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1 Inleiding  
 
 
1.1 Aanleiding 
 
Uit het bestuurlijke overleg tussen de A2-
steden (Maastricht, Eindhoven, ’s-Hertogen-
bosch, Utrecht, Amsterdam, december 2009) 
is de behoefte voortgekomen onderzoek te 
doen naar de relaties tussen bedrijven in de 
vijf stadsregio’s. Eerder onderzoek naar de A2 
zone richtte zich op economische groei (TNO 
2005), kennisintensiteit (RPB 2005) en 
mobiliteit (Tordoir 2009). Dit onderzoek gaat 
over een tiental clusters van bedrijven. Er 
wordt nagegaan hoe deze clusters over de vijf 
stadsregio’s zijn gespreid, hoe de vestigingen 
van de grote bedrijven is er is verdeeld over 
de vijf stadsregio’s en of de bedrijven hun 
zakelijke en kennis relaties organiseren binnen 
het ruimtelijke kader van de A2. Op deze 
manier wordt een beeld gegeven van de 
specialisatie, connectiviteit en netwerken van 
de stadsregio’s langs de A2. Op verzoek van de 
opdrachtgever is speciaal gelet op de 
wederzijdse relaties tussen bedrijven in de 
Metropoolregio Amsterdam en de Brainport-
regio Eindhoven.  
 
Uit eerdere onderzoeken is naar voren 
gekomen de A2-infrastructuur (snelweg en 
spoorweg) een kralensnoer oplevert van snel 
groeiende bedrijfslocaties, maar dat hierdoor 
de A2 zone op zich nog geen samenhangende 
economische corridor vormt. De vijf stads-
regio’s langs de A2 maken steeds nadrukkelij-
ker onderdeel uit van de ruimtelijke hoofd-
structuur van Nederland (uitbreiding van de 
welbekende Randstad tot Bandstad), maar 
vormen geen stedelijk netwerk in econo-
mische zin. Er is sprake van een stedelijk 
economisch netwerk wanneer bedrijven de A2 
zone zouden gebruiken als een ruimtelijk 
kader voor de samenwerking met andere 
bedrijven, instellingen en overheden. Dit is 
vooralsnog niet het geval. De onderbouwing 
van deze stelling is tot nu toe minder goed uit 
de verf gekomen, omdat de relaties tussen 
bedrijven onvoldoende is gemeten. Vandaar 
dat behoefte is aan nader onderzoek. 
 
Het onderzoek draagt bij aan de Gebieds-
agenda Brabant. Deze agenda bevat drie 
projecten, waarbij de A2 wordt opgevat als 
economische ontwikkelingsas, als ruimtelijke 
structuur en als vervoersas. Dit onderzoek 

past in de eerstgenoemde benadering van de 
A2. De gemeente Eindhoven is initiatiefnemer 
van dit project en is dan ook de opdrachtgever 
van dit onderzoek.  
 
De opdrachtgever heeft de volgende vragen: 
 
1. Is er complementariteit tussen de beleids-

matig interessante, sterke en eventueel 
opkomende bedrijvenclusters in de vijf 
stadsregio’s langs de A2? 

 
2. Is er sprake van wederzijdse relaties 

tussen bedrijven die behoren tot die 
clusters, vooral tussen bedrijven in de 
Metropoolregio Amsterdam en de Brain-
portregio Eindhoven? 

 
3. Vormt de A2 een stedelijk economisch 

netwerk voor de bedrijven die behoren 
tot de beleidsmatig interessante clusters 
in de Brainportregio Eindhoven? 

 
Clusters zijn daarbij opgevat als ’pieken’ van 
bedrijven die van nationaal belang zijn. Bij de 
selectie van de clusters is aangesloten op 
clusters die door de Metropoolregio Amster-
dam en de Brainportregio Eindhoven zelf zijn 
aangegeven. De clusters zijn dus beleidsmatig 
bepaald. De inventarisatie leverde de volgen-
de lijst van te onderzoeken clusters op: 
 

 High Tech  

 ICT 

 Design  

 Food 

 Automotive 

 Life Tec 

 Energy 

 KIBS  

 Media  

 Finance  
 
Het onderzoek is gebaseerd op analyses van 
LISA-data en interviews bij bedrijven in beide 
regio’s. LISA-data zijn gebruikt om de 
specialisatie van de vijf stadsregio’s op elk van 
de clusters tot uitdrukking te brengen. Voor 
elk van de clusters is een Top 25 van grootste 
bedrijven in de A2 zone samengesteld, waar-
voor via website analyse het vestigingen-
netwerk in beeld is gebracht. Bovendien zijn 
de data gebruikt als populatie waaruit een 
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steekproef is getrokken van te onderzoeken 
bedrijven. Er is ook met regionale experts 
gepraat om de meest interessante bedrijven 
te selecteren. Voor deze bedrijven zijn de 
netwerken in kaart gebracht.  
 
 
1.2 Eerder onderzoek 
 
De A2 zone is door Louter in de Economische 
Hittekaart van Nederland (2002) prominent 
groeigebied op de kaart gezet. De zone stond 
qua groei (van de werkgelegenheid in de 
stuwende bedrijvigheid) en dichtheid (aantal 
arbeidsplaatsen per duizend inwoners in de 
potentiële beroepsbevolking) aan de top van 
Nederland. Sommigen spraken toen over de 
A2 als de economische slagader van 
Nederland. Later is dat beeld enigszins 
genuanceerd.  
 
Zo bleek de economische groei in de A2 zone 
conjunctuurgevoelig te zijn. Het onderzoek 
‘Samenhang en Dynamiek’ (TNO 2005) stelde 
vast dat in het begin van de eenentwintigste 
eeuw de meeste extra groei van de 
werkgelegenheid in de A2 zone uit de periode 
daarvoor al weer was verdampt. Vooral in het 
zuidelijke deel (de regio’s Eindhoven en 
Maastricht) bleef de groei achter bij het 
nationale gemiddelde. De groeiverschillen 
tussen de regio’s werden voor een belangrijk 
deel bepaald door verschillen in sectorale 
samenstelling. In de stadsregio’s Amsterdam 
en Utrecht zorgden de financiële en zakelijke 
diensten voor aanhoudende extra groei, 
terwijl het afvlakken van de groei in de regio’s 
Eindhoven en Maastricht bepaald werd door 
de stijgende productiviteit in de industrie. De 
regio Den Bosch nam een tussenpositie in, 
zowel qua groei als sectorstructuur.  
 
Volgens de onderzoekers van TNO functio-
neert de A2 onvoldoende als economische 
ontwikkelingsas. Om voor dit predicaat in 
aanmerking te komen, moeten de verkeers-
kundige voordelen van de A2 leiden tot 
intensieve bedrijfsrelaties als gevolg van de 
complementaire sectorstructuur van de 
stadsregio’s. Een economische ontwikkelings-
as is opgebouwd uit regio’s die zich elk op 
bepaalde bedrijfsactiviteiten specialiseren, 
met als collectief effect dat de ontwikkelingsas 
als geheel economisch beter presteert. De 
modelberekeningen van de onderzoekers van 
TNO, met intermediaire leveringen, zakelijke 
verplaatsingen, goederenvervoer en partner-

schap in innovatietrajecten als belangrijkste 
indicatoren, laten zien dat de bedrijfsrelaties 
in de A2 zone niet of nauwelijks intensiever 
zijn dan elders in Nederland en dat de meeste 
relaties zich binnen de afzonderlijke regio’s 
afspelen en niet tussen de regio’s. Vandaar 
dat volgens het TNO-onderzoek beter 
gesproken kan worden van een kralensnoer 
van regio’s dan van een ontwikkelingsas.  
 
Tordoir (2009) maakt daarbij twee kant-
tekeningen. Ten eerste gaat het volgens hem 
niet alleen om volume, maar ook om kwaliteit. 
Dat de economische interacties over grotere 
afstand (= tussen de stadsregio’s) in volume 
beperkter zijn dan over korte afstand (= 
binnen de stadsregio’s) zegt volgens hem niet 
zo veel, wanneer men zich bedenkt dat  het 
aandeel van relaties tussen specialistische en 
hoogwaardige activiteiten tussen de regio’s 
relatief hoog is. Juist deze specialistische en 
hoogwaardige activiteiten bepalen de econo-
mische dynamiek en agglomeratiewerking van 
de stadsregio’s langs de A2. Deze opmerking is 
aanleiding om vooral naar de kennisrelaties 
van bedrijven te onderzoeken. De tweede 
kanttekening van Tordoir betreft de 
precisering van de vestigingslocaties van 
bedrijven. Aan de hand van gewogen 
vervoersverdelingen (autoverkeer gewogen 
naar inwonertal van bestemmingsgebieden) 
laat hij zien dat bedrijven die gevestigd zijn in 
locaties die direct grenzen aan de A2 ook een 
sterke samenhang in mobiliteit over lange 
afstand (= tussen de regio’s) vertonen. Dit 
geldt overigens ook voor de centrale delen 
van de stadsregio’s, vanwege de structu-
rerende werking van de treinverbindingen. De 
bedrijfslocaties langs de A2 hebben volgens 
Tordoir een belangrijke schakelfunctie binnen 
de A2 zone. Zij zijn in de uitdijende stads-
regio’s goed ontsloten vestigingsplaatsen voor 
bedrijven met relatief veel interregionale 
relaties. Daarbij moet men denken aan de 
Zuidas in de Amsterdamse regio, Papendorp in 
de Utrechtse regio, de A2 Avenue in de 
Bossche regio en de gebiedsontwikkeling bij 
de Airports van Eindhoven en Maastricht. 
Tordoir meent dat veel van de bedrijven op 
deze locaties nationale en internationale afzet 
en kennisrelaties met andere bedrijven en 
instellingen onderhouden. In dit onderzoek 
gaan we in de Brainport Eindhoven na of zich 
op deze locaties specifieke clusters bevinden 
en of de bijbehorende bedrijven inderdaad 
relatief vaker deel uitmaken van boven-
regionale bedrijfsnetwerken.  
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Dit onderzoek richt zich op kennisrelaties 
tussen bedrijven. Bij kennis wordt vaak een 
onderscheid gemaakt tussen gecodificeerde 
kennis (kennis die schriftelijk is neergelegd) en 
intuïtieve kennis (kennis die mondeling wordt 
overgedragen). De ruimtelijke betekenis van 
beide soorten kennis verschilt. De uitwisseling 
van gecodificeerde kennis kan gemakkelijk op 
grotere afstand plaatsvinden (denk aan 
internet), terwijl voor de uitwisseling van 
intuïtieve persoonlijke ontmoeting (face-to-
face) wezenlijk blijft voor het succes van de 
uitwisseling. De rol van de vestigingsplaats is 
daarom anders al naar gelang de aard van de 
kennis waarmee bedrijven bezig zijn. Wij 
zullen dit punt meenemen bij de analyse van 
de kennisnetwerken van de bedrijven.  
 
De rol van de A2 als kennisas of kenniscorridor 
is verder onderzocht door het Ruimtelijk 
Planbureau (van Oort & Raspe 2005). 
Aanleiding voor de studie was de koppeling 
die werd gelegd tussen de door het 
toenmalige ministerie van Economische Zaken 
bepleite stimulering van regionale clusters van 
kansrijke bedrijven (Nota Pieken in de Delta 
2004) en de door het ministerie van VROM 
gewenste aanleg van hoofdverbindingsassen 
(Nota Ruimte 2004). De A2 als verbinding 
tussen de pieken in de Noordvleugel van de 
Randstad (de stadsregio’s Amsterdam en 
Utrecht) en de pieken in Zuidoost Nederland 
(de stadsregio’s Den Bosch, Eindhoven en 
Maastricht) zou van bijzondere economische 
betekenis zijn.  
 
Van Oort en Raspe (2005) hebben de 
kennisintensiteit van de regio’s gemeten aan 
de hand van ‘kenniswerkers, ‘innovatie’ en 
‘R&D’. Zij concluderen dat de A2 zone geen 
aaneengesloten gebied is en dat overal langs 
de A2 alle drie indicatoren hoog scoren. Wel 
zijn beide noordelijke stadsregio’s meer 
gespecialiseerd op kenniswerkers en inno-
vatie, en de drie zuidelijke stadsregio’s op 
R&D. Bovendien bevinden zich de kennis-
werkers vooral in de centrale delen van de 
stadsregio’s en minder langs de A2. Van Oort 
en Raspe (2005) spreken evenals de TNO-
onderzoekers (2005) van een kralensnoer, in 
hun geval van kennisintensieve steden.  
 
Van Oort en Raspe (2005) relativeren de 
speciale functie van de A2 door erop te wijzen 
dat de kennisintensiteit in de gebieden langs 
de A4 en de A12 niet onder doet voor die 
langs de A2. De naamgeving van de A2 tot 

nationale kennisas is volgens hen arbitrair, 
wellicht misplaatst. Zij verwerpen in ieder 
geval het idee van de A2 als kennisas of 
kenniscorridor. Er blijkt geen bovenmatige 
kennisprestatie te worden geleverd door de 
bedrijven langs de A2, niet als kennisas (dicht 
bij de snelweg) noch als corridor (een bredere 
zone). De A2 zone heeft weliswaar een hoge 
kennisintensiteit (evenals de A4 en A12 zone), 
maar de A2 op zich biedt volgens van Oort en 
Raspe geen verklaring voor extra kennis-
intensiteit. Het is volgens hen bovendien de 
vraag of de bedrijven in de sterk op R&D 
kennis gebaseerde Brainportregio Eindhoven 
relaties onderhouden met bedrijven in de op 
kennisdiensten gespecialiseerde stadsregio’s 
in de Noordvleugel (Amsterdam en Utrecht). 
Zij hebben dit echter verder niet onderzocht. 
Dat doen wij in dit onderzoek wel, aan de 
hand van het vestigingennetwerk van grote 
bedrijven (connectiviteit) en interviews van 
bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam en 
de Bainportregio Eindhoven (kennisnetwer-
ken).  
 
In de RPB studie ‘Economische netwerken in 
de regio’ (2006) worden bedrijfsnetwerken 
onderzocht in onder meer de stadsregio’s 
Amsterdam en Eindhoven. Eén van de 
conclusies van dit onderzoek is dat tweederde 
van de onderzochte bedrijfsrelaties (inkoop, 
afzet, arbeid en kennis) zich uitstrekt over de 
grenzen heen van de regio waar het bedrijf is 
gevestigd. Dat geldt voor de regio Amsterdam 
meer dan voor de regio Eindhoven. Bedrijven 
in de regio Eindhoven blijken daarnaast veel 
relaties te hebben met bedrijven, instellingen 
en klanten in de regio (en stad) Amsterdam. 
Deze relaties zijn doorgaans intensiever dan 
met bedrijven in België, zoals in Leuven, en 
Duitsland, zoals in Aken. Niettemin hechten 
bedrijven in de regio Eindhoven de meeste 
waarde aan netwerken met bedrijven in de 
eigen vestigingsregio. Dit geldt voor bedrijven 
in de regio Eindhoven sterker dan in de regio 
Amsterdam.  
 
Het eerder genoemde TNO rapport (2005), 
concludeert dat de relaties binnen de eigen 
regio van groot belang zijn voor de waardering 
van de vestigingsregio. Niettemin blijkt uit het 
RPB onderzoek over economische netwerken 
dat bedrijven ook veel relaties hebben over de 
grenzen van de regio heen. Clusters en 
netwerken zijn wellicht beide van belang bij 
de beoordeling van de vestigingsplaats. 
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Vanwege geplande verstedelijking in de 
komende twee decennia (75.000 woningen, 3 
miljoen m2 kantoren en 1.200 ha. bedrijven-
terreinen in locaties die min of meer direct 
ontsloten zijn door de A2) kan volgens Tordoir 
(2010) worden verwacht dat de ruimtelijk 
economische samenhang langs de A2 toe-
neemt. De A2 locaties zullen volgens hem hun 
regionale schakelfunctie waarmaken. Tordoir 
beveelt aan de efficiency van de economische 
samenhang in de A2 zone te optimaliseren. De 
toename van verkeerstromen, die hier het 
gevolg van zal zijn, moet volgens hem via 
duurzame ingrepen worden georganiseerd. 
Het beleid van de steden en stadsregio’s langs 
de A2 zou daarvoor beter op elkaar moeten 
worden afgestemd. Voor het onderhavige 
onderzoek is de vraag relevant over welke 
bedrijfsrelaties we het dan hebben. Gaat het 
bijvoorbeeld om zakelijke netwerken 
(toelevering, afzet) of om kennisnetwerken? 
En vormt de A2 zone voor dergelijke 
bedrijfsrelaties een relevant ruimtelijk kader?  
 
Vanuit het perspectief van bedrijfsrelaties is 
het lastig om de uitkomsten van de verschil-
lende eerder verrichte onderzoeken te 
vergelijken. Er worden immers verschillende 
soorten relaties onderzocht. Soms gaat het 
over woon-werk relaties, soms over ‘business 
to business’ relaties. Soms gaat het over 
vervoerstromen, soms over uitwisseling van 
kennis. Wel stemmen de uitkomsten van de 
onderzoeken in algemene zin overeen, 
namelijk dat de vervoerscapaciteit van de A2 
heeft geleid tot intensieve bedrijfsrelaties op 
markten van toelevering, afzet en kennis, 
maar dat dit op zich een onvoldoende reden 
om de A2 zone te typeren als economische 
ontwikkelingsas of corridor.   
 
In dit onderzoek benaderen we dit onderwerp 
vanuit de optiek van clustering van bedrijven. 
Clusters zijn concentraties van bedrijven die 
iets met elkaar hebben. Dat ‘iets met elkaar 
hebben’ kan verschillende vormen aannemen, 
zowel inhoudelijk (zakelijke relaties of 
kennisrelaties) als ruimtelijk (binnen de 
stadsregio’s, tussen de stadsregio’s, nationaal, 
internationaal). Anders dan in het TNO 
onderzoek (2005) hanteren we bij het in kaart 
brengen van de economische specialisaties 
van de vijf stadsregio’s langs de A2 geen breed 
samengestelde bedrijfstakken, maar stellen 
we vooraf clusters samen van relationeel 
(verticaal, horizontaal en diagonaal) 
samenhangende bedrijfsactiviteiten. Deze 

clusters stemmen overeen met de in het 
bestaande beleid van de stadsregio’s 
Amsterdam en Eindhoven benoemde top-
sectoren. Aan de hand van de tien gekozen 
clusters gaan we na in hoeverre er sprake is 
van economische specialisaties van de vijf 
stadsregio’s langs de A2. We onderzoeken in 
welke mate bedrijven die behoren tot de 
clusters geconcentreerd voorkomen in loca-
ties die direct gelegen zijn aan de A2 (= de A2 
als economische as).  
 
Via interviews bij bedrijven zijn de relaties 
tussen bedrijven onderzocht. Alleen via 
onderzoek bij de bedrijven zelf kan daarover 
duidelijkheid worden verkregen, want niet 
steden maar bedrijven onderhouden econo-
mische relaties, zoals Tordoir (2009) terecht 
opmerkt. Daarbij is een onderscheid gemaakt 
tussen zakelijk (toelevering, afzet) en kennis 
gerelateerde netwerken van bedrijven. Via 
deze netwerkmethodiek gaan we na of de A2 
fungeert als een kennisas of kenniscorridor 
(vgl. met het genoemde RPB onderzoek).  
 
Tordoir (2009) stelt dat het verband tussen 
regionaal economische specialisaties en 
relaties tussen bedrijven in eerste instantie 
beantwoord moet worden door geclusterde 
bedrijven. Pas in tweede instantie gaat het om 
functionele relaties tussen steden of stads-
gewesten. Wij richten ons in dit onderzoek op 
de relaties tussen bedrijven die deel uitmaken 
van regionale clusters. We meten de 
connectiviteit tussen de stadsregio’s via het 
vestigingennetwerk van de 25 grootste 
bedrijven per cluster. Op basis van interviews 
bij bedrijven brengen we daarna in kaart wat 
bedrijven in de stadsregio Amsterdam hebben 
met bedrijven in de stadsregio Eindhoven en 
vice versa. De nadruk ligt op de kennisrelaties 
tussen bedrijven. Verondersteld is dat zij door 
de uitbreiding van de A2 beter toegang 
hebben tot elkaars regionale markten en 
daarmee tot grotere en meer gediversifieerde 
markten voor afzet, toeleveringen, arbeid en 
kennis en dat dit hun bedrijfsprestatie positief 
beïnvloedt. Deze veronderstelling wordt in dit 
onderzoek getest. 
 
 
1.3 Clusters & netwerken 
 
Het ruimtelijk economische beleid in Zuidoost 
Nederland gaat ervan uit dat de internationale 
concurrentiekracht van bedrijven in top-
sectoren bepaald wordt doordat ze deel 
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uitmaken van clusters (Brainport 2020, p. 20). 
Zuidoost Nederland zet in op de topsectoren 
High Tech Systemen, Chemicals en Life Tec, en 
de opkomende sectoren, ‘smart mobility’, 
‘smart materials’, ‘homecare’, ‘solar’, 
‘industrial design’ en ‘food & technology’.  
 
Clusters worden door regionale beleidsmakers 
een grote betekenis toegedacht. Zo zouden 
clusters goed internationaal herkenbaar zijn. 
Weinig mensen hebben nog nooit gehoord 
van Silicon Valley. Zo trekken bestaande 
clusters nieuwe bedrijven aan. Ook in de 
meeste A2 stadsregio’s gaan beleidsmakers 
ervan uit dat de economische kracht van de 
regio in sterke mate bepaald wordt door 
bepaalde clusters. Overigens zonder dat altijd 
duidelijk hoe clustering van invloed is op de 
beoogde economische kracht van de regio. 
Het gaat namelijk bij die kracht om zowel 
concentraties (clusters) als om relaties 
(netwerken). Allen concentratie van bedrijven 
is dus een onvoldoende oorzaak van de 
beoogde economische groeikracht. Voordelen 
van clustering houden verband met voordelen 
van nabijheid (concentratie) en voordelen van 
bereikbaarheid (relatie). Bovendien is niet 
altijd duidelijk welke activiteiten wel en welke 
niet tot de clusters behoren. 
 
Clusters zijn ruimtelijke concentraties van 
gerelateerde bedrijven en instellingen, die 
niet noodzakelijkerwijs met elkaar samen-
werken. Bedrijven halen in een cluster externe 
voordelen uit hun vestigingsregio door de 
beschikbaarheid van gespecialiseerde arbeids-
krachten en ondersteunende diensten en door 
de gemakkelijke uitwisseling van informatie 
en kennis. Wanneer er sprake is van 
toelevering en uitbesteding levert clustering 
mogelijk kostenbesparing op, vooral door 
middel van besparingen op transportkosten 
en transactiekosten. Een ander cluster-
voordeel betreft de regionale nabijheid van 
instellingen en overheden. Hierin herkent men 
het Triple Helix begrip, zoals dat ook in de 
Brainportregio Eindhoven wordt gebruikt. 
 
Naast kostenvoordelen leveren clusters 
opbrengstvoordelen op. De dichtheid, variatie 
en kennis van bedrijven in clusters vormen 
mogelijk een voedingsbodem voor samenwer- 
king tussen bedrijven. Men spreekt wel van 
leerregio’s. 
 
Samenwerking op kennisgebied markeert de 
conceptuele overgang tussen clusters en 

netwerken. Netwerken hebben betrekking op 
samenwerking van bedrijven en instellingen. 
Die samenwerking kan louter zakelijk van aard 
zijn (= geldelijke overdracht van eigendoms-
rechten oftewel een markttransactie) of het 
uitwisselen van kennis betreffen (= kennis-
spillovers). Beide vormen van samenwerken 
kunnen natuurlijk ook samengaan. Samen-
werking is dus het kernwoord bij netwerken. 
Die samenwerking moet georganiseerd 
worden, want samenwerken gaat niet vanzelf. 
Voor samenwerken moet bovendien een 
reden zijn. Redenen zoals het delen van 
risico’s, het benutten van flexibiliteit en het 
ontwikkelen van innovaties. Daar staan 
nadelen tegenover, zoals een te grote 
afhankelijkheid door de afstemming op 
elkaars specifieke investeringen, het mogelijk 
weglekken van strategische kennis en de 
onzekerheid over het welslagen van de 
samenwerking. Netwerken in een cluster van 
bedrijven liggen minder voor de hand dan 
vaak wordt gedacht. Bovendien hebben veel 
netwerken een schaal die uitstijgt boven die 
van de vestigingsregio. Het gebruik in de 
regionale planning om beide begrippen samen 
te laten vallen, komt de verklaring van wat in 
de regio plaatsvindt niet ten goede. Vandaar 
dat we het conceptuele onderscheid maken 
tussen clusters en netwerken.  
 
