert ook nieuwe vraag 
aan naar producten waarvoor specifieke 
kennis nodig is. 

Een voorbeeld uit een heel andere sector is 
de in Zeeuws Vlaanderen op grote schaal 
gekweekte pootaardappel: deze wordt niet 
gekweekt voor de directe consumptie, maar 
wordt al in vroeg (onvolgroeid) stadium 
geoogst en verhandeld. Het leeuwendeel 
gaat naar het buitenland, waar de 
pootaardappel opnieuw de grond ingaat, 
uitgroeit tot een volwaardige aardappel en 
wordt geoogst voor consumptie. 

De reden waarom juist Nederland zo’n 
belangrijke leverancier van pootaardappelen 
is, ligt in de combinatie van het hoge 
kennisniveau op specifiek deze teelt en 
de uitstekende transportverbindingen. Het 
is een bewijs voor de stelling dat blijvend 
investeren in kennisontwikkeling en 
bereikbaarheid loont. 

Hoe ontwikkel je nieuwe producten? 
-Veel nieuwe ontwikkelingen komen 
niet uit de lucht vallen, maar ontstaan 
uit bestaande producten. Vaak  wordt 
kennis en vaardigheden uit verschillende 
sectoren gecombineerd en ontstaat een 
nieuw product. Hiervoor dienen bedrijven 
voortdurend hun kennis te delen, joint 
ventures aan te gaan. Dit gebeurt zonder 
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werken) dan de mensen die naar de regio 
zijn gemigreerd. Wanneer een bevolking 
gemiddeld ouder is, overlijden er relatief 
meer mensen dan dat er geboren worden 
dan elders en zet de bevolkingsdaling 
eerder in.

De andere reden waarom Zeeuws Vlaanderen 
nu al te maken heeft met bevolkingsdaling, is 
dat het migratiesaldo negatief is: er trekken 
meer mensen weg dan dat er mensen naar 
Zeeuws Vlaanderen toe migreren. Bij dit 
laatste dient de kanttekening te worden 
geplaatst dat dit verschilt per gemeente. 
In Terneuzen is bijvoorbeeld sprake van 
een positief migratiesaldo, maar dat is 
mede vanwege de trek uit Zeeuws Vlaamse 
buurgemeenten.

Vergrijzing?
Ook vergrijzing is het directe effect van 
een negatief geboortesaldo. Zoals al 
aangegeven: de bevolking van Zeeuws 
Vlaanderen is al ouder dan gemiddeld 
in Nederland, maar zal in de komende 
decennia nog verder gaan verouderen. 
Ten eerste gaat de oververtegenwoordigde 
babyboomgeneratie met pensioen. Ten 
tweede leeft men steeds langer en wordt 
de aanwezigheid per oudere verlengd. Ten 
derde migreren nog steeds vooral jongeren 
naar andere regio’s en komen oudere 
mensen voor terug. 

Bestrijden - begeleiden
Uit het voorgaande kan de conclusie worden 
getrokken dat ondanks dat de effecten nu 
pas in volle omvang zichtbaar worden, 
aan de Zeeuws Vlaamse demografische 
krimp en vergrijzing een lang en collectief 
proces vooraf gaat. Beide tendensen 
zijn het effecten van collectief gemaakte 
persoonlijke keuzes (geboortebeperking, 
migratie) die gedurende decennia zijn 
gemaakt. 

Omdat de optredende bevolkingskrimp en 
vergrijzing massieve ontwikkelingen  zijn 
met diepe wortels in het verleden, kunnen 
ze niet gemakkelijk worden ‘bestreden’. 
Publiciteitscampagnes om mensen over te 
halen om naar de regio te verhuizen, zoals 

Een andere belangrijke ontwikkeling is 
het optreden van demografische krimp en 
vergrijzing. Ook in deze ontwikkeling staat 
Zeeuws Vlaanderen niet op zichzelf. Zowel 
in Nederland (van Delfzijl tot Heerlen) als 
in Europa (van Spanje tot Denemarken) 
hebben verschillende regio’s te maken met 
teruglopende inwonersaantallen en een 
verouderende bevolking. 

Momenteel is dit fenomeen alleen 
voorbehouden aan relatief perifere regio’s, 
maar in de toekomst zal het in grotere 
delen van Europa opduiken. Over twintig 
jaar heeft bijvoorbeeld meer dan de helft 
van de Nederlandse gemeenten te kampen 
met teruglopende bevolkingsaantallen.

Ook deze ontwikkeling heeft zijn effect 
op het functioneren van de regio Zeeuws 
Vlaanderen. In dit hoofdstuk wordt hier nader 
op ingegaan. Achtereenvolgens passeren 
de achtergrond van krimp en vergrijzing, 
de effecten op de lokale economie, 
huizenmarkt en het voorzieningenniveau en 
enkele strategieën de revue.

Demografische krimp?
De tendens van krimpende bevolking in 
Zeeuws Vlaanderen wordt in de eerste 
plaats veroorzaakt door een negatief 
geboortesaldo: er overlijden meer mensen 
dan dat er geboren worden. Dit is een 
tendens waarin Zeeuws Vlaanderen niet 
uniek in is: in de nabije toekomst veel 
meer regio’s te maken zullen krijgen met 
bevolkingsdaling. 

De reden waarom Zeeuws Vlaanderen, 
samen met andere perifere regio’s als Oost 
Groningen en Zuidoost Limburg nu al te 
maken krijgen met bevolkingskrimp, is dat 
ten eerste de bevolking van deze regio’s 
gemiddeld ouder is dan elders en ten tweede 
omdat de bevolkingsontwikkeling negatief 
wordt beïnvloed door het migratiesaldo. 

Waarom is de Zeeuws Vlaamse bevolking 
gemiddeld ouder dan elders in Nederland? 
-Omdat gedurende de laatste decennia 
gemiddeld jongere mensen zijn vertrokken 
uit de regio (om elders te gaan studeren & 

2.2 Demografische ontwikkelingen
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Bevolkingsontwikkeling in de drie huidige Nederlandse Krimpregio’s. 1970 = 100. Uit: 
Derks (et al.) (2010) pp. 8

het Zeeuws Vlaamse ‘Uw nieuwe toekomst’, 
zijn sympathiek, maar werken slechts 
als een druppel op de gloeiende plaat. 
Daarvoor is de decennia geleden ingezette 
demografische trend te massief. Voor de 
korte termijn dienen strategieën zich te 
richten op het zo goed mogelijk begeleiden 
van bevolkingskrimp en vergrijzing. Voor 
de lange termijn dienen beleidsmakers 
in Zeeuws Vlaanderen zich te bezinnen 
op de positie van de regio ten opzichte 
van omringende regio’s en steden in het 
algemeen. 

Korte termijn: effecten & strategieën
In de nu volgende tekst komen de 
belangrijkste effecten van bevolkingskrimp 
en vergrijzing aan bod en hoe hierop op 
korte termijn kan worden gereageerd.  
Achtereenvolgens worden de effecten op 
de huizenmarkt, de voorzieningenen de 
arbeidsmarkt behandeld.

Bij het vaststellen van de effecten dient 
de kanttekening te worden gemaakt dat 
meerdere oorzaken ten grondslag kunnen 
liggen aan een bepaald effect. Bijvoorbeeld: 

de tendens dat winkels in Terneuzen 
sluiten, (een klassiek voorbeeld van een 
lager voorzieningenniveau, waarvan wordt 
aangenomen dat het wordt veroorzaak 
door bevolkingskrimp) hangt óók samen 
met de opkomst van internetwinkelen en 
de opening van de Westerscheldetunnel, 
waardoor Terneuzense winkels opeens 
dienen te concurreren met het aanbod van 
buiten Zeeuws Vlaanderen. Desalniettemin 
had Terneuzen met een almaar groeiende 
bevolking wel degelijk een hoger of 
gelijkblijvend winkelniveau kunnen hebben. 
Het ene hangt samen met het andere, 
maar wordt in effect versterkt door externe 
factoren.

Huizenmarkt
Bevolkingskrimp en vergrijzing hebben 
een direct effect op de huizenmarkt. Een 
grote bevolkingsafname leidt uiteindelijk 
tot minder huishoudens en dus tot minder 
vraag naar woningen. Vanaf najaar 2008 
wordt dit effect versterkt door het slechte 
economische tij, waardoor de vraag naar 
huizen nog verder is gedaald. 
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Een goede illustratie hiervan, zijn de 
verkoopcijfers van de Zeeuwse tak van 
projectontwikkelaar AM Vastgoed: in een 
normaal jaar verkoopt de organisatie 
ongeveer 300 huizen. Momenteel (voorjaar 
2012) zijn dat er slechts 140. Uiteraard 
bedient AM een specifiek segment van 
de woningmarkt: ten eerste bestaat de 
totale markt voor 80% uit koopwoningen 
en voor 20% uit huur, daarnaast richt AM 
zich op de ontwikkeling van nieuwbouw. 
Desalniettemin zijn de cijfers tekenend.

Een bijkomend probleem is dat 
projectontwikkelaars en beleidsmakers 
de laatste jaren niet adequaat hebben 
gereageerd op de veranderende markt. 
Te lang heeft men de effecten van 
demografische krimp proberen te bestrijden 
door juist voor de doelgroep die het sterkste 
afneemt (jonge gezinnen) huizen te bouwen. 
De gedachte was dat als je maar het beste 
biedt wat op de markt te verkrijgen is, 
mensen het snelste voor jouw gemeente 
kiezen en aldus de bevolkingsteruggang 
het kleinste is. Hiermee ontstond een ware 
concurrentieslag tussen Zeeuws Vlaamse 
krimpgemeenten om deze specifieke 
doelgroep binnen te halen. 

Pas in tweede instantie werd duidelijk dat 
het ook met het bouwen van deze woningen 
niet lukte om de bevolkingsafname te 
keren. Behalve de enkele gewenste nieuwe 
gezinnen bleken de nieuwe huizen vooral te 
worden betrokken door mensen uit dezelfde 
gemeente, die daarvoor hun verouderde 
woningen verlieten.

De steden en dorpen raakten aldus 
opgezadeld met een overschot aan 
verouderde impopulaire woningen, waarin 
niet langer geïnvesteerd werd, terwijl aan 
de rand van de stad ook de ontwikkeling 
van laatste nieuwbouwwijk en tot stilstand 
kwam. Vanwege het groter wordende 
aanbod ten opzichte van gelijkblijvende, 
of zelfs dalende vraag ging de gemiddelde 
waarde van de Terneuzense woningvoorraad 
achteruit.

Het is erg belangrijk dat er binnen de 
gemeente Terneuzen (en in het verlengde 
daarvan in geheel Zeeuws Vlaanderen, of 
zelfs in heel Zeeland) veel sterker regie 
wordt gevoerd over de te ontwikkelen 
projecten. Ten eerste dient de kwaliteit 
van de bestaande woningvoorraad zo veel 
mogelijk op peil te worden gehouden. De 
problemen zijn momenteel vooral zichtbaar 
in de stad Terneuzen zelf.  De verpaupering 
van de Terneuzense binnenstad begint 
zorgelijke vormen aan te nemen. Daarnaast 
zijn ook woonwijken van direct na de oorlog 
al jarenlang zorgenkindjes van de stad. 
Hier zijn te veel verouderde woningen 
uit het onderste segment van de markt 
geconcentreerd. Het moge duidelijk zijn 
dat een grootschalige herstructurering  de 
allerbelangrijkste ruimtelijke en sociale 
opgave van de gemeente is.

Daarnaast: hoewel er ruimte moet blijven 
voor nieuwe ontwikkeling (omdat met 
nieuwbouw een specifiek segment van de 
markt wordt bediend en het een aanjager is 
van de lokale economie,) dient dit met mate 
en onder strikte voorwaarden te worden 
uitgevoerd. Alle partijen die betrokkenen 
zijn bij de realisatie van nieuwbouw 
dienen  te beseffen dat hun handelen 
direct van invloed is op de waarde van de 
totale woningvoorraad en zij daarmee de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
dragen om de woningvoorraad niet nodeloos 
uit te breiden terwijl de vraag achterblijft. 

Een initiatief dat door ontwikkelaar AM 
Vastgoed wordt aangedragen, is het instellen 
van een publiek herstructureringsfonds waar 
lokale partijen geld in dienen te storten om 
de verouderde woningvoorraad voor eens 
en voor altijd op te knappen of te saneren. 
Volgens berekeningen van AM is over 
de periode van 10 jaar 120 miljoen euro 
nodig. Mogelijke deelnemers aan het fonds 
zouden projectontwikkelaars, gemeenten, 
woningbouwcorporaties, grote bedrijven en 
zelfs zorginstellingen kunnen zijn. 

Kanttekeningen die bij dit initiatief kunnen 
worden gezet, zijn dat het probleem van 
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Leegstand in de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone.

de Zeeuws Vlaamse woningmarkt nog 
veel fundamenteler is dan de verouderde 
woonvoorraad op zichzelf en niet alleen op 
te lossen door er veel geld in te pompen. 
Verschillende experts geven aan dat de 
prijsstelling van Zeeuws Vlaamse woningen 
veel te hoog is. Ook dit is deels gerelateerd 
aan de optredende demografische 
ontwikkelingen. Van oudsher zijn huizen 
verkapte spaarpotjes voor later. De huizen 
waaruit ouderen verhuizen naar een 
verzorgingstehuis, hebben daarom vaak 
geen hypotheekschuld meer en de waarde 
dient ‘verzilverd’ te worden. Dit leidt ertoe 
dat verkopers hun huis vaak langere tijd 
onbewoond te koop laten staan, wachtend 
op die ene partij die de hoofdprijs wil 
betalen. Vanwege de slechte markt duurt 
dit vaak jaren. Dit straalt in negatieve zin 
af op de belevingswaarde van het huis, de 
buurt, de stad en de hele streek. 

