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K E N N I S E N I N N O VA T I E

Noord-Brabant
vindt zichzelf
telkens opnieuw uit

O
pgestapeldebuizen zijnde
voorbodes vaneennieuwpand,
het eerste inhetnegenjarige
bestaan van farmacampusPivot
Park inOss. ‘Daar komthet’,
zegt directeurBrigitteDreesbij

eengrasveldjenaast eenparkeerplaats en een
woonwijk. Als het vijf verdiepingenhoge ge-
bouwaf is, trekt het LeidsePharming erin, om
erRuconest temaken, zijn enigemedicijn.

‘Pivot Park groeit uit zijn jas’, zegtDrees. ‘We
lopen twee jaar voor ophet schema.’De ambitie
wasomnu43bedrijvenophet park tehebben
met 600 tot 700banen.Het zijn er zestig,met
650arbeidsplaatsen, enmetPharmingkomen
er zo’n veertig banenbij.

UIT CRISIS GEBOREN
Pivot Park is uit een crisis geboren, net alsBrain-
port Eindhoven tweedecennia eerder. InEind-
hovengavendemassaontslagenbij Philips en
DAFdeaftrap voor een cluster vanhightechbe-
drijven. InOssbetekendede sluiting van
Organoneennieuwstartpunt voor de farmacie,
diemeerbanenopleverdedandat er verloren
gingen.

InbeideBrabantse steden sloegenbedrijven
enoverheiddehanden ineenomdecrisis te
overwinnen. InOsswerdenprovincie enge-
meente eigenaar vandegebouwenende labap-
paratuur vanOrganon, dat inhandenwas van
hetAmerikaanseMSD.

Daar zat ook een robot bijwaarmeehet testen
vannieuwemedicijnen veel sneller kan.Het is
nog altijdhet enige testapparaat in zijn soort in
deBenelux enéén vandedrie indewereld—en
een troef vanPivot-directeurDrees.

ARME ZANDGRONDEN
De tweewetenschapsparken zoudenniet zijn
wat ze zijn zonderde intensieve samenwerking
tussenbedrijven, overhedenenonderwijs.Die
hechte samenwerking samenmetondernemer-
schapenhet lef om te innoveren, zijn typerend
voorBrabant.

‘Het gemeenschapsdenken ishier heel sterk,
sterker danhetmarktdenken.Dat is het geheim
dat eronder ligt’, zegtWimvandeDonk, rector
magnificus vanTilburgUniversity enoud-com-
missaris vandeKoning inNoord-Brabant.

‘Brabantwasdoor zijn zandgrondenarm,
heel arm.Erwarengeengrondstoffen, je hadal-
leen elkaar.Demensenwarenenormopelkaar
aangewezen. Jewist dat je het alleen samenkon
doen.Onze verbeeldingskracht is ookwezenlijk:
cultuur inspireert endraagt onze innovatieve

Veel bedrijven in Noordoost-Brabant draaiden tijdens de coronacrisis op
volle toeren door. De troeven van de regio zijn de farmabedrijven en de
voedselketen. De geheimen: samenwerken, ondernemen en innoveren. Het
zelfvertrouwen is groot: ‘Brabant takes the lead.’

kracht.’Het katholiekekarakter vandeprovin-
cie versterktehet ondernemerschap. ‘Was er
eengezin van twaalf kinderen, danmoesten er
doordemechanisatie vande landbouwelf iets
andersdoen.’

PIELEN EN KLOOIEN
VandeDonk roemtookdeneiging vanBraban-
ders omopontdekkingstocht te gaan. ‘Braban-
dershebben ietsmetpielen enklooien endin-

genmaken. Iedereenheeft hier een schuurtje.
En indie schuurtjes gebeurt vanalles,waar uit-
eindelijkwel dingenuitkomen’, zegt hij.

‘InEindhovenmochtende ingenieurs inhet
NatLabop vrijdagmiddaggewoonmaarwat
doen. Veel uitvindingen vanPhilipswarenhet
gevolg vandat aanklooien. Brabanders zijn ei-
genwijzedonders en redeneren:Holland is ver
weg,wenaaienonze eigennaadwel.’

Dekorte lijnenenhet lef omnieuwedingen
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. Noordoost-Brabant
heeft een stevige positie
in de agrarische sector
en de farmacie.. De regionale econo-
mie kromp in coronajaar
2020 slechts met 2%.. Bedrijven werken er
nauw samen (‘korte lijn-
tjes’), onderling en met
de overheid.

In het kort

uit te proberen eneenbedrijf op te zetten, heb-
bendeprovincie sterk gemaakt.DeTilburgse
econoomSylvester Eijffinger rekent eropdat
Noord-Brabant tegen2030 eenkwart vanhet
brutobinnenlandsproduct vanNederlandge-
nereert.Nu is dat 20%enenkele jarengeleden
15%, gelijk aanhet aandeel indebevolking.

ESSENT-OPBRENGST
‘Brabant takes the lead’, zegt Eijffinger.Hijwijst
eropdat ‘de goedebesteding vandeEssent-gel-
den’ het voordeoverhedengemakkelijker heb-
bengemaakt de economie te ondersteunen.
Pivot Park inOsswerdopgezetmetdepot van
€9mrddiede verkoop in2009opleverde.