Het gaat bij clusters om voordelen van 
nabijheid en bij netwerken om voordelen van 
bereikbaarheid. Beide begrippen staan voor 
verschillende verklaringen van de econo-
mische groei in stadsregio’s. Nabijheidvoorde-
len hebben betrekking op de aanwezigheid in 
een regio van (productie)factoren en van 
actoren (toeleveranciers, klanten, onderwijs 
en kennisinstellingen, overheden). Bereikbaar-
heidsvoordelen hebben betrekking op de 
wederzijdse samenwerking ten behoeve van 
de totstandkoming van innovatie. Dit zijn niet 
noodzakelijkerwijs bedrijven die in dezelfde 
regio gevestigd zijn. 
 
Als er in een cluster tussen bedrijven wordt 
samengewerkt, gaat het vaak om uitwisseling 
van fijnkorrelige en persoonsgebonden kennis 
(‘tacit knowledge’; de eerder genoemde 
intuïtieve kennis). Dit zijn vaak sociale 
netwerken die een grote mate van ‘local buzz’ 
bevatten. Meestal wordt de voor de 
samenwerking noodzakelijke kennis echter 
van buiten de regio gehaald. Kennis komt 
immers overal in de wereld voor en is elders 
vaak minder bekend. De combinatie van 
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bekende kennis (van binnen) en nieuwe 
kennis (van buiten) heeft grote waarde voor 
de mate van innovaties. De kenniseconomie is 
daarom bij uitstek een mondiale economie.  
 
Bij samenwerking tussen bedrijven onderling 
en met kennisinstellingen speelt de cognitieve 
afstemming een grote rol, dat wil zeggen de 
mate van overeenstemming in kennisvelden 
tussen de partners met wie wordt 
samengewerkt. Cognitief nabije partners 
bevinden zich vaak buiten de eigen regio. 
land.  Kennisintensieve bedrijven geven de 
voorkeur aan (inter)nationale netwerken 
vanwege de specifieke maar complementaire 
kennis van de ‘preferred partners’. Een te 
korte cognitieve afstand levert bedrijven te 
weinig nieuws op, een te grote cognitieve 
afstand te veel onbegrip en desinformatie. Het 
gaat erom in kennisnetwerken de juiste 
cognitieve afstand tot elkaar te bepalen. Veel 
innovatieve bedrijven halen informatie en 
kennis van buiten de regio. De vraag is of de 
A2 zone daarvoor een voor de hand liggend 
ruimtelijk economisch kader is.  
 
Voor veel innovatieve bedrijven zijn 
zogeheten ‘global pipelines’ belangrijker dan 
samenwerking met andere bedrijven binnen 
het vestigingsland. De regionale en stedelijke 
overheid heeft hierbij een enigszins andere 
optiek. Vanuit de stadsregio bezien is het zaak 
om dat wat  (inter)nationaal bekend is te 
verbinden met wat in de regio nog niet weet. 
‘Global pipelines’ moeten worden verknoopt 
met ‘local buzz’. Overheden hebben daarom 
samen met het regionale bedrijfsleven en de 
aanwezige kennisinstellingen, een belangrijke 
scharnierfunctie om interregionale netwerken 
en lokale clusters met elkaar te verbinden. 
Soms, zoals in het geval van Brainport 
Development, worden daarvoor aparte 
organisaties opgericht. 
 
Het clusterbegrip staat in dit onderzoek 
centraal, in tweeërlei zin. Ten eerste bij de 
vraag of de clusters in de vijf stadsregio’s een 
complementaire specialisatie kennen. Ten 
tweede bij de vraag of de clusters 
geconcentreerd voorkomen langs de A2 (as of 
corridor). Het netwerkbegrip staat centraal bij 
de vraag of de eventueel specialisaties op 
bepaalde clusters betekent dat er zakelijke en 
kennisrelaties zijn ontstaan tussen de 
stadsregio’s. Zo is het de vraag of er relaties 
bestaan tussen de creatieve en innovatieve 
dienstenclusters in het noordelijke deel van de 

A2 zone (Amsterdam, Utrecht) en de 
hoogtechnologische clusters in het zuidelijke 
deel (Eindhoven, Maastricht). Daarbij is het 
relevant om naar alternatieve regionale 
oriëntatiepunten van samenwerking tussen 
bedrijven te kijken, zoals op nationale schaal 
naar de mainport van de Rotterdamse haven 
(vooral voor zakelijke relaties als toelevering 
en afzet) en met de kenniscentra rond de 
technische universiteiten in Delft en Enschede 
(vooral voor kennisrelaties) en op 
internationale schaal naar relaties met de 
mainport Schiphol (internationaal personen-
vervoer) en met Leuven en Aken in ELAt 
verband (te bereiken met auto of trein).  
 
 

Global Pipelines – kennisnetwerk via Schiphol 

 
 
 
1.4 Clusters & regio’s 
 
In dit onderzoek gaan we na in welke mate er 
sprake van zakelijke en kennisnetwerken voor 
bedrijven die deel uitmaken van de bedrijven-
clusters in de stadsregio’s langs de A2. Meer 
specifiek onderzoeken we de netwerken 
tussen bedrijven in de clusters in de stads-
regio’s Amsterdam en Eindhoven. In het 
ruimtelijk economisch beleid van de 
Metropoolregio Amsterdam en van de 
Brainportregio Eindhoven zijn bepaalde 
clusters genoemd. Soms gaat het in beide 
stadsregio’s over dezelfde clusters, soms over 
verschillende. 
 
Bij het door het beleid gekozen clusters in 
Metropoolregio Amsterdam zijn we uitgegaan 
van de door de SADC in het kader van de REVS 
2009-2030 benoemde clusters. Deze indeling 
kan afwijken van de bijvoorbeeld door de 
gemeente Amsterdam gehanteerde clusters. 
De keuze is gebaseerd op het onderzoek ‘The 
Amsterdam Family of Clusters’ (Atzema, 
Goorts & De Groot, 2011), waaraan de in het 
onderhavige opgenomen interviews met de 
Amsterdamse bedrijven is ontleend (zie 
hoofdstuk 3 van dit rapport).  
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Het gaat in de Metropoolregio Amsterdam om 
de volgende elf clusters: 
 

 Aerospace: 
Logistiek/onderhoud/reparatie 

 Perishables: 
Distributie/handel/productie 

 ICT:  
Onderzoek/ontwikkeling/ verkoop/ 
(hoofd)kantoren 

 Finance:  
diensten/hoofdkantoren/ backoffices 

 Media:  
Ontwikkeling/verkoop 

 Design/fashion: 
Ontwerp/branding/verkoop/ 
distributie 

 Tourism: 
Leisure, cultuur, congressen 

 Knowledge Intensive Business 
Services (KIBS):  
Consultants/juridisch/ 
organisatie/marketing 

 Hightech: 
Distributie/(hoofd)kantoren 

 Life sciences:  
Onderzoek/ontwikkeling/ 
productie/distributie 

 Food: veiling/distributie/ handel 
 
De geselecteerde clusters in de Brainport-
regio Eindhoven zijn bepaald door de 
gemeente Eindhoven. Het betreft een 
specificatie van de drie topclusters waarop de 
de Brainport zich richt (high tech systems, 
chemie en Life Tec) en enkele clusters in 
ontwikkeling (smart mobility, smart materials, 
homecare, solar energy, industrial design, 
food & technology). Het cluster chemie is 
buiten beschouwing gelaten. Het gaat in de 
Brainportregio Eindhoven om de volgende 
clusters: 
 

 High Tech: 
onderzoek/ontwikkeling/productie 

 ICT: 
onderzoek/ontwikkeling/ 
productie/verkoop 

 Food: productie/veiling/machines/ 
onderzoek/ontwikkeling/handel  

 Automotive: ontwikkeling/productie/ 
Reparatie 

 Life Tec: 
Onderzoek/ontwikkeling/ 
productie, distributie 

 Design/fashion: 
ontwerp/branding/productie/ 
distributie/verkoop 

 Energy: 
Onderzoek/ontwikkeling/ 
productie/distributie 

 

Alle zeven door de gemeente Eindhoven 
genoemde clusters zijn in het onderzoek 
opgenomen. In de Metropoolregio Amster-
dam zijn enkele specifieke clusters buiten 
beschouwing gelaten (aerospace, perishables, 
tourism). In afstemming met de opdracht-
gever is uiteindelijk gekozen voor de volgende 
clusters:  
 

 High Tech  

 ICT 

 Design  

 Food 

 Automotive 

 Life Sciences 

 Energy 

 KIBS  

 Media  

 Finance  
 
Voor deze tien clusters zal de regionaal 
economische specialisatie in de A2 corridor in 
kaart worden gebracht. Daarbij is uitgegaan 
van vijf stadsregio’s, die overigens in 
geografische zin ruim geïnterpreteerd zijn. De 
stadsregio Amsterdam bestaat uit de 
metropoolregio (MRA) minus Lelystad. De 
stadsregio Utrecht beslaat de gehele 
provincie. Aan de stadsregio Den Bosch zijn 
enkele gemeenten in het Gelderse 
Rivierengebied toegevoegd. De Brainportregio 
Eindhoven (BRE) is uitgebreid met enkele 
gemeenten in Zuidoost Brabant en Midden 
Limburg. De stadsregio Maastricht omvat de 
gehele Corop-regio Zuid-Limburg.  
 
De gegevens over het aantal bedrijven en de 
werkgelegenheid zijn ontleend aan het 
landelijk dekkende LISA databestand. Dit 
bestand bevat informatie per bedrijf. De 
bedrijven zijn ingedeeld op basis van de 
zogeheten standaard bedrijfsindeling (SBI). De 
clusters zijn geoperationaliseerd conform de 
SBI-indeling. Daarvoor is per cluster een 
waardesysteem opgesteld. Dit betreft de 
verzameling bedrijfstakken die via de externe 
organisatie van bedrijven gerelateerd zijn aan 
de kernactiviteiten van het cluster. Het gaat 
dus om bedrijfsklassen die via verticale 
relaties in de bedrijfskolom (opwaarts en 
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neerwaarts) en diagonale relaties (ondersteu-
nende diensten) en verbonden zijn met de 
kernactiviteiten van het cluster. De zodoende 
samengestelde SBI-klassen vormen samen 
met de kernactiviteiten gezamenlijk het 
cluster. Met behulp van LISA-gegevens over 
bedrijvigheid is vervolgens de omvang van de 
clusters per regio berekend. Op basis van LISA-
gegevens is verder voor ieder van de vijf 
regio’s de mate van concentratie in kaart 
gebracht op basis van locatiequotiënten. Dit is 
gedaan voor zowel het aantal bedrijven als het 
aantal banen in 2010. Binnen de vijf regio’s is 
bovendien een onderscheid gemaakt naar 
gemeenten, en binnen de stadsregio 
Eindhoven naar postcodegebied. Zo kan op 
verschillende geografische schaal de mate van 
concentratie worden belicht. 
 
Tussen clusters doen zich naast verschillen in 
mate van concentratie ook verschillen voor in 
functies van de bedrijven (bijvoorbeeld 
hoofdkantoor, marketing & sales, productie, 
distributie R&D enz.). De LISA-gegevens geven 
geen informatie over de functies van een 
bedrijf, wel over de werkgelegenheid. Op 
basis van het aantal banen zijn de grootste 25 
bedrijven per cluster bepaald. Vervolgens is 
voor deze bedrijven via analyses van websites 
het vestigingennetwerk in beeld gebracht. Dit 
is gedaan om de connectiviteit van de vijf 
stadsregio’s in beeld te brengen. Dit is een 
relatief nieuwe methode die stamt uit de 
zogeheten ‘world city’ benadering (Taylor 
2004). Daarbij worden steden gerangschikt al 
naar gelang zij in staat zijn om vestigingen van 
grote kennisintensieve ondernemingen aan 
zich te binden. Meestal geeft men aan elke 
vestiging een bepaalde waarde (bijvoorbeeld 
de waarde 1 voor een vestiging zonder 
bijzondere functies en de waarde 5 voor een 
hoofdkantoor). Door deze waarden per stad 
op te tellen ontstaat een rangorde van 
(wereld)steden. Men kan de methode ook 
gebruiken om het policentrische karakter van 
stedelijke netwerken tot uitdrukking te 
brengen. Dit is bijvoorbeeld door Lambregts 
(2009) gedaan voor de Randstad. Hij richt zich 
daarbij op het vestigingennetwerk van grote 
kennisintensieve ondernemingen in de zoge-
heten ‘advanced producer services’ (APS) of 
‘Knowledge Intensive Business Services’ 
(KIBS). Deze grote ondernemingen met 
verschillende vestigingen worden opgevat als 
actoren die via hun vestigingen steden met 
elkaar verbinden. Onze analyse heeft 
betrekking op niet alleen de KIBS, maar op de 

grote bedrijven in alle tien clusters. Alle 
clusters in dit onderzoek kunnen immers als 
kennisintensief worden gekenschetst. We zien 
af van de waardering per vestiging en maken 
alleen onderscheid tussen hoofdvestiging en 
nevenvestiging. Het gaat ons niet in eerste 
instantie om een gedetailleerde rangorde van 
de vijf stadsregio’s, maar om de mate van 
connectiviteit tussen de vijf regio’s op basis 
van het vestigingennetwerk van 
kennisintensieve bedrijven. 
 
Het derde deel van het onderzoek betreft de 
aard en intensiteit van zakelijke en 
kennisrelaties tussen bedrijven die gevestigd 
zijn in de Metropoolregio Amsterdam en die in 
de Brainportregio Eindhoven. Op basis van 
gesprekken met lokale en sectordeskundigen 
zijn ‘leidende bedrijven’

1
 geïdentificeerd. Per 

cluster gaat het om semi-gestructureerde, 
mondelinge interviews bij maximaal tien 
leidende bedrijven of instellingen. Binnen de 
‘leidende bedrijven’ zijn diepte-interviews 
afgenomen bij mensen die op strategisch 
niveau werkzaam zijn. De interviews bij 
bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam 
zijn afkomstig uit het onderzoek ‘The 
Amsterdam Family of Clusters’ (Atzema, 
Goorts & De Groot, 2011). Deze interviews zijn 
nogmaals geanalyseerd, maar nu vanuit het 
perspectief van het hebben van relaties met 
bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in 
de stadregio Eindhoven. In de Brainportregio 
Eindhoven zelf zijn maximaal tien gesprekken 
gehouden in elk van de zeven clusters. 
Onderwerp van gesprek is onder meer de 
belangrijkste zakelijke relaties (toelevering en 
uitbesteding) en samenwerkingsrelaties 
(kennis) van het bedrijf. Speciale aandacht 
gaat uit naar de mate waarin commerciële 
toelevering en uitbesteding relaties zich in de 
loop van de tijd ontwikkelen tot samen-
werkingsrelaties op het gebied van innovatie 
en of de gerealiseerde samenwerking leidt tot 
leerprocessen van de eerste of tweede orde 
(exploitatievoordelen respectievelijk 
exploratievoordelen).  

                                           
1
 Dit zijn bedrijven in een cluster die door hun 

grootte, marktpositie, kennis en/of 
ondernemerschap het vermogen en de ‘incentive’ 
hebben om investeringen te doen met positieve 
effecten voor andere bedrijven in het cluster (De 
Langen & Nijdam, 2003). ‘Leidende’ bedrijven zijn 
de trekkers van clusters en voor clustervorming 
cruciaal. Het optimaal stimuleren van 
clustervorming begint dus bij het in kaart brengen 
van hun netwerken en locatiefactoren. 
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Daarnaast staat de ruimtelijke schaal waarop 
met anderen wordt samengewerkt centraal. 
Gaat het om ‘local buzz’ of om ‘global 
pipelines’? En wat is de betekenis van de 
Metropoolregio Amsterdam voor bedrijven en 
kennisinstellingen in de Brainportregio 
Eindhoven, en andersom? Maken hoog-
waardige dienstenbedrijven in de regio 
Amsterdam gebruik van de high tech 
bedrijven in de regio Eindhoven, en 
andersom? Hoe spelen regionale nabijheid en 
cognitieve nabijheid hierbij een rol? 
 
In de interviews is gevraagd naar internatio-
nale netwerken van samenwerking. Bij 
bedrijven die participeren in dergelijke 
netwerken wordt gevraagd wat voor hen het 
belang is van Schiphol als prominente hub in 
het internationale vliegverkeer en van de 

steden Amsterdam en Eindhoven als 
cultuurcentrum en ontmoetingsplaats voor 
het internationale zakelijk en toeristen-
verkeer. In de interviews is ook gevraagd naar 
(de gevolgen van) de verbeterde bereik-
baarheid van de A2 en de spoorverbindingen.  
 
Ten slotte is gekeken naar ‘crossovers’ van 
bedrijvigheid tussen de clusters in de regio 
Eindhoven. Tijdens de interviews is gevraagd 
in welke mate de bedrijven zakelijke en 
kennisrelaties hebben met andere bedrijven 
en kennisinstellingen in andere clusters. Juist 
in de ‘crossovers’ komt de betekenis van de 
stadsregionale context tot uitdrukking, in 
verband met de veronderstelde aanwezige 
kritische massa en verscheidenheid aan 
activiteiten. 

 
Resumé 
 

1. Dit onderzoek gaat over relaties tussen bedrijven in een tiental kennisintensieve 
bedrijvenclusters.  

2. Daarbij wordt gekeken naar zowel zakelijke als kennisrelaties en naar relaties zowel binnen 
als tussen de vijf stadsregio’s langs de A2 (die van Amsterdam, Utrecht, ’s-Hertogenbosch, 
Eindhoven, Maastricht). De nadruk ligt op de bedrijfsrelaties tussen de stadsregio’s 
Amsterdam en Eindhoven. 

3. De economische samenhang langs de A2 wordt gemeten aan de hand van: 
- de complementariteit van de vijf stadsregio’s op basis van de economische 

specialisatie op de tien clusters van bedrijvigheid;   
- de connectiviteit tussen de vijf stadsregio’s op basis van het vestigingennetwerk van 

de vijfentwintig grootste bedrijven per cluster; 
- de mate van kennisnetwerken tussen bedrijven in de stadsregio Amsterdam en de 

stadsregio Eindhoven in elk van de tien clusters.  
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2 Economische Specialisatie in de vijf regio’s  
 
2.1 Samenstelling van de clusters  
 
De operationalisatie van de clusters via SBI-
klassen en LISA-data bepaalt de samenstelling 
van de clusters. Door deze operationalisatie 
zijn de getallen waarmee we werken een 
schatting van de werkelijke omvang van de 
clusters. In de eerste plaats omdat niet alle in 
de clusters voorkomende bedrijfsactiviteiten 
te herleiden zijn tot SBI-klassen. En ten 
tweede omdat er geen zekerheid is dat alle tot 
de bedrijfsklassen behorende bedrijven zijn 
opgenomen in het LISA-bestand. Het is 
volgens ons wel de best mogelijke kwan-
tificering van de bedrijvenclusters.  
 
Een volledig beeld van de samenstelling van 
de clusters wordt pas verkregen als met alle 
mogelijk tot de cluster behorende bedrijven 
zou zijn gesproken en hun bedrijfsactiviteiten 
en hun bedrijfsrelaties gedetailleerd zouden 
zijn geïnventariseerd. Dit is in het kader van 
dit onderzoek onmogelijk vanwege beper-
kingen van tijd en geld. We zijn pragmatisch te 
werk gegaan. 
 
Het opstellen van een waardesysteem is de 
eerste stap voor de bepaling van de 
samenstelling en omvang van de clusters. De 
tweede stap is dat onderdelen van het 
waardesysteem moeten worden herleid tot 
bedrijfsklassen volgens de Standaard Bedrijfs-
Indeling van het CBS (versie 2008). Bijlage 1 
geeft een overzicht welke bedrijfsklassen tot 
welke clusters zijn gerekend. De derde stap is 
dat LISA-data over bedrijven per bedrijfsklasse 
en per ruimtelijke eenheid (stadsregio, 
gemeente, postcodegebied) wordt 
geanalyseerd. Al deze stappen zijn in dit 
onderzoek uitgevoerd. 
 
De beperkingen van de gevolgde methode 
komen meteen naar voren bij het vaststellen 
van de samenstelling van het cluster High 
Tech. Het cluster High Tech heeft namelijk 
betrekking op een breed spectrum van 
bedrijfsactiviteiten, die met elkaar gemeen 
hebben dat de R&D intensiteit hoog is, dat er 
gewerkt wordt met technologisch geavan-
ceerde processen en dat er ingewikkeld 
samengestelde producten worden gemaakt. 
Het gaat in dit cluster in het merendeel om 
industriële activiteiten, maar het is onmogelijk  
 

 
om bedrijfsklassen en bedrijven te selecteren 
op het feit of zij al of niet hoog technologisch  
van aard zijn. Daarvoor zouden gegevens per 
bedrijf beschikbaar moeten zijn over 
bijvoorbeeld de R&D investeringen. Die 
gegevens zijn niet beschikbaar. Daarom zijn 
voor het cluster High Tech bedrijfsklassen 
geselecteerd van bedrijven die in de metaal, 
machine en elektrotechnische sectoren zich 
bezig houden met de vervaardiging van 
apparaten, gereedschap en kapitaalgoederen.  
 
De bedrijfsklassen met betrekking tot de 
vervaardiging van voertuigen zijn samen-
genomen in het cluster Automotive. Het 
cluster Life Tec bestaat voornamelijk uit 
farmaceutische en medisch technologische 
bedrijven. Bij het Food cluster is de land- en 
tuinbouw buiten beschouwing gelaten. Wel 
zijn de voedselverwerkende productie, de 
toeleverende machine industrie, veilingen, 
keuringen en biotechnologische onderzoeks-
instellingen meegenomen. Het cluster Energy 
bevat bedrijven die zich bezig houden met de 
productie en distributie van elektriciteit en 
gasvormige brandstoffen.  
 
De overige vijf clusters hebben meer ‘service’ 
karakter. Het cluster Knowledge Intensive 
Business Services (KIBS) omvat advocatuur, 
accountancy, management adviesbureaus, 
reclame bureaus en markt- en opiniebureaus. 
Bedrijven in deze klassen opereren weliswaar 
op verschillende markten maar komen 
overeen wat betreft het belang van 
kenniscompetentie en hun ondersteunende 
rol voor andere bedrijven (‘producer 
services’). Bovendien komt het steeds vaker 
voor dat grote bedrijven een portefeuille met 
deze verschillende diensten aanbieden. Het 
cluster ICT-diensten bestaat uit bedrijfsklassen 
die gericht zijn op telecommunicatie en 
verwerking van data en informatie. Bij het 
cluster Finance zijn de banken buiten 
beschouwing gelaten, maar zijn verzekerings-
bedrijven en kredietverlenende en beleggings-
instanties wel meegenomen. De clusters 
Media (uitgeverijen van boeken en software, 
productie en distributie van film, televisie, 
radio en nieuws ) en Design (ontwerp en 
productie van interieur, industriële producten 
en grafisch werk) staan voor de clusters met 
veel creativiteit.  
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2.2 Omvang en groei van de clusters 
 
De aldus geoperationaliseerde clusters 
verschillen in omvang, met het KIBS cluster (in 
2010 circa 56.000 bedrijven en 167.000 
arbeidsplaatsen) en het ICT-diensten cluster 
(ruim 21.000 bedrijven met in totaal bijna 
123.000 arbeidsplaatsen) als de twee grootste 
clusters. Daar tegenover behoren de clusters 
Energy (175 bedrijven, 10.600 banen), Life Tec 
(390 bedrijven, 10.800 banen) en Automotive 
(495 bedrijven, 14.200 banen) tot de groep 
van kleinere clusters.  
 