Banken, makelaars en overheden zouden 
mechanismen dienen te ontwikkelen die 

mensen aanzetten om hun verlies te nemen, 
lager te prijzen en sneller te verkopen. Dit 
begint bij het bijsturen van de beeldvorming 
rond wat een acceptabele prijs is voor een 
gemiddeld huis in Zeeuws Vlaanderen. De 
kans is groot dat de prijs vanwege de niet 
te stoppen demografische ontwikkeling niet 
in positieve zin zal veranderen. Neem je 
verlies!

Ook van de gemeentelijke overheid 
dient meer regie en realisme uit te 
gaan. De collectieve devaluatie van de 
woningvoorraad die optreedt als de 
woningvoorraad blijft uitbreiden, is immers 
een zaak die iedereen aangaat. Het 
kwalitatief op peil houden van de bestaande 
woningvoorraad zou een eerste prioriteit 
moeten zijn. De herstructureringsopgave 
van Zeeuws Vlaamse steden en dorpen  zou 
moeten worden erkend als een doel op zich 
waarvoor corporaties, ontwikkelaars en de 
gemeente een gezamenlijke visie  zouden 
moeten ontwikkelen.
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Daarnaast zou de doorgang van 
nieuwbouwprojecten veel strikter moeten 
worden beoordeeld. Een eerste regel 
die zou moeten worden ingesteld, is 
dat een nieuwbouwproject alléén mag 
worden opgestart als daarvoor één op één 
bestaande woningen worden gesaneerd. 
Bovendien dienen striktere regels te worden 
gesteld aan wat nieuw gebouwd wordt. 
Deze regels zijn op zich niet nieuw, maar 
voor de helderheid is het goed om ze nog 
éénmaal op te sommen: 
-Zeeuws Vlaamse dorpen en steden zouden 
niet langer moeten uitbreiden, maar alleen 
nog moeten ‘inbreiden’ om kernen compact 
te houden, verloedering in de oudere wijken 
tegen te gaan en het Zeeuws Vlaamse 
landschap niet onnodig op te offeren.
-nieuwe woningen dienen flexibeler (of 
‘levensloopbestendiger’) te zijn en  dus 
niet alleen voor één doelgroep te worden 
ontwikkeld
-elk nieuwbouwproject dient standaard een 
mix van huizen uit alle segmenten van de 
markt te bevatten. 
-nieuwe woningen mogen alleen worden 
gebouwd in de directe nabijheid van 
voorzieningen als scholen en winkelcentra.

Voorzieningenniveau
Ook het voorzieningenniveau is direct 
gekoppeld aan schommelingen in de 
omvang van de bevolking. Een voorbeeld 
is de ontwikkeling van basisscholen in de 
gemeente Terneuzen. Per jaar stromen er 
150 kinderen minder in dan de hoeveelheid 
kinderen die de basisscholen in de gemeente 
verlaten. Uitgaande van een gemiddelde 
schoolgrootte van 105 leerlingen, betekent 
dit dat er dus jaarlijks 1,5 school minder 
nodig is. 

Een logisch gevolg is dat basisscholen 
noodgedwongen fuseren, een proces dat in 
de dorpen Sluiskil en Biervliet momenteel 
aan de gang is. In beide dorpen fuseren 
de Rooms Katholieke en openbare scholen 
in combinatiescholen. De Protestantse 
scholen blijven vooralsnog op zichzelf, maar 
bij gelijkblijvende demografische trend is 

het te verwachten dat ook deze scholen 
op zullen gaan in een groter geheel. Hier 
leidt demografische krimp aldus tot minder 
differentiatie naar ‘soort’ school. 

De overtreffende trap van verminderde 
differentiatie van het voorzieningenaanbod 
per dorp is dat voorzieningen in het geheel 
uit dorpen verdwijnen.  In Zuiddorpe heeft 
de laatste winkel onlangs zijn deuren 
gesloten, in Westdorpe en Sas van Gent is 
de Rooms Katholieke kerk gestopt met het 
verzorgen van wekelijkse kerkdiensten, 
sportverenigingen in veel dorpen kampen 
met teruglopende ledenaantallen en 
verdwijnen.

Het gevaar bestaat dat vanwege het 
verdwijnen van voorzieningen de 
aantrekkelijkheid als vestigingsplaats 
terugloopt en de inwoneraantallen nog  
verder achteruitgaan. Kleine dorpen dreigen 
in een vicieuze cirkel te belanden waarbij 
het ene effect (minder inwoners) het andere 
(minder voorzieningen) versterkt.

Overigens: het mogelijke verdwijnen van 
kleine kernen in de Kanaalzone is iets waar bij 
organisaties binnen de gemeente Terneuzen 
serieus rekening mee wordt gehouden. 
Woningbouwcorporatie Woongoed Zeeuws 
Vlaanderen investeert bewust in bepaalde 
kernen wel en in andere niet, omdat het 
bang is dat de investering niet voldoende 
rendement zal opleveren. Er wordt zelfs 
hardop gespeculeerd of bepaalde dorpen, 
waaronder Zuiddorpe en Sluiskil, over 10 á 
20 jaar nog wel bestaan.

Dat het de moeite loont om ook kleinere 
kernen zo lang mogelijk te laten 
voortbestaan is evident. Bewoners ontlenen 
een sterke identiteit aan het wonen in 
een bepaald dorp: gemeenschappen zijn 
sterk en bieden een grote meerwaarde ten 
opzichte van verhuizen naar een ‘vreemde’ 
plek. Bovendien is de ‘hardware’ binnen 
de dorpen al aanwezig: kerkgebouwen, 
winkelpanden, verenigingsgebouwen. Het 
opgeven van dorpen is ook dit kapitaal 
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Ter 
Schorre

Verzorgingstehuis ‘Ter Schorre’ te midden 
van de componstenbuurt in Terneuzen

elkaar opzoekt en helpt om de problemen 
die ontstaan op te vangen. Samenwerking is 
hard nodig omdat de taart nu eenmaal niet 
groter wordt.’ -Aldus Jacqueline van den Hill, 
locatiemanager van SVRZ verzorgingstehuis 
‘Ter Schorre’ in Terneuzen. Demografische 
krimp leidt aldus tot sociale clustervorming, 
de ene voorziening werkt samen met de 
andere om het gezamenlijk lijfsbehoud te 
garanderen.

Arbeidsmarkt
Teruglopende bevolkingsaantallen en een 
vergrijzende bevolking hebben een groot 
effect op de lokale arbeidsmarkt. Er zijn 
minder mensen beschikbaar voor dezelfde 
hoeveelheid werk. Werkgevers zetten 
alle mogelijke middelen in om ondanks 
deze ontwikkeling voldoende personeel 
te werven. In de eerste plaats wordt 
niet langer alleen geworven in Zeeuws 
Vlaanderen. De Westerscheldetunnel heeft 
een veel bredere arbeidsmarkt ontsloten, 
waardoor ook de rest van Zeeland en 
zelfs West-Brabant tot het wervingsgebied 
behoort. Daarnaast wordt ook over de grens 
gekeken: ouderenzorginstelling SVRZ werft 
verplegend personeel in Vlaanderen en Dow  
Chemical probeert Vlaamse procesoperators 
aan te trekken.  Zodoende is Zeeuws 
Vlaanderen óók een forenzenregio aan het 
worden, met files rond de toegangswegen 
naar de plekken waar veel mensen werken.

Ten tweede worden mensen zo veel 
mogelijk omgeschoold naar de beroepen 
waar in Zeeuws Vlaanderen vraag naar 
is. Dit zijn voornamelijk beroepen in de 
procesindustrie en de zorg. Typerend is 
dat het plaatselijke ROC het kleinste van 
Nederland is, maar wel de grootste MBO 
opleiding procesindustrie aanbiedt. Dit 
is alléén vanwege de grote hoeveelheid 
zijinstromers: mensen die stoppen met 
hun eerste baan en overstappen naar de 
Chemie.

Ten derde is er een sterke lobby om het 
bestaande onderwijsaanbod beter aan 
te sluiten op de beroepen die specifiek in 
Zeeuws Vlaanderen worden uitgeoefend. 
Het is het lokale bedrijfsleven een doorn in 

laten vervallen. De vraag is aldus: hoe 
is  middels het in stand houden van het 
voorzieningenniveau de woonkwaliteit van 
een dorp zo lang mogelijk te waarborgen? 

Om deze vraag te beantwoorden refereer 
ik  naar de insteek  die ouderenzorg 
organisatie SVRZ (met verzorgingstehuizen 
in Terneuzen, Zaamslag en Axel) heeft 
gekozen. Het beleid van de organisatie is er in 
de eerste plaats op gericht om ouderenzorg 
zo veel mogelijk te integreren met de 
‘gewone’ maatschappij. Voor SVRZ is het 
bestrijden van de eenzaamheid van ouderen 
die in de verzorgingstehuizen verblijven 
één van de belangrijkste opgaven. Het 
moment dat een oudere verhuist naar een 
verzorgingstehuis wordt zo lang mogelijk 
uitgesteld en daarnaast worden vanuit 
de verzorgingstehuizen zo veel mogelijk 
verbindingen gelegd met de omgeving: 
SVRZ stelt de gezamenlijke voorzieningen 
van haar verzorgingstehuizen open voor 
de buurt of stad en probeert ouderen en 
omgeving met speciale programma’s zo 
veel mogelijk te integreren.

Dat met deze strategie ook de sociale binding 
en het voorzieningenniveau van de kern in 
het algemeen op peil wordt gehouden, is een 
bijeffect waar SVRZ zich bewust op richt. 
Elk verzorgingstehuis koopt zijn producten 
bijvoorbeeld zo lokaal mogelijk in, waarmee 
wordt bijgedragen aan het instandhouden 
van het voorzieningenniveau. -‘Het 
belangrijkste voor een krimpregio is dat je 
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het oog dat de populairste Zeeuwse MBO 
opleiding nog steeds het CIOS is. ‘Wat moet 
de regio met al die gymleraren, terwijl we 
in de proces industrie zitten te springen om 
mensen?’ -aldus Gerard van Harten, CEO 
van Dow Benelux.

Het laatste brengt een onderliggend probleem 
van de Zeeuws Vlaamse arbeidsmarkt aan 
het licht: het aanbod is niet zo breed. Er 
zijn naar verhouding erg weinig banen in de 
dienstensector en daarnaast trekken steeds 
meer overheidsdiensten zich uit de regio 
terug. Ten slotte is er slechte afstemming 
van de arbeidsmarkten van Nederland en 
België. Diploma’s worden over en weer 
niet erkend, belastingtarieven verschillen, 
er heerst een andere arbeidscultuur. Het 
Zeeuws Vlaamse arbeidsaanbod is aldus 
eenzijdig en geografisch begrensd. 

In een tijd dat mannen én vrouwen actief 
zijn op de arbeidsmarkt, is de kans op een 
dubbele perfecte match niet groot. Aldus 
was het voor de lokale arbeidsmarkt van 
groot belang dat de Westerscheldetunnel in 
2003 werd geopend en de Zeeuws Vlaamse 

markt opging in de meer gedifferentieerde 
Zeeuwse arbeidsmarkt. Het zou voor de 
regio nog veel beter zijn als ook aansluiting 
op de Vlaamse arbeidsmarkt zou worden 
gevonden. Het lobbyen in Brussel en Den 
Haag voor een betere afstemming van 
wetgeving en voorwaarden aan beide zijden 
van de grens, is één van de belangrijkste 
dingen die lokale bestuurders voor de regio 
kunnen betekenen.

Daarnaast zou een oplossing kunnen zijn 
dat opleidingen aan Vlaamse academische 
instellingen meer worden gepromoot. Nu 
verhuizen veel jongeren na hun middelbare 
school uit de regio naar universiteitssteden 
elders in Nederland om te studeren. Omdat 
ze in Zeeuws Vlaanderen moeilijk de baan 
kunnen vinden waarvoor ze gestudeerd 
hebben en omdat het niet lukt om met 
hun diploma op de Vlaamse markt een 
passende baan te krijgen, komt deze 
groep in meerderheid na de studie niet 
terug naar Zeeuws Vlaanderen. Wanneer 
meer jongeren in Vlaanderen zouden 
studeren, blijven ze relatief dichtbij Zeeuws 
Vlaanderen en krijgen ze na voltooiing 



26

Bruinisse
1 uur

Zierikzee 
54 min.

Tholen
1 uur

Middelburg 
32 min.

Vlissingen 
30 min.

Bergen 
op Zoom 
52 min.

Antwerpen
59 min.

Kontich
1 uur

Sint Niklaas
56 min.

Lokeren 
1 uur

Goes 
33 min.

Gent 
52 min.

Aalst 
1 uur

Eeklo
46 min.

Aalter
1 uur
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Hulst
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Steden en dorpen binnen 1 uur reizen vanaf de fabriekspoort van de Terneuzense 
vestiging van Dow Chemical.

een diploma waarmee ze gemakkelijker 
in Vlaanderen aan de slag kunnen en hun 
werk vanuit thuisbasis Zeeuws Vlaanderen 
kunnen bereiken.