Eijffinger stond,met oud-gedeputeerdeBert
Pauli, aandewieg vanenkele initiatieven,waar-
onder deCobbenhagen-bijeenkomsten, die de
‘sociale infrastructuur’ indeprovinciehebben
verstevigd endeBosschedata-universiteit Jads
hebbenopgeleverd.

Provincie, grote steden, universiteiten, ho-
gescholen,werkgeversverenigingenendeBra-
bantseOntwikkelingsMaatschappij (BOM)
kregeneenoverleg,waarbij het ‘onderlingewan-
trouwenwerdweggenomeneneen strategische
agendakonwordenopgesteld’, aldusde emeri-
tushoogleraar.

OokRabobank ziet dekracht vandeprovin-
cie, inhet bijzonderhet noordoostelijkedeel. In
december zei debankdat ermaarweinig regio’s
zijndie zo veel veerkracht tijdensde coronacri-
sis toondenalsNoordoost-Brabant.HetCBSbe-
cijferde in februari dat de economie er in 2020
met 2% is gekrompen, dehelft vanhet landelijke
gemiddelde.

INSULINE UIT SLACHTAFVAL
Denoordoosthoek is vooral sterk inde voedsel-
keten ende farmacie, twee sectorendieweinig
last hadden vande coronacrisis. Brabanthad
vanouds een stevigepositie inde agrarische
sector.

Vleesondernemer Saal van Zwanenberg

gaf in 1923het startschot voor de farmacie
toenhij Organonoprichtte voor de productie
van insuline uit slachtafval. Volgens deBOM
kwamenkele jaren geledendehelft vande om-
zet in life sciences enhealth inNederlanduit
Noord-Brabant.

BIG FIVE
TussenNijmegenenNoord-Limburg liggen vijf
gemeentendie in januari fuseren. Indenieuwe
gemeenteLand vanCuijk opereren vijf grote
ondernemingen indebiosector.Dezebigfive,
zoals directeurMartin vanCollenburg vanMSD
AnimalHealth inBoxmeer zenoemt, een vande
vijf, werken samenwaardatmogelijk en zinvol
is en vormenzo een ‘ecosysteem’.MSD’spart-
ners zijnNutreco,Danone,HendrixGenetics en
Marel Poultry.

‘Wekomenweleensbij elkaar omnieuwepro-
ducten tebedenken’, zegt hij. ‘Ofwekijkennaar
watwe vanelkaar kunnen leren,waarwe tegen
aanlopenenwatdeoplossingenkunnenzijn.
Daarwaarwe elkaar kunnen versterken, doen
wedat.’

VolgensVanCollenburgheeft de streekde
coronacrisis ‘redelijk goed tot goed’ doorstaan.
Dat geldt ook voorMSDAnimalHealth.Het

Oost-Brabantsebedrijf, dat net alsNutreco
voortkwamuit veevoederconcernHendrix, bleef
in 2020 zo’n 10%groeien enmaakte vorig jaar 55
miljarddoses vaccins voordieren.

Het aantalmedewerkers bijMSD inBoxmeer
groeide in2020met 150 tot 1900. ‘Dat zwarte
gebouw,daar doenwij onderzoek’, zegt Van
Collenburgbij een rondgang. ‘Wehebbener
een verdiepingbovenopgezet.’ Zoals alle far-
maceutischebedrijven investeert ookMSD fors.
Elk jaar komener inBoxmeer zo’n vijf tot tien
nieuweof verbeterde vaccinsbij, wat honderden
miljoeneneuro’s kost.

Samenwerkenendingenuitproberen, zit ook
indegenen vanhetOsseDalco, dat vleesproduc-
ten leverde,maar in 2020geheel overstapte op
vleesvervangers.Dalcoheeft een jaaromzet van
€60mlnen120medewerkers.

NIEUWSGIERIGHEID
‘Weproberenhier inBrabant vaakwat zonder te
wetenofhet echt ietswordt’, zegtDalco-direc-
teurMarianWagemakers. ‘Datwasdertig jaar
geledenook zo toenmijn vader pionierdemet
vleesvervangers.Hijwasnieuwsgierig,wilde
wetenwat jemet grondstoffen allemaal kunt
doen’, zegt zij. ‘Alles verandert hier altijd,maar
we slagenerinons telkensweer opnieuwuit te
vinden.’

Wagemakers stelt dat ‘doordeBrabantse ver-
bondenheidhet gemakkelijker is omgedachten
uit tewisselen en initiatieven te ontplooien. Je
hebt bovende rivieren eneronder. Brabant is
per definitie eronder.’

ZokwamdeBrabantse ondernemerook in
contactmetdeClarissen-zusters inMegen, een
dorp verderop.Degastenwarennieuwsgierig
naarde recepten vande vegetarischemaaltijden
die zij vandenonnenkregen.Dalcobeschikt
sindsmaart over die recepten.OmdeClaris-
sen-snackswereldwijd te verkopenenomhet
klooster van eenextra inkomstenbron te voor-
zien. ‘Wekijkenhier altijd ofwe elkaar kunnen
helpen.’© FD | CM | Bron: CBS
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Luchtopname vanOss, waar farmacampus
Pivot Park nu ‘uit zijn jas groeit’. De inten-
sieve samenwerking tussen bedrijven, over-
heden en onderwijs maken van Noord-Bra-
bant een innovatieve hotspot.
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“
‘Het gemeenschapsdenken
ishier heel sterk, sterker
danhetmarktdenken.
Dat is het geheim
dat eronder ligt’
Wim van de Donk
rector magnificus Tilburg University
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