Ook qua groei bestaan er verschillen tussen de 
clusters. Zo is tussen 2000 en 2010 het aantal 
bedrijven afgenomen in de clusters Automo-
tive, High Tech, Food en Finance. Opvallend 
daarbij is dat de werkgelegenheid in de 
clusters Automotive en High Tech niettemin is 
toegenomen, terwijl er in de clusters Food en 
Finance ook de werkgelegenheid is afgeno-
men. Terwijl het aantal High Tech bedrijven in 
alle vijf stadsregio’s is verminderd, doet zich 
de groei van de werkgelegenheid het sterkst 
voor in de stadsregio’s Eindhoven en Utrecht. 
Men zou kunnen zeggen dat deze twee regio’s 
qua werkgelegenheid zich steeds meer 
specialiseren op High Tech. Waarbij het goed 
is om in het oog te houden dat het aantal 
arbeidsplaatsen in het High Tech cluster in de 
stadsregio Eindhoven bijna drie keer zo groot 
is dan in de stadsregio Utrecht. Ook wat 
betreft de werkgelegenheidsgroei in het 
Automotive cluster doen de bedrijven in de 
stadsregio’s Eindhoven en Utrecht het beter 
dan die in de andere stadsregio’s. Food en 
Finance laten in alle stadsregio’s een vermin-
dering aan arbeidsplaatsen zien (behalve voor 
Food in de stadsregio Utrecht). 
 
De clusters KIBS en ICT-diensten zijn niet 
alleen de grootste, maar laten ook de meeste 
groei zien. Bij KIBS valt de grote groei van het 
aantal bedrijven op, wat nogmaals duidt op 
het snel gestegen aantal zzp-ers in dit cluster. 
In alle stadsregio’s neemt het aantal bedrijven 
en het aantal banen in de KIBS sector toe. 
Niettemin is het aantal KIBS bedrijven het 
meest toegenomen in de stadsregio’s 
Amsterdam en Eindhoven; de werkgelegen-
heid in de KIBS sector is het meest gegroeid in 
de stadsregio’s Utrecht en Amsterdam. In 
grote lijnen vertoont het ICT-diensten cluster 
dezelfde regionale groeiverschillen. Toch is 
het opvallend dat in dit cluster de groei van de 
werkgelegenheid in de stadsregio’s Eindhoven 

en Maastricht tot de grootste behoren in de 
A2 zone.  Beide sectoren (KIBS en ICT 
diensten) zijn in termen van werkgelegenheid 
de belangrijkste groeisectoren van de 
Nederlandse economie. Deze sectoren zijn 
goed vertegenwoordigd in de A2 zone en 
laten een gespreide groei zien. In deze 
sectoren lijkt er geen sprake te zijn van een 
toenemende regionale specialisatie; eerder 
van meer regionale spreiding.  
 
Ook de clusters Energy, Design en Media laten 
een forse groei van de werkgelegenheid zien. 
Bij het cluster Energy hebben daarvan vooral 
de stadsregio’s Utrecht, Den Bosch en 
Maastricht geprofiteerd; de stadsregio Den 
Bosch ook qua groei van het aantal bedrijven. 
De stadsregio Den Bosch scoort minder goed 
wat betreft de groei van de werkgelegenheid 
in het cluster Media. De werkgelegenheid in 
het cluster Design neemt in alle vijf stads-
regio’s toe; in de stadsregio Eindhoven gaat 
dit gepaard met relatief weinig groei van het 
aantal bedrijven.  
 
De groeiverschillen tussen de vijf stadsregio’s 
werden door de onderzoekers van TNO 
gekoppeld aan de verschillen in sector-
structuur. Kijken we echter naar de diverse 
industrie en diensten clusters dan vallen 
eerder de overeenkomsten in groeicijfers per 
regionale cluster op dan de verschillen. Het 
onderscheid tussen het op diensten gerichte 
noordelijke deel van de A2 zone en het op 
industrie gerichte zuidelijke deel van de A2 
zone bestaat nog steeds, maar komt in de 
groeicijfers niet tot uiting. Als we bijvoorbeeld 
de stadsregio’s Amsterdam en Eindhoven 
vergelijken dan blijken de groeicijfers per 
cluster weliswaar op bepaalde punten van 
elkaar te verschillen (in de regio Eindhoven 
groeit in tegenstelling tot de regio Amsterdam 
de werkgelegenheid in de High Tech; en geldt 
voor Media het omgekeerde), maar voor de in 
omvang van de werkgelegenheid belangrijkste 
groeisectoren, zoals KIBS en ICT-diensten, zijn 
de regionale groeiverschillen relatief gering.  
 
Er bestaan regionale verschillen in de mate 
van specialisatie van elk van de tien clusters 
(zie paragraaf 2.3). En er bestaan verschillen in 
groei van het aantal bedrijven en van de 
werkgelegenheid per regionale cluster. Bijlage 
2 laat zien dat mate van specialisatie en mate 
van groei statistisch niet met elkaar 
samenhangen. Sterke regionale specialisatie 
brengt dus geen grote groei met zich mee. 



Ruimtelijk Economische Samenhang langs de A2  

 

 15 

  
Tabel 2.1: Aantal bedrijven per cluster en per stadsregio in 2000 

 
Sector MRA 

(N)  
MRA 
( %N) 

UTR 
(N)  

UTR 
(%N) 

SRDB 
(N)  

SRDB 
(%N) 

BRE 
(N)  

BRE 
(%N) 

SRM 
(N)  

SRM 
(%N) 

A2 Zone Totaal 
(N)  

 
High Tech 882 41,9 301 14,3 193 9,2 570 27,1 157 7,5 2.103 
ICT 5.599 51,4 2.577 23,7 655 6,0 1.444 13,3 609 5,6 10.884 
Design 5.073 51,7 2.051 20,9 716 7,3 1.435 14,6 531 5,4 9.806 
Food 862 47,3 303 16,6 145 8,0 411 22,6 100 5,5 1.821 
Automotive 142 31,3 86 19,0 48 10,6 132 29,1 45 9,9 453 
Life Tec 121 35,2 63 18,3 32 9,3 79 23,0 49 14,2 344 
Energy 29 33,0 15 17,0 7 8,0 24 27,3 13 14,8 88 
KIBS 12.953 48,5 6.475 24,2 1.866 7,0 3.683 13,8 1.737 6,5 26.714 
Media 4.657 65,1 1.405 19,6 284 4,0 536 7,5 274 3,8 7.156 
Finance 4.831 58,2 1.195 14,4 486 5,9 1.208 14,6 580 7,0 8.300 
 
Totaal 10 
clusters  

 
35.149 

 
51,9 

 
14.471 

 
21,4 

 
4.432 

 
6,5 

 
9.522 

 
14,1 

 
4.095 

 
6,1 

 
67.669 

Bron: LISA 

 
 

Tabel 2.2: Aantal banen per cluster en per stadsregio in 2000

Sector MRA 
(N)  

MRA 
(%N) 

UTR (N)  UTR 
(%N) 

SRDB 
(N)  

SRDB 
(%N) 

BRE 
(N)  

BRE 
(%N) 

SRM 
(N)  

SRM 
(%N) 

A2 Zone 
Totaal (N)  

 
High Tech 16.407 27,7 6.330 10,7 5.357 9,0 25.691 43,4 5.447 9,2 59.232 
ICT 45.713 41,8 41.319 37,8 6.122 5,6 9.709 8,9 6.391 5,8 109.254 
Design 16.475 52,2 5.819 18,4 1.977 6,3 5.861 18,6 1.440 4,6 31.572 
Food 17.396 38,8 8.153 18,2 4.806 10,7 10.910 24,4 3.533 7,9 44.798 
Automotive 2.022 9,5 3.392 15,9 380 1,8 7.433 34,9 8.099 38,0 21.326 
Life Tec 3.863 37,3 1.298 12,5 849 8,2 3.063 29,6 1.271 12,3 10.344 
Energy 2.962 29,9 2.154 21,8 1.931 19,5 1.505 15,2 1.345 13,6 9.897 
KIBS 51.096 47,2 29.455 27,2 8.628 8,0 12.587 11,6 6.384 5,9 108.150 
Media 25.484 72,6 4.782 13,6 894 2,5 2.569 7,3 1.392 4,0 35.121 
Finance 35.077 48,7 21.161 29,4 2.471 3,4 6.764 9,4 6.570 9,1 72.043 
 
Totaal 10 
clusters  

 
216.495 

 
43,1 

 
123.863 

 
24,7 

 
33.415 

 
6,7 

 
86.092 

 
17,2 

 
41.872 

 
8,3 

 
501.737 

Bron: LISA 
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Tabel 2.3: Aantal bedrijven per cluster en per stadsregio in 2010 
 
Sector 

MRA     
(N) 

MRA 
(%N) 

UTR  
(N) 

UTR 
(%N) 

SRDB 
(N) 

SRDB 
(%N) 

BRE 
(N) 

BRE 
(%N) 

SRM 
(N) 

SRM 
(%N) 

A2 Zone 
Totaal (N) 

            
High Tech 850 36,4 459 19,6 178 7,6 679 29,1 170 7,3 2.336 
ICT 10.302 48,5 5.494 25,9 1.053 5,0 3.127 14,7 1.267 6,0 21.243 
Design 9.502 53,7 3.707 20,9 1.033 5,8 2.519 14,2 947 5,3 17.708 
Food 711 42,4 355 21,2 124 7,4 389 23,2 96 5,7 1.675 
Automotive 114 23,0 115 23,2 46 9,3 173 34,9 47 9,5 495 
Life Tec 128 32,7 87 22,3 24 6,1 96 24,6 56 14,3 391 
Energy 59 33,7 34 19,4 17 9,7 32 18,3 33 18,9 175 
KIBS 27.684 49,5 14.267 25,5 3.192 5,7 7.258 13,0 3.531 6,3 55.932 
Media 8.779 66,2 2.464 18,6 457 3,4 1.031 7,8 522 3,9 13.253 
Finance 3.923 56,8 1.032 15,0 433 6,3 951 13,8 564 8,2 6.903 
            
Totaal 10 clusters 62.052 51,7 28.014 23,3 6.557 5,5 16.255 13,5 7.233 6,0 120.111 
 
Totale economie 

 
203.900 

 
45,6 

 
98.553 

 
22,1 

 
30.576 

 
6,8 

 
74.950 

 
16,8 

 
38.959 

 
8,7 

 
446.938 

Bron: LISA 
 

Tabel 2.4: Aantal banen per cluster en per stadsregio in 2010 
 
 
Sector 

MRA    
(N) 

MRA 
(%N) 

UTR   
(N) 

UTR 
(%N) 

SRDB 
(N) 

SRDB 
(%N) 

BRE   
(N) 

BRE 
(%N) 

SRM   
(N) 

SRM 
(%N) 

A2 Zone 
Totaal (N) 

            
High Tech      12.857 32,2   5.604 14,0    3.374    8,5   15.350 38,5     2.706   6,8     39.891 
ICT      45.291 36,9 44.802 36,5    6.222    5,1   18.593 15,1     7.948   6,5   122.856 
Design      19.908 53,5   7.269 19,5    2.252    6,0     5.983 16,1     1.817   4,9     37.229 
Food      14.492 39,6   6.806 18,6    2.917    8,0     9.684 26,5     2.666   7,3     36.565 
Automotive        2.557 18,0   2.750 19,4       352    2,5     6.118 43,1     2.411 17,0     14.188 
Life Tec        3.731 34,7    1.255 11,7       180    1,7     3.675 34,2     1.918 17,8     10.759 
Energy        4.024 37,9      900   8,5    3.503  33,0     1.445 13,6        743   7,0     10.615 
KIBS      87.108 52,1 40.078 24,0  11.171    6,7   19.519 11,7     9.268   5,5   167.144 
Media      28.574 75,8   4.896 13,0        917    2,4     2.138   5,7     1.195   3,2      37.720 
Finance      27.879 45,1 18.546 30,0     3.073    5,0     6.048   9,8     6.210 10,1      61.756 
 
Totaal 10 clusters 246.421 45,7 132.906 24,7   33.961    6,3   88.553 16,4   36.882   6,8    538.723 

 
Totale economie 1.222.053 42,9 665.195 23,4 201.841   7,1 480.555 16,9 278.668   9,8 2.848.312 

Bron: LISA 
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Ontwikkeling banen en vestigingen 2000-2010 naar stadsregio 
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2.3 Regionale specialisatie per cluster  

 
High Tech 
 
Het High Tech cluster vormt de hoeksteen van 
de Brainport economie (Brainport 2020). Het 
High Tech cluster is geoperationaliseerd op 
basis van verschillende industriële bedrijfs-
klassen in de machine en elektrotechnische 
industrie. Niet elk van de bedrijven is te 
kwalificeren als high tech. Aan de andere kant 
kunnen buiten deze bedrijfsklassen high tech 
bedrijven bestaan. Het is een benadering.  
 
Het aantal bedrijven in het aldus geoperatio-
naliseerde high tech cluster is het grootst in 
de regio Amsterdam, maar de meeste banen 
in het cluster bevinden zich in de regio 
Eindhoven. Verder valt op dat de drie grootste 
high tech bedrijven in de A2 zone gevestigd 
zijn in de Brainportregio Eindhoven. Dat 
Philips in de Top 10 lijst voor de A2 zone op de 
derde plaats staat, komt omdat we 
vestigingen tellen en niet het totaal van de 
gehele onderneming.  
 
De Brainportregio Eindhoven is van de vijf 
stadsregio’s het meest  gespecialiseerd op het 
high tech cluster. Een locatiequotiënt groter 
dan 1 wil zeggen dat het cluster sterker ver-
tegenwoordigd is dan op grond van de totale 
bedrijvigheid of werkgelegenheid in de regio 
verwacht kan worden. De oververtegen-
woordiging van de werkgelegenheid in het 
Eindhovense high tech clusters is zelfs groter 
dan van de bedrijvigheid. Het gaat in de BRE 
dus om gemiddeld grote high tech bedrijven. 

 
Uit de kaarten blijkt dat de oververtegenwoor-
diging van high tech bedrijven opgaat voor 
bijna alle gemeenten in de regio Eindhoven. 

 
High tech bedrijven komen dus in de meeste 
gemeenten van de Brainportregio in overmaat 
voor. In de andere stadregio’s komt high tech 
bedrijvigheid meer lokaal geconcentreerd 
voor. In MRA is dit geval rond Schiphol, in de 
Amsterdamse haven (gerelateerd aan 
groothandel) en in Hilversum (gerelateerd aan 
media). High tech bedrijven in de stadsregio 
Utrecht komen bovengemiddeld voor in de 
gemeenten buiten het stedelijke gebied van 
Utrecht en Amersfoort. Ook in de stadsregio’s 
Den Bosch en Maastricht bevinden zich de 
lokale concentraties buiten de centrale 
steden. 

 
Locatiequotiënt vestigingen

2
 

 
Bron: LISA 
 

Locatiequotiënt banen 

 
Bron: LISA 
 
High Tech: top 10 bedrijven A2 zone, 2010 

 Naam bedrijf Regio Omvang 

1 ASML   BRE 4000-4999  

2 Vanderlande  BRE 1000-1499  

3 Philips Complex E BRE 1000-1499 

4 Bosch Rexroth  SRDB 500-799  

5 Cofely  Noordwest MRA 500-799  

6 Mitsubishi  MRA 500-799  

7 FEI Company   BRE 500-799  

8 Cofely Oil & Gas MRA 200-499 

9 Yokogawa  UTR 200-499 

10 Assembléon   BRE 200-499  

Bron: LISA 
 
 High Tech: top 10 bedrijven BRE, 2010 

 Naam bedrijf Plaats Omvang 

1 ASML  Veldhoven 4000-4999  

2 Vanderlande   Veghel 1000-1499  

3 Philips Complex E Eindhoven 1000-1499 

4 FEI Company Eindhoven 500-799  

5 Assembléon   Veldhoven 200-499  

6 HVL Eindhoven 200-499  

7 Robert Bosch   Weert 200-499  

8 Fokker  Helmond 200-499  

9 Philips Complex S Eindhoven 200-499 

10 Prodrive Son 200-499  

Bron: LISA 
 
 

                                           
2
 Bij deze en volgende locatiequotiënt-

staafdiagrammen is het referentiegebied het totaal 
van de vijf stadsregio’s.  
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Hoewel het High Tech cluster gespreid in de 
BRE voorkomt, is op de postcodekaart te zien 
dat er in Eindhoven en Veldhoven bij de grote 
bedrijven zich wel degelijk een A2-effect 
voordoet (High Tech Campus, ASML). Ook in 
de andere stadsregio’s treedt een A2-effect 
op. Dit is echter niet zo zeer een effect van 
bedrijfslocaties direct grenzend aan de A2, 
maar van bedrijfslocaties op enige afstand van 
de A2. 
 

Dit geldt in Utrecht voor gemeenten in de 
Vechtstreek (Loenen), Groene Hart (De Ronde 
Venen) en de Lopikerwaard (Lopik) en Vianen. 
In de stadsregio Den Bosch scoren de 
gemeenten in het Rivierengebied hoog (Zalt-
bommel, Maasdriel). Bereikbaarheid via de A2 
voor aan- en afvoer van producten lijkt voor 
high tech bedrijven een meer belangrijke 
vestigingsplaatsfactor te zijn dan het hebben 
van een zichtlocatie langs de A2. 
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ICT-diensten  
 
Het ICT cluster is geoperationaliseerd op basis 
van dienstverlenende bedrijven die opereren 
op de markt van de informatietechnologie, 
inclusief telecommunicatie.  
 
Het aantal bedrijven en de werkgelegenheid in 
het ICT-diensten cluster overtreft die in het 
High Tech cluster (drie keer het aantal 
bedrijven; vier keer het aantal banen). Qua 
aantallen blijft de BRE achter bij de regio’s 
Amsterdam en Utrecht.  
 
Utrecht is van de vijf stadsregio’s het meest 
gespecialiseerd op het ICT-diensten cluster, 
vooral wat betreft werkgelegenheid. Vijf van 
de 10 grootste ICT-diensten bedrijven in de A2 
zone zijn gevestigd in de stadsregio Utrecht. 
De vestigingen van Capgemini en Atos Origin 
zijn hoofdkantoren die zich bevinden op het 
kantorenterrein Papendorp direct langs de A2. 
Harvey Nash is een recruitment bureau dat 
zich veel bedient van ICT. Het is in Maarssen 
op enige afstand van de A2 gevestigd. Verder 
gaat het om de KPN vestiging in Amersfoort 
en het ICT-centrum van de Rabobank in Zeist. 
De stadregio Utrecht profiteert van een 
centrale ligging in het Nederlandse afzet-
gebied en is een veel gekozen locatie van 
hoofdkantoren van (middel)grote ICT-
bedrijven.  
 
Opvallend is dat de stadregio Eindhoven wel 
met het high tech cluster met kop en 
schouder uitsteekt boven de andere 
stadsregio’s, maar dat dit voor de ict-diensten 
niet het geval is. Dit onderstreept de nadruk 
op de maakindustrie in de Brainportregio. 
 
De stadsregio Amsterdam laat wat betreft het 
aantal ICT-diensten vestigingen weliswaar een 
oververtegenwoordiging zien, maar niet voor 
de werkgelegenheid. In vergelijking tot de 
stadsregio Utrecht gaat het in de Metropool-
regio Amsterdam minder vaak om echte grote 
bedrijven. Geen van de ICT-bedrijven in de 
Metropoolregio Amsterdam behoort tot de 
Top 10 in de A2 zone.  
 
De stadregio’s Den Bosch en Maastricht 
hebben zich het minst gespecialiseerd in ICT-
dienstverlening. 
 
 
 
 

 
 
 
Locatiequotiënt vestigingen 

 
Bron: LISA 
 
 
Locatiequotiënt banen 

 
Bron: LISA 

 
ICT: top 10 bedrijven A2 zodie opereren op de 
markt van ne, 2010 

 Naam bedrijf Regio Omvang 

1 Capgemini   UTR 5000-5999  

2 Atos Origin   UTR 3000-3999  

3 Philips Complex W BRE 3000-3999  

4 Vodafone SRM 1000-1499  

5 NXP Software BRE 1000-1499  

6 Harvey Nash  UTR 1000-1499  

7 Atos Origin BRE 1000-1499 

8 KPN UTR 1000-1499 

9 Atos Origin BRE 800-999 

10 Rabo Bank  UTR  800-999  

Bron: LISA 
 
ICT: top 10 bedrijven BRE, 2010 

 Naam bedrijf Plaats Omvang 

1 Philips    Eindhoven 3000-3999  

2 NXP Software  Eindhoven 1000-1499  

3 Atos Origin   Eindhoven 1000-1499  

4 Atos Origin  Eindhoven 800-999  

5 Ziggo Eindhoven 200-499  

6 Pink Rocade   Eindhoven 200-499  

7 TNO  Eindhoven 200-499  

8 Logica Eindhoven 200-499  

9 Nrpyre   Eindhoven 200-499  

10 Centric    Eindhoven 200-499  

Bron: LISA 
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Het ICT-diensten cluster is bij uitstek een 
stedelijk verschijnsel. De gemeenten Utrecht, 
Eindhoven en Almere zijn qua aantallen 
bedrijven de belangrijkste ICT steden in de A2 
zone. Gemeten in werkgelegenheid komen  
concentraties in omliggende gemeenten in 
beeld: Diemen en Ouder-Amstel bij Amster-
dam; Maarssen, Nieuwegein, Houten en 
Vianen bij Utrecht; Zaltbommel bij Den Bosch, 
Beek en Nuth bij Maastricht.  
 
De belangrijkste concentraties in de BRE 
bevinden zich in de stad Eindhoven, evenals 
alle Top 10 bedrijven in de BRE. Relatief veel 
werkgelegenheid is gelegen langs de A2.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Zo bevindt zich in de BRE vooral direct langs 
de A2 veel ICT-diensten bedrijvigheid, 
waaronder op de High Tech Campus (Philips, 
NXP, Atos Origin). Meer noordwestelijk, 
Eindhoven Airport, zit ook een grote Atos 
Origin vestiging. 
 
Ook elders in de A2 corridor is er sprake van 
een A2 effect, zeker gelet op werkgelegen-
heid. Dit is het meest duidelijk in de stadsregio 
Utrecht (van Maarssen tot en met Vianen).  
De combinatie van stedelijkheid en goede 
autobereikbaarheid is voor (grote) bedrijven 
in dit cluster een belangrijke  overweging om 
zich in zulke ‘schakelpunten’ te vestigen. 
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Food 
 

Het landsdeel Zuidoost Nederland legt in het 
clusterbeleid met betrekking tot de topsector 
Agrofood de nadruk op de Greenport Venlo en 
de voedselverwerkende industrie (Brainport 
2020). In de Brainportregio Eindhoven vormt 
de combinatie van voedsel en technologie het 
belangrijkste speerpunt van beleid. Daarom is 
dit cluster geoperationaliseerd op basis van 
bedrijfsklassen die deel uitmaken van de 
voedselverwerkende industrie zelf,  de aan 
deze industrie leverende machinefabrieken, 
onderzoeksinstellingen in de biotechnologie 
en veilingen. De agrarische sector zelf, 
inclusief de tuinbouw, blijft daarom buiten 
beschouwing.  
 
Wederom blijkt uit de vergelijking tussen de 
vijf stadsregio’s dat de stadsregio Eindhoven 
als de meest gespecialiseerde regio naar 
voren komt. Ook in de stadsregio Den Bosch is 
het ‘food’cluster oververtegenwoordigd. De 
andere drie stadsregio’s volgen op enig 
afstand, vooral wat betreft werkgelegenheid. 
 
Grote foodbedrijven komen vooral voor in de 
stadsregio’s Amsterdam en Eindhoven. 
Opvallend is dat de stadsregio Den Bosch 
slechts met één vestiging in de Top 10 
voorkomt. In de Amsterdamse regio’s gaat om 
de grootste bloemenveiling van Nederland, 
een grote producent van geur en 
smaakstoffen (Givaudan, Naarden), van 
machines voor voedselverwerking (Meyn,  
Zaanstad) en voedselproducenten zelf (United 
Biscuits en ADM, beide ook in Zaanstad. Grote 
producenten in de Eindhovense regio hebben 
zich gespecialiseerd op de industriële 
productie van voeding en drank.  
 
De kaartbeelden geven ook voor dit cluster de 
geografie van de lokale concentraties weer. 
Hierin is anders dan bij de ict-diensten geen 
A2-effect te ontdekken. In termen van werk-
gelegenheid doen zich in de stadsregio 
Eindhoven voornamelijk lokale concentraties 
voor in het oostelijke deel van de regio (in en 
rondom Helmond). Ook in de andere 
stadsregio’s doen zich zulke lokale 
concentraties voor. In de stadsregio 
Amsterdam is Zaanstad een dergelijk ‘food’ 
centrum, in de stadsregio Utrecht gaat het om 
Woerden, in de stadsregio Den Bosch om 
Schijndel en in de stadsregio Maastricht om  
Gulpen. Geen van deze lokale concentraties 
ligt direct aan de A2. Bovendien heeft elk van 

de lokale concentraties een eigen specialisatie 
binnen het food cluster, dikwijls gekoppeld 
aan een grote producent die in deze plaatsen 
is gevestigd. Clustervorming waarbij meerdere 
bedrijven betrokken zijn, is in deze plaatsen 
eerder uitzondering dan regel. 
 