Het slechtste toekomstscenario is dat 
de regionale arbeidsmarkt onvoldoende 
verbonden wordt met de arbeidsmarkten 
van omringende gebieden, het banenaanbod 
alléén bestaat uit banen in de industrie en 
zorg en voor deze sectoren onvoldoende 
mensen worden gevonden. 

Nu al verblijven groepen arbeiders uit 
Oost Europa in de regio om te werken 
in de fabrieken. Het probleem van deze 
arbeidsmigranten is dat ze niet deelnemen 
aan het maatschappelijk verkeer omdat ze 
voor een korte periode in de regio komen 
werken en vaak geen Nederlands of Engels 
spreken. Daarnaast is er zowel bij de 
gemeente als bij de woningbouwcorporaties  

geen duidelijk huisvestingsbeleid voor deze 
groep tijdelijke arbeidsmigranten.

Het fenomeen van de arbeidsmigrant is 
overigens niet vreemd voor de regio. De 
arbeiders van de fabrieken rond Sluiskil 
en Sas van Gent waren in eerste instantie 
zuiderlingen: Belgen, Fransen en Italianen.. 
En toen in de eerste helft van de 20ste 
eeuw het Zeeuws Vlaamse boerenland 
te weinig opbracht om van te leven, 
verhuisden groepen Zeeuws Vlamingen 
naar havensteden (waaronder Rotterdam) 
om aldaar een leven op te bouwen. In dit 
perspectief is het niet vreemd dat ook de 
huidige groep arbeidsmigranten ooit een 
vaste voet aan de Zeeuws Vlaamse grond 
zal krijgen. Dit hoeft geen schrikbeeld te 
zijn. Waar blijft het programma om deze 
groep te inventariseren en op een goede 
manier te huisvesten?
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Omdat het eenzijdige arbeidsaanbod een 
sterke invloed uitoefent op de populariteit 
van de regio als vestigingsklimaat, dient de 
differentiatie een doel op zich te zijn. Enerzijds 
dient stevig lobby te worden gevoerd om 
zo veel mogelijk overheidsdiensten in de 
regio te houden, anderzijds dient te worden 
gewerkt aan verdere afstemming van de 
Nederlandse en Belgische arbeidsmarkt. 
Ten slotte dient beleid te worden ontwikkeld 
om arbeidsmigranten op een goede manier 
te huisvesten.

Lange termijn
Demografische krimp en vergrijzing zullen 
zich de komende decennia voortzetten 
en dus dient ook het beleid voor de lange 
termijn te worden afgestemd op deze 
ontwikkeling. Het prettige is dat voor de 
lange termijn meer diepgaande keuzes te 
maken zijn en de gelegenheid kan worden 
aangegrepen om na te denken over hoe de 
regio zich in het algemeen wil positioneren 
ten opzichte van haar omgeving.

Een aantal trends voor de lange termijn 
zijn gemakkelijk af te leiden. Als in de 
regio nog minder mensen zullen wonen, die 
bovendien ouder zijn en in mindere mate 
actief zijn op de arbeidsmarkt, zullen lokale 
bedrijven en instellingen zich nog meer op 
omringende regio’s gaan richten. Bedrijven 
krijgen een geografisch groter afzetgebied 
van hun producten, ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen zullen een groter gebied 
gaan bedienen, voor het vervullen van 
vacatures zullen mensen van nog grotere 
afstand worden geworven. De regio zal in 
haar sociale en economische activiteit meer 
dan ooit verbonden worden met omringende 
regio’s en de mobiliteit zal groter worden. 
Regio’s zullen in toenemende mate elkaars 
afzetgebied, arbeidsmarkt en voorzieningen 
gaan delen.

Eenzelfde effect zal optreden op de lokale 
huizenmarkt. Als de huizenvoorraad aan 
de man dient te worden gebracht bij een 
kleinere doelgroep, zullen in eerste instantie 
de prijzen van huizen zakken. Daarnaast zal 

nog meer worden geprobeerd om huizen te 
verkopen aan mensen uit andere regio’s. 
De recente campagne om Vlamingen te 
interesseren in Zeeuws Vlaamse huizen is 
hier een voorbode van. Maar ook mensen uit 
andere Zeeuwse regio’s zijn een potentiële 
doelgroep.

Samenvattend
Demografische krimp en vergrijzing zijn 
twee tendensen waar de regio zowel 
op korte als op lange termijn op dient 
te reageren. Het is niet mogelijk om de 
tendensen te bestrijden en de duurzaamheid 
van promotiecampagnes om mensen vanuit 
Nederland naar de regio te trekken kan 
worden betwist. Voor de korte termijn dienen 
beleidsmakers zich te richten op het zo goed 
mogelijk begeleiden van bevolkingskrimp 
en vergrijzing. Voor de lange termijn dient 
men zich te bezinnen op hoe de regio 
zich wil verhoudingen tot omringende 
regio’s en stedelijke netwerken. Zeeuws 
Vlaanderen zal meer dan ooit verbonden 
zijn met andere regio’s, wat ertoe leidt dat 
de regio haar voorzieningen, arbeidsmarkt 
en huizenmarkt zal delen. Om voorspoed 
te garanderen dient het woonklimaat te 
worden gewaarborgd, bovendien dient de 
regio zich te bezinnen op welke wijze zij 
verbonden wil zijn met omringende regio’s. 
Dit wordt verderop in deze studie (hoofdstuk 
vier) verder uitgewerkt.





Hoofdstuk 3
Profielschets
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?

Zowel vanwege economische motieven, als 
vanwege de effecten van demografische 
krimp en vergrijzing zal de regio Zeeuws 
Vlaanderen zich steeds meer zal gaan 
verbinden met omringende regio’s. Nu 
al is duidelijk dat na de opening van de 
Westerscheldetunnel de arbeidsmarkt en 
regionale voorzieningen worden gedeeld 
met de Walcheren en Zuid Beveland in 
het noorden. Daarnaast kijkt men voor 
de huizenmarkt en de ontwikkeling van 
logistieke activiteit naar Vlaanderen in het 
zuiden. 

Deze ontwikkelingen veranderen de situatie 
van de regio en noden tot reflectie. Is het 
soort band met de omringende regio’s 
te sturen? Hoe zou Zeeuws Vlaanderen 
zich  in deze nieuwe situatie het beste 
tot haar omgeving verhouden? –Voordat 
antwoorden op deze vragen  kunnen worden 
gegeven dient eerst te worden afgeleid 
waarin de regio specifiek sterk is en waarin 
juist niet. Afgaande hiervan kan worden 
afgeleid van welke verbindingen winst te 
behalen is. Daarom volgt in dit hoofdstuk 

een beschrijving van het landschap, de 
economie en samenleving van Zeeuws 
Vlaanderen zelf. Wat typeert de regio, waar 
is zij sterk in? Vervolgens wordt in hoofdstuk 
4 ingezoomd op mogelijke verbindingen 
met de omgeving.

Het geheel van landschap, economie en 
samenleving van Zeeuws Vlaanderen kan 
worden beschreven als het resultaat van 
verschillende typen samenleving die in 
achtereenvolgende fases op een specifieke 
landschappelijke bodem hebben bestaan. 
Aldus is Zeeuws Vlaanderen een moderne 
samenleving in een deltagebied waarbinnen 
nog steeds zeer sterke sporen aanwezig 
zijn van de agrarische en industriële 
samenlevingen die in het verleden 
dominant waren. In de nu volgende tekst 
worden deze landschappelijke bodem en 
de  opeenvolgende typen samenlevingen 
beschreven. Ten slotte volgt een onderdeel 
over hoe deze nog steeds zichtbaar zijn in 
het landschap en hoe zij de regio typeren.
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zand (plaat)

zand

zeeklei

Kaart: bodem van Midden Zeeuws 
Vlaanderen

De bodem van Zeeuws Vlaanderen bestaat 
voornamelijk uit jonge zeeklei en zandgrond, 
de geschiedenis hiervan gaat terug tot de 
laatste IJstijd. Tijdens het pleistoceen reikte 
de ijskap vanuit het noorden tot ongeveer 
de Nederlands-Belgisch grens bij Zeeuws 
Vlaanderen. Ten zuiden hiervan vormden 
zich door verstuivingen dekzandruggen. 
Toen het warmer werd, vulden de 
tussenliggende gebieden zich met veen. 

Nog steeds is het patroon van dekzandruggen 
en veen terug te vinden in landschap. De 
bebouwing van het Zeeuws Vlaamse dorp 
Koewacht slingert bijvoorbeeld over de 
stevige bodem van een dekzandrug, terwijl 
de zachte grond aan weerszijden wordt 
gebruikt voor akkerbouw. Ten zuiden van de 
grens zijn nog veel meer van dit soort dorpen 
te vinden, typerend is het woord ‘donk’ 
dat in veel Vlaamse plaatsaanduidingen 
terugkomt (bijvoorbeeld in ‘ Desteldonk’), 
dit is een ander woord voor zandrug.

Na de IJstijd verdween het ijs en steeg 
het zeewaterpeil. Het land ten noorden 
van de dekzandruggen (het huidige 
Zeeuws Vlaanderen) veranderde in een 
moerassig gebied met schorren en slikken 
die afhankelijk van het tij onder water 
verdwenen. Daarnaast ontwikkelde zich de 
loop van de rivier ‘de Schelde’, die na het 
passeren van de huidige Nederlandse grens 
afboog naar het westen en zich ontwikkelde 
tot een diepe zeearm. Het huidige Zeeuws 
Vlaanderen werd aldus door een diep en 
brede waterloop gescheiden van Walcheren 
en Zuid Beveland in het noorden. 

Gedurende de tijd ontstonden steeds hogere 
schorren, die vanaf de Middeleeuwen op 
initiatief van cisterciënzer kloosters uit 
het zuiden (onder andere dat van Sinaai) 
werden ingepolderd en in cultuur gebracht. 
De oudste polders in Zeeuws Vlaanderen 
(bijvoorbeeld die rond Axel en meer naar 
het oosten rond Kloosterzande,) stammen 
uit deze tijd.

Tijdens de 80-jarige oorlog (16e en 17e 
eeuw) werden als onderdeel van de 
oorlogsstrategie van de Staatse legers 
verschillende polders geïnundeerd. 

3.1 De landschappelijke bodem
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Polderdorp ZaamslagZandrugdorp Koewacht

Samenvattend: Zeeuws Vlaanderen is 
een regio aan de diepe en brede monding 
van de Schelde, de bodem bestaat 
uit dekzandruggen in het zuiden en 
zeeklei in het noorden. Onderbrekingen 
bestaan ten plaatse van de voormalige 
geïnundeerde gebieden, waar nog steeds 
kreken zijn, of de bodem bestaat uit 
drooggevallen zandplaten. Vanwege de 
sterke planningstraditie (waarvan de 
genoemde ruiverkaveling en Deltawerken 
een voorbeeld zijn) is het landschap 
strak geordend en afgebakend door hoge 
zeedijken. De aanwezigheid van vruchtbare 
zeeklei maakte de regio geschikt voor 
akkerbouw terwijl het nabije diepe zeewater 
uitstekend is voor logistieke ontwikkeling. 
De basis voor latere ontwikkeling ligt dus 
min of meer besloten in de bodem.

Alhoewel na de Vrede van Münster veel 
van deze geïnundeerde gebieden zijn 
dichtgeslibd en weer ingepolderd, getuigen 
de huidige kreken in Zeeuws Vlaanderen 
(de Braakman, Otheense kreek, Axelse 
kreek en het vroegere Hellegat) en ook de 
aanwezigheid van plaatselijke zandgronden 
(dit zijn oude zandplaten) van deze tijd. 
Het proces van dichtslibben en inpolderen 
duurde tot ongeveer 1950, toen met de 
aanleg van een dam de laatste zeearm (de 
‘Braakman’) werd gedicht.

De sterke gezamenlijke planningstraditie, 
die zich met de inpolderingen ontwikkelde, 
zette zich voort in de vele ruilverkavelingen 
van de oudere polders. Hierdoor werd het 
landschap  sterk gerationaliseerd: akkers 
werden vergroot en waterlopen werden 
rechtgetrokken.

Als gevolg van de Watersnoodramp van 1953, 
die op zichzelf weinig schade aanrichtte in 
Zeeuws Vlaanderen, werd besloten dat de 
dijken rond de Westerschelde dienden te 
worden opgehoogd om ook de combinatie 
van springtij met noordwesterwind te 
weerstaan. Dit zorgde voor een definitieve, 
harde scheiding tussen het Zeeuws Vlaamse 
polderland en de zee.
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Landarbeiderswoningen bij de Knol

Vissersdorp Philippine

Vlasverwerkingsinstallatie bij Koewacht

Eerste suikerfabriek bij Sas van Gent

De eerste reden dat de polders van Zeeuws 
Vlaanderen zijn gewonnen op de zee, is 
dat het land kon worden gebruikt voor 
akkerbouw. Vlaamse kloosters zetten  zich 
sinds de Middeleeuwen in om de schorren 
en slikken van de monding van de Schelde 
stukje voor stukje te bedijken en in cultuur 
te brengen.

Binnen Zeeuws Vlaanderen ontstond 
een structuur van polders met dijken, 
akkerland, boerderijen en gehuchten voor 
landarbeiders. Enkele gehuchten groeiden 
uit tot dorpen en kregen een kerk, een 
molen en winkels. Boeren en landarbeiders 
waren erg honkvast: wanneer je in een 
bepaalde polder geboren was, zou je er 
de rest van je leven blijven. Tot de Tweede 
Wereldoorlog bleef de structuur van het 
Zeeuws Vlaamse land kleinschalig en strikt 
georganiseerd per polder.

