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Stad én Platteland

Een paar weken geleden werd ik uitgenodigd op de ‘Rural Summit 2017’ in Eindhoven. Je
vraagt je af, waarom zo’n plattelandsconferentie in de lichtstad Eindhoven wordt gehouden.
Een bijeenkomst over Brabantse dorpen, in dit geval in de Kempen, verwacht je eerder in
Oirschot, Bladel of Hapert, nietwaar!
Er is een reden voor. De dorpen in de Kempen hebben in 2016 de titel veroverd van de
slimste plattelandsregio. Een jury in New York was zo onder de indruk van de slimme
toepassingen, de internetverbindingen en het bereik met breedband. Zij werden gekozen uit
19 genomineerde regio’s, een feestje waard. Wat blijkt? Het is de samenwerking tussen de
grote stad Eindhoven, een bolwerk van technologie, en het omliggend platteland die tot dit
resultaat heeft geleid. Onder leiding van Anja Thijs, de burgemeester van Eersel, kwamen
tweehonderd gasten uit geheel Europa hun licht opsteken. Tijdens werkbezoeken konden de
deelnemers kennis opdoen over allerlei ontwikkelingen, zoals in de land- en tuinbouw en de
zorgverlening aan ouderen op het platteland.
Ook ik was uitgenodigd mijn visie te geven. Allereerst viel het mij op dat de Kempendorpen
zich presenteerden als deel van de Metropoolregio Eindhoven. Niet de plattelandgemeenten
als aparte entiteit, maar als onderdeel van het grootstedelijk gebied in Zuidoost Brabant.
Hiermee sluiten zij aan bij een nieuwe trend, die zich ook elders in Europa aandient. Ook
Franse, Duitse en Spaanse grote steden vragen aandacht voor stad én ommeland. Zij kennen
belang toe aan de woonkernen buiten de stad, waar wonen alsook recreatie, landbouw en
natuur samengaan. Het platteland op zijn beurt sluit met de nieuwe snelle verbindingen aan
bij de mogelijkheden, die universiteiten en bedrijven in de stad bieden.
De stad die op zichzelf is gericht, die binnen de stadmuren blijft, ligt achter ons. Steden die
van de EU gelden ontvangen, wordt sinds kort gevraagd met de dorpen te overleggen over
de uitrol van voorzieningen in de gehele regio. Deze aanpak, de combinatie van ruraal
(platteland) en urbaan (stedelijk) heeft zelfs tot een nieuw woord geleid. Initiatieven van
stad én platteland samen worden ‘rurban’ genoemd.
Zo konden de bezoekers kennis maken met de zogenoemde ‘precisie landbouw’. Door
middel van de satelliet ontvangt de boer informatie over groei en bloei van zijn gewassen,
waarmee de bemesting en watervoorziening kan worden aangestuurd. De boer of tuinder
krijgt zo adviezen over het uit te voeren werk en de aansturing van zijn machines; de
bedrijfsresultaten worden er beter van. Voor de verwerking van de gegevens, de data, is het
wel nodig over glasvezel te beschikken. Ook hierin loopt de regio Eindhoven voorop.
Tijdens de bijeenkomst bleek dat we pas aan het begin van deze ontwikkelingen staan. Zo
gaat binnenkort het Europese satellietsysteem Galileo van start. Galileo werkt tot op de
millimeter, en is nauwkeuriger dan de huidige GPS. Je zou zeggen: iets voor de zelfrijdende

auto’s in Helmond en de techneuten op de Eindhovense High Tech Campus. Nee, óók het
platteland is hiermee al volop bezig.
Welnu, Europa heeft wel oren naar voorlopers zoals de Brabantse Kempen. Niet alle regio’s
hebben de zelfde kansen als in Zuidoost Brabant. In veel plattelandsregio’s in Europa trekken
jongeren weg en is het moeilijk voorzieningen in stand te houden. Europa wil goede
voorbeelden uitventen als van nieuwe dragers voor welvaart en ontwikkeling. Boeren
voorzitter Hans Huijbers van de ZLTO gaf aan deze aanpak te steunen: “Ik ben trots boer te
zijn en met de nieuwe ontwikkelingen mee te kunnen doen; daar vertellen we graag over.”
Europa brengt voorlopers bij elkaar en geeft andere geïnteresseerde regio’s de kans hierbij
aan te sluiten. Brabant doet hieraan mee, ook op het terrein van landbouw en voedsel.
Terwijl de Brabantse Kempen zich richt op technologie, leggen andere regio’s zich toe op
sociale samenhang en biogebaseerde producten.
Inmiddels heeft het Europees Parlement ook geld vrijgemaakt voor Slimme Dorpen, de
Smart Villages. Het startsein wordt dit voorjaar gegeven. Ik heb de Kempengemeenten
hiervoor uitgenodigd.
En daarbij blijft het niet. Komend najaar staat Brabant opnieuw in het teken van het
platteland. Van 19 tot 22 oktober komt het European Rural Parlement bijeen in Venhorst.
Een grootse happening, een mooie kans om er die keer meer burgers bij te betrekken.
Wilt u met mij hierover doorpraten? Ga dan naar mijn website
www.lambertvannistelrooij.nl.
Ik dank u wel.
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