Locatiequotiënt vestigingen 

 
Bron: LISA 
 
Locatiequotiënt banen 

 
Bron: LISA 
 
 
Food: top 10 bedrijven A2 zone, 2010 

 Naam bedrijf Regio Omvang 

1 Floraholland  MRA 1500-1999  

2 Mars  BRE 1000-1499  

3 Bavaria  BRE 500-799  

4 Givaudan  MRA 500-799  

5 Heineken   SRDB 500-799  

6 Meyn  MRA 200-499 

7 DMV BRE 200-499 

8 United Biscuits  MRA 200-499 

9 ADM Cocoa  MRA 200-499 

10 CFS BRE 200-499 

Bron: LISA 
 
Food: top 10 bedrijven BRE, 2010 

 Naam bedrijf Plaats Omvang 

1 Mars  Veghel 1000-1499  

2 Bavaria  Lieshout 500-799  

3 DMV  Veghel 200-499  

4 CFS  Bakel 200-499  

5 Groentehof  Helmond 200-499  

6 Van Rooi Meat  Helmond 200-499  

7 VION  Helmond 200-499  

8 Ballering Export  Son 200-499  

9 Campina  Eindhoven 200-499  

10 Peijnenburg Geldrop 100-199 

Bron: LISA 

 
De dominantie van grote voedsel-
verwerkende bedrijven komt terug in het 
geografische patroon van het cluster over de 
postcodegebieden in de stadsregio Eindhoven. 



Ruimtelijk Economische Samenhang langs de A2  

 

 23 

In het oostelijke deel van de regio kleuren veel 
postcodegebieden rood en in het westelijke 
deel voornamelijk blauw. In de gemeente 
Helmond is de belangrijkste concentratie in 
het zuidelijke deel van de gemeente te vinden, 
daar waar zich de foodcampus bevindt.  
 
Er treedt geen A2-effect op in de 
voedselverwerkende industrie. De belang-
rijkste lokale concentraties en de meeste 
grote bedrijven bevinden zich op locaties, 
waar men al lange tijd gevestigd is. Soms gaat 
het om de vanouds bestaande nabijheid tot 
agrarische bedrijven (toeleveranciers) en soms 
tot belangrijke transportverbindingen 
(verwerkende industrie). Die locaties liggen 
doorgaans op enige afstand van de A2. 
 
 

 

 
 
 

Hoewel de A2 voor de bedrijven in dit cluster 
een belangrijke transportmogelijkheid biedt, 
zijn dikwijls ook andere snelwegen van belang. 
Voor food bedrijven in Zaanstad is dat het 
geval met de A4 naar de Rotterdamse haven 
(aanvoer van grondstoffen) en de A1 voor de 
afzet in Europa. Voor de bedrijven in Woerden 
functioneert de A12 als belangrijke snelweg. 
Voor de bedrijven in Schijndel geldt dat voor 
de A59. Voor de bedrijven in en rond Helmond 
is  de A67 naar Venlo en vervolgens naar de 
Duitse afzetmarkt van belang. Food bedrijven 
in de stadsregio Eindhoven opteren zelfs voor 
een nieuwe snelweg via Venlo met een goede 
aansluiting op de Duitse Autobahn. Gezien de 
locatie van deze concentratie in het oosten 
van de regio is dit pleidooi begrijpelijk. 
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Automotive 

 
Het cluster ‘automotive’ is een relatief klein 
en sterk gespecialiseerd cluster. De 
operationalisatie bestaat voornamelijk uit 
producenten van auto’s en vooral van 
onderdelen voor de vervaardiging van auto’s 
(toeleveranciers). Onder de Top 10 bedrijven 
komen producenten voor van personenauto’s 
(Nedcar), vrachtauto’s (DAF, Terberg) en 
autobussen (VDL Bova, VDL Berkhof). De 
overige grote bedrijven zijn toeleveranciers, 
voornamelijk voor Europese klanten. 
 
De stadsregio Eindhoven is van de vijf 
stadsregio’s het meest gespecialiseerd op het 
automotive cluster. Vanwege de omvang van 
de werkgelegenheid bij NedCar en de IAC 
Group is er ook een duidelijke concentratie in 
de regio Zuid-Limburg. 
 
Evenals bij het High Tech cluster valt op dat 
het cluster Automotive in de BRE een 
regionale spreiding kent. In de meeste 
gemeenten van de stadsregio is sprake van 
een oververtegenwoordiging van vestigingen 
in dit cluster. Dt geldt voor de vestigingen niet 
voor gemeenten in het noordwestelijke deel 
van de stadsregio en ook niet voor de stad 
Eindhoven. De kaart van de werkgelegenheid 
geeft daarentegen wel aan dat de gemeente 
Eidnhoven roodgekleurd is. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de aanwezig-
heid van DAF dat verreweg het grootste 
automotivebedrijf is in de A2 zone. Ook de 
concentratie van werkgelegenheid in de 
andere gemeenten kan meestal worden 
verklaard vanwege de aanwezigheid van één 
groot bedrijf. Lokaal is er betrekkelijk weinig 
sprake van cluster van verschillende 
automotive bedrijven. In de stad Eindhoven 
onderstreept de vestiging van TomTom wel de 
breedte van het lokale cluster.  
 
Gelet op de werkgelegnheid valt binnen de 
stadsregio Eindhoven een west-oost band van 
concentraties op;  een band die dus haaks 
staat op de A2. 
 
Ondanks dat men met in achtneming van de 
direct aan de A2 grenzende NedCar vestiging 
in Born wellicht geneigd is te denken dat de 
A2 een belangrijke vestigingplaastfactor is 
voor bedrijven in het het automotive cluster, 
blijkt dat in de praktijk niet zo te zijn. 
Bedrijven die tot dit cluster behoren, komen  
binnen de A2 zone in tal van gemeenten voor, 

waarvan er velen op enige afstand van de A2 
gelegen zijn. De stadsregio Eindhoven is 
weliswaar het belangrijkste concentratie-
gebied van bedrijven in dit cluster, maar ook 
in deze regio gaat het in aantal bedrijven om 
een flinke spreiding over verschillende 
gemeenten.  

 
Locatiequotiënt vestigingen 

 
Bron: LISA 
 
Locatiequotiënt banen 

 
Bron: LISA 
 
 
Automotive: top 10 bedrijven A2 zone, 2010 

 Naam bedrijf Regio Omvang 

1 DAF Trucks BRE 4000-4999  

2 NedCar SRM 1500-1999  

3 Voestalpine Polynorm  UTR 500-799  

4 MHI  MRA 500-799  

5 VDL Bova BRE 200-499  

6 IAC Group SRM 200-499  

7 NN NL  UTR 200-499  

8 Denso Europe  MRA 200-499 

9 TomTom BRE 200-499  

10 VDL Berkhof BRE 200-499  

Bron: LISA 
 
Automotive: top 10 bedrijven BRE, 2010 

 Naam bedrijf Plaats Omvang 

1 DAF Trucks Eindhoven 4000-4999  

2 VDL Bova  Valkenswaard 200-499  

3 TomTom  Eindhoven 200-499 

4 VDL Berkhof Valkenswaard 200-499  

5 Benteler Helmond 200-499  

6 NAVTEQ   Veldhoven 200-499  

7 Nedschroef Helmond 200-499 

8 Saris Hapert 200-499 

9 Knapen  Deurne 50-99  

10 Wagenbouw 
Hapert   

Hapert 50-99 

Bron: LISA 
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De twee grootste ondernemingen in de 
stadsregio Eindhoven (DAF in de gemeente 
Eindhoven en de VDL groep in Valkenswaard) 
vormen samen met NedCar vestging in Born 
het gezicht van de automotive sector in 
Nederland.  In de stadsregio Eindhoven is de 
relatie tussen de productie van 
auto(onderdelen) en de elektrotechnische 
industrie (Philips, maar ook TomTom) een 
belangrijk aangrijpingspunt voor verdere 
clustervorming.   
 

In de stadsregio’s Amsterdam en Utrecht 
komen enkele gespecialiseerde toeleveran-
ciers in de automotive sector voor, die 
autoproducenten in heel Europa bedienen.  
 
Gelet op de spreiding langs de A2 is nauwelijks 
een A2 effect te bespeuren. Ook de centrale 
steden zijn geen concentraties van het 
automotive cluster, met uitzondering van 
Eindhoven vanwege de werkgelegenheid bij 
DAF. 
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Life Tec 
 
Life Tec vormt met High Tech Sytems en 
Chemie de drie topclusters waarvoor Zuidoost 
Nederland zich sterk maakt (Brainport 2020). 
De nadruk ligt daarbij op medische 
technologie en medische systemen. Bij de 
selectie van de bedrijfsklassen in dit cluster is 
rekening gehouden met deze beleidskeuze. De 
keuze voor deze samenstelling van het cluster 
verschilt daarmee van de beleidsaandacht die 
bijvoorbeeld in de regio’s Amsterdam, Utrecht 
en Maastricht is voor de life sciences in  meer 
algemene zin. Deze steden vormen samen 
met Leiden en Groningen de Nederlandse 
kenniscentra in de life sciences. In die 
universiteitssteden met academische 
ziekenhuizen ligt de nadruk op wetenschap-
pelijke kennis, diagnostiek en behandeling. In 
het cluster Life Tec gaat het meer op de 
technologische kant van de life sciences  en 
neemt de vervaardiging van medische 
apparaten een belangrijke plaats in.     
 
Life Tec is een kleine en specifieke sector 
(bijna 400 bedrijven met meer dan 10.000 
arbeidsplaatsen). De sector komt vooral voor 
in de stadsregio’s van Eindhoven en van 
Maastricht. Deze regio’s zijn binnen de A2 
corridor het meest gespecialiseerd op Life Tec. 
Zowel het aantal bedrijven als de 
werkgelegenheid zijn in beide regio’s duidelijk 
oververtegenwoordigd.  
   
Uit de lijsten met grote bedrijven valt de 
omvang van de Philips-vestiging  in Best  op. 
Deze vestiging is goed voor bijna een kwart 
van de Life Tec werkgelegenheid in de A2 
corridor. In Best en het nabijgelegen Son zijn 
bovendien ook andere Life Tec bedrijven 
gevestigd, al dan niet als spin off van Philips.  
In Zuid-Limburg fungeert Medtronic (Heerlen) 
als vergelijkbare potentiele  ‘leader firm’. In de 
stadsregio Amsterdam zijn betrekkelijk veel 
grote dochterbedrijven van buitenlandse 
farmaceutische ondernemingen gevestigd.     
 
Gelet op de werkgelegenheid spelen de vijf 
centrale steden in het Life Tec cluster geen 
grote rol van betekenis. Qua aantallen 
bedrijven zijn Maastricht en Eindhoven 
weliswaar goed vertegenwoordigd, maar de 
andere drie steden minder. De verwachting is 
dat Amsterdam en Utrecht beter scoren als de 
bredere life sciences sector als onderwerp van 
analyse zou zijn gekozen. 
 

 
 
 
Locatiequotiënt vestigingen 

 
Bron: LISA 
 
 
Locatiequotiënt banen 

 
Bron: LISA 
 
 
Life Tec: top 10 bedrijven A2 zone, 2010 

 Naam bedrijf Regio Omvang 

1 Philips   BRE 2000-2499  

2 Abbott   MRA 1000-1499  

3 Medtronic  SRM 800-999  

4 MSD  MRA 500-799  

5 Teva  UTR 500-799  

6 NL Vaccin Instituut UTR 200-499  

7 BSI  UTR 200-499  

8 Nucletron  UTR 200-499  

9 GE Healthcare BRE 100-199  

10 Eurovet Animal Health BRE 100-199  

Bron: LISA 

 

 
Life Tec: top 10 bedrijven BRE, 2010 

 Naam bedrijf Plaats Omvang 

1 Philips  Healthcare Best 2000-2499  

2 GE Healthcare Eindhoven 100-199  

3 Eurovet   Bladel 100-199  

4 Dr-Ger Medical  Best 100-199  

5 Ossur Europe  Son 50-99  

6 Buchrnhornen  Eindhoven 50-99  

7 Brocacef  Eindhoven 50-99  

8 Otto Bock   Son 50-99  

9 Philips Med. Syst. Best 20-49  

10 Blue Med. Dev. Helmond 20-49 

Bron: LISA 
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De belangrijkste lokale concentraties bevinden 
zich op enige afstand van de A2. Dat geldt in 
grote lijnen ook voor de spreiding over de 
postcodegebieden in de stadsregio Eindhoven. 
De spreiding van de sector Life Tec is daarmee 
waarschijnlijk sterk verschillend van die van de 
bredere aanduiding Life Sciences. In de Life 
Sciences komen lokale concentraties voor van 
onderzoekslaboratoria in de nabijheid van de 
academische ziekenhuizen. In de regio’s 
Amsterdam (het AMC en het VU), Utrecht 

(UMC) en Maasticht (MMC) zijn deze 
ziekenhuizen in de stad te vinden, meestal   
vlak langs snelwegen gevestigd, waaronder de 
A2. Een dergelijk snelwegeffect bestaat niet in 
het cluster Life Tec. Er zijn gemeenten direct 
langs de A2 met hoge concentratie, maar dit 
gaat ook op voor gemeenten op enige afstand 
van de A2. Hetzelfde kan gezegd worden over 
het ruimtelijke patroon van concentraties in 
de postcodegebieden in de Brainportregio. 
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Design  

 
Binnen de creatieve industrie legt Zuidoost 
Nederland zich toe op ‘industrial design’ 
(Brainport 2020). Het door ons geoperatio-
naliseerde design cluster is breder van 
samenstellingen en bestaat uit drie 
hoofdgroepen van activiteiten: maken van 
interieur, industrieel ontwerp en grafisch 
(reclame) ontwerp. Het cluster is 
oververtegenwoordigd in de MRA, het sterkst 
qua werkgelegenheid. De regio BRE komt wat 
dit betreft op de tweede plaats.  
 
Locatiequotiënt vestigingen Design 
 Design

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Coropgebied Zuid-Limburg

Brainportregio Eindhoven
Stadsregio Den Bosch NO-Brabant

Coropgebied Utrecht

Metropoolregio Amsterdam

 
Bron: LISA 
 
Locatiequotiënt banen Design 

Design

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Coropgebied Zuid-Limburg

Brainportregio Eindhoven
Stadsregio Den Bosch NO-Brabant

Coropgebied Utrecht

Metropoolregio Amsterdam

Bron: LISA 
 

Dit design bestaat vooral uit vele kleine 
bedrijven, met Philips Design als de grootste 
vestiging in dit cluster in de A2 zone. Het gaat 
om de vestiging aan de Emmasingel 26 (‘De 
Witte Dame’). Andere relatief grote bedrijven 
zijn kantoormeubelenfabrikant Ahrend, dat 
twee maal in de top 10 voorkomt, namelijk met 
de productievestigingen in het Brabantse Sint 
Oedenrode en in Zwanenburg in de 
Haarlemmermeer (MRA). Het hoofdkantoor van 
Ahrend staat overigens in Amsterdam Zuidoost 
(vlakbij de A2; niet in de top 10). Ahrend heeft 
inmiddels een derde Top 10 vestiging 
overgenomen, ASPA in het Utrechtse Houten. 
Een andere producent van kantoormeubelen is 
Intos in Haarlem. Het hoofdkantoor in Almere 
van JC Decaux heeft minder betrekking op 
design maar op (buiten) reclame.  
 

 

 
Design: top 10 bedrijven A2 zone, 2010 

 Naam bedrijf Regio Omvang 

1 Philips Design BRE 200-499 

2 Ahrend   BRE 200-499 

3 JC Decaux Nederland  MRA 200-499 

4 Ahrend  MRA 100-199 

5 Kobalt  MRA 100-199 

6 Gielissen Holland  MRA 100-199 

7 ASPA UTR 100-199 

8 Wieden & Kennedy  MRA 100-199 

9 Intos  MRA 100-199 

10 Expomedia UTR 100-199 

Bron: LISA 
 
Design: top 10 bedrijven BRE, 2010 

 Naam bedrijf Plaats Omvang 

1 Philips Design Eindhoven 200-499 

2 Ahrend   St-Oedenrode 200-499 

3 Mibra   Luyksgestel 50-99 

4 Gielissen Neos  Helmond 50-99 

5 Trade Promotion  Valkenswaard 50-99 

6 Bruns  Bergeijk 50-99 

7 V.d. Oever  Nuenen 50-99 

8 Eek en Ruijgrok  Geldrop 20-49 

9 Stabilo  Eindhoven 20-49 

10 Sevenstep Eindhoven 20-49en 

Bron: LISA 

 
De hoofdkantoren van Kobalt in Amstelveen en 
van Wieden & Kennedy aan de Herengracht in 
Amsterdam behoren ook tot de reclame sector. 
Gielissen en Expomedia verzorgen het interieur 
op beurzen en tijdens evenementen. 
 

Ondanks de brede samenstelling van dit cluster  
blijkt uit de kaartbeelden dat de steden 
Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven 
zich hebben gespecialiseerd op het design-
cluster, waarbij Eindhoven qua aantal bedrijven 
de hoogste locatiequotiënt heeft. Dit 
weerspiegelt de geografie van  de kleine, meer 
artistieke designers. Zij bevinden zich veelal in 
stadscentra en de wijken daarom heen (zie hoge 
LQ’s bij de vestigingen in de steden Amsterdam, 
Utrecht, Den Bosch en Eindhoven). Qua 
specialisatie van werkgelegenheid scoren 
andere gemeenten hoger. In de stadsregio 
Utrecht scoren de gemeenten Amersfoort en 
Houten hoog, in de stadsregio Eindhoven Sint 
Oedenrode (onder anderen door Ahrend) en iets 
minder pregnant Valkenswaard. In de stadsregio 
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Maastricht bevinden zich locale specialisaties in 
de gemeenten Meersen, Eijsden en Schinnen. In 
dit soort suburbane gemeenten kan één enkel 
groot bedrijf voor een hoge locatiequotiënt 
zorgen.  
 
In de stadsregio Eindhoven komen de meeste 
designbedrijven voor in de stad Eindhoven 

(vooral in het zuidoostelijke deel van de stad) en 
bevinden zich ook concentraties in het 
Kempense deel van de stadsregio. Een A2-effect 
op de spreiding van de concentraties van 
designbedrijvigheid is moeilijk te ontdekken. 
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Energy 
 
‘Energy’ is een opkomend cluster in Zuidoost 
Nederland. Het landsdeel richt zich vooral op 
‘New Energy’, waarbij duurzame oplossingen 
voor het energievraagstuk voorop staan. Een 
inhoudelijke verbinding met de elektro-
technische industrie ligt voor de hand (zie high 
tech). Een opkomend cluster laat zich moeilijk 
vangen door middel van de selectie van SBI-
klassen. SBI klassen worden pas gemaakt als een 
sector tot ontwikkeling is gekomen, omdat zulke 
klassen er nog niet zijn. Bovendien worden 
opkomende clusters gekenmerkt door een grote 
heterogeniteit van deelnemende bedrijven. We 
zijn echter voor de operationalisatie van de 
concentraties gebonden aan bestaande 
bedrijfsklassen. De uiteindelijk gekozen 
bedrijfsklassen bevatten voornamelijk produ-
centen en distributeurs van energie en 
netwerkbeheerders. Het is een betrekkelijk klein 
cluster van in totaal 175 bedrijven met ruim 
10.000 arbeidsplaatsen. 
 
 
Locatiequotiënt vestigingen 

 
Bron: LISA 

 
 
Locatiequotiënt banen

3
 

 
Bron: LISA 

 

 

 

                                           
3
 Afwijkende waarden X-as ten opzichte van andere 

staafdiagrammen   

 
Wat betreft het aantal bedrijven is de stadsregio 
Maastricht duidelijk goed vertegenwoordigd. 
Qua werkgelegenheid is echter de stadsregio 
Den Bosch het belangrijkste energiecentrum 
langs de A2. Dit komt door de hoofdvestigingen 
van producent Essent (in de stad ’s Hertogen-
bosch) en netwerkbeheerder Enexis (in de kern 
Rosmalen); beide vormden vroeger voor de 
splitsing van productie en distributie Essent. 
Enexis heeft in Oost en Zuid Nederland diverse 
regiokantoren. Het hoofdkantoor van een 
andere grote elektriciteitsproducent Nuon staat 
in Amsterdam, evenals het hoofdkantoor van 
distributeur Alliander. De BRE is geen stand-
plaats van grote elektriciteitsbedrijven. 

 
Energy: top 10 bedrijven A2 zone, 2010 

 Naam bedrijf Regio Omvang 

1 Essent SRDB 2000-3000  

2 NUON MRA 1500-1999  

3 Aliander MRA 1000-1499  

4 Eneco UTR 200-499  

5 Enexis  BRE 200-499  

6 Enexis SRDB 200-499  

7 Enexis  SRM 200-499  

8 Edea SRM 200-499  

9 Nuon Infra West MRA 200-499  

10 Oxxio MRA 200-499  

Bron: LISA 
 
Energy: top 10 bedrijven BRE, 2010 

 Naam bedrijf Plaats Omvang 

1 Enexis Weert 200-499  

2 E.ON   Eindhoven 200-499  

3 Endinet  Eindhoven 100-199  

4 TenneT TSO  Weert 50-99  

5 Endinet  Eindhoven 50-99 

6 Essent Eindhoven 20-49  

7 Joulz Weert 20-49  

8 Enexis Best  20-49 

9 Energyst Bladel 20-49  

10 Scholt  Valkenswaard 20-49 

Bron: LISA 
 
Op gemeentelijk niveau lijken centrale ligging 
(kantoorfunctie) en aanwezigheid van koelwater 
(productiefunctie) de belangrijkste vestigings-
factoren in dit cluster te zijn. Van echte 
clustering is echter geen sprake. Het cluster 
New Energy wordt waarschijnlijk weinig gevoed 
door de aanwezigheid van producenten en 
distributeurs van elektriciteit. 
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Knowledge Intensive Business Services 

 
Het KIBS cluster heeft een brede samenstelling. 
Naast accountancy gaat het om advocaten-
kantoren en bureaus voor managementadvies, 
reclame en marktinformatie. Het is het meest 
omvangrijke cluster dat we onderzoeken (circa 
56.000 bedrijven met ruim 167.000 
arbeidsplaatsen) en het bestaat waarschijnlijk 
uit verschillende deelclusters.  
 
Het gaat bij de KIBS aan de ene kant om enkele 
grote, internationaal opererende ondernemin-
gen, waaronder ‘the big four’ (KPMG, Ernst & 
Young, PricewaterhouseCoopers en Deloitte & 
Touch) en aan de andere kant een heleboel 
kleine bedrijven. Zo zijn veel zzp-ers werkzaam 
als organisatieadviseur. 
 
KIBS zijn in alle stadsregio’s in grote aantallen te 
vinden. Hun markt is veelal regionaal van aard. 
Niettemin zijn de KIBS oververtegenwoordigd in 
de stadsregio’s Amsterdam en Utrecht, in 
Utrecht meer qua aantallen, in Amsterdam 
meer qua werkgelegenheid. In de stadsregio 
Utrecht opereren relatief veel KIBS voor de 
nationale markt, in de stadsregio Amsterdam op 
de internationale markt. 
 
Acht van de tien grootste KIBS bedrijven in de 
A2 zone zijn gevestigd in de Amsterdamse 
stadsregio. Zij zijn voornamelijk gevestigd langs 
de A10 (Zuidas) en de A9 (Amstelveen). 
Beschikbare ruimte, bereikbaarheid en zicht-
baarheid zijn de belangrijkste locatiefactoren. 
Gezien de voorkeur voor locaties langs de A10 
en de A9 speelt de A2 in de stadsregio 
Amsterdam in dit verband als vestigingsplaats 
een weinig prominente rol. Dit gaat gedeeltelijk 
ook op voor de regio Utrecht. De BMC groep is 
gevestigd in Amersfoort. ConQuastor is 
daarentegen in de bedrijvenlocatie Papendorp 
gevestigd, vlak langs de A2.   
   