De economie van de agrarische samenleving 
was direct gerelateerd aan de grillen van 
het boerenland. Bij een slechte oogst 
door tegenvallend weer of door ziektes 
werd er honger geleden. In het algemeen 
was het boerenbedrijf niet erg lucratief. 
De armoede van de Zeeuws Vlaamse 
agrarische samenleving leidde ertoe dat 
er weinig werd geïnvesteerd in woningen, 
pakhuizen en andere gebouwen. Op een 
enkele uitzondering na ontbreekt in Zeeuws 
Vlaamse dorpen daarom de grandeur die in 
omringende dorpen en steden (bijvoorbeeld 
in  de nabije steden Gent en Middelburg) 
wel aanwezig is.

De directe afhankelijkheid van de grillen 
van de natuur, had ook zijn effect op de 
volksaard. Enerzijds ontwikkelde zich een 
sterke religieuze traditie (zowel Calvinistisch 
als Katholiek) en anderzijds blonken Zeeuws 
Vlamingen uit in zuinigheid, nuchterheid 
en plichtsbesef. Omdat armoede altijd op 
de loer lag, is het Zeeuws Vlamingen altijd 
duidelijk geweest dat voorspoed niet vanzelf 
komt en er gewerkt moet worden voor een 
belegde boterham.

De belangrijkste gewassen van het land 
waren graan, vlas en meekrap. Het succes 
van vlas en meekrap was direct gerelateerd 

3.3 De agrarische samenleving



34

De Autrichepolder bij Sas van Gent

aan de sterke textielnijverheid in de stad 
Gent: vlas is te verwerken tot linnen en 
de wortel van de meekrap werd gebruikt 
voor het kleuren van textiel. Zodoende 
ontstond al vroeg een relatie met de Gentse 
nijverheid.

Een andere belangrijke economische 
activiteit uit deze periode, is de visserij. De 
oude kernen van Terneuzen en Philippine 
waren oorspronkelijk vissersdorpen: 
in Terneuzen grensde de marktplaats 
direct aan de haven, hetzelfde gold voor 
Philippine. Vanwege het dichtslibben van 
de ‘Braakman’ viel de haven van Philippine 
droog en stopte de visserij. Desalniettemin 
staat het dorp nog altijd bekend om haar 
traditie van (mossel) visserij, hiervan getuigt 
de hoeveelheid mossel- en visrestaurants. 
Terneuzen werd met de aanleg van het 
kanaal van Gent naar Terneuzen ingrijpend 
veranderd en verloor een deel van haar 
functie van visserijhaven.

Vanaf de 19e eeuw
Gedurende de tijd ontwikkelde zich nieuwe 
productieprocessen die de agrarische 
sector sterk veranderden. Ten eerste werd 
de meekrapteelt overbodig omdat vanaf 
de tweede helft van de 19e eeuw het 
kleurende bestanddeel van meekrap op 
chemische wijze kon worden verkregen. 

Daarvoor in de plaats ontwikkelde zich 
de teelt van de suikerbiet, die in de 
nieuwe suikerfabrieken te Sas van Gent 
(de N.V. Beetwortelsuikerfabriek uit 1872 
en de Eerste Nederlandse Coöperatieve 
Beetwortelsuikerfabriek uit 1899) werd 
verwerkt tot suiker.

De komst van de suikerfabrieken was de 
voorbode van de opkomende industrialisatie, 
die zich deels vanuit de agrarische 
sector ontwikkelde. Een derde agrarisch-
gerelateerde fabriek die zich in de regio 
vestigde, was de stijfsel en glucosefabriek 
N.V. Zeelandia te Sas van Gent (uit 1911). 
Hier werd uit graan en mais zetmeel en 
glucose vervaardigd. De fabrieken bleken 
al bij de start van de productie veel meer 
grondstoffen nodig te hebben dan dat 
de regio kon bieden. Vandaar dat óók 
grondstoffen van elders werden aangevoerd 
en aldus de logistieke verbindingen van 
Zeeuws Vlaanderen belangrijker waren dan 
de directe aanwezigheid van het agrarische 
land. 

Vanaf het begin van de 20ste eeuw 
verschoof het economisch zwaartepunt van 
het boerenland naar de fabrieken rond het 
kanaal. Dit komt enerzijds omdat door de 
mechanisatie steeds minder arbeiders nodig 
waren op het land. Anderzijds ontwikkelde 
de industrie zich in rap tempo, vanaf het 
aanbreken van de 20ste eeuw óók met 
fabrieken die niet gerelateerd zijn aan het 
boerenland. Steeds meer landarbeiders 
lieten zich omscholen tot fabrieksarbeiders.

Het definitieve omslagmoment van 
agrarische naar industriële samenleving ligt 
ergens direct na de Tweede Wereldoorlog. 
Groepen voormalige landarbeiders 
pendelden op en neer naar de Rotterdamse 
en Antwerpse haven omdat er geen werk in 
Zeeuws Vlaanderen was en men elders grote 
behoefte had aan mankracht. Het grote, 
lokaal onbenutte arbeidspotentieel trok 
nieuwe fabrieken aan (met als belangrijkste 
vertegenwoordigers Dow Chemical en 
Philips Lighting.) Deze fabrieken schoolden 
landarbeiders om tot fabrieksarbeiders. De 
Zeeuws Vlaamse samenleving veranderde 
definitief in industriële samenleving.
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Overzicht Midden Zeeuws Vlaamse polders.

Grondgebied met agrarische bestemming,  
voorjaar 2012 

polders < 1532

polders 1533-1648

polders 1649-1808

polders 1809-1953

dijk (poldergrens)

Sporen van de agrarische samenleving
Dat het Zeeuws Vlaamse landschap werd 
gedomineerd door de agrarische sector, 
is af te lezen in de nog steeds grote 
aanwezigheid van de boerenactiviteit in het 
Zeeuws Vlaamse landschap. Het agrarische 
land vormt de landschappelijke onderlegger 
van alle andere activiteit, dorpen en 
industriegebieden zijn eilandjes te midden 
van het groen van de akkers.

Daarnaast is nog steeds af te lezen hoe de 
regio per polder was georganiseerd: elke 
polder had zijn akkers waarop de gewassen 
groeiden, boerderijen waar de oogst werd 
opgeslagen en verwerkt en gehuchten waar 
de landarbeiders woonden. De soberheid 
van deze gehuchten getuigt van de armoede 
die tot de 20ste eeuw in de streek heeft 
geheerst.

In sociale zin zijn de sporen van de 
agrarische samenleving te vinden in het 
sterke arbeidsethos van Zeeuws Vlaamse 
werknemers, de nuchterheid en zuinigheid 
en de sterke religieuze wortels in het 
Calvinisme en Katholicisme. Een Zeeuws 
Vlaming is zich bewust dat succes alleen 
komt na hard werken en dat het mede 
afhankelijk is van externe factoren. Mede 
hierom klopt een Zeeuws Vlaming zich niet 
snel op de borst om zijn bereikte prestaties, 
nuchterheid alom.

Ten slotte heeft de agrarische achtergrond 
ook de lokale industrie beïnvloed. Omdat 
de eerste lokale fabrieken voortkwamen 
uit de agrarische sector, stonden ze in 
de productieketen dichtbij de bron. Ze 
ontwikkelden expertise in het opwerken van 
basisgrondstoffen als suikerbieten, graan 
en mais tot meer verfijnde halffabricaten 
als suiker, zetmeel en glucose. Het was voor 
de industrie een kleine stap om later andere 
ruwe grondstoffen als steenkool, zand, 
broomerts, houtpulp, nafta en stikstofgas 
op te werken tot cokes, glas, broom, papier, 
plastics en kunstmest. Concluderend: 
één van de redenen waarom de Zeeuws 
Vlaamse industrie zich kon specialiseren in 
het produceren van halffabricaten, is dat zij 
wortelt in het agrarische land.
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Gedurende de eerste twee à drie decennia 
na de Tweede Wereldoorlog stond in 
Zeeuws Vlaanderen de industriële productie 
centraal. De fabrieken rond het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen én de logistieke 
dienstverleners die in het kielzog hiervan 
opkwamen, waren in het landschap alom 
aanwezig, ze verschaften grote groepen 
mensen werk en ze zorgden ervoor dat de 
woonkernen rond het kanaal in rap tempo 
groeiden.

Deze industrialisatie van Zeeuws 
Vlaanderen kan niet los worden gezien van 
de ontwikkeling van industriestad Gent ten 
zuiden van de regio. Deze begon in de 19e 
eeuw en zette zich vanaf de 20ste eeuw 
door tot Sas van Gent en Sluiskil. Ten eerste 
werd het kanaal van Gent naar Terneuzen 
aangelegd om Gent een verbinding met 
zee te geven. Ten tweede werd de regio via 
twee spoorlijnen naar Gent en Mechelen 
met het Belgische achterland verbonden. 
Ten slotte lag het eerste initiatief voor de 
bouw van fabrieken in de Zeeuws Vlaamse 
Kanaalzone bij Belgische ondernemers. 

Gesteld kan worden dat de vooroorlogse 
industriële ontwikkeling volledig op initiatief 
van buiten Zeeuws Vlaanderen tot stand 
is gekomen: de regio was zich onbewust 
van het industriële en logistieke potentieel 
en heeft zich laten ontdekken. Pas na 
de oorlog, toen de stad Terneuzen werd 
aangewezen als groeikern en de gemeente 
een actieve lobby ging voeren om bedrijven 
te vestigen, kwam een zelfstandig industrie- 
en havenbeleid van de grond.

De Zeeuws Vlaamse industrie heeft twee 
wortels. De eerste ontwikkeling is gerelateerd 
aan de agrarische sector en bestond uit de 
oprichting van de twee suikerfabrieken en 
de stijfsel- en glucosefabriek. Deze kwam al 
aan bod bij de beschrijving van de agrarische 
samenleving. De tweede ontwikkeling vond 
plaats op Vlaams initiatief en bestond uit 
de oprichting van een glasfabriek (1899) 
fosfaatfabriek (1912) en zwavelfabriek 
(1919) bij Sas van Gent en een cokesfabriek 
(1913) en stikstoffabriek (1923) bij Sluiskil. 
Niet geheel toevalligerwijs gaat het om 
zware industrie: de regio was dankzij 

twee spoorlijnen direct verbonden met het 
Belgische spoorwegnet en delfstoffen uit 
de mijnen in Wallonië werden per spoor 
naar de regio aangevoerd. Na verwerking 
werden ze per schip of (wederom) per spoor 
afgevoerd.

De Belgische achtergrond van de fabrieken 
had óók zijn weerslag op de bedrijfscultuur: 
medewerkers van de fabrieken waren in 
eerste instantie voornamelijk Vlamingen 
en de voertaal was Frans. De Vlamingen 
die in Sas van Gent of Sluiskil vestigden, 
namen hun bourgondische levensstijl 
met Katholieke geloof met zich mee. Er 
ontwikkelde zich daarmee een cultureel 
verschil tussen de werknemers van de 
fabrieken rond het kanaal en de agrarische, 
Calvinistische cultuur die het kanaal ten 
noorden van de Staatse linies omringde. 
Het dorp Sluiskil werd een enclave van 
Katholicisme in een Protestantse omgeving.

De industriële ontwikkeling van de Zeeuws 
Vlaamse Kanaalzone brak pas echt door 
na de Tweede Wereldoorlog, wanneer het 
kanaal bereikbaar werd gemaakt voor 
grotere schepen en de gemeente Terneuzen 
werd aangewezen als groeikern. Vervolgens 
vestigden zich een reeks partijen in de 
Zeeuws Vlaamse Kanaalzone, waarvan de 
Amerikaanse chemiereus Dow Chemical de 
grootste was. 

De vestiging van deze fabriek in de Nieuw 
Neuzenpolder, naast het sluizencomplex 
van Terneuzen, zorgde voor de definitieve 
omschakeling van de agrarische 
samenleving tot een industriële. Illustratief 
is de school die Dow tijdelijk oprichtte om 
landarbeiders om te scholen tot proces 
operators. Dow verschafte uiteindelijk aan 
duizenden mensen werk en groeide uit 
tot de grootste industriële werkgever van 
Zeeland.

In het kielzog van de industrie ontwikkelde 
zich ook de logistieke dienstverlening. 
Zeeuws Vlaamse bedrijven als Mutraship, 
Ovet en Verbrugge groeiden vanwege de 
steeds grotere behoefte aan transport en 
overslag. Deze was in de eerste plaats 
direct gerelateerd aan de aanwezige 

3.4 De industriële samenleving



37

Lokaties van de eerste industrie in Zeeuws Vlaanderen

industrie, maar ontwikkelde zich ten slotte 
ook onafhankelijk. De Kanaalzone werd een 
logistiek knooppunt.

Het uitgesproken industriële karakter van de 
regio had zijn invloed op de maatschappij: 
vanwege de industrie ontwikkelde zich 
een uitgesproken technisch georiënteerde 
banenmarkt. Mensen werden omgeschoold, 
of technici werden van elders aangetrokken.  
Deze oververtegenwoordiging van bèta’s 
had ook zijn effect op de samenleving 
als geheel. Dit komt tot uitdrukking in de  
reeds beschreven constructies die voor de 
Sasse Carnavalsoptocht worden gemaakt, 
maar gaat nog veel dieper. Het is niet te 

ontkennen dat ook de volksaard van de 
Zeeuws Vlaming enigszins bèta is: praktisch 
ingesteld, resultaatgericht en –wederom- 
nuchter: ‘geen woorden maar daden’.