Uit de lijst met top-10 vestigingen in de regio 
Eindhoven kan worden opgemaakt dat grote 
KIBS bedrijven buiten de stadsregio’s 
Amsterdam en Utrecht nevenvestigingen 
hebben in de overige regio’s. De regiokantoren 
zijn gevestigd in en om de stad Eindhoven. 
Binnen de A2 zone scoort alleen de gemeente 
Waalre betrekkelijk hoog.  

 

 
Locatiequotiënt vestigingen 

 
Bron: LISA 
 
 
Locatiequotiënt banen 

 
Bron: LISA 

 
KIBS: top 10 bedrijven A2 zone, 2010 

 Naam bedrijf Regio Omvang 

1 PwC MRA 1500-2999  

2 KPMG MRA 1000-1499  

3 Accenture MRA 1000-1499 

4 BMC Groep UTR 1000-1499 

5 Ernst & Young MRA 1000-1499 

6 Synovate  MRA 500-799 

7 Deloitte  MRA 500-799 

8 Loyens & Loeff MRA 500-799  

9 PwC MRA 500-799 

10 ConQuaestor UTR 500-799  

Bron: LISA 
 
KIBS: top 10 bedrijven BRE, 2010 

 Naam bedrijf Plaats Omvang 

1 Ernst & Young  Eindhoven 200-499  

2 Deloitte Eindhoven 200-499  

3 PwC Eindhoven 200-499  

4 Joanknecht /van Zelst   Eindhoven 100-199  

5 Driessen  Helmond 100-199  

6 AKD Eindhoven 100-199  

7 BDO  Eindhoven 100-199  

8 ARCADIS Eindhoven 100-199  

9 Govers Accountants Eindhoven 50-99 

10 Foederer DFK Eindhoven 50-99 

Bron: LISA 
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Voor de interpretatie van het ruimtelijke 
patroon van de lokale concentraties van KIBS 
bedrijven verschilt het nogal of men kijkt naar 
de aantallen bedrijven of de werkgelegenheid. 
De locatiequotiënten van de aantallen bedrijven 
zijn het hoogst in luxe suburbane gemeenten (in 
Kennemerland, het Gooi, de Utrechtse 
Heuvelrug, Vught, Son en Breugel en Waalre). 
De kwaliteit van het woonmilieu trekt daar veel 
zzp-ers aan, die hier woningen van geschikte 
omvang vinden om wonen en werken te 
combineren.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
De grote vestigingen hebben daarentegen de 
voorkeur voor een locatie langs de snelwegen. 
De door Tordoir genoemde schakelruimten zijn 
als vestigingsplaats favoriet bij vooral de grote 
KIBS ondernemingen. Dat geldt ook in de 
stadsregio Eindhoven waar ten westen en ten 
zuiden van de A2 belangrijke concentraties van 
KIBS werkgelegenheid zin te vinden. 
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Media 
 

Het media cluster is geoperationaliseerd door 
middel van de bedrijfsklassen van uitgeverijen, 
omroepen, productie en distributie van film, 
televisie en radio en nieuwsagentschappen. Het 
is een middelgroot cluster dat in de vijf regio’s 
bij elkaar bestaat uit ruim 13.000 bedrijven, 
waar bijna 38.000 mensen werken. 
 
Er is in dit cluster duidelijk sprake van regionale 
specialisatie. De stadsregio Amsterdam steekt 
de andere stadsregio’s duidelijk de loef af. 
Binnen de stadsregio zijn de steden Amsterdam 
en Hilversum onmiskenbaar de mediacentra van 

Nederland. Dit wordt bevestigd door de lijst van 

Top 10 bedrijven. Alle top 10 bedrijven zijn 
immers in de stadsregio Amsterdam gevestigd.  
 
Binnen het media cluster komen lokale 
concentraties voor met tot op zekere hoogte 
een eigen specialisatie. Zo zijn de publieke 
televisie en radio omroepen vooral gevestigd in  
het mediapark in Hilversum, evenals overigens 
Endemol. In de stad Amsterdam zijn vooral 
locaties in en rond de binnenstad populair bij 
commerciële omroepen en productiemaat-
schappijen.  
 
Het voormalige haventerrein in Amsterdam 
Noord is een belangrijke broedplaats geworden 
voor kleine creatieve mediabedrijven. Zij 
hebben zich hier in het kielzog van MTV 
Networks gevestigd.  
 
Uitgeverijen daarentegen zitten in Amsterdam 
vaker aan de grachten en de Singel (vooral 
literaire uitgeverijen), terwijl de grote 
commerciële uitgeverijen aan de rand of zelfs 
buiten de stad zijn gevestigd.  Zo heeft Sanoma 
Uitgevers (tegenwoordig Sanoma Media, 
vroeger VNU) het hoofdkantoor staan in 
Hoofddorp. 
 
De media bedrijven in de andere stadsregio’s 
zijn veel kleiner en qua afzet meer regionaal 
gericht. Sommige van deze bedrijven verdienen 
hun geld met grafische activiteiten (onder 
andere als drukkerij).   

 
 
 

 
 
Locatiequotiënt vestigingen 

 

 
Bron: LISA 
 
Locatiequotiënt banen 

 

 
Bron: LISA 
 
Media: top 10 bedrijven A2 zone, 2010 

 Naam bedrijf Regio Omvang 

1 Sanoma Uitgevers  MRA 1000 -1499  

2 Dutchview  MRA 500-799  

3 NOS MRA 500-799  

4 RTL Nederland MRA 500-799  

5 Telegraaf   MRA 200-499  

6 NPO  MRA 200-499  

7 Wereldomroep MRA 200-499  

8 Reed Business  MRA 200-499  

9 Evangelische Omroep  MRA 200-499  

10 VPRO MRA 200-499  

Bron: LISA 
 
Media: top 10 bedrijven BRE naar aantal banen in 
2010 

 Naam bedrijf Plaats Omvang 

1 Regio Omroep 
Brabant  

Son 100-199  

2 Eindhovens Dagblad  Eindhoven 100-199  

3 Moeskops Bladel 50-99  

4 Weijmans  Helmond 50-99 

5 De Trompetter  Deurne 20-49 

6 A en C Media Helmond 20-49 

7 FK Media Weert 20-49 

8 Centagon  Veldhoven 10-19 

9 Weert Televisie Weert 10-19  

10 De Kempen Pers Hapert 10-19 

Bron: LISA 
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Ook in dit cluster is geen A2-effect aan te 
wijzen. De belangrijkste mediacentra in 
Amsterdam en Hilversum liggen niet aan de A2. 
Buiten deze centra komen wel mediabedrijven 
voor maar behoudens in de stad Utrecht zijn er 
nergens duidelijke lokale concentraties te 
ontdekken. Ook in de stad Utrecht is het 
moeilijk om een media concentratie aan te 
wijzen. 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen de stadsregio Eindhoven komen de 
meestal kleine mediabedrijven gespreid voor. 
Van een ruimtelijke correlatie met de A2 is geen 
sprake noch een voorkeur voor sommige  
centrale locaties in de stad Eindhoven.  
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Finance 
 

In het cluster Finance ligt in dit onderzoek de 
nadruk op financiële dienstverlening. De banken 
zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. Hoewel 
banken de neiging hebben elkaar op te zoeken 
(denk aan hoofdkantoren op de Zuidas en 
filialen in de binnenstad) is het bekend dat 
banken onderling weinig met elkaar hebben. Zij 
hebben via de kredietverlening wel veel relaties 
met andere bedrijven, maar in principe met 
bedrijven uit alle sectoren. Het wordt dus lastig 
om specifieke clustering te verbinden met 
banken anders dan via de prestige van de 
vestigingplek en de financiering van specifieke 
clusterprojecten. Banken zijn een belangrijk 
onderdeel van regionale innovatiesystemen, 
maar hebben intrinsiek geen eigen bijdrage aan 
de eventuele clustering in de financiële 
dienstverlening. 
 
Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfond-
sen zijn wel in het cluster opgenomen, evenals 
beleggingsinstellingen en kredietverschaffende 
bedrijven. Het gaat in de vijf stadsregio’s om 
bijna 7.000 bedrijven met in totaal zo’n 62.000 
banen. 
 
De stadsregio Amsterdam binnen de A2 zone 
maakt haar naam als financieel centrum waar 
wat betreft het aantal bedrijven, maar wordt op 
het gebied van de werkgelegenheid voorbij 
gestreefd door de regio Utrecht. Dit komt door 
de verzekeringssector, waarin nogal wat grote 
bedrijven een hoofdkantoor hebben in de regio 
Utrecht. De lijst van de Top 10 bedrijven 
illustreert dat. Niet alleen in de stad Utrecht 
maar ook Amersfoort en Zeist bevinden zich 
hoofdkantoren, waaronder dat van het 
inmiddels gefuseerde AGIS en Achmea.  
 
Dat de stadsregio Maastricht een (zwakke) spe-
cialisatie laat zien op het cluster ‘finance’ komt 
vooral door  de APG,  dat voortgekomen is uit 
het vroegere ABP en is gevestigd in Heerlen. 
Niettemin heeft men een ‘frontoffice’ voor 
‘asset management’ en beleggingszaken op de 
Amsterdamse Zuidas staan. Dit onderstreept de 
status van Amsterdam als financieel centrum. 
Men zou de regio Utrecht wat betreft het clus-
ter Finance eerder kunnen omschrijven als het 
administratieve centrum. 
 

 
 
Locatiequotiënt vestigingen 

 
 
Locatiequotiënt banen 

 

 
 
 
Finance: top 10 bedrijven A2 zone, 2010 

 Naam bedrijf Regio Omvang 

1 ASR Nederland  UTR 2500-2999  

2 APG SRM 2000-2499  

3 Delta Lloyd MRA 1500-1999  

4 AGIS UTR 1000-1499  

5 Achmea UTR 1000-1499 

6 PGGM UTR 1000-1499  

7 DAS  MRA 1000-1499  

8 VGZ-IZA-Trias UA BRE 1000-1499 

9 Equens Se UTR 1000-1499  

10 SRLEV MRA 800-999 

Bron: LISA 
 
Finance: top 10 bedrijven BRE, 2010 

 Naam bedrijf Plaats Omvang 

1 VGZ-IZA-Trias UA Eindhoven 1000-1499 

2 De Lage Landen  Eindhoven 800-999 

3 IAK  Eindhoven 200-499 

4 DELA Eindhoven 200-499 

5 Delta Lloyd Helmond 100-199 

6 NBG Finance Valkenswaard 50-99  

7 Zuidstaete Weert 50-99 

8 Meeùs  Helmond 50-99  

9 Univé Zuid Eindhoven 50-99 

10 Zuiderhuis Weert 50-99  

Bron: LISA 

 



Ruimtelijk Economische Samenhang langs de A2  

 

 37 

In de regio Eindhoven ziin de meeste financiele 
dienstverleners gevestigd in de stad Eindhoven, 
met uitlopers van concentraties in  de gemeen-
ten Waalre en Valkenswaard. De grootste 
bedrijven in de regio zijn zorgverzekraar VGZ-
IZA-Trias (met hoofdkantoor in Nijmegen) en 
lease onderneming De lage Landen, dat een 
dchteronderneming is van de Rabobank 
(hoofdkantoor in Utrecht). Daarnaast hebben 
verschillende andere financiele dienstverleners 
een kantoor in de regio Eindhoven. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Door de sterke dominantie van het financieel 
centrum Amsterdam en het administratief 
centrum Utrecht valt er geen A2-effect te 
ontdekken. Binnen beide regio’s heeft de A2 
geen duidelijk structurerende werking op de 
locale concentraties. Binnen de stadsregio 
Eindhoven ontbreekt een duidelijk financieel of 
afdminstratief centrum. Overal in de regio treft 
men lokale concentraties aan.    
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Resumé 

 
1. Er bestaan tussen vijf stadsregio’s verschillen in de mate van specialisatie (locatiequotiënt > 1) op 

de tien clusters. Toch is er op dit punt geen sprake van complementariteit tussen de vijf 
stadsregio’s. Ten eerste omdat de verschillen in regionale specialisatie gering zijn bij de clusters 
ICT-diensten, Design, KIBS en Finance. Ten tweede omdat er qua specialisatie eerder sprake is 
van een tweedeling tussen de regio Eindhoven/’s-Hertogenbosch/Maastricht enerzijds en 
Amsterdam/Utrecht anderzijds. Niettemin valt de stadsregio Eindhoven op door een hoge 
specialisatie op de clusters High Tech, Food, Automotive en Life Tec; de stadsregio Amsterdam 
op Media. 

2. Regionale specialisatie is geen garantie voor groei van bedrijvigheid of werkgelegenheid in het 
betreffende cluster. Ten eerste omdat regio’s met een specialisatie op een bepaalde cluster soms 
een vermindering van bedrijvigheid en werkgelegenheid laten zien. Zo neemt in de stadsregio 
Eindhoven de bedrijvigheid af in de clusters Food en Automotive, neemt de werkgelegenheid af 
in het cluster High Tech en blijft nagenoeg gelijk in Life Tec. In de stadsregio Amsterdam neemt 
daarentegen de bedrijvigheid en de werkgelegenheid wel toe in het cluster Media.  Ten tweede 
komen de groeicijfers per cluster sterk overeen tussen de stadsregio’s. Met andere woorden de 
mate van regionale specialisatie is van weinig invloed op de sectorale groei van de bedrijvigheid 
en werkgelegenheid. 

3. Slechts bij enkele clusters is sprake van een ruimtelijk A2-effect. Gelet op de oververtegen-
woordiging van (grote) bedrijven gelegen direct langs de A2 kan bij de clusters ICT diensten en 
KIBS gesproken worden van de A2 als economische ontwikkelingsas. De clusters High Tech en Life 
Tec vormen min of meer een economische corridor (= oververtegenwoordiging op enige afstand 
van de A2). De overige clusters komen, soms in locale concentraties, gespreid voor in de 
stadsregio’s of hebben een meer binnenstedelijke vestigingsplaatsvoorkeur.    
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3 Connectiviteit tussen de vijf stadsregio’s  
 
De tien clusters hebben gemeen dat het 
doorgaans om bedrijvigheid gaat waar de 
nodige creativiteit en kennis bij komt kijken. 
Door de huidige informatie- en communicatie-
technologie circuleert deze creativiteit en kennis 
snel binnen en tussen bedrijven. Veel van de 
clusterbedrijven functioneren als netwerkbedrij-
ven. Dat houdt in dat ze zich specialiseren op 
bepaalde onderdelen in het waardesysteem en 
daarop de ontwikkeling van hun 
kerncompetentie richten. Behoudens de 
kernactiviteiten worden zo veel mogelijke 
werkzaamheden uitbesteed. ‘Lean and mean’ is 
een veel gebruikte doelstelling van 
kennisintensieve bedrijven.  
 
Toch is de kenniseconomie niet alleen een zaak 
van kleine flexibele bedrijven. Ook grote 
bedrijven hanteren zulke organisatieprincipes 
door verantwoordelijkheden voor de uitvoering 
van taken steeds meer bij de onderdelen van 
het bedrijf te leggen. Zij combineren de 
schaalvoordelen van een grote onderneming 
met de scope-voordelen van aparte vestigingen. 
Zij kunnen daardoor toch snel reageren op 
lokale omstandigheden op veranderingen in de 
(afzet)markt en bovendien kennis delen met 
regionale partners. Zulke ondernemingen 
maken gebruik van de kracht van verbindingen 
door netwerken op te bouwen met klanten, 
leveranciers en concurrenten.  
 
Dat grote ondernemingen blijvend van econo-
mische betekenis zijn, houdt verband met de 
mondialisering van de economie. Grote 
ondernemingen maken gebruik van de mondiale 
ruimte door in verschillende landen en regio’s  
vestigingen neer te zetten. Het gaat daarbij 
ruwweg om hoofdkantoren en nevenvestigin-
gen. Het verschil tussen beide soorten 
vestigingen is ten dele verdwenen in verband 
met de vervanging van de hiërarchische 
organisatie door een netwerkorganisatie. De 
huidige transnationale onderneming bestaat uit 
vernuftige koppelingen van bedrijfsinterne en 
bedrijfsexterne netwerken (Dicken 2011). Soms 
bestaat een transnationale onderneming uit een 
federatie van min of meer zelfstandige 
vestigingen, dan weer uit een bundeling van 
‘centres of excellence’ die een gecoördineerde 

bijdrage leveren aan het geheel. Ondanks alle 
verscheidenheid is het algemeen aanvaarde  
wensmodel een geïntegreerd netwerk van 
flexibel opererende vestigingen gecoördineerd 
met behulp van horizontale besluitvormings-
structuren.  
 
Door deze organisatorische veranderingen is de 
functie van het hoofdkantoor verschillend met 
die uit het verleden. Zo concentreren steeds 
minder bedrijven al hun bestuurlijke, financiële, 
marketing, organisatorische en ondersteunende 
activiteiten in één hoofdkantoor. Daarnaast 
ontstaan steeds meer gespecialiseerde 
nevenvestigingen, niet alleen per taakgebied 
(bijvoorbeeld R&D activiteiten, of marketing & 
sales en distributie) maar ook per geografische 
afzetmarkt. Grote ondernemingen hebben 
daarom steeds meer hoofdkantoren met 
gespecialiseerde taken en  afzetmarkten. Al naar 
gelang de functionele specialisatie en regionale 
afzetmarkt stellen vestigingen specifieke   
locatie-eisen. Hoewel de verschillen tussen 
hoofdkantoren en nevenvestigingen kleiner 
worden zegt de plaatsaanduiding van het 
netwerk van zulke bedrijfsvestigingen nog 
steeds iets over de ruimtelijk economische 
specialisatie van regio’s en over de ruimtelijk 
economische verbondenheid tussen de regio’s. 
Alleen die verbondenheid is minder eenduidig 
dan de vroegere indeling tussen centrumregio’s 
(met veel hoofdkantoren) en perifere regio’s  
(met veel nevenvestigingen).  
 
De vestigingen van grote ondernemingen spelen 
potentieel een belangrijke rol bij de eerder 
aangegeven kennisoverdracht via ‘global 
pipelines’ en ‘local buzz’. De vestigingen van 
transnationale ondernemingen staan in principe 
met één been in de internationale netwerken en 
met het andere been in de regionale netwerken. 
In theorie vormen zij de verbindende schakel. 
Dergelijke vestigingen vervullen in principe een 
schakelfunctie door zowel (kennis)relaties met 
andere vestigingen in de eigen transnationale 
onderneming te onderhouden als met  bedrijven 
en instellingen in dezelfde vestigingsregio. Zij 
materialiseren als het ware de ‘global pipelines’. 
Volgens Lambregts (2009) is deze gedachte 
vooral van toepassing voor de zogeheten 
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‘advanced producer services’ (APS). Deze 
kennisintensieve zakelijke diensten (KIBS) 
zouden per uitstek de genoemde schakelfunctie 
tussen ‘global pipelines’ en ‘local buzz’ 
vertegenwoordigen. Wij hebben zijn redenering 
overgenomen en toegepast op alle tien clusters 
van dit onderzoek. We gaan er daarbij vanuit 
dat de tien clusters allemaal kennisintensief zijn 
en dat de vestigingen van de 25 grootste 
bedrijven per cluster in principe allemaal die 
schakelfunctie tussen ‘global pipelines’ en ‘local 
buzz’ kunnen vervullen.  
 
Maar er is nog een tweede reden waarom we de 
methode van Lambregts hebben overgenomen. 
Lambregts stelt dat het vestigingennetwerk van 
APS bedrijven een geschikt middel is om het 
policentrische karakter van stedelijke gebieden 
tot uitdrukking te laten komen. Als inderdaad de 
grote ondernemingen een gerichte keuze voor 
de standplaats voor hun vestigingen maken, dan 
zegt de gerealiseerde vestiging iets over de 
functionele relaties tussen en de onderlinge 
afhankelijkheid van de standplaatsen. Het 
netwerk van vestigingen zegt dan ook iets over 
de netwerk connectiviteit van de standplaatsen. 
Hij past deze gedachte toe om door middel van 
het vestigingennetwerk van grote APS onder-
nemingen de connectiviteit van stedelijke centra 
in de Randstad inzichtelijk te maken. Wij zullen 
hetzelfde doen voor de vestigingen van de top 
25 ondernemingen in elk van de clusters om 
zodoende de connectiviteit tussen de vijf 
stadsregio’s in de A2 zone in beeld te brengen.  
 
De methode van Lambregts kent drie stappen: 

 Het selecteren van de relevante steden. 
In ons geval zijn dat de vijf stadsregio’s 
in de A2 zone. We doen dus geen 
uitspraken over de mate en aard van 
verbondenheid tussen afzonderlijke 
steden of gemeenten.  

 Het identificeren van de onder-
nemingen met meerdere vestigingen. 
In ons geval gaat het om een getrapte 
inventarisatie. Er is begonnen met het 
per cluster selecteren van de qua 
werkgelegenheid grootste 25 vestigin-
gen in de A2 zone. Voor deze 
vestigingen is via website analyse 
nagegaan tot welke onderneming ze 
behoren, en of die onderneming nog 

andere vestigingen heeft binnen of 
buiten de A2 zone. Deze operati-
onalisatie houdt in dat ondernemingen 
met qua werkgelegenheid kleine 
nevenvestigingen buiten de analyse 
vallen.  

 Het bepalen van de vestigingen-
strategie van elk van deze 
meervestigingen ondernemingen. Dit 
houdt verband met waardetoekenning 
(‘service value’) van elke vestiging (en 
dus opgeteld de vestigingsplaats). We 
hebben de waardetoekenning beperkt 
tot het aangeven van het hoofdkantoor 
en nevenvestiging. 

 
Kern van de methode is het maken van een 
matrix waarbij op de ene as de indeling in 
ruimtelijke eenheden staat (in ons geval de vijf 
stadsregio’s) en op de andere as de 
ondernemingen met hun vestigingen staan. De 
cellen van de matrix bevatten het aantal 
vestigingen dat de ondernemingen in de 
desbetreffende stadsregio hebben. De 
connectiviteit wordt berekend door te kijken 
welke vestigingen in welke stadsregio’s met 
elkaar verbonden zijn. Stadsregio’s zijn minder 
of meer met elkaar verbonden op basis van de 
vestigingen van dezelfde onderneming. Door 
alle verbindingen bij elkaar op te tellen wordt 
duidelijk in hoeverre er ‘connectiviteit’ bestaat 
tussen de vijf stadsregio’s. 
 
In principe bestaat de populatie uit 10 x 25 = 
250 vestigingen. We hebben echter het Energy 
cluster niet in de netwerkanalyse opgenomen. 
Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk is 
geworden leent dit cluster zich door de 
specifieke samenstelling niet goed voor een 
dergelijke analyse. Ten eerste is het een cluster 
met relatief weinig aanbieders. Ten tweede zal 
het vestigingennetwerk wat betreft de 
distributie van elektriciteit nogal bevolkings-
volgend zijn. Daarnaast hebben de werkelijk 
interessante aspecten van clustering te maken 
met een gespecialiseerd deel van het cluster 
(solar energy). Genoeg redenen om het energy 
cluster buiten beschouwing te laten. De 
populatie bestaat dus uit 225 grote vestigingen 
in de A2 zone. Maar er zijn nog meer 
verfijningen in de populatie aangebracht. Zo 
hebben we ook de vestigingen van overheids-
diensten en aan de overheid gerelateerde 
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ondernemingen uit de populatie gehaald. Het 
gaat om vervoersbedrijven, vestigingen van 
universiteiten en hogescholen, musea, 
belastingdienst e.d.  
 

Daarnaast komen dubbeltellingen voor, in die 
zin dat er binnen de A2 zone top-25 vestigingen 
voorkomen die tot dezelfde onderneming 
behoren. Dit leidt tot een reductie van 30 
ondernemingen (225 minus 30 = 195 onder-
nemingen). Bij onder meer de clusters van de 
KIBS (7), High Tech (6) en Design (6) betreft dit 
een aanmerkelijke beperking van het aantal in 
de analyse opgenomen ondernemingen. Maar 
daar staat tegenover dat er wel veel vestigingen 
in de analyse opgenomen zijn. We hebben er 
voor gekozen deze dubbeltellingen niet aan te 
vullen met nieuwe grote ondernemingen.  

Er zijn dus in de A2 voor de 9 clusters in totaal 
grote vestigingen gevonden van 195 
ondernemingen. Elk van deze ondernemingen 
heeft een hoofdkantoor, waarvan er 179 een 
hoofdkantoor hebben in een van de vijf 
stadsregio’s van de A2 zone. Volgens 
verwachting staan de meeste hoofdkantoren in 
de stadsregio Amsterdam (78) en in de 
stadsregio Utrecht (51). De beide noordelijke 
stadsregio’s herbergen gezamenlijk tweederde 
van de getelde hoofdkantoren.  
 
Er zijn verder interessante verschillen per 
cluster. Zo scoort de stadsregio Amsterdam 
extreem hoog op de hoofdkantoren in het 
cluster Media (88%) en in mindere mate in de 
clusters KIBS (56%), Food (48%) en ICT diensten 
(43%). De stadsregio Utrecht kent relatief veel 
hoofdkantoren in het cluster Finance (46%), 
waarin zoals eerder is aangegeven niet de 
banken maar wel het verzekeringswezen is 
opgenomen. Verder is de stadsregio Utrecht 
relatief goed vertegenwoordigd met hoofd-
kantoren in de clusters ICT-diensten (43%) en 
Automotive (35%).  
 
De stadsregio Den Bosch heeft een lage score 
als vestigingsplaats voor hoofdkantoren (5), 
waarvan drie op het conto worden geschreven 
van het cluster High Tech. De stadsregio 
Eindhoven scoort op hoofdkantoren (29) lager 
dan op basis van de totale bedrijvigheid 
verwacht mag worden. Toch is er een relatieve 
oververtegenwoordiging van hoofdkantoren 

(ten opzichte van het totaal aantal getelde 
hoofdkantoren in de stadsregio Eindhoven) in 
de clusters High Tech (31%), Food (28%), 
Automotive (24%) en Life Tec (22%). In de 
stadsregio Maastricht bevinden zich 16 
hoofdkantoren, de meesten in de clusters 
Automotive, Finance en Life Tec. 
 
Het totaalbeeld op de volgende pagina laat zien 
dat de in het vorige hoofdstuk beschreven 
regionaal economische specialisatie terug is te 
vinden in de aanwezigheid van hoofdkantoren. 
Blijkbaar levert de specialisatie op een bepaald 
cluster ook relatief veel hoofdkantoren op. In 
sommige regio’s is in de buurt van een 
hoofdkantoor gerelateerde bedrijvigheid tot 
bloei komen in de vorm van spin offs.  
 
De tweede conclusie is dat in de stadsregio’s van 
de A2 zone sprake is van cluster overlappende 
oververtegenwoordiging van hoofdkantoren. 
Het is dus niet zo dat hoofdkantoren van een 
cluster allemaal in een stadsregio gevestigd zijn. 
Het beeld is genuanceerder. Zo bevinden zich 
oververtegenwoordigingen van hoofdkantoren 
van bedrijven in het cluster Automotive in de 
stadsregio’s van Utrecht, Eindhoven en  
Maastricht; die van High Tech in Den Bosch en  
Eindhoven; die van Food in Amsterdam en 
Eindhoven; die van ICT-diensten in Amsterdam 
en Utrecht; die van Finance in Utrecht en 
Maastricht en die van Life Tec in Eindhoven en 
Maastricht. Alleen in de clusters Media en KIBS 
steekt de stadsregio Amsterdam niet alleen in 
absolute maar ook in relatieve zin boven de 
andere stadsregio’s uit waar het de standplaats 
van hoofdkantoren betreft. Dit betekent dat de 
stadsregio Amsterdam de overheersende 
vestigingsplaats is van hoofdkantoren, maar dat 
door de gespreide regionale specialisaties van 
de clusters in de andere stadsregio’s een 
clustergerelateerde oververtegenwoordiging 
van de aanwezigheid van hoofdkantoren 
voorkomt.



Ruimtelijk Economische Samenhang langs de A2 

42 

 

Aantallen hoofdvestigingen in de vijf stadsregio’s per cluster, 2010 
 

Bron: LISA, eigen website analyse  
 
 
 
 

Connectiviteit tussen de vijf stadsregio’s gemeten d.m.v. spreiding van nevenvestigingen, 2010 
 

Hoofdvestiging in: 
 

Aantal nevenvestigingen in: Totaal 
Niet in 
de A2 

Wel in 
de A2 

Stadsregio 
A’dam 

Stadsregio 
Utrecht 

Regio 
Den Bosch 

Regio 
Eindhoven 

Regio 
Maastricht 

 

Regio Amsterdam 78 29 24 8 7 11 4 46 
Regio Utrecht 51 23 22 19 3 13 8 65 
Regio Den Bosch 5 2 2 1 - 1 - 4 
Regio Eindhoven 29 10 3 3 2 9 1 18 
Regio Maastricht 16 5 1 2 - - 3 16 
Totaal     179 69 52 33 12 34 16 146 

Bron: LISA, eigen website analyse

Sector Regio 
Amsterdam 

Regio 
Utrecht 

Regio  
Den Bosch 

Regio 
Eindhoven  

Regio 
Maastricht 

Overig Totaal 

High Tech 2 5 3 6 2 1 19 

ICT 9 9 0 1 0 2 21 

Design 7 4 1 3 0 4 19 

Food 12 4 0 7 1 1 25 

Automotive 4 7 0 5 4 1 21 

Life Tec 8 6 0 5 3 1 23 

KIBS 10 3 1 1 1 2 18 

Media 22 2 0 0 1 0 25 

Finance   4 11 0 1 4 4 24 

Totaal (N) 78 51 5 29 16 16 195 

% 40 26 3 15 8 8 100 
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De cijfers zeggen op zich nog weinig over 
connectiviteit tussen de vijf stadsregio’s 
Daarvoor moet allereerst worden nagegaan 
welke ondernemingen wel of niet 
nevenvestigingen hebben (= selectie van multi 
vestigingen ondernemingen). Bovendien 
wordt de analyse beperkt tot ondernemingen 
met nevenvestigingen in één van de 
stadsregio’s in de A2 zone en vallen dus de 
ondernemingen met een hoofdkantoor buiten 
de A2 zone af. Maar liefst 110 van de 179 
ondernemingen met een hoofdkantoor in de 
A2 zone hebben geen nevenvestiging in de A2 
zone. Betrekkelijk weinig grote onder-
nemingen met een hoofdkantoor in de A2 
zone gebruiken diezelfde zone als ruimtelijk 
kader voor hun vestigingennetwerk. Mogelijk 
zijn de afstanden langs de A2 kort genoeg of 
de bereikbaarheid goed genoeg om geen 
nevenvestigingen in de A2 zone op te zetten. 
 
De meting van de connectiviteit van de vijf 
stadsregio’s door middel van het vestigingen-
netwerk heeft dus betrekking op 69 grote 
ondernemingen met zowel hoofdkantoren en 
nevenvestigingen in de A2 zone. De getallen 
op de diagonaal van de matrix in tabel 3.2  
geven het aantal ondernemingen aan dat een 
nevenvestiging heeft in dezelfde regio als 
waar het hoofdkantoor is gevestigd. Dat is bij 
80% van de ondernemingen het geval. Dus 
meestal zijn de nevenvestigingen en het 
hoofdkantoor in dezelfde stadsregio geves-
tigd. Dit aandeel verschilt weinig tussen de 
stadsregio’s, maar is het hoogst in de regio’s 
Eindhoven (90%), Utrecht (83%) en 
Amsterdam (83%). Men kan deze hoge 
percentages opvatten als een vingerwijzing 
voor het optreden van agglomeratievoordelen 
in de desbetreffende regio’s. Er zijn blijkbaar 
redenen voor de ondernemingen om een 
nevenvestiging te hebben in de zelfde 
stadsregio als het hoofdkantoor.  
 
Men kan de cijfers in de tabel ook anders 
interpreteren, namelijk door het aantal 
nevenvestigingen op de diagonaal te delen 
door het totaal aantal hoofdkantoren in een 
regio. Dan blijkt dat in totaal 33% van de 
getelde nevenvestigingen gevestigd is in 
dezelfde regio als het hoofdkantoor. Dit 
percentage ligt in de stadsregio’s Amsterdam 

(52%), Eindhoven (50%) en Maastricht (50%) 
beduidend hoger dan in de stadsregio’s 
Utrecht (29%) en Den Bosch (0%). Dit komt 
door de centrale ligging van beide laatst 
genoemde regio’s. Door de centrale ligging 
besluiten grote ondernemingen vaak een 
nevenvestiging in deze stadsregio’s te openen. 
Dus nabijheid (agglomeratievoordelen) en 
bereikbaarheid (centrale ligging) leveren de  
belangrijkste interpretaties op van de 
connectiviteit van de stadsregio’s op basis van 
het vestigingennetwerk van bedrijven. De 
bedrijven in de stadsregio Utrecht lijken het 
meest te profiteren van beide soorten 
voordelen (nabijheid en bereikbaarheid).  
 
Bij de wederzijdse connectiviteit tussen de 
stadsregio’s Amsterdam en Eindhoven valt op 
dat een groter percentage ondernemingen 
met een hoofdzetel in de regio Amsterdam 
een nevenvestiging heeft in de regio 
Eindhoven (11 nevenvestigingen; 38% van de 
ondernemingen met een hoofdkantoor in de 
stadsregio Amsterdam en 32% van de 
nevenvestigingen in de regio Eindhoven) dan 
dat ondernemingen met een hoofdzetel in de 
regio Eindhoven een nevenvestiging hebben in 
de regio Amsterdam (3 nevenvestigingen; 30% 
van de ondernemingen met een hoofdkantoor 
in de regio Eindhoven en 6% van de neven-
vestigingen in de regio Eindhoven). Er is dus 
een asymmetrie in de connectiviteit tussen de 
regio’s Amsterdam en Eindhoven: Amsterdam 
is vaker de hoofdplaats voor vestigingen in 
Eindhoven dan dat Eindhoven een hoofdplaats 
is voor nevenvestigingen in Amsterdam.  
 
Ondernemingen met een hoofdkantoor in de 
stadsregio Amsterdam hebben relatief veel 
nevenvestigingen in de stadsregio Den Bosch 
(7 van de 12 nevenvestigingen in de regio Den 
Bosch: 58%) en relatief weinig neven-
vestigingen in de stadsregio Utrecht (8 van de 
33 nevenvestigingen in de regio Utrecht: 
24%). Bijna alle bedrijven met een 
hoofdkantoor in de stadsregio Utrecht hebben 
nevenvestigingen in de stadsregio Amsterdam 
(22 van de 23 ondernemingen). Dus ook 
tussen de regio’s Amsterdam en Utrecht is 
sprake van asymmetrie. 
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Hoofdkantoor FEI Company in Eindhoven 

 
 

 
 
Resumé 

 
 
Hoofdkantoor ASML in Veldhoven  

 

 
1. Gemeten aan het vestigingennetwerk van grote bedrijven in negen van de tien clusters 

bestaat er een geringe connectiviteit tussen de vijf stadsregio’s langs de A2. Ten eerste 
omdat de meerderheid (60%) van de getelde grote bedrijven überhaupt geen nevenvestiging 
heeft in de A2 zone. De afstanden zijn waarschijnlijk te gering en de bereikbaarheid goed 
genoeg om binnen de A2 zone een nevenvestiging op te richten. Ten tweede blijkt in het 
geval dat wel sprake is van een nevenvestiging deze meestal (80%) is gevestigd in dezelfde 
stadsregio als het hoofdkantoor. De verbreding van de A2 heeft tot gevolg dat de 
bereikbaarheid beter wordt en daarmee de neiging om de markt vanuit een centrum te 
bedienen. De connectiviteit tussen de vijf stadsregio’s wordt daardoor op den duur geringer.  

2. De meeste hoofdkantoren zijn gevestigd in de stadsregio Amsterdam. Het internationale 
vestigingsklimaat (binnenstad, Zuidas, Schiphol) werkt dat in de hand. De stadsregio’s 
Utrecht en Eindhoven volgen op afstand.  

3. De regionale spreiding van de hoofdkantoren weerspiegelt de regionale specialisatie op de 
clusters. Zo kent de stadsregio Eindhoven relatief veel hoofdkantoren in de clusters High 
Tech, Food, Automotive en Life Tec. In de stadsregio Amsterdam zijn er niet alleen in het 
cluster Media veel hoofdkantoren, maar ook in de clusters KIBS, Food en ICT-diensten. 

4. Er bestaat een asymmetrische connectiviteit tussen Amsterdam en Eindhoven. Amsterdam is 
veel vaker de vestigingsplaats van hoofdkantoren van grote ondernemingen met 
nevenvestigingen in de stadsregio Eindhoven, dan dat de stadsregio Eindhoven de zetel is 
van hoofdkantoren van grote ondernemingen met nevenvestigingen in de stadsregio 
Amsterdam. Zo beschouwd, is het voorbeeld van Philips geen uitzondering, maar regel. 

 
 

 

 
 
 
 



Ruimtelijk Economische Samenhang langs de A2  

 

 45 

4. Wederzijdse relaties tussen bedrijven in Amsterdam en Eindhoven 
 
Wat hebben bedrijven in de Metropoolregio 
Amsterdam met bedrijven in de Brainport-
regio Eindhoven, en andersom? Deze vraag 
staat centraal in dit hoofdstuk. Daarvoor zijn 
100 bedrijven in de Metropoolregio 
Amsterdam geïnterviewd en 62 bedrijven in 
de Brainportregio Eindhoven. De bedrijven 
behoren tot de clusters waarop elk van de 
beide regio’s zich profileert. Om 
representatieve uitkomsten te krijgen is 
binnen de clusters ingezoomd in bepaalde 
focusgroepen.  
 
4.1 Van clusters naar focusgroepen 
 
Omdat de meeste clusters een grote mate van 
heterogeniteit aan activiteiten kennen, is 
besloten om binnen elk cluster een 
focusgebied aan te wijzen. Daarnaast is 
geprobeerd om bij de geselecteerde bedrijven 
mensen te spreken die overzicht hebben over 
de operationele relaties binnen de focus. Dit is 
bijna altijd gebeurd met medewerkers op 
directieniveau. Ongeveer 2/3

e
 deel van de 

interviews is op locatie gehouden. Dit brengt 
een aantal voordelen met zich mee: er 
ontstaat een band tussen de interviewer en 
geïnterviewde, waardoor er meer waardevolle 
kennis wordt gedeeld. Geïnterviewden nemen 
de tijd en waar mogelijk kan men voorbeelden 
of prototypes laten zien. Daarnaast kan er een 
inschatting worden gemaakt van het 
vastgoed, representativiteit, de bedrijvigheid 
en de bereikbaarheid. Een nadeel van deze 
manier van interviewen is dat het tijdrovend 
is. Daarom is besloten een deel van de 
interviews telefonisch af te nemen, ook naar 
gelang de voorkeur van de geïnterviewde en 
de bereikbaarheid van het bedrijf met het 
openbaar vervoer. Deze interviews hebben 
over het algemeen een iets kortere 
gespreksduur en blijven qua gespreks-
onderwerp meer ‘to the point’. Alle interviews 
zijn opgenomen met een voicerecorder en 
helemaal uitgewerkt.  
 
Vooraf is met de opdrachtgever besproken om 
per cluster tien bedrijven te interviewen over 
hun zakelijke en kennisnetwerken (voor een 
complete lijst van bedrijven, zie bijlage 2). De 
selectie van bedrijven is in twee stappen 
gebeurd. In de eerste plaats is er binnen de 
clusters een focus aangebracht van 
bedrijfsactiviteiten, zodat in elk geval over een 

deel van het cluster uitspraken gedaan 
kunnen worden.  Vervolgens is per focus een 
steekproef getrokken uit het LISA-databestand 
of zijn er met behulp van de sneeuwbal-
methode respondenten gevonden. Omdat er 
niet voor elke subsector een relevante SBI-
code voorhanden is, is het niet mogelijk 
geweest om een overzicht van de spreiding en 
concentratie van bedrijven te maken.  
 
De keuze voor een focus is gebaseerd op 
datagegevens, literatuur en consultatie van de 
opdrachtgever en experts. Er zal per cluster 
kort toegelicht worden hoe de focussector tot 
stand is gekomen.  
 
High Tech: Mechatronica en Embedded 
Systems 
In gesprekken met HTSP/FME-CWM, Brainport 
Development en de BOM is gebleken dat de 
hightech bedrijven in de BRE vooral actief zijn 
in mechatronica en embedded systemen en 
daarin ook internationaal een vooraanstaande 
positie innemen. Dan gaat het niet alleen om 
bekende namen als Philips en ASML, maar ook 
om bedrijven die daaraan toeleveren. Voor de 
interviews zijn daarom niet louter eerst-
genoemde bedrijven benaderd, maar ook 
bedrijven die een belangrijke positie in de 
toeleverketen innemen. 
 
ICT-diensten: ICT-technology  
Binnen de ICT-sector is ervoor gekozen om te 
focussen op bedrijven die technologische 
bedrijven bedienen. De ICT-sector in 
Eindhoven wordt niet vertegenwoordigd door 
een overkoepelende branchevereniging of 
kennisinstelling. Aan de hand van regionale 
samenwerkingsinitiatieven en innovatieprijzen 
zijn een aantal leidende bedrijven bepaald, die 
aangevuld zijn met een aantal grote ICT-
vestigingen die zijn geselecteerd uit het LISA-
bestand. 
 
Design: Industrieel Ontwerp 
In overleg met Design Connection Brainport, 
de oververtegenwoordiging van de subsector 
in de regio en in overeenstemming met 
eerdere onderzoeken vanuit de Universiteit 
Utrecht (Economische Geografie II: Bedrijf en 
Regio, 2009 en 2010) is er gekozen om binnen 
het cluster Design de subsector industrieel 
ontwerp te analyseren. Omdat de lijst van 
bedrijven met meer dan tien werknemers 
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eindig was, is de lijst van geïnterviewde 
bedrijven aangevuld met een aantal bedrijven 
dat industrieel ontwerp niet tot haar 
kernactiviteit rekent. 
 
Food: Foodtechnology 
Deze keuze is tot stand gekomen op aanraden 
van de opdrachtgever en het Food Connection 
Point. De aanname voor het belang van de 
foodtechnology-sector in de regio Eindhoven 
is dat de regio sterk is in technologie en van 
oudsher een agrarisch karakter kent. 
 
Automotive: innovative mobility 
Om de focus binnen automotive te bepalen 
hebben er gesprekken plaatsgevonden met 
HTAS, de High Tech Automotive Campus, TU/e 
en TNO Automotive. Daaruit is geconcludeerd 
dat de automotive sector in Nederland en die 
in de regio Brabant in het bijzonder haar 
zwaartepunt heeft in bedrijven die actief zijn 
in de Automotive ICT. Voorbeelden daarvan 
betreffen bedrijven die elektronica 
ontwikkelen voor het aansturen van allerlei 
systemen in de auto, maar ook bedrijven als 
TomTom en NAVTEQ. Daarnaast doet 
Nederland en meer specifiek de Brabantse 
regio het goed in allerlei activiteiten die de 
auto duurzamer en energiezuiniger maken. 
Hierbij valt te denken aan bedrijven die 
(onderdelen van) efficiëntere en schonere 
motoren ontwikkelen en aan het gebruik van 
materialen die duurzamer zijn. Beide groepen 
van bedrijven zijn binnen dit onderzoek 
benaderd en tezamen de focusgroep 
‘innovative mobility’ genoemd. 
 
Life Tec: medtech 
Binnen Life Tec is de focus gelegd op bedrijven 
die actief zijn in de medtech. De BRE herbergt 
relatief veel bedrijven die zich hier mee 
bezighouden (interview BOM/Life Tec Zone). 
Daarnaast zijn er relevante cross-overs met de 
hightech sector te verwachten, omdat veel 
medtech bedrijven daarin hun oorsprong 
vinden. Overigens is er in een enkel geval 
(vanwege de grootte; behorend tot top 3 Life 
Tec bedrijven in de BRE) ook een bedrijf 

geïnterviewd die zich niet met medtech 
bezighoudt, maar zich concentreert op het 
ontwikkelen van medicijnen. 
 
Energy: Solar 
Een aantal recente ontwikkelingen, zoals de 
oprichting van het Eindhoven Energy Institute 
en de komst van het ECN naar Eindhoven 
heeft de focus binnen deze sector richting 
duurzame energie gebracht. Onder andere 
door initiatieven vanuit de BOM, de aandacht 
voor de sector en een aantal snelgroeiende 
bedrijven binnen de regio is ervoor gekozen 
om te focussen op de solarindustrie, en dan 
met name op de bedrijven die zich met PV 
(photovoltaics) bezighouden. 
 
 
 
  

PV-module (solar) 

 
 Bron: Brochure Scheuten Solar 
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4.2 Amsterdamse bedrijven over Eindhoven 

 
In het onderzoek ‘The Amsterdam Family of 
Clusters’ (Atzema et al. 2011) zijn 11 clusters 
onderzocht en in totaal 100 bedrijven 
geïnterviewd. In die interviews is gevraagd 
naar relaties met bedrijven en instellingen in 
de regio Eindhoven. Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen zakelijke relaties (met een 
toeleverancier, klant of dienstverlener,  
gericht op een financiële transactie) en een 
kennis relatie (met een toeleverancier, klant 

of dienstverlener, gericht op het uitwisselen 
van kennis en via samenwerking te komen tot  
innovatie). Daarnaast is de bedrijven gevraagd 
of de afzet in de Brainportregio Eindhoven 
voor hen een vergroting van hun markt 
inhoudt (marktrelaties). In de eerste twee 
gevallen gaat het dus om directe relaties 
tussen bedrijven; in het laatste geval om meer 
ongespecificeerde relaties tussen beide 
regio’s.     

 
 
Tabel 5.1: Relaties van bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam met bedrijven in de Brainportregio  
Eindhoven 

Cluster Zakelijke relatie Kennisrelatie  Marktvergroting 

Audiovisuele 
Media: 3x  

Samenwerking met 
technologisch bedrijf  

Medewerkers afkomstig 
van Philips Research  

Uitbreiding 
(lezers)publiek  

Evenementen-
organisaties: 3x  

Levering 
evenementenpersoneel  

Met Philips: innovatieve 
lichtontwikkeling  

Groot evenement in 
Eindhoven 

Management-
adviesbureaus: 1x  

  Vestiging in Eindhoven  

Logistiek 
Dienstverleners: 
3x  

Partners, 
Distributiecentra 

  

High Tech 
hoofdkantoren: 8x  

klant 
Samenwerkingspartner 
(3)  

Belangrijke 
toeleveranciers (4) 

Samenwerking met 
Philips Healthcare; 
Samenwerking met 
toeleveranciers en 
klanten  

 

Groothandel 
Bloem en Plant: 1x   

Grote klant in Eindhoven    

ICT: 6x  belangrijke klant (3) 

belangrijke 
toeleverancier (2)  

Studenten van TU/e op 
stageplek  

 

Bron: bewerking gegevens interviews Amsterdam Family of Clusters, Universiteit Utrecht, 2011
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In totaal hebben 25 van de 100 bedrijven in de 
Metropoolregio Amsterdam ‘iets’ met bedrijven of 
instellingen in de Brainportregio Eindhoven. 
Tussen bedrijven die behoren tot de clusters High 
Tech en ICT doen zich het meest vaak relaties voor. 
Deze relaties zijn meestal zakelijk van aard zijn, 
hoofdzakelijk met toeleveranciers en klanten. 
Philips en de TU Eindhoven zijn de meest 
genoemde kennispartners. Ook Amsterdamse 
audiovisuele media bedrijven en evenementen-
organisaties noemen Philips-vestigingen in de regio 
Eindhoven als belangrijke kennispartner. 
Amsterdamse ICT bedrijven trekken studenten aan 
van de Technische Universiteit Eindhoven. 
  
Een evenementenorganisatiebureau in Amsterdam 
geeft aan samen te werken met Philips in het 
kader van vernieuwingen van lichtinstallaties:  
 
“We zijn toevallig in gesprek met Philips over 
innovatieve lichtontwikkeling. We willen samen-
werking bij een grote showcase, iets nieuws 
realiseren. Er gaat veel tijd in zitten qua LED-
ontwikkeling, het is koud licht. Het is zo dat Philips 
ons hiervoor heeft benaderd.” 
 
Het is voor die samenwerking geen probleem dat 
beide bedrijven in verschillende regio’s gevestigd 
zijn: voor face-to-face contacten wordt gemakkelijk 
met de trein of auto op en neer gereisd. Dit 
gebeurt overigens niet frequent, zodat er geen 
aanleiding is om zich te vestigen in de regio 
Eindhoven. De samenwerking is gebaseerd op het 
feit dat Philips over kennis beschikt over de 
toepassing van licht bij evenementen. 
 