Het landschap veranderde met de 
veranderende maatschappij mee.  Door de 
groei van de industriële activiteit rond het 
kanaal, is waar je ook bent aan de horizon 
een ketel, silo of fabrieksschoorsteen 
zichtbaar. Voor de verbreding van het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen moesten 
in de jaren ’60 grote aanpassingen worden 
gedaan aan de dorpen direct grenzend aan 
het kanaal. Een deel van het dorp Sluiskil 
verdween, bij Terneuzen werden de laatste 
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woonomgeving. Omdat fabrieken met hun 
stank, geluid en lichtoverlast hier niet 
aan bijdroegen, werden zij steeds vaker 
als storende elementen in het landschap 
ervaren. Daarnaast zorgde ook de logistieke 
activiteit voor veel chagrijn. Vanwege 
de toename van het scheepvaartverkeer 
op het kanaal van Gent naar Terneuzen, 
moesten de draaibruggen bij Sas van 
Gent en Sluiskil steeds vaker open, wat 
tot groot terugkerend oponthoud voor 
het autoverkeer leidde. Het imago van de 
dorpen en steden direct rond het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen ontwikkelde zich 
negatief.

Tegelijk ontwikkelde zich in West Europa 
steeds meer activiteit in de dienstensector, 
zoals in het bankwezen, de culturele sector, 
recreatie en detailhandel. De industriële 
sector was niet langer de allerbelangrijkste 
sector van de economie en aldus is 
West Europa inmiddels aanbeland in het 
postindustriële tijdperk, waarin productie 
an sich niet langer leidend is, maar de 
financiering, handel en beleving rond 
deze productie nog veel belangrijker is 
geworden. Van alle fysieke producten die 
tot ons komen is het niet meer de vraag of 
ze komen, maar hoe.

Voor Zeeuws Vlaanderen geldt dat de 
dienstensector zich gedurende de tweede 
helft van de 20ste eeuw dan wel sterk 
heeft ontwikkeld, maar de industrie de 
belangrijkste economische motor bleef van 
de regio. Zeeuws Vlaanderen kreeg aldus 
een postindustriële samenleving met een 
oververtegenwoordiging van de industriële 
sector.

Sporen van de industriële samenleving
Omdat de industriële sector nog steeds 
een belangrijke positie inneemt, is er geen 
sprake van ‘sporen’, maar is het de actuele 
situatie. Het Zeeuws Vlaamse landschap, de 
arbeidsmarkt en de volksaard worden nog 
steeds in belangrijke mate bepaald door de 
aanwezigheid van de industrie en zijn innig 
verbonden.

Uniek aan de Zeeuws Vlaamse industrie 
is dat deze bijna zonder uitzondering op 

resten van de stadsomwalling opgeruimd. 
Tegelijk werden in de nabijheid van de 
fabrieken, en dan vooral in Terneuzen, Sas 
van Gent en Sluiskil, uitbreidingswijken 
gebouwd om alle arbeiders te huisvesten. 
Deze wijken kenmerken zich door de grote 
hoeveelheid huizen van dezelfde grootte. 
De witte wijk, die in het project ‘Krot of 
Kans –Sas van Gent’ centraal stond, is hier 
een voorbeeld van.

Vanaf de jaren ‘70
West Europa maakte na de Tweede 
Wereldoorlog een sterke economische 
opleving door waardoor de welvaart steeg. 
Dit had een groot effect op de economie: ten 
eerste ontwikkelde de consumentenmarkt, 
waar steeds meer vraag was naar 
hoogwaardige producten en ten tweede 
werden steeds hogere prijzen gevraagd voor 
kapitaal, arbeid en productiemiddelen zodat 
industriële productie relatief duur werd. Het 
gevolg was dat industriële productie steeds 
slimmer werd, of verdween naar landen met 
lagere lonen. 

Van beide bewegingen zijn voorbeelden te 
vinden in de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone. 
Glasfabriek Saint Gobain in Sas van Gent 
vernieuwde recentelijk haar fabriek en 
heeft nu de installaties om state of the art, 
hoogwaardig glas te maken. De glasgevel 
van het museum ‘Beeld en Geluid’ in 
Hilversum, waar naar ontwerp van graficus 
Jaap Drupsteen scenes uit het archief van 
Nederlandse televisie in het glas zijn geëtst, 
is geproduceerd in Sas van Gent. 

Een voorbeeld van overplaatsing van 
fabrieksactiviteit is wat gebeurde met de 
lokale vestiging van Philips Lighting in 
Terneuzen. Deze fabriek bood ooit aan meer 
dan 1000 mensen werk, totdat een groot 
gedeelte van de activiteit van de fabriek 
werd overgeplaatst naar Pila in Polen en 
de Terneuzense fabriek werd afgeslankt. 
Momenteel biedt de fabriek werd aan 
iets minder dan 100 mensen en heeft het 
moederbedrijf de fabriek openlijk in de 
etalage gezet.

Met de ontwikkeling van de welvaart werden 
ook steeds hogere eisen gesteld aan de 
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initiatief van buiten de regio is ontwikkeld, 
in eerste instantie vanuit België en later 
vanuit Amerika (Dow), andere delen van 
Nederland (Philips) en andere landen. Dit 
heeft ertoe geleid dat deze bedrijven hun 
eigen beleidscultuur en voertaal van elders 
meenamen naar de Kanaalzone en niet 
direct aansloten bij de heersende cultuur. 
Dit vond vooral plaats bij de vestiging van 
de eerste Belgische fabrieken in Sas van 
Gent en Sluiskil, maar herhaalde zich bij 
de vestiging van het Amerikaanse Dow 
Chemical. 

Een ander effect is dat geen van de 
grote fabrieken zijn hoofdvestiging in de 
Kanaalzone heeft, met als gevolg dat de 
fabrieken worden bestuurd met elders 
geformuleerd beleid. Illustratief is de situatie 
van Dow Chemical: de Terneuzense fabriek 
beschikt over prachtige R&D faciliteiten, 
maar deelt deze sneller met andere R&D 
centra van Dow wereldwijd, dan met andere 
lokale partijen. Alhoewel de Zeeuws Vlaamse 
fabrieken elkaar zouden kunnen versterken, 
prevaleren internationale belangen.

Een succesverhaal: de glasgevel van 
gebouw ‘Beeld en Geluid’ in Hilversum is 
geproduceeerd in Sas van Gent

Minder succesvol: de Philips lampenfabriek 
in Pila, Polen waarnaar de productie vanuit 
Terneuzen verhuisde.
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De dienstensector heeft gedurende de 
naoorlogse jaren een onstuitbare opgang 
gemaakt, zodat de Nederlandse economie 
inmiddels in grotere mate draait op handel,  
het bankwezen, advieswerk en andere 
diensten. Zeeuws Vlaanderen neemt binnen 
Nederland een uitzonderingspositie in: een 
grootschalige dienstensector ontbreekt, de 
industrie staat nog steeds centraal.

Jammer voor de regio is dat óók de 
dienstverlening die normaal rondom 
bedrijven is georganiseerd (adviesbureaus, 
Reasearch & Development voorzieningen...) 
ontbreekt. Dit komt mede omdat geen 
van de fabrieken de regio beschouwt als 
thuisgrond: de hoofdkantoren staan elders 
en aldus wordt het overgrote deel van 
het ‘denkwerk’ dat zich normaal rondom 
fabrieken ontspint elders gedaan.

Het ontbreken van deze fabriekgerelateerde 
diensten maakt dat de lokale vestiging voor 
het moederbedrijf relatief minder waarde 
heeft. Tegenwoordig kan óók in Azië of Oost 
Europa worden geproduceerd, daar zijn 
loon- en investeringskosten lager terwijl 
regio’s dunbevolkter en minder strenge 
milieuregels gelden.

Waarom zouden fabrieken in het Westen 
blijven? -De aanwezigheid van geschoolde 
werknemers, directe koppelingen met 
universiteiten en andere kennisinstellingen 
en de aanwezigheid van consultancybureaus 
met verschillende expertise, maakt het 
Westen uniek. Het is de combinatie van 
productiefaciliteiten en denkkracht.

Dit laatste lijken steeds meer fabrieken in 
de Kanaalzone te hebben ingezien. Dow 
Chemical Benelux heeft zich bijvoorbeeld 
geijverd om het Europese Business Process 
Services Center (BPSC) van Dow naar 
Terneuzen te krijgen.  Dit dienstencentrum 
biedt advies in logistiek, inkoop, facturering 
en administratie voor alle Dow-vestigingen 
en joint-ventures in heel Europa. Bij het 
BPSC werken ongeveer 300 mensen met 
zeer verschillende expertise en nationaliteit. 

Ook de vernieuwde R&D faciliteiten op het 
Dow-terrein zijn state-of-the-art, Het HTR-

lab met geautomatiseerde katalysatoren, 
is splinternieuw en kan op afstand worden 
bestuurd door Dow-onderzoekers van over 
de hele wereld. Dit laatste is meteen ook 
het mindere aspect is van de faciliteit: het 
was nóg beter geweest voor de regio als 
al deze onderzoekers hun standplaats in 
Terneuzen zouden krijgen.

Ook het initiatief Bio Base Europe, waarbij 
de handen ineengeslagen zijn met de Gentse 
haven en universiteit, is een voorbeeld van 
een poging om productie en logistieke dienst 
te  combineren met onderzoek. Terwijl in 
Terneuzen een trainingscenter is gevestigd, 
wordt in de Gentse haven een proeffabriek 
opgestart waarin biobrandstoffen zullen 
worden geproduceerd.

Van deze initiatieven ligt het zwaartepunt 
binnen de fabrieksmuren van een enkele 
fabriek, of gaat het om een initiatief in 
de opstartfase. Het wachten is op een 
volgende stap, waarin fabrieken uit de 
gehele Kanaalzone samenwerken in een 
gezamenlijk R&D programma.

Een voorbeeld voor een dergelijk programma 
is de High Tech Campus in Eindhoven, 
waarin het voorheen exclusieve Philips 
Natlab is gevestigd, maar waar inmiddels 
vooral ook ruimte is gereserveerd voor 
spin-offs en andere aan Philips-gerelateerde 
fabrieken. Vanwege de grote hoeveelheid 
succesvolle spin-offs, is de dominantie van 
Philips binnen de campus al lang niet meer 
vanzelfsprekend.  

Nu duidelijk is geworden dat alleen 
produceren de Zeeuws Vlaamse 
industrie niet langer haar bestaansrecht 
geeft, is het tijd om de Kanaalzone tot 
méér te ontwikkelen dan alleen een 
productiefaciliteit. Individuele initiatieven 
dienen aan elkaar te worden geregen 
tot een overkoepelend initiatief, zodat 
de Kanaalzone een volledig geïntegreerd 
productie- en onderzoek cluster wordt. Wie 
neemt het initiatief?

3.5 De postindustriële samenleving
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Sluiskil
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Vanwege haar geschiedenis, waarin 
verschillende sociaal-economische 
structuren elkaar afwisselden, heeft de 
regio Zeeuws Vlaanderen een duidelijk 
profiel. Dankzij de combinatie van 
vruchtbare grond direct grenzend aan diep 
zeewater, ontwikkelde de regio in de eerste 
plaats tot een agrarische samenleving met 
een belangrijk aandeel voor de visserij. 
Vervolgens ontwikkelde zich de industrie, 
deels vanuit de agrarische sector en 
deels op initiatief vanuit het buitenland. 
Gedurende de 20ste eeuw ontwikkelde zich 
een samenleving die naast de agrarische en 
industriële sector óók de dienstensector, zij 
het dat deze nooit groter is geworden dan 
de industrie.

Erfenissen 
De agrarische samenleving heeft een 
belangrijke erfenis achtergelaten. 
Landschappelijk vormt het boerenland 
nog steeds de onderlegger van de regio. 
Alle andere elementen (woonkernen, 
natuurgebieden en industrie) zijn 
ingebed in de structuur van polderdijken, 
akkers, boerderijen en clusters van 
arbeiderswoningen. In sociale zin bestaat 
de erfenis uit het sterke arbeidsethos, 
nuchterheid, zuinigheid en sterke 
religieuze wortels, die gedurende de 
jaren van schaarste in het gedrag van de 
landarbeiders zijn gesleten. Ten slotte is 
er de belangrijke economische erfenis: de 
regionale industrie is specifiek goed in het 
fabriceren van halffabricaten omdat het dit 
vanaf de start vanuit de agrarische sector 
heeft geleerd. Daarnaast is ook de huidige 
agrarische sector nog altijd een bron van 
ontwikkeling.

Ook de industriële samenleving heeft 
belangrijke sporen achtergelaten. Het 
landschap direct nabij het Kanaal van 
Gent naar Terneuzen wordt gedomineerd 
door fabriekscomplexen en ook verderop 
is aan de horizon is altijd wel een ketel, 
silo of schoorsteen zichtbaar. De huidige 
dorpen en steden rond het kanaal hebben 
grote woonwijken die speciaal voor 
fabrieksarbeiders werden gebouwd. In sociale 
zin heeft de aanwezigheid van de industrie 
geleid tot een oververtegenwoordiging 

van bèta-beroepen. Dit heeft zijn effect 
op de volksaard: mensen zijn technisch en 
praktisch ingesteld, houden van aanpakken. 
Economisch gezien is de industrie nog altijd 
de grote motor van de regio. Opvallend 
is dat alle fabrieken worden aangestuurd 
vanuit een buitenlands moederbedrijf. 
Er is geen ‘eigen’ industrie. Dit komt 
voornamelijk omdat de regio zich heeft 
‘laten ontdekken’: zij is grotendeels op 
initiatief van buitenlandse ondernemers tot 
ontwikkeling gekomen.