Bij de Amsterdamse managementadviesbureaus 
zijn in de interviews weinig relaties met bedrijven 
in de regio Eindhoven geconstateerd. De regio 
Eindhoven is voor de bureaus in Amsterdam een 
interessante markt, die meestal wordt bediend 
vanuit een kantoor in de regio Eindhoven. Er is in 
deze markt nauwelijks sprake van uitbesteding van 
bepaalde diensten aan bedrijven in de regio 
Eindhoven. Bij ingewikkelde adviezen komt het 
voor dat de klant wordt geadviseerd vanuit de 
(hoofd)vestiging in de Metropoolregio Amsterdam. 
Samenwerking op kennisgebied tussen bedrijven 
komt in deze markt weinig voor, niet binnen de 
Metropoolregio Amsterdam en ook niet met 
bedrijven in de Brainportregio Eindhoven. De 
website van een groot managementadviesbureau 
vermeldt (niet geïnterviewd): 
 
“High tech- en life-techbedrijven, ondernemingen 
in metaal en techniek, bouwbedrijven of de 
automotive industrie. [...] De regio Zuid-Oost 

Brabant (Brainport) is tenslotte niet voor niets de 
hotspot voor toptechnologie en staat niet voor 
niets hoog in de Europese ranglijsten als het gaat 
om research en development”.[...] “We werken op 
zijn Brabants: face to face. We nodigen u uit bij ons 
of komen naar u toe. Want persoonlijk contact 
loont.” 
 
De aanwezigheid van een kantoor in de regio 
Eindhoven is van belang voor direct contact met de 
klant waarbij de onderneming zich heeft toegelegd 
op een aantal sectoren die sterk vertegenwoordigd 
zijn in de Brainportregio Eindhoven.  
 
Een aantal bedrijven in de logistieke dienst-
verlening heeft een satellietbedrijf of partner in de 
regio Eindhoven. Het gaat hierbij vooral om 
vestigingen buiten de stad Eindhoven zelf. Ook hier 
gaat het om zakelijke relaties, voornamelijk met 
klanten (transportbedrijven). In deze markt 
bestaan kennisrelaties uit het samen met de klant 
ontwikkelen van nieuwe logistieke concepten 
(‘supply chain management’) en het daarbij 
toepassen van ict oplossingen. In drie gevallen is 
die klant gevestigd in de regio Eindhoven. Voor die 
klanten is overigens de verbreding van de A2 een 
welkome verbetering:  
 
“Veel van onze klanten – expediteurs – hebben ook 
weer een vestiging in Eindhoven. De verbreding van 
de A2 is voor ons een welkome verbetering: nu met 
die vijf banen loopt het perfect. Onze vrachtwagens 
rijden voor de spits uit en we moeten er toch heen, 
dus in die zin was de A2 geen belemmering in 
samenwerkingsrelaties.” 
 
In de High Tech markt gaat het, zoals gezegd, 
voornamelijk om zakelijke relaties met toeleveran-
ciers en klanten en om kennisrelaties in de vorm 
van uitwisseling van informatie over veranderingen 
in de markt en de technologie. Verschillende high 
tech bedrijven in de regio Amsterdam hebben een 
partnership met bedrijven in de regio Eindhoven, 
waarbij sprake is van regionale specialisatie. De 
geïnterviewde bedrijven in de Metropoolregio 
Amsterdam zijn meestal een (Europees) hoofd-
kantoor met directie, marketing & sales en 
ondersteunende diensten en logistieke 
coördinatie, terwijl bedrijven met technologische 
activiteiten vaker in de regio Eindhoven voor-
komen. Een bedrijf zegt hierover:  
 
“Ons bedrijf ontwikkelde voor Philips een zeer snel 
en veilig netwerk, waarmee medische apparatuur 
aan het netwerk van een ziekenhuis wordt 
gekoppeld. Hiermee kan zorg op afstand worden 
verleend. In die samenwerking brengt Philips 
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expertise in op het gebied van medische 
apparatuur, terwijl ons bedrijf kennis op het gebied 
van netwerkoplossingen inbrengt. Dit soort vormen 
van samenwerking wordt overigens wel vanuit het 
wereldwijde hoofdkantoor in Amerika gestuurd. 
Ruimtelijke nabijheid speelt daarin dus geen rol.” 
 
Eén geïnterviewd high tech bedrijf in de regio 
Amsterdam heeft overwogen om te verhuizen naar 
de regio Eindhoven om dichter bij technische 
kennis te zitten. Praktische bezwaren hebben tot 
nu toe belet deze stap daadwerkelijk te zetten.  

“Als we personeelsproblemen hadden kunnen 
voorkomen, dan zouden we (dus) naar Eindhoven 
of Breda gaan. Daar zitten veel technici en 
verkeerstechnisch zit je daar sneller bij de klanten. 
[...] We hebben nu drie vestigingen en bij afloop 
van de huurcontracten wordt ook telkens weer 
nagedacht, zijn ze alle drie nodig? Ze brengen 
immers nogal veel kosten met zich mee.” 
 
High tech bedrijven in de regio Amsterdam kijken 
bij de overweging om te verhuizen en bij het 
aangaan van partnerships binnen Nederland niet 
alleen naar mogelijkheden in de regio Eindhoven 
maar ook in de regio Twente.  
 
“De beste vestigingsplekken buiten de regio zouden 
Enschede en Eindhoven zijn, vanwege de daar 
aanwezige kennis bij universiteiten en bedrijven. 
Die specifieke kennis van elektronica en hightech is 
eigenlijk alleen nog daar te vinden. Het is daar een 
soort cluster van kennis en dat wordt ook door de 
lokale overheid gestimuleerd. Je ziet er heel veel 
starters rondom de universiteit zitten. Dat geldt 
ook voor de TU Delft, maar daar waaieren mensen 
snel uit in de omgeving en zijn daardoor minder 
zichtbaar. Starters vanuit Eindhoven en Enschede 
blijven toch sterker aan de regio gebonden.” 
 
High tech bedrijven geven aan dat de afstand 
tussen Amsterdam en Eindhoven geen problemen 
oplevert voor de samenwerking. Als er een 
meeting plaatsvindt, wordt de reis gemakkelijk met 
de trein of met de auto afgelegd.  
 
“Er zijn veel meer technische bedrijven in de regio 
Eindhoven dan in Amsterdam. Wij hebben daar 
belangrijke toeleveranciers en klanten gevestigd, 
waarmee we samenwerken. Verder hebben we 
contacten met de High Tech Campus Eindhoven. 
Als ik naar Eindhoven moet, ga ik nog steeds 
automatisch met de trein omdat het per auto altijd 
een ramp was. [...] We overwegen niet om een 
kantoor in de regio Eindhoven te openen.” 

Ook in de ICT-markt gaat het vooral om zakelijke 
relaties met toeleveranciers en klanten. Bij deze 
relaties is er weinig behoefte aan regelmatig face-
to-face-contact tussen mensen in de regio 
Amsterdam en de regio Eindhoven; men is vaak 
gedetacheerd bij de klant of men communiceert 
via ‘het net’.  
 
 
4.3 Eindhovense bedrijven over Amsterdam 
  
Het aandeel bedrijven in de regio Eindhoven dat 
relaties heeft met bedrijven in de Metropoolregio 
Amsterdam is twee keer zo groot als andersom. 
Van de 62 geïnterviewde bedrijven in de regio 
Eindhoven onderhouden 31 bedrijven relaties met 
bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam. Bij dit 
verschil (een kwart van de Amsterdamse bedrijven 
heeft een relatie met Eindhovense bedrijven; de 
helft van de Eindhovense bedrijven heeft een 
relatie met Amsterdamse bedrijven) moet men 
zich wel twee dingen bedenken. Ten eerste zijn er 
veel meer bedrijven in de regio Amsterdam dan in 
de regio Eindhoven. Ten tweede bevatten de zeven 
in de Brainportregio Eindhoven geselecteerde 
clusters allemaal min of meer high tech activiteiten 
en deze soort activiteiten laten in de regio 
Amsterdam ook een relatief hoog aandeel relaties 
met Eindhovense bedrijven zien.      
  
Verder valt op dat Amsterdamse bedrijven met 
relaties met bedrijven in de regio Eindhoven vooral 
gericht zijn op technologie bedrijven, terwijl 
Eindhovense bedrijven met relaties met bedrijven 
in de regio Amsterdam vooral gericht zijn op 
gespecialiseerde dienstverleners. De economische 
specialisatie van de regio’s komt in de gevonden 
type partners terug.  
 
Zo hebben twee Eindhovense bedrijven in het 
mechatronica en embedded systems cluster 
relaties met zakelijke dienstverleners in de 
Metropoolregio Amsterdam. Drie bedrijven 
hebben kennisrelaties, met de Universiteit van 
Amsterdam, een andere kennisinstelling en een 
hoofdkantoor. Al deze bedrijven geven aan dat bij 
het aangaan van de relaties de kwaliteit van de 
dienstverleners belangrijker is dan de standplaats 
van deze bedrijven (in dit geval advocaten en 
accountants). Men kiest voor de partner, niet voor 
de plaats.  
 
“[…] Maar we hebben veel van dat soort contacten, 
we zijn een groot bedrijf. Het ligt er maar net aan 
waar de goede partij zit.” 
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Eén bedrijf is overgenomen door een investerings-
maatschappij, die in Amsterdam is gevestigd. Dit 
fenomeen zien we terug in andere sectoren. 

Amsterdam is ook voor Eindhovense bedrijven een 
belangrijk financieel centrum.  

 
Tabel 5.2: Relaties van bedrijven in de Brainportregio Eindhoven met bedrijven in de Metropoolregio 
Amsterdam 

Clusterfocus Zakelijke relaties  Kennisrelatie  

Mechatronica & 
embedded systemen: 
4x 

KIBS (2) 
Investeringsfonds (1)  

Project met UvA (1)  
Project met kennisinstelling (1)  
Hoofdkantoor in Amsterdam (1) 

ICT Technology: 4x KIBS (2) 
Investeerder (1) 
Klanten (1) 

 

Industrieel Ontwerp: 5x 

  

Opdrachtgevers / klanten (2) 
Belangrijke beurs in Amsterdam (1) 
KIBS (1) 

Andere vestiging bedrijf in Amsterdam 
gevestigd (1) 

Food Technology: 2x KIBS (1) 
Klanten (1) 

 

Innovative Mobility: 4x  KIBS in Amsterdam (2) 
Klanten (1) 

Hoofdkantoor in Amsterdam (1) 

Medtech: 6x  Commerciële / kennisrelatie met 
academische ziekenhuizen en 
kennisinstellingen (5) 

Project met UvA (1) 

Solar: 7x  Advocaten (3) 
Investeringsmaatschappijen (2) 
Klanten (2) 

 

Bron: bewerking uitwerking interviews UU/GEO, 2011
 
Door bedrijven in het high tech cluster (focus 
mechatronica & embedded systems), het design 
cluster (focus industrieel ontwerp) en het 
automotive cluster (focus innovative mobility) is 
aangegeven dat Eindhovense bedrijven kennis-
relaties hebben met het hoofdkantoor in 
Amsterdam. Het high tech bedrijf zegt hierover: 
 
“Er zijn heel weinig bewegingen tussen het 
hoofdkantoor in Amsterdam en de onderdelen in 
Eindhoven. […] je hebt weinig inhoudelijke 
bemoeienis met Amsterdam. Een beetje op het 
‘corporate technology en research-stuk, maar dat 
is meer afstemming van: financiële zaken, 
budgetmogelijkheden, strategie-uitwisseling etc. 
Maar inhoudelijk heel weinig: er is dus heel weinig 
‘verkeer’ tussen Amsterdam en Eindhoven.” 
 
De kennisrelaties met het hoofdkantoor zijn 
doorgaans weinig intensief en oppervlakkig. Echte 
kennisrelaties vinden plaats met andere bedrijven 
en met kennisinstellingen.  
 
In het ICT-technology cluster tellen we in totaal 
vier relaties met bedrijven in de regio Amsterdam.  
 

 
Ook hier spelen standplaatsfactoren van de regio 
Amsterdam (zoals de aanwezigheid van Schiphol, 
het internationale karakter van Amsterdam of het 
business klimaat op de Zuidas) geen rol bij het 
aangaan van de relaties. Dienstverlening wordt in 
de eerste plaats ‘om de hoek’ gezocht, hetgeen het 
belang van de regiokantoren van bijvoorbeeld de 
grote KIBS bedrijven onderstreept. Voor 
specialistische dienstverlening komt men vaak toch 
in Amsterdam terecht. Opvallend is dat ‘global 
players’ onder de geïnterviewde bedrijven het 
meest aansluiting vinden bij KIBS in Amsterdam. 
Dit kan samenhangen met de meer internationale 
kennis bij KIBS in Amsterdam.  
 
“Onze investeerders zitten in Amsterdam […].Of de 
Amsterdamse bedrijven meer of minder van belang 
worden? Ja, dat zal nog wel aan belang groeien. De 
bedrijven zijn zowel klanten in de High Tech-sector, 
als investeerders en advocaten.”  
 
Hoewel Amsterdam geldt als de meest creatieve 
stad van Nederland blijkt slechts één designbedrijf 
een kennisrelatie te hebben met bedrijven in de 
regio Amsterdam. Design bedrijven in de regio 
Eindhoven zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen 
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van  producten, terwijl bedrijven in Amsterdam 
meer gespecialiseerd zijn in werkvelden zoals  
communicatie, online creatie en marketing. Deze 
complementariteit in activiteiten is echter 
nauwelijks een reden om kennisrelaties met 
Amsterdamse bedrijven aan te gaan. Er bestaan 
wel zakelijke relaties met bedrijven in Amsterdam, 
vooral vanwege de toegang tot interessante 
klanten, het verlenen van zakelijke diensten en de 
aanwezigheid van de RAI (voor beurzen). Een 
geïnterviewd bedrijf heeft vestigingen in 
Amsterdam en Eindhoven. De meeste Eindhovense 
designbedrijven leggen geen speciale belang-
stelling voor Amsterdam aan de dag.  
 
“Onze opdrachtgevers kunnen in Amsterdam 
zitten, dat is het belang van Amsterdam. Niet of er 
KIBS-bedrijven zijn gevestigd.” 
 
“In Amsterdam hebben we goede contacten met de 
RAI, met advocaten. Advocaten zitten ook met hun 
kantoren in de hele wereld, dus dat maakt verder 
niet uit.” 
 
“Amsterdam is niet heel bijzonder voor mij, maar 
wel 80% van de verkochte producten zetten we 
daar af.” 
 
“Eigenlijk hebben we niet zoveel banden met 
Amsterdam. We hebben bijna geen klantenbanden. 
Er zit een sterke mediavertegenwoordiging, die 
gebruiken we niet. Onze klanten zijn best regionaal 
georiënteerd, en zitten in de maakindustrie. Die 
link met Amsterdam hebben we niet zo nodig.” 
 
“Het is voor ons verder niet zo belangrijk dat we 
een goede verbinding moeten hebben met het 
Amsterdamse.” 
 
Bedrijven in het Eindhovense foodtechnology 
cluster hebben weinig relaties met bedrijven in de 
regio Amsterdam. De haven Amsterdam en de 
concentratie van voedingsbedrijven in Zaanstad 
zijn geen aanleiding voor de Eindhovense bedrijven  
om bedrijfsrelaties aan te knopen. Voor slechts 
één voedingsbedrijf in de regio Eindhoven is de 
afzetmarkt in de Randstad van betekenis. 
 
Dit ligt anders in de opkomende, hoog 
technologische clusters ‘innovative mobility’, 
‘medtech’ en ‘solar’. In het cluster ‘innovative 
mobility’ hebben drie bedrijven zakelijke relaties 
en een bedrijf kennisrelaties met Amsterdamse 
bedrijven. Het heeft echter geen specifieke 
betekenis dat deze bedrijven in de regio 
Amsterdam gevestigd zijn.  

“In het geval van onze management consultants 
hangt het af van de vraag die we stellen bij welke 
vestiging van hen we moeten zijn. Ik geloof dat ze 
hier ook in Eindhoven zitten, maar als we 
bijvoorbeeld een specifieke vraag over een 
ontwikkeling hebben, kan het best zo zijn dat we in 
Amsterdam uitkomen.” 
 
“We hebben wel klanten in de regio’s Amsterdam 
en Utrecht zitten. Met die klanten bestaat niet echt 
een samenwerkingsrelatie. Hoewel, het is nieuwe 
technologie en het zijn nieuwe producten, dus het 
is niet gewoon een doos afleveren en dan 
wegwezen, er is een heel installatieproject. Omdat 
het nieuw is, is het ook vaak gezamenlijk uitvinden 
hoe dat gebruikt gaat worden en hoe die 
businesscases voor de klant in elkaar zitten. Die 
klantrelaties hebben we dus ook in Amsterdam, 
maar niet méér dan ergens anders.” 
 
Ook in dit cluster doet zich regionaal functionele 
specialisatie voor. Zo heeft een geïnterviewd 
bedrijf haar hoofdkantoor in Amsterdam. Hierdoor 
worden veel ondersteunende diensten - zoals KIBS-
bedrijven – georganiseerd vanuit Amsterdam.  
 
“Wij hebben ons hoofdkantoor in Amsterdam. Er 
wordt heel veel gereisd tussen Amsterdam en 
Eindhoven. Circa 10 procent van hier in Eindhoven 
zit in wisselende dienst in Amsterdam en hier lopen 
ook altijd veel Amsterdammers rond. KIBS? Dat 
soort dingen lopen meestal centraal over 
Amsterdam.” 
 
In het medtech cluster draaien relaties veelal om 
de combinatie van zakelijke en kennismotieven. 
Eindhovense medtech bedrijven hebben in de 
regio Amsterdam verder vooral kennisrelaties met 
kennisinstellingen zoals de Amsterdamse 
universitair medische centra (het AMC en het 
VUmc) en het Nederlands Kanker Instituut. Soms 
gaat het om een eenmalig project, soms zijn het 
langdurige en intensieve samenwerkings-
verbanden. De geïnterviewde medtech bedrijven 
geven bovendien aan dat ze niet alleen relaties 
met de Amsterdamse ziekenhuizen en kennis-
instellingen hebben, maar met andere instellingen 
in Nederland.  
 
“We doen onderzoek, en dan kijken we vaak in 
samenwerking met de klant [het academisch 
ziekenhuis in Amsterdam] hoe devices 
functioneren, hoe het beter zou kunnen en welke 
oplossingen daarin te volgen.” 
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“Wij hebben relaties met alle vier de stadsregio’s 
aan de A2-as buiten Eindhoven, omdat je in alle 
vier behoorlijke ziekenhuizen hebt zitten.” 
 
Soms worden projecten met meerdere instellingen 
uitgevoerd. 
“Wij werken op dit moment samen met een groep 
van het AMC Amsterdam, de universiteit van 
Groningen en de chemiefaculteit van de TU/e. 
Daarin kijken we naar nieuwe stoffen, of die 
interessant zijn. […] Als daar iets uit voortkomt […] 
dan hebben wij het eerste recht op patenteren.” 
 
De Eindhovense Medtech bedrijven zijn vooral 
toeleverancier van gespecialiseerde ziekenhuizen, 
maar lijken geen prominent deel uit te maken van 
het breder samengesteld life sciences cluster in 
Nederland. 
 
Opvallend veel (7) bedrijven in het opkomende 
Eindhovense Solar cluster hebben zakelijke relaties 
met Amsterdamse bedrijven. Men betrekt 
zakelijke, juridische en financiële diensten uit het 
Amsterdamse. De kennisintensiteit van deze 
relaties is gering; het gaat vaak om incidentele 
opdrachten. ‘Venture capitalists’ en andere, meer 

reguliere kredietverleners vormen hierop een 
uitzondering. Deze zijn vaker in of rond Amsterdam 
gevestigd. Contacten met investeerders lopen via 
geëigende paden en bestaande netwerken. De 
kennis en kunde van de investeerders in 
Amsterdam worden in deze sector doorgaans 
hoger aangeslagen dan de Eindhovense. Het 
voordeel van Eindhovense investeerders is wel dat 
ze meer interesse en zicht hebben op specifieke 
technologische ontwikkelingen. 
 
“De investeringsfondsen zitten in Amsterdam. Ook 
een paar op de High Tech Campus, maar dat is 
vaak heel specifiek. In Amsterdam moet je meer 
uitleggen, de mensen met wie je praat hebben 
geen idee.” 
 
Een bedrijf geeft aan dat ze om redenen van afzet 
en kwaliteit van arbeid een nevenvestiging in 
Amsterdam gaat openen. 
 
“Klanten, regelgeving, veel economische activiteit 
in de Randstad. Nu komt er een nieuwe entiteit die 
waarschijnlijk in Amsterdam gaat zitten. Het 
personeel dat dat moet gaan leiden, zit 
voornamelijk in Amsterdam.” 

 
Resumé 
 

1. Een kwart van de clusterbedrijven in de stadsregio Amsterdam heeft een relatie met bedrijven en 
instellingen in de stadsregio Eindhoven. Omgekeerd heeft de helft van de clusterbedrijven in de 
stadsregio Eindhoven een relatie met bedrijven en instellingen in de stadsregio Amsterdam. Het 
verschil in percentage heeft te maken met het absolute aantal bedrijven in beide regio’s (Amsterdam > 
Eindhoven) en de kennisintensiteit van de bedrijven (Eindhoven > Amsterdam).  

2. De meeste relaties zijn zakelijk van aard (toelevering, afzet). Bij industriële bedrijven vormt de te 
overbruggen afstand geen enkel beletsel. Dienstverlenende bedrijven richten vaker een 
nevenvestiging op om de klant snel en op maat te kunnen bedienen. Klanten zoeken vaak een 
dienstverlener in de eigen regio. Alleen voor gespecialiseerde diensten gaat men dan naar 
Amsterdam. Ook dan vormt afstand geen enkele belemmering.  

3. De TU Eindhoven en Philips zijn de meest genoemde kennispartners voor bedrijven in de stadsregio 
Amsterdam. Bedrijven in de stadsregio Eindhoven noemen in de stadsregio Amsterdam vaak de 
Universiteit Amsterdam, de Vrije Universiteit en het hoofdkantoor als kennispartner. De kennisrelaties 
met het hoofdkantoor zijn meestal oppervlakkig. Daar waar faco-to-face contacten noodzakelijk zijn, is 
de afstand tussen Amsterdam en Eindhoven haast nooit een probleem. In ieder geval is het zelden 
aanleiding om te zoeken naar een permanente co-locatie. Tijdelijke ontmoetingspunten zijn 
voldoende. Binnen het veld van kennisrelaties tekent zich wel een complementariteit tussen de 
stadregio’s af, waarbij bedrijven in de stadsregio Amsterdam creatie, communicatie en marketing 
inbrengen en bedrijven in de Stadsregio Eindhoven technologische ontwikkeling van producten.  

4. In tal van clusters zijn de kennisnetwerken in de stadsregio’s Amsterdam en Eindhoven zwak 
ontwikkeld. Dat heeft soms te maken met het feit dat in sommige clusters sowieso weinig kennis 
wordt uitgewisseld (bijvoorbeeld mangementadviesbureaus, ict technology, medtech en in 
opkomende clusters zoals innovative mobility en solar) dan wel dat men niet gericht op de expertise in 
elkaars regio (mechatronica & embedded systems, design, industrieel ontwerp, food technology). In 
de laatste genoemde focusgebieden ligt de grootste potentie om door middel van 
samenwerkingsverbanden tussen actoren in beide stadsregio’s de meeste innovatiewinst te bereiken. 
Stimulering van de regiogrens overstijgende netwerken heeft in deze de voorkeur boven stimulering 
van regionale clusters.  
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5 Netwerken van bedrijven in de stadsregio Eindhoven 
 
 
In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre bedrijven 
in de regio Eindhoven samenwerkingsrelaties 
hebben met andere bedrijven en met instellingen. 
We plaatsen de bedrijfsrelaties tussen de regio’s 
Amsterdam en Eindhoven (zie hoofdstuk 5) 
daarmee in het kader van alle relaties die bedrijven 
in de zeven Eindhovense clusters onderhouden. 
We maken wederom onderscheid tussen zakelijke 
relaties en kennisrelaties  en geven de ruimtelijke 
schaal weer waarop die relaties plaatsvinden 
(regionaal, nationaal en internationaal) en  we 
koppelen dat aan het belang van (de verbreding 
van) de A2 en aan de gewenste ontwikkeling van 
Eindhoven Airport. We behandelen deze 
onderwerpen per focusgebied en sluiten het 
hoofdstuk af met de relaties tussen de zeven 
focusgebieden.  
 