Profiel
Aldus is het profiel van Zeeuws Vlaanderen te 
omschrijven als een moderne samenleving, 
met sterke sporen van industrie en 
agrarische sector. Het land is gewonnen 
op zee en ingericht voor agrarisch gebruik 
waarna het plaatselijk werd aangepast voor 
logistieke en industriële doeleinden. Ten 
slotte heeft ook de verblijfskwaliteit van het 
landschap steeds meer aandacht gekregen. 

De volksaard is te typeren als nuchter 
en pragmatisch, bèta. Er wonen naar 
verhouding veel technici in de regio, die 
werkzaam zijn in de lokale fabrieken. Het 
arbeidsethos is groot, Zeeuws Vlamingen 
hebben sterke religieuze wortels en een 
grote gemeenschapszin.

De lokale economie wordt gedomineerd door 
de industrie en logistiek rond het kanaal. De 
industriële sector is vanwege de agrarische 
achtergrond gespecialiseerd in het 
fabriceren van halffabricaten. Gedurende 
de tijd  werden steeds meer materialen van 
over de hele wereld aangevoerd. Industrie 
en logistiek zijn daarom innig verweven.

Sterke punten
De geografische ligging van Zeeuws 
Vlaanderen is perfect: de regio ligt te 
midden van grote steden aan diep zeewater 
en ze is uitstekend per spoor, autoweg en 
kanaal verbonden met omringende regio’s.

Het Zeeuws Vlaamse landschap bestaat 
nog steeds uit de oorspronkelijke oude 
polderstructuren, boerderijen en dorpen 
uit de tijd dat het land gewonnen is op de 
zee. Terwijl omringende regio’s steeds meer 

3.6 Het Zeeuws Vlaamse profiel
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verdichten, is er in Zeeuws Vlaanderen nog 
volop ruimte. 

De lokale volkscultuur is nuchter en 
pragmatisch. Mensen zijn hecht verbonden 
met het dorp waar ze vandaan komen, de 
sociale samenhang is groot.

De economische kracht van de regio is de 
diepgewortelde traditie van industriële 
productie van halffabricaten. Vanwege de 
directe verbinding met de haven, kunnen 
producten van over de hele wereld worden 
aan- en afgevoerd. Lokale fabrieken zijn 
machtig en krijgen de ruimte om hun 
productie- en logistieke processen zo goed 
mogelijk te organiseren. Het arbeidsethos 
van Zeeuws Vlaamse werknemers is groot 
en het kennisniveau is hoog.

Zwakke punten
Het pluspunt van Zeeuws Vlaamse landschap 
(dat het een weids landschap is, met oude 
polderstructuren) is meteen ook een groot 
minpunt: als mensen op zoek zijn naar 
stedelijkheid en direct nabije voorzieningen, 
zullen ze de leegte van Zeeuws Vlaanderen 
niet waarderen. De regio heeft geen grote 
stad die als logische aanjager functioneert 
en zij is te weinig verbonden met Belgische 
steden om als buitengebied hiervan te 
functioneren.

Gedurende de tijd zijn mensen steeds 
meer waarde gaan hechten aan de 
omgevingskwaliteit. Hier dragen de grote 
industriële complexen niet aan bij: er 
bestaat licht-, geluid- en stankoverlast en er 
zijn veiligheidsrisico’s. Omdat de fabrieken 
in een lange strook rond het kanaal zijn 
gevestigd, is het ‘contactoppervlak’ van de 
industrie en omgeving groot en daarmee 
ook de ervaren overlast.

De oververtegenwoordiging van technische 
banen op de Zeeuws Vlaamse banenmarkt, 
gecombineerd met de optredende 
demografische krimp en vergrijzing, is een 
potentiele bedreiging voor de regio. Het 
wordt steeds moeilijker om de benodigde 
mensen met een technische achtergrond te 
vinden om in de Zeeuws Vlaamse fabrieken 
te werken.

De markt waarvoor de Zeeuws Vlaamse 
industrie produceert, is internationaal 
verknoopt en wordt gedomineerd door grote 
spelers. Het prijsniveau staat voortdurend 
onder druk en bedrijven zoeken naar de 
goedkoopste manier om te produceren. 
Zodra dit lokaal niet lukt, zijn deze 
multinationals in staat de hele productie 
naar elders te verplaatsen. Omdat geen 
van de Zeeuws Vlaamse fabrieken ‘thuis’ 
is in de regio, maar door moederbedrijven 
vanaf elders worden gestuurd, wordt het 
Zeeuws Vlaamse belang niet bij voorbaat 
gewaarborgd. Dit maakt de regio potentieel 
kwetsbaar.





Hoofdstuk 4
versterken & 
verbinden
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Als het beeld van ‘landje apart’ niet langer 
houdbaar is, welke benadering past Zeeuws 
Vlaanderen dan het beste? -Een alternatief 
model voor Zeeuws Vlaanderen en 
omringende regio’s, is dat van een sterke 
node in een breed netwerk...

De Zeeuws Vlaamse Kanaalzone is op te 
vatten als een node, een verzamelplaats van 
productiemiddelen, kennis en kunde. Het 
barst er van activiteit, mensen verdienen er 
hun inkomen en wonen om de hoek. Het is een 
totaalstructuur met ruimte voor fabrieken, 
haventerreinen, wegen, sporen, maar ook 
voor woonwijken, natuur en recreatie. Deze 
node is actief binnen een breder netwerk 
met nog veel meer verzamelplaatsen. Gent 
is zo’n verzamelplaats, of de combinatie 
Vlissingen-Middelburg. Soms werken nodes 
samen, soms zijn het concurrenten op 
dezelfde markt.

Hoe dient Zeeuws Vlaanderen zich te 
ontwikkelen met in het achterhoofd dat het 
een node is in een netwerk? -Enerzijds dient 
de node te worden versterkt om in te spelen 
op concurrentie van elders. Tegelijk juist ook 
te worden gezocht naar mogelijkheden om 
samen te werken met het netwerk zodat op 
bepaalde gebieden een uitruil zou kunnen 
plaatsvinden van sterkere en zwakkere 
elementen.

Een sterkere node
Zoals betoogd: Zeeuws Vlaanderen is meer 
verbonden geweest met de wereld en 
omringende regio’s dan wordt aangenomen. 
Er zijn belangrijke logistieke connecties, er 
zijn fabrieken die vanuit moederbedrijven 
elders worden bestuurd en er zijn de grillen 
van landelijke politiek die de belangen van 
de lokale situatie overstijgen. Daarnaast 
is er ook de interregionale Zeeuwse 
markt die zich sinds de opening van de 
Westerscheldetunnel razendsnel ontwikkelt. 
Opeens is voor Zeeuws Vlamingen óók 
het winkelhart van Goes, de bioscoop van 
Vlissingen en het theater van Middelburg 
vlakbij, bovendien zijn óók in Zuid 
Beveland relatief goedkope woningen te 
vinden waar minder negatieve invloed van 

fabriekscomplexen is. Zeeuws Vlaanderen is 
onderdeel van een grotere regionale markt 
voor goederen, diensten, voorzieningen 
en huizen waardoor de regio ook meer 
concurrentie van elders te verwachten 
heeft.

De enige juiste reactie op het intensiveren 
van bestaande verbinden, is te zorgen dat 
de eigen positie sterk is of sterker wordt. In 
een markt met veel concurrentie overleven 
immers alleen de sterkste partijen. Voor 
Zeeuws Vlaanderen geldt aldus dat er meer 
dan ooit dient te worden geïnvesteerd in 
de kwaliteit van lokale voorzieningen, de 
woonomgeving en het bedrijfsleven om het 
welvaren te garanderen. De basis van een 
prachtig landschap, intieme woonkernen, 
goede voorzieningen, infrastructuur en 
ruimte voor bedrijven ligt er al. Vanaf 
nu moet het streven zijn om dit alles 
uit te bouwen tot een topregio waar het 
fantastisch werken én wonen is en waar 
mensen ook zonder reclamecampagnes zich 
graag willen vestigen. Een regio die ‘zichzelf 
verkoopt’.

Het versterken van de eigen regio kan op 
verschillende manieren. Nu volgen een 
aantal mogelijke investeringen.

1 Versterken en profileren van de Zeeuws 
Vlaamse Kanaalzone als één integraal 
cluster van bedrijven.
De grote fabrieken rond het kanaal zijn 
‘buitenlands’ en onderhouden sterkere 
banden met het moederbedrijf in het 
thuisland dan met elkaar. Het gevaar 
bestaat dat de regio te veel afhankelijk 
is van de grillen van de afzonderlijke 
bedrijven die op zichzelf overal gevestigd 
zouden kunnen zijn. Het is van groot 
belang dat wordt geïnvesteerd in een 
overkoepelende structuur voor uitwisseling 
van kennis, reststromen, het aantrekken 
van nieuw arbeidspotentieel en om de 
regio internationaal beter te profileren. Als 
internationaal de prijzen onder druk staan 
en een fabriek gemakkelijk in zijn geheel 
overplaatsbaar is, dient de meerwaarde van 
de streek te worden gezocht in de hetgeen  

4.1 Een sterkere node
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over en weer met andere fabrieken en 
(logistieke) dienstverleners uit te wisselen 
is.

Concreet zou deze overkoepelende 
structuur kunnen bestaan uit het opzetten 
van een kennisinstituut waarin de lokale 
ROC procesindustrieafdeling, het Bio Base 
Europe training center en de R&D centra 
van verschillende fabrieken in kunnen 
participeren. Deze Zeeuws Vlaamse 
‘Chemistry Campus’ zou samenwerkingen 
kunnen aangaan met universiteiten en 
HBO instellingen en een breed aanbod van 
scholing kunnen aanbieden. Een trainee-
programma stationeert jonge talenten 
afwisselend bij verschillende fabrieken. 
Academische onderzoeksprogramma’s 
kunnen direct aan de productieprocessen 
van de Zeeuws Vlaamse fabrieken worden 
gerelateerd. Met een ‘Chemistry Campus’ 
afficheert de regio zich internationaal als 
groen procesindustriecluster, waar innovatie 
door samenwerking voorop gaat.

Een ander initiatief, dat al door 
havenbeheerder Zeeland Seaports 
is opgestart, is het direct koppelen 
van verschillende fabrieken met een 
ondergronds buizensysteem waarmee 
reststromen kunnen worden uitgewisseld. 
Model voor dit systeem staan twee reeds 
draaiende projecten. Het eerste project is 
dat van van Evides industriewater en Dow 
Chemical, waarbij water uit de Terneuzense 
riolering wordt gezuiverd en door Dow 
wordt gebruikt in het productieproces. In 
het tweede project ‘WarmCO2’ worden 
restwarmte en Koolstofdioxide van 
stikstoffabriek Yara uitgewisseld met een 
glastuinbouwcomplex. Het restproduct van 
de ene partij is een waardevolle grondstof 
voor de andere. Door actief na te gaan welk 
restproducten en grondstoffen per fabriek 
nodig zijn, kunnen koppelingen worden 
gemaakt die het produceren goedkoper en 
milieuvriendelijker maken.

Het buizensysteem is nog maar het 
begin: wanneer fabrieken actief inzicht 
geven in elkaar productieprocessen, 

transport- en grondstofbehoeften, zijn 
nog veel meer efficientieslagen te maken 
die individuele partijen een meerwaarde 
laten zijn voor elkaar en tot aanzienlijke 
productievoordelen kunnen leiden. Hierbij 
moet ook verder worden gekeken dan de 
industrie alleen. De twee reeds opgestarte 
koppelingsprojecten zijn juist zo sprekend, 
omdat ze verbindingen tussen industrie en 
utilitaire diensten en tussen fabrieken en 
de agrarische sector leggen. Heel Zeeuws 
Vlaanderen moet minutieus worden 
bestudeerd: wat heeft het geheel aan land, 
natuurlijke bronnen en expertise in potentie 
in zich, waar kan het voor worden gebruikt?

Ten slotte kan de profilering van de 
Zeeuws Vlaamse Kanaalzone kan worden 
versterkt met de ontwikkeling van het 
industriemuseum in Sas van Gent, waar 
inmiddels het initiatief voor is genomen.
Belangrijk is dat juist het integrale aspect 
van de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone hier en 
centrale plaats krijgt. Het museum zou een 
bijna letterlijke doorsnede moeten tonen 
van alles wat live in de regio gebeurt.

2 Het versterken van de Zeeuws Vlaamse 
omgevingskwaliteit. 
Een integraal onderdeel van een 
industriecluster is de leefbare woonkern 
direct naast de fabrieken, waar mensen na 
een dag werken graag willen thuiskomen. De 
Zeeuws Vlaamse woningmarkt is vanwege 
de tunnel direct gekoppeld aan de markt 
van de overkant van de Westerschelde 
en het is te verwachten dat er de nodige 
concurrentie zal ontstaan in het bieden van 
een woonplaats  aan mensen die vanwege 
een baan naar de regio verhuizen. 

Hoe staat het met de huidige woonkwaliteit? 
De basis van het open landschap, compacte 
woonkernen en goede voorzieningen is 
goed, maar tegelijk wordt de kwaliteit 
negatief beïnvloed door de aanwezigheid 
van industrie en logistiek. Daarnaast 
kampen verschillende kernen met een 
verouderd woningaanbod en met leegstand 
van winkels en kantoren. 
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Niet overslaan: de Biervlietse Geuzefeesten.

Wat betreft de aanwezigheid van industrie 
en logistiek: het beter inpassen van de 
industrie in het Zeeuws Vlaamse landschap 
is een opgave waaraan lokale beleidsmakers 
in de toekomst moeten blijven werken. 
Het is enigszins teleurstellend dat het 
nieuwe omgevingsplan van Provincie 
Zeeland nauwelijks aandacht schenkt aan 
de versterking van deze kwaliteit. Alles 
wordt op alles gezet om de hardware 
van de industrie (dat wil zeggen: nieuwe 
logistieke verbindingen, ruimte voor nieuwe 
fabrieken) te verbeteren, maar de ‘zachte’ 
kant van het industriële complex, namelijk 
dat mensen die in de fabrieken werken en 
ook ergens prettig willen wonen, wordt 
overgeslagen. Zelfs Gerard van Harten, 
CEO van Dow Chemical Benelux, geeft in 
een interview aan dat het waarboren van 
de Zeeuws Vlaamse omgevingskwaliteit een 
zeer belangrijke opgave is.  Een industrieel 
cluster bestaat óók uit de plek waar 
medewerkers willen wonen. Waar blijft de 
provinciale inspanning om de Kanaalzone 
óók als een verblijfsgebied te behouden?

Hoe worden fabrieken beter ingepast in 
het landschap? -Het is nadrukkelijk niet de 
bedoeling dat de industrie wordt weggestopt 
achter groenbuffers. De schaal van de 
Zeeuws Vlaamse industrie in combinatie 
met de leegte van het landschap maakt 
verstoppen onmogelijk.

Een andere reden dat industrie niet dient 
te worden weggestopt, is dat de onderlinge 
relatie van bewoners en fabriek dient te 
worden versterkt. Fabrieken dienen meer 
‘eigen’ te worden: streekeigen elementen 
waar je als regio trots op mag zijn. En 
andersom zullen fabrieken geneigd zijn 
zich omgevingsbewuster te gedragen als de 
nabije woonwijk direct naast de fabriek in 
het landschap zichtbaar is.

Aldus dient te worden gezocht naar 
mogelijkheden om industrie beter in 
te bedden in het landschap waarin de 
grootschaligheid wordt afgestemd met 
andere elementen in het landschap.

3 Het versterken van de lokale 
voorzieningen: support your local dealer. 
Als mensen het onprettig vinden dat het 
lokale winkelaanbod achteruitgaat en 
lokale voorzieningen worden opgeheven, 
moet men deze een reden te geven om te 
bestaan. Voor een lokale winkelier telt elke 
klant en van openbare voorzieningen wordt 
voortdurend gemonitord hoeveel mensen 
ervan gebruik maken. Koop die broek of 
jurk in een winkel in Axel, ga voor een 
avondje uit naar het Scheldetheater of de 
Terneuzense bioscoop en sla geen lokaal 
festival of dorpsfeest over. Support your 
local dealer.

Hoe banaal het voorgaande ook klinkt: 
juist in een tijd van bevolkingskrimp en 
toenemende interregionale concurrentie, 
geldt de aloude wet die ten grondslag ligt 
aan álle nederzettingen sinds de oudheid: 
je woont bij elkaar omdat je iets aan elkaar 
hebt. Nu snelle interregionale verbindingen 
en internet de situatie onder druk zetten, 
dient meer dan ooit te worden uitgedragen 
dat de eigen kern ertoe doet. Het is de 
moeite waard is om een sterk en gevarieerd 
aanbod van voorzieningen en winkels in je 
stad of dorp te ondersteunen.

Nog één keer Jacqueline van den Hill, de 
locatiemanager van SVRZ Ter Schorre, 
dat in het aankoopbeleid zoveel mogelijk 
zaken doet met lokale winkeliers: ‘Het 
belangrijkste voor een krimpregio is dat je 
elkaar opzoekt en helpt om de problemen 
die ontstaan op te vangen. Samenwerking 
is hard nodig omdat de taart nu eenmaal 
niet groter wordt.’
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Het profiel van Zeeuws Vlaanderen, zoals dat 
in het voorgaande hoofdstuk is beschreven 
toont een aantal sterke en zwakke punten. 
Sterk zijn de strategische ligging, de ver 
ontwikkelde agro- en procesindustrie, het 
open landschap en de nuchtere, praktische 
insteek van inwoners. Minder sterk zijn 
de laag ervaren omgevingskwaliteit, het 
gebrek aan grootstedelijk woonklimaat en 
het eenzijdige aanbod op de arbeidsmarkt. 

1 Betere benutting van de ligging aan diep 
zeewater.
De havens aan weerszijden van het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen liggen midden 
in Europa en zijn slechts door een sluis 
gescheiden van diep zeewater. Deze sluis is 
echter verouderd en relatief klein, waardoor 
de potentie van de strategische ligging 
onvolledig wordt benut. 

Het regionale havenbedrijf Zeeland 
Seaports heeft de opmerkelijke strategie 
zich in de eerste plaats op de ontwikkeling 
van logistieke dienstverlening  direct 
grenzend aan het diepe zeewater van de 
Westerschelde te richten. Een vergroting 
van de Westsluis bij Terneuzen is dus géén 
prioriteit. De achtergrond hiervan is dat 
het Terneuzense havenbedrijf is gefuseerd 
met dat van Vlissingen en de belangen 
aan de andere kant van de Schelde juist 
liggen bij het niet vergroten van de sluis 
bij Terneuzen. Immers: wanneer schepen  
ongelicht het kanaal niet op kunnen, zullen 
ze sneller naar Vlissingen uitwijken. 

Ook binnen de Terneuzense haven spinnen 
partijen garen bij de slechte bereikbaarheid: 
de erts voor de Gentse staalfabriek van 
Arcelor Mittal komt met schepen met een 
te grote diepgang voor het kanaal, ze 
moeten voor de Terneuzense kust worden 
gelicht en gaan daarna pas door de sluis het 
kanaal op. De extra handelingen brengen 
geld op voor de lokale logistieke bedrijven. 
Er zijn dus partijen die verdienen aan de 
onbereikbaarheid van het achterland.

Omdat de Gentse haven geen 
uitwijkingsmogelijkheid voor zijn schepen 

heeft en er óók niet wordt verdiend met  extra 
logistieke handelingen, is de vergroting van 
de sluis van levensbelang.  Het is dus logisch 
dat Gent juist de vergroting van de zeesluis 
als speerpunt van het beleidsprogramma 
heeft opgenomen. Ten lange leste, na lang 
lobbyen, is afgesproken dat de sluis in het 
komende decennium zal worden vergroot.

Hoe strategisch slim het blok rond de 
Scheldemonding ook is, het is de vraag 
hoe goed het voor de Zeeuws Vlaamse 
regio uitpakt. Behalve in het al dan niet 
ijveren voor een grotere zeesluis, vinden 
de Terneuzense en Vlissingse haven elkaar 
nauwelijks in de afstemming van diensten. 
Alleen logistieke bedrijven als Verbrugge 
weten in beperkte mate het laden en 
lossen in de havens van Vlissingen en 
Terneuzen te combineren. Voor de rest 
zijn de Terneuzense en Vlissingse havens 
sterk verschillend waarbij het accent van de 
eerste veel meer ligt op de directe koppeling 
met de omringende industrie en de tweede 
voornamelijk gericht is op logistiek.

Daarnaast is het wel degelijk belangrijk 
voor de havens en industrie in Terneuzen 
dat de zeesluis wordt vergroot. Juist 
voor de in Zeeuws Vlaanderen sterk 
vertegenwoordigde producenten van 
halffabrikaten, die zowel grondstoffen als 
producten in bulk aan- en afvoeren, is het 
belangrijk om een goede verbinding met 
open zee te hebben. En mocht dit voor de 
huidige fabrieken aan het kanaal niet het 
geval zijn, dan geldt dit wel degelijk voor 
mogelijke nieuwe partijen die zich langs 
het kanaal willen vestigen. Het geheel van 
aanwezige kennis, voldoende ruimte en de 
logistieke connecties doen een fabrikant 
besluiten om zich in de Kanaalzone te 
vestigen of niet. Ook voor de Zeeuws 
Vlaamse Kanaalzone is de vergroting van 
de Terneuzense zeesluis van groot belang.

2 Strategisch samenwerken met de Gentse 
Kanaalzone
Het is voor een buitenstaander moeilijk 
uit te leggen dat het aaneengesloten 
havengebied tussen Gent en Terneuzen 

4.2 Een sterker netwerk
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Kaarten van de Zeeuws Vlaamse en Gentse Kanaalzone. Bron: provincie Zeeland / 
provincie Oost Vlaanderen.
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door twee verschillende havenautoriteiten 
wordt beheerd, waarbij de autoriteit van 
het Nederlandse deel (Zeeland Seaports) 
óók de belangen van een andere haven 
(die van Vlissingen) vertegenwoordigt. De 
situatie is met name zo vreemd omdat de 
havengebieden van Gent en Terneuzen zich 
gelijktijdig hebben ontwikkeld en er in het 
verleden wél veel samenwerking was over 
en weer. De Gentse haven kon alléén groeien 
omdat de Nederlandse koning Willem I een 
zeekanaal liet aanleggen. Andersom geldt 
dat de eerste Zeeuws Vlaamse fabrieken 
zijn gevestigd door Gentse industriëlen. 
Het is dan ook niet gek dat anno 2012 
de Gentse en Zeeuws Vlaamse havens 
opvallend veel  overeenkomsten vertonen: 
het zijn beide industriehavens, waarbij een 
grote rol is weggelegd voor de productie van 
halffabrikaten als plastics, staal, papier en 
kunstmest, waarvoor zowel de grondstoffen 
als de producten in bulk per schip of per 
spoor worden aan- en afgevoerd. Gent 
en Terneuzen delen de haventoegang 
en de verbindingen met het achterland 
en vanwege de toegenomen Europese 
afstemming van wetten en regelgeving, 
groeit óók het juridische kader naar elkaar 
toe. Op hoofdlijnen gezien zijn de Gentse en 
Terneuzense havens gelijk.

Dat één havengebied met gelijksoortige  
productie, een gezamenlijke toegang en 
een gedeeld achterland is opgedeeld in 
twee afzonderlijke gebieden, maakt de 
twee logischerwijs tot elkaars grootste 
concurrent, beide havens bieden 
immers hetzelfde aan. Dit leidt tot de 
bijzondere situatie dat twee autoriteiten 
in één havengebied elkaar dwarszitten 
in de ontwikkeling. Gent werkt slechts 
mondjesmate mee aan de verbetering van 
de aansluiting van Nederlandse wegen 
en sporen op het Belgische net. Zeeland 
Seaports stopt geen energie in de lobby voor 
de vergroting van de zeesluis bij Terneuzen. 
En wanneer een fabrikant overweegt om 
zich te vestigen langs het kanaal, schermt 
Gent met de kunstmatig lage grondprijs van 
zijn havengebieden, terwijl de Nederlandse 
overheid een al even kunstmatig voordelige 

belastingconstructie aanbiedt. Dit is het 
soort concurrentie dat niét leidt tot de beste 
prijs-kwaliteitverhouding, zoals dat normaal 
op een markt met meerdere aanbieders 
totstand komt. Dit is bijna contraproductief.

In het rapport ‘De havengebieden van 
Gent en Zeeland Seaports, samen sterker?’ 
(Langen et al., 2006), waarin op initiatief 
van beide havenbedrijven en provincies 
Zeeland en Oost Vlaanderen is onderzocht 
of een fusie nut heeft,  wordt gesteld 
dat er veel voordelen te behalen bij het 
samengaan van de havenbedrijven van 
Gent en Zeeland Seaports: ‘In de eerste 
plaats is geconstateerd dat samenwerking 
meerwaarde kan creëren door betere 
afstemming van havengerelateerde 
publieke dienstverlening, efficiënter 
ruimtegebruik, gezamenlijke acquisitie en 
promotie, afstemming en optimalisatie van 
de haventarieven, professionalisering van 
de organisatie(s), het vervullen van een 
gezamenlijke rol in grensoverschrijdende 
publiek-private partnerships, een betere 
afstemming tussen publieke investeringen 
en een sterkere lobby richting nationale 
overheden en ten slotte de verbetering 
van de concurrentiekracht van de 
grensoverschrijdende havenregio.’ (p 81). 
Dat is klare taal.

Het is bijzonder dat sinds het verschijnen 
van het rapport weinig stappen zijn 
gezet tot integratie, verder dan globale 
operationele samenwerking gaat het niet. 
Dit lijkt meerdere oorzaken te hebben.  Ten 
eerste zijn er grote barrières te slechten, die 
óók in het rapport zijn opgesomd: vanwege 
diverse  decreten, wetten en nationale 
samenwerkingsverbanden kúnnen Gent 
en Zeeland Seaports momenteel geen 
strategische samenwerking aangaan. 
Maar geen integratieproces gaat zonder 
aanpassingen van wetten en verbanden.  

Maar er lijkt ook een gebrek aan overtuiging 
dat beide havenbedrijven tot vruchtbare 
samenwerking kunnen komen. Er zijn 
culturele verschillen tussen Zeeuwen en 
Vlamingen, het is moeilijk om toenadering 
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Het Gentse studentenleven...

te zoeken tot de partij die decennialang 
de grootste concurrent is en de échte 
noodzaak om tot elkaar te komen, ontbreekt 
vooralsnog. Als alle partijen eenmaal zijn 
overtuigd dat samenwerking op strategisch 
niveau zowel de Zeeuwse als de Gentse 
regios zal versterken, moeten alle barrières 
toch te nemen zijn.