5.1 Aard en schaal van de netwerken 
 
Wat is de mate van en de aard van de relaties die 
bedrijven in de BRE onderhouden? Op welke 
ruimtelijke schaal vinden die plaats? Op die vragen 
wordt in deze paragraaf voor elk van de zeven 
focusgebieden antwoord gegeven.  
 
 
Mechatronica en embedded systemen  
 
In dit focusgebied binnen het cluster high tech zijn 
bedrijven geïnterviewd die producten onder hun 
eigen merknaam in de markt zetten (zoals ASML en 
FEI Company) en bedrijven die daaraan onderdelen  
toeleveren (zoals NTS Group, Frencken, VDL-ETG 
en Assembléon). Binnen de geïnterviewde 
bedrijven vinden vooral research-, productie- en 
assemblage activiteiten plaats en vaak ook 
marketing en sales. 
 
Dit cluster is in de ban van de open innovatie 
aanpak. Waar vroeger nieuwe toepassingen en 
producten vooral binnen de muren van het bedrijf 
werden ontwikkeld, gefabriceerd en geassem-
bleerd, werken bedrijven nu steeds meer onderling 
samen om innovaties te realiseren. Dat heeft een 
tweetal redenen. Enerzijds kunnen OEM’ers zoals 
Philips niet op elk R&D gebied excelleren, omdat 
nieuwe technologieën elkaar in steeds rapper 
tempo opvolgen. Anderzijds wordt de levenscyclus 
van een technologie en daarmee de 
terugverdientijd steeds korter. Het gevolg is dat 
OEM-ers steeds meer taken aan toeleveranciers 
uitbesteden: zij nemen steeds meer activiteiten 
zoals engineering en productie op zich. Dit uit zich  

 
bij de toeleverende hightech bedrijven in een 
veranderende samenstelling van het personeels-
bestand.  
 
“Aan de ontwikkelkant zijn we sterk gegroeid: we 
hebben steeds meer eigen ontwikkelaars in dienst 
die de modules ontwikkelen voor de klanten.” 
 
Veel geïnterviewde bedrijven hebben hun 
belangrijkste toeleveranciers in de regio zitten. 
Specifieke componenten worden vanuit de hele 
wereld ingevlogen. Eén bedrijf dat wereldwijd op 
locatie projecten realiseert, maakt gebruik van de 
daar (lokaal) aanwezige toeleverketen. Ook bij de 
afzet schaken veel high tech bedrijven op 
ruimtelijke schaal gezien op verschillende borden: 
regionaal en internationaal. Bij de meeste 
bedrijven zitten de klanten verspreid over de hele 
wereld, maar komen enkele ‘key-customers’ in de 
regio voor.  
 
De meeste relaties bestaan uit de combinatie van 
kennis en klant. Hoewel de bedrijven met de 
meeste toeleveranciers en klanten zakelijke 
relaties onderhouden, wordt ook in intensieve 
samenwerkingsrelaties kennis gedeeld. Producten 
worden veelal op maat van de klant gemaakt: 
 
“We maken producten, die in de machine worden 
‘ge-indesigned’. Dan heb je altijd de vraag: hebben 
we het gemaakt volgens wat het gespecificeerd is? 
Wat volgt is het zogenaamde integratie/design-in 
traject, dan is het makkelijk als de klanten in de 
buurt zitten en dat je snel een gemeenschappelijk 
team kunt vormen om je er doorheen te werken.” 
 
De positie van het product in de levenscyclus 
bepaalt of ruimtelijke nabijheid bij die samen-
werking van belang is. Voorin de levenscyclus is 
ruimtelijke nabijheid het meest van belang.  
Wanneer bedrijven samenwerken aan iets nieuws 
bestaat er veel onzekerheid over de werking ervan. 
Dat maakt intensief en veelvuldig onderling 
contact noodzakelijk: 
 
 “De machines waar wij mee bezig zijn, zijn op 
randje van wat wel of niet kan. Dat randje kun je 
alleen maar bereiken door een optimum van het 
totaal te zoeken en dat moet je met de leveranciers 
en klanten samen doen. Dan heb je een iteratief 
proces, wat veel overleg, voortgangsbesprekingen, 
bij elkaar even langskomen en kijken etc. vereist. 
Als je je dan binnen vijftien minuten fietsen van 
elkaar bevindt, is dat een geweldig voordeel.” 
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Toeleveranciers en kennispartners zijn dus vaak in 
de regio gevestigd, maar de belangrijkste 
concurrenten van de uitbesteders komen gespreid 
over de hele wereld voor. De toeleverende 
bedrijven hebben op hun beurt hun belangrijkste 
concurrent vaak (soms letterlijk) om de hoek 
zitten. In het laatste geval is er niet meer dan 
contact met ‘concullega’s’ en vindt er geen 
onderlinge (horizontale) kennissamenwerking 
plaats. 
 
Een bedrijf zegt daarover: 
 
“We kennen elkaar goed en het is ook een 
‘collegiale’ concurrentie, maar als het erop 
aankomt gaan we natuurlijk voor ons eigen 
scoren.”  
 
En een ander bedrijf: 
 
“We zijn niet elkaars dikste vrienden, maar we 
hebben wel elkaars 06, dus je weet gewoon heel 
snel de toegang tot andere spelers/concullega’s te 
vinden. Je zit immers allemaal in hetzelfde 
schuitje.” 
 
Toch meent een (toeleverend) bedrijf dat er in de 
toekomst meer samenwerking met de regionale 
concurrent zal plaatsvinden, omdat toeleverende 
bedrijven steeds meer ontwikkeltaken op zich 
nemen (zie boven). Dit heeft verdere specialisatie 
per bedrijf tot gevolg. Het bedrijf noemt een 
samenwerking die het onlangs met een regionale 
concurrent is aangegaan: 
 
“In één geval is er sprake van gemeenschappelijke 
ontwikkeling van een nieuw product. Dat is iets 
nieuws. Je ziet wel dat naarmate we opschuiven in 
de keten we steeds meer een specialisme gaan 
hebben. Die specialismen liggen soms ook naast 
elkaar, waardoor we makkelijker met elkaar 
kunnen samenwerken. Het begint dus te komen, 
hoewel heel voorzichtig.” 
 
Op het gebied van non-competitieve zaken vindt er 
al tussen concurrerende toeleveranciers intensieve 
samenwerking plaats. Dat betreft de gezamenlijke 
inzet voor meer professionalisering van de 
bedrijfstak, contacten met onderwijsinstellingen 
en (internationale) afspraken over standaardisatie. 
Organisaties als HTSP en Brainport Industries 
spelen daarin een belangrijke rol. HTSP (High Tech 
Systems Platform) vertegenwoordigt de 
OEM’s/OMM’s uit de Nederlandse hightech 
industrie, terwijl Brainport Industries fungeert als 
belangrijk platform voor bedrijven in de 
toeleverketens voor high tech systemen. 

“Er gaat geen week voorbij zonder dat ik mijn 
concurrenten tegenkom op netwerkbijeenkomsten 
zoals HTSP (High Tech Systems Platform), 
Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging en TNO-
bijeenkomsten.” 
 
Alle geïnterviewde bedrijven in dit focusgebied 
hebben relaties met kennisinstellingen in de regio. 
Dan gaat het om de Technische Universiteit 
Eindhoven, Fontys Hogescholen, ROC’s, het Holst 
Centre en TNO. De samenwerking neemt  
verschillende vormen aan. Een kennisinstelling 
wordt ingeschakeld als het bedrijf tegen een 
probleem aanloopt, maar andersom gebeurt ook, 
namelijk dat medewerkers van een kennisinstelling 
een spin-off beginnen. Vaak bekijkt men 
gezamenlijk waar het naar toegaat met de techniek 
en hoe men elkaar daarbij kan helpen. Onderlinge 
samenwerking vindt ook plaats via het faciliteren 
van PhD-posten, van afstudeerstages en het geven 
van gastcolleges. 
 
De geïnterviewde High tech bedrijven hechten veel 
belang aan samenwerking met kennisinstellingen 
in de regio. Die samenwerking is in de loop van de 
tijd ook toegenomen. Eén (toeleverend) bedrijf 
noemt in dat verband de toenemende 
kennisintensiviteit van haar activiteiten (onder 
meer doordat zij steeds meer ontwikkeltaken op 
zich neemt):  
 
“Wij nemen een steeds grotere verantwoor-
delijkheid voor de machines die wij maken. 
Daardoor is de kennisinbreng die wij als bedrijf 
leveren steeds groter geworden en hebben wij ook 
steeds meer binding met deze [kennis]instellingen: 
a) om dat op te bouwen en b) omdat we een 
grotere uitdaging in de kennis hebben om onze 
producten te kunnen maken.” 
 
Toch is die samenwerking niet louter een regionale 
aangelegenheid. Binnen Nederland wordt 
opvallend vaak de Universiteit Twente als 
samenwerkingspartner genoemd, terwijl ook met 
andere high tech bedrijven in Twente wordt 
samengewerkt. Er bevindt zich daar een 
vergelijkbare hightech industrie, met dezelfde 
structuur als de Eindhovense bedrijven. Wel is de 
omvang van het cluster in Twente veel kleiner.  
 
Het high tech cluster in de regio Eindhoven is 
internationaal gericht. Er zijn diverse ‘global 
pipelines’ waardoor kennis uit andere delen van de 
wereld de regio binnenstroomt. Zo worden er  
samenwerkingspartners genoemd met Duitsland, 
de Amerikaanse westkust, Taiwan, Zuid-Korea en 
Japan. Daarnaast worden vaak partners genoemd 
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in de regio’s Leuven en Aken (ELAT), maar ook 
elders in Europa (en daarbuiten). Deze kennis 
wordt tot nu toe vooral via verticale relaties 
(uitbesteder-toeleveranciers) in de regio gedeeld, 
maar wellicht dat door de voortgaande 
specialisatie tussen de toeleveranciers in de regio 
er meer kan komen van horizontale kennisdeling 
(tussen toeleverende high tech bedrijven onder-
ling). Dit kan de verankering van kennis uit ‘global 
pipelines’ en uit ‘local buzz’ in dit cluster ten goede 
komen.         
 
 
ICT Technology 
 
De focus Technology binnen het ICT cluster bestaat 
uit bedrijven die de technische industrie bedienen 
met ict producten of zelf een spin-off zijn van de 
technische industrie. Dit leverde een lijst van 
negen ICT-bedrijven op, allemaal gevestigd in 
Eindhoven of Veldhoven. Dit zijn doorgaans grote 
bedrijven: vijf van de negen bedrijven hebben 
meer dan 100 werknemers. In een aantal gevallen 
gaat het om bedrijven die werknemers detacheren 
bij (industriële) klanten, in andere gevallen gaat 
het om de ontwikkeling van een nieuw product of 
een marketing- en salesorganisatie. Drie bedrijven 
hebben hun hoofdzetel op de High Tech Campus. 
Ook de andere bedrijven zijn gevestigd op 
bedrijventerreinen.  
 
ICT Technology wordt in tegenstelling tot de 
andere focusgebieden niet door een regionale 
belangenvereniging vertegenwoordigd. Dit duidt 
op een zwak ontwikkelde coördinatie in de regio. 
In dit cluster domineert concurrentie boven 
coöperatie. Bedrijven geven aan dat in het 
bijzonder de chipmarkt een zeer competitieve 
markt is, waar sterk op prijs wordt geconcurreerd. 
Dit leidt overigens tot regionale clustering, waarbij 
geografische nabijheid wel degelijk een voordeel 
is. 
 
“Je ziet een trend dat ‘fixed pricing’ steeds 
populairder wordt. Je spreekt een vaste prijs af en 
voor dat bedrag moet een klus worden geklaard. 
Dan is nabijheid heel belangrijk, om telkens te 
kunnen afstemmen met die klant.”  
 
Een aantal bedrijven heeft geen toeleveranciers, 
omdat zij alle producten zelf produceren of dat het 
product een dienst is. Belangrijke toeleveranciers 
voor andere ICT-bedrijven zijn producenten en 
distributeurs van hardware. Men koopt de 
hardware in en voegt software toe, vaak op 
specificatie van de klant. In drie gevallen zijn de 
toeleveranciers van hardware in Nederland 

gevestigd, maar buiten de regio Eindhoven. 
Bedrijven halen de onderdelen voor hun producten 
even gemakkelijk uit Duitsland en China. Soms 
wordt software van andere bedrijven gezien als 
toeleverancier. Dit heeft te maken met de wens 
van de klant, omwille van specialisatie en/of 
capaciteit.  
 
“Dan nemen wij een stukje toeleverantie van 
softwareleveranciers mee. Dat wil zeggen: een 
probleem kan heel complex zijn, en dat kan ook van 
een externe partij komen. De klant wil vaak maar 
met één partner te maken hebben. Daarnaast: we 
hebben vaak dat het dusdanig grote manschappen 
zijn, dat we samen met een concurrent de klant 
bedienen.” 
 
Bedrijven geven aan dat de geografische afstand 
tot toeleveranciers niet van belang is, omdat er 
weinig intensief wordt samengewerkt. Men koopt 
in ongeacht de vestigingsplaats van de toeleveran-
cier. In de achterwaartse verticale relaties in dit 
cluster doet regionale nabijheid er dus weinig toe.   
 
Dat ligt anders bij de voorwaarts gerichte 
klantrelaties. Vier bedrijven geven aan dat 
OEM’ers in de regio Eindhoven hun belangrijkste 
klanten zijn. Werknemers worden bij deze 
bedrijven ‘weggezet’, soms worden gezamenlijk 
projecten uitgevoerd. Toch moet die regionale bias 
in de afzet worden genuanceerd. De belangrijkste 
klanten van een bedrijf zijn grote bedrijven in heel 
Nederland. Andere bedrijven kennen een nog 
groter marktgebied, vooral als zij een nieuw 
product of dienst op de markt zetten. Het is dus 
niet zo dat een nieuw ICT product eerst in de regio 
wordt afgezet en daarna op andere exportregio’s. 
Heel Nederland, maar ook Duitsland, West-Europa 
en de VS worden in dit verband in één adem 
genoemd. Eén bedrijf profileert zich als een echte 
‘global player’ die wat afzet betreft weinig met de 
Eindhovense regio van doen heeft. De regionale 
verankering in dit cluster daarmee is daarmee 
minder dan in het high tech cluster. Van een 
specifieke oriëntatie op samenwerking met  
bedrijven en instellingen in de A2 zone is weinig te 
bemerken. 
 
Bij ICT diensten zal het meedenken en 
samenwerken met klanten steeds belangrijker 
worden. 
 
“We proberen zoveel mogelijk met de klant mee te 
werken. In de toekomst proberen we daar winst uit 
te halen. Het wordt steeds meer vanuit de 
consultancy bekeken dan vanuit de detachering.” 
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“Het is een uiterst concurrerende omgeving. Je 
gaat op zoek naar niches, waar kan ik me 
onderscheiden? Wij hebben gekozen voor 
samenwerking met klanten, niet alleen produceren. 
Wij nemen stukken verantwoordelijkheid over, we 
kijken mee naar de tekentafel. Als wij mee mogen 
kijken in het ontwerp, dan kunnen wij daar het 
product al goedkoper maken.” 
 
Het belang van de regionale nabijheid tot de 
klanten wordt verschillend beoordeeld. Voor 
nabijheid pleit dat het ‘handig’ is voor het woon-
werkverkeer van gedetacheerden naar klanten en 
voor de zichtbaarheid naar klanten.  
 
“De OEM-ers zijn onze belangrijkste klanten. Zij 
huren onze mensen in, en de local presency is 
daarbij heel belangrijk.”  
 
Sommige bedrijven passen hun bedrijfs- en 
vestigingenstrategie daar op aan. Een bedrijf heeft 
onlangs een nevenvestiging in Utrecht geopend, 
om op die manier de markt boven de rivieren beter 
te kunnen bedienen.  
 
“We hebben een strategie om niet verder dan 200 
km van de klant te zitten.” 
 
Het afzetgerelateerde belang van regionale 
nabijheid speelt in het bijzonder voor bedrijven die 
gevestigd zijn op de High Tech Campus. Deze ICT-
bedrijven zeggen dat zij hier gevestigd zijn omdat 
er ook belangrijke klanten zitten, het gemakkelijk is 
om met hen regelmatig contact te onderhouden 
en kennis te delen. In de ICT heeft de High Tech 
Campus dus vooral een voorwaarts gerelateerd 
nabijheidvoordeel. 
 
De concurrentie van ICT-bedrijven zit gedeeltelijk 
in de regio, maar vooral buiten de regio. Bedrijven 
in Azië worden een aantal keer genoemd als 
belangrijke concurrent voor zowel standaard-
productie als maatwerk. In verband met de sterke 
prijsconcurrentie in deze markt probeert een 
aantal bedrijven op loonkosten te besparen door 
back-offices in Oost-Europa en Rusland te 
gebruiken. Delen van kennis is in deze markt niet 
gebruikelijk, behalve om samen dezelfde klant te 
bedienen. 
 
“Het is een haat-liefde-verhouding, er is een 
moordende concurrentie. In Eindhoven hebben we 
zoveel vraag, dat het echt een luxepositie is. Wat je 
ziet: een aanvraag gaat naar vijf partijen, en de 
partij die als eerste de juiste persoon levert, krijgt 
de opdracht. Alle concurrenten zitten bij dezelfde 
klanten, en zij hebben die aanvraag ook gehad.” 

“Door grote klanten moet je samenwerken met je 
concurrenten in een project. De klant zegt: niet 
zeuren, jullie moeten samen. Zij doen dat omwille 
van capaciteit, risicospreiding en de mate van 
specialiteit.” 
 
Wat de meest belangrijke regio is met 
kennispartners verschilt per ICT-bedrijf. Dit is 
afhankelijk van de soort klant. Voor de bedrijven 
die de Eindhovense OEM’ers als klant hebben, is de 
regio Eindhoven de belangrijkste regio voor het 
opdoen van kennis. Daarnaast is de VS tweemaal 
genoemd als regio waar de grootste innovaties 
worden gedaan. Kennis uit de regio Twente is voor 
twee bedrijven van belang. Wederom blijkt de A2 
zone geen specifieke betekenis te hebben in de 
kennisnetwerken in dit Eindhovense cluster. 
 
 
Industrieel ontwerp  

 
Binnen het designcluster is gekozen om de focus te 
leggen op ‘industrieel ontwerp’. Er zijn tien 
bedrijven geïnterviewd, waarvan er zeven in de 
gemeente Eindhoven gevestigd zijn. Twee 
bedrijven zijn gevestigd in Helmond en één bedrijf 
uit Amsterdam heeft een nevenvestiging in 
Eindhoven. 
 
Industrieel ontwerp wordt in dit onderzoek 
beschouwd als een economische activiteit met 
twee takken: productontwerp en conceptontwerp. 
Een aantal ontwerpbureaus voert opdrachten uit 
voor een breed scala aan bedrijven: van Life Tec en 
Automotive tot producenten van ICT-toepassingen 
(zie ook paragraaf 6.3). Drie bedrijven ontwerpen 
voornamelijk voor automotive bedrijven. Bij de 
bedrijven gaat het vooral om het creëren van een 
ontwerp en in een aantal gevallen ook om het 
produceren daarvan.  
 
Van zeven van de tien bedrijven bevinden de 
toeleveranciers zich vooral in de regio Eindhoven. 
Daarnaast is de rest van Nederland belangrijk. Met 
deze toeleveranciers is soms sprake van een 
zakelijke relatie, maar meestal gaat het om een 
intensieve samenwerkingsrelatie waar kennis 
wordt gedeeld. Het gaat hierbij onder andere om 
toeleveranciers die prototypes en halffabrikaten 
leveren. Als een bedrijf een ‘kant-en-klare’ 
opdracht heeft, wordt er ook in het verre oosten 
samengewerkt met toeleveranciers vanwege 
kostenbesparingen.  
 
De klanten zitten voor zes van de tien bedrijven 
verspreid over de hele wereld. Belangrijke regio’s 
zijn daarbij Europa, Azië en de VS. Het maakt 
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daarbij niet uit wat de grootte van het bedrijf is. 
Drie bedrijven hebben hun klanten vooral in West-
Europa, inclusief Nederland. Twee bedrijven 
leveren vooral ontwerpen aan het eigen moeder-
bedrijf.  
 
Bedrijven geven aan dat contact met klanten van 
essentieel belang is om de opdracht te begrijpen. 
Het gaat vaak om moeilijk overdraagbare intuïtieve 
kennis, zodat face-to-face-contact van groot 
belang is. Hierbij schurken bedrijven graag tegen 
hun klanten aan. Een aantal designbedrijven doet 
dat door een nevenvestiging elders te openen, 
andere bedrijven zoeken de klant op bij meetings. 
Bij deze moeilijk overdraagbare kennis voor 
bepaalde projecten, worden partners in de buurt 
gezocht. De scheidslijn tussen klant en partner 
wordt in dit proces steeds vager:  
 
“Het kan ook een vraag zijn die voortkomt uit de 
clustergedachte, zoals: voor dat aspect zoeken we 
een betrouwbare partner.” 
 
Een aantal bedrijven organiseert die meetings bij 
hun eigen bedrijf. Een bedrijf zegt hierover:  
 
“We proberen zo vaak mogelijk de klanten bij de 
projecten te betrekken. Vaak hebben de klanten 
eigen specialisten, dan werken wij daar mee 
samen. Wij bedenken de styling, maar de klant 
moet bedenken hoe het productieproces gaat. Dat 
contact kan hier plaatsvinden, maar wij kunnen 
ook naar de klant toe gaan.” 
 
Voor twee andere bedrijven gaat deze manier van 
werken niet op: zij ontwerpen en produceren en 
brengen het vervolgens naar de markt. 
 
Het beeld van de concurrentie van de sector is heel 
wisselend. De bedrijven die meer in een niche 
opereren kennen enkele concurrenten, die 
bovendien wereldwijd gevestigd kunnen zijn. Voor 
de kleinere ontwerpbureaus worden andere 
ontwerpbureaus in Eindhoven en Delft als 
concurrenten gezien. Steeds meer bedrijven vissen 
in dezelfde vijver van opdrachtgevers. Horizontale 
samenwerking met concurrenten is daardoor 
meestal afwezig. Soms wordt er kennis gedeeld op 
seminars en bijeenkomsten. De Dutch Design 
Week en het Designcafé zijn een aantal keer 
genoemd als gelegenheid om andere ontwerp-
bureaus te spreken.  
 
De geïnterviewde bedrijven oordelen verschillend 
over de aanwezigheid van ‘local buzz’ in dit 
Eindhovense cluster. Een aantal bedrijven vindt het 
belangrijk om in het Eindhovense aanwezig te zijn 

en ziet een versterking van het designcluster in de 
afgelopen tien jaar. Hierbij wordt veelvuldig 
gerefereerd aan de herontwikkeling van Strijp S en 
de Dutch Design Week. Vooral de beschikbaarheid 
van goedkope atelierruimte voor afgestudeerden 
van de Design Academy zorgt ervoor dat steeds 
meer jonge ontwerpers in Eindhoven blijven 
hangen. Dit is voor de meeste bedrijven geen 
direct voordeel, maar draagt wel bij aan het een 
verbetering van het culturele klimaat van de stad.  
 
“Toen ik afstudeerde, ging iedereen wég uit 
Eindhoven, en nu blijft iedereen hier. Eindhoven 
wordt overspoeld door creatieve mensen. 
Goedkope ruimte, productievriendelijke omgeving, 
en als iedereen blijft wordt de samenhang 
vergroot.” 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven 
hebben maar weinig designbedrijven creatieve of 
kennisintensieve contacten met andere bedrijven 
en kennisinstellingen in de regio Amsterdam. Dat 
geldt ook voor bedrijven en instellingen in de 
andere stadsregio’s langs de A2.  
 
 
Food technology 
  
Grote foodbedrijven in de regio Eindhoven 
bevinden zich in Veghel, Lieshout en Bakel. Voor de 
inventarisatie van de bedrijfsnetwerken is in dit 
cluster de focus gelegd op Foodtechnology. Er zijn 
voornamelijk bedrijven geïnterviewd die zich 
bezighouden met de ontwikkeling en productie van 
machines voor de verwerking van voedsel. Alle 
geïnterviewde bedrijven houden zich bezig met de 
technische kant van voedselverwerking. 
 
De meeste geïnterviewde Food Technology 
bedrijven voeren op innovatiegebied een ‘stand 
alone’ strategie. Het zijn relatief grote bedrijven 
die in staat (zouden) zijn