3 Organiseer een sterk cluster van agro- 
en procesindustrie, sluit aan op andere 
netwerken
Het cluster van agro- en procesindustrie 
rondom de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone, 
zou op zichzelf dienen te worden versterkt, 
maar het zou óók veel sterker dienen 
te worden gekoppeld aan andere agro- 
en chemische clusters in Nederland en 
België. In vergelijking met grote clusters 
in bijvoorbeeld China en Brazilië zijn de 
samenwerkingen te klein en te vrijblijvend. 
De Zeeuws Vlaamse Kanaalzone, het 
cluster rond Moerdijk, in de Antwerpse, 
Rotterdamse en Gentse havens dienen 
kennis en kunde uit te wisselen en met 
samenwerkingen nieuwe producten en 
processen te ontwikkelen. De som is altijd 
sterker dan de delen.

4 Zoek meer aansluiting met Belgische 
voorzieningen.
Een minpunt van Zeeuws Vlaanderen, is 
dat de streek gevoelsmatig ver afligt van 
‘Holland’ en een stad met grootstedelijke 
voorzieningen zoals een universiteit, 
grootschalige sportfaciliteiten en culturele 

instellingen, ontbreekt. In een tijd dat in 
Nederland overheidsdiensten, opleidingen, 
en culturele voorzieningen steeds meer 
worden geconcentreerd en een geografisch 
groter gebied bestrijken, is het niet te 
verwachten dat Zeeland méér educatieve, 
culturele en civiele voorzieningen zal krijgen 
dan het nu al heeft. Voor grootstedelijke 
voorzieningen, moet dus noodgedwongen 
naar buiten de provincie worden gekeken. 
Voor Zeeuws Vlaanderen is dit over de 
grens naar het zuiden....

Dit zoeken naar koppelingen tussen Zeeuws 
Vlaamse gebruikers en voorzieningen in 
Vlaanderen is een beproefd concept. Het 
grootste succesnummer, is de intensieve 
samenwerking tussen streekziekenhuis ‘De 
Honte’ van de Zeeuws Vlaamse zorgverlener 
‘Zorgsaam’ en het academisch ziekenhuis in 
Gent. Hierin heeft  ‘Gent’ de logische rol van 
grootstedelijke ondersteuner voor wanneer 
de specialist in de streek er niet uitkomt. 
De kennisontwikkeling en het idee ‘alles aan 
te kunnen’ heeft de Honte zichtbaar goed 
gedaan: in de jaarlijkse lijstjes van beste 
ziekenhuizen scoort het bij de beste van 
Nederland.

Een samenwerking als die tussen een 
streekziekenhuis en het academisch centrum 
in de grote stad, is een schoolvoorbeeld 
van hoe stad en land met elkaar verweven 
zijn. De stad heeft  alle grote economische, 
culturele, medische en educatieve 
voorzieningen, het omringende land biedt 
rust en ruimte. Als Gent de logische ‘grote 
stad’ van de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone 
zou worden, hoe kan deze stad dan nog 
meer voorzien in de Zeeuws Vlaamse 
behoeften?

-Een eerste kans doet zich voor op het 
gebied van onderwijs. Al decennialang 
vindt er een uittocht plaats van Zeeuws 
Vlaamse jongeren die na het voltooien van 
hun middelbare school in een Nederlandse 
universiteitsstad gaan studeren en 
naderhand niet terugkeren. De voornaamste 
redenen hiervoor is dat er geen geschikte 
banen zijn in Zeeuws Vlaanderen en ook 
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Zeeuws Vlaanderen als voorpost van ‘Mainland Vlaanderen’.

de voorzieningen en de sociale contacten 
zouden worden gemist.  (van den Berg, 
2010) Door de universitaire opleidingen 
in Gent als een serieus alternatief aan te 
bieden, zouden Zeeuws Vlaamse jongeren 
dichtbij huis studeren en kunnen ze na 
voltooiing van de opleiding  aan de slag 
Vlaanderen. Vanuit Vlaanderen gezien ligt 
Zeeuws Vlaanderen erg centraal tussen drie 
grote havens en enkele middelgrote Vlaamse 
steden, terwijl de jongeren hun ‘thuis’ in 
Zeeuws Vlaanderen kunnen behouden.

Natuurlijk zijn er grote culturele barrières te 
overwinnen voordat Nederlandse studeren 
daadwerkelijk in grote getale succesvol zijn 
op een Vlaamse universiteit. Er zit een groot 
verschil in mentaliteit en schoolsysteem. 
Maar met de juiste begeleiding moet deze 
barrière toch te slechten zijn.

En ook andersom zou Zeeuws Vlaanderen 
zich meer als recreatief ‘achterland’ van 

de Gentse stedeling kunnen manifesteren. 
Nu al bezoeken veel Vlamingen de stad 
Terneuzen voor de jaarlijkse beeldenroute, 
het winkelhart en een wandeling over de 
zeedijk. Kan Terneuzen zich nog meer 
ontwikkelen als recreatieve pleisterplaats 
voor Vlaamse dagrecreanten?

Verdere afstemming van voorzieningen over 
en weer, zou liggen in het samenwerken 
van culturele voorzieningen zoals musea 
en theaters. Festivals zouden over en 
weer kunnen worden gepromoot. De beide 
havenbedrijven zouden gezamenlijke 
havendagen kunnen organiseren.

Het is belangrijk om te beseffen dat de 
nadelen van een perifere grensregio alléén 
bestaan wanneer het niet lukt om de 
barrière van de grens te slechten. Wanneer 
het wél lukt om tot elkaar te komen, gaat 
een wereld open. Juist in het ‘anders’ zijn 
versterk je elkaar.





Hoofdstuk 5
Conclusies, 
aanbevelingen,
verder onderzoek
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Het ‘eilandje’ bij Sas van Gent.
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Zeeuws Vlaanderen is altijd direct verbonden 
geweest met omringende regio’s, steden en 
landen. Het romantiseren van de bijzondere 
positie als ‘landje apart’ , tussen de fysieke 
barrière van de Westerschelde in het 
noorden en de Belgische grens in het zuiden 
is daarom onterecht. Zeeuws Vlaanderen 
heeft sinds de afloop van de Tachtigjarige 
Oorlog een bijzondere positie gehad, maar 
vanaf de 19e eeuw, te beginnen met  het 
graven van het Kanaal van Gent naar 
Terneuzen zijn een reeks infrastructurele, 
economische en culturele verbindingen  
aangegaan die de regio haar plek te midden 
van omringende regio’s en landen heeft 
gegeven.

Deze verbinding met de omgeving 
zal alleen maar groeien. In de eerste 
plaats staan vanwege de teruglopende 
bevolkingsaantallen de arbeidsmarkt, het 
voorzieningenniveau en de huizenmarkt 
onder druk. Hierdoor zullen voorzieningen 
in grotere mate worden gedeeld met 
andere regio’s, werknemers zullen in een 
groter gebied worden geworven en ook 
de huizenmarkt zal een geografisch groter 
gebied gaan bestrijken. In de tweede 
plaats zal vanwege de veranderende  
wereldwijde economische verhoudingen 
schaalvergroting, ketenintegratie en 
innovatie nodig zijn, waarvoor óók 
samenwerking met partijen buiten de regio 
moet worden gezocht. Het besef dient door 
te dringen dat Zeeuws Vlaanderen en de 
Kanaalzone in het bijzonder zich meer dan 
ooit moet verhouden ten opzichte van de 
omringende regio’s en steden. De vraag is 
hoe.

Het antwoord op deze vraag ligt besloten 
in een omschrijving van het profiel 
van Zeeuws Vlaanderen: de regio is te 
kenschetsen  als een moderne samenleving 
met sterke aanwezigheid van industrie 
en agrarische sector. Sterke punten zijn 
de perfecte geografische ligging aan diep 
zeewater, een overvloed aan ruimte, de 
sterke industrie met specialisatie in de 
productie van halffabrikaten en de nuchtere 
en pragmatische volksaard. Zwakke punten 

zijn de slechte verbinding met economische, 
institutionele en academische netwerken 
van Nederland en België, het ontbreken 
van grootstedelijke voorzieningen, de grote 
aanwezigheid van industrie en logistiek in 
het landschap, de oververtegenwoordiging 
van techniek op de banenmarkt en het 
ontbreken van een ‘eigen’ industrie die de 
streek als thuisbasis ziet. In zijn verhouding 
tot de omgeving, zou de regio de sterke 
punten moeten benutten en de zwakke 
punten dienen te compenseren.

De Zeeuws Vlaamse Kanaalzone zou zich 
moeten ontwikkelen als een sterke node 
in een breed netwerk. Om deze node 
te versterken zou de bedrijvigheid rond 
het kanaal zich dienen te ontwikkelen als 
één cluster van bedrijven, waarin kracht 
en kennis wordt gebundeld, gezamenlijk  
wordt voorzien in scholing en profilering en 
ook productieprocessen op elkaar worden  
afgestemd. Als integraal onderdeel van 
het geheel zou de belevingswaarde van 
woonkernen tussen de fabrieken dienen te 
worden gestimuleerd. Om het behoud van 
voorzieningen te garanderen zou binnen 
Zeeuws Vlaanderen een actief support your 
local dealer beleid te worden gevoerd.

De ‘node’ zou zich moeten verhouden tot een 
breed netwerk. De perfecte geografische 
ligging zou veel meer moeten worden benut 
en de vergroting van de Terneuzense zeesluis 
moet ruim baan krijgen. Daarnaast moet 
men niet terugschrikken voor vergaande 
samenwerking: de Zeeuwse en Gentse 
havenbedrijven zouden op strategisch 
niveau moeten gaan samenwerken, het 
cluster van agro-chemische bedrijven zou 
veel meer aan kennisuitwisseling moeten 
doen met soortgelijke clusters elders 
in de Benelux. Ten einde de regio als 
woonomgeving interessanter te maken, 
zou veel meer verbinding moeten worden 
gezocht met Vlaamse academische, 
culturele en economische voorzieningen.

5.1 Conclusies, aanbevelingen
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In deze studie is betoogd dat de Zeeuws 
Vlaamse Kanaalzone zich als een sterke node 
in een breed netwerk dient te ontwikkelen. 
Vervolgonderzoek is nodig naar de node, 
dus naar de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone 
zelf en het netwerk, dus naar de positie van 
de regio in haar omgeving.

1 Onderzoek naar de node: Waaruit bestaat 
het totale industrieel-logistieke complex 
van de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone? 
Wat wordt er geproduceerd, wat zijn de 
goederenstromen? Wat is hiervan de 
ruimtelijke vertaling? Waar liggen de 
belangrijkste verbindingen? Maar ook: 
waar wonen de arbeiders? Hoe behouden 
de woonkernen hun aantrekkelijkheid? Hoe 
is het functioneren van de gehele node te 
versterken?

A: Tot welk niveau zijn verschillende 
fabrieken en andere partijen binnen Zeeuws 
Vlaanderen in productieproces aan elkaar 
gekoppeld? Welke grondstoffen hebben ze 
nodig, wat zijn de restproducten? Op welke 
manier zijn deze koppelingen te intensiveren 
of nieuwe koppelingen te maken? Wat is de 
vertaling naar het ruimtegebruik binnen de 
regio?

B: Als de woonomgeving een integraal 
onderdeel van het industrieel-logistieke 
complex is van de Zeeuws Vlaamse 
Kanaalzone: Hoe gaan productie en wonen 
samen? Hoe is tussen de grote structuren 
van de haven een prettig woonklimaat 
te waarborgen waar mensen graag 
willen wonen? Wat is de bewoners- en 
bezoekerservaring van de regio, hoe zijn 
deze te verbeteren?

C: Nu woonkernen onder druk staan 
vanwege de demografische trend en  slecht 
economisch tij: hoe is de leefbaarheid 
van kernen te garanderen? Hoe dient te 
worden omgegaan met de huizenvoorraad? 
Hoe behoudt een kern zo veel mogelijk 
voorzieningen?

2 Onderzoek naar het omringende 
industrieel-logistieke netwerk: binnen 
welk netwerk is de Zeeuws Vlaamse 
Kanaalzone een node? Op welk gebied vindt 
samenwerking en uitwisseling plaats? Hoe is 
de samenwerking zowel voor de Kanaalzone 
als voor het netwerk te optimaliseren?

A: Is het geheel van agro-chemische industrie 
en -logistiek in Zuidwest Nederland op te 
vatten als één netwerk? Op welke gebieden 
vindt er uitwisseling en samenwerking 
plaats? Wat is wisselwerking tussen dit 
netwerk en ruimtelijke planning?  Is deze 
wisselwerking positief te beïnvloeden?

B: Is het gehele Kanaal van Gent 
naar Terneuzen en de omringende 
havengebieden op te vatten als één 
integrale havenstructuur? Waaruit bestaat 
dan de hardware van de totale haven? Wat 
zijn de belangrijkste goederenstromen, 
waar wonen de arbeiders? Op welke vlakken 
zijn de havens geintegreerd? –Waar is winst 
te behalen?

5.2 Verder onderzoek
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Terneuzen), Bram van Hoeve (ZLTO, 
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14 januari: een groep architecten uit Rotterdam komt op bezoek in Zeeuws Vlaanderen.

18 januari: discussieavond met Rotary Westdorpe-Zelzate

Petra de Braal, betrokken namens CBK Zeeland wordt geïnterviewd in het Krot of Kans huis.

1 februari: expertmeeting in SVRZ verzorgingscentrum ‘Ter Schorre’, Terneuzen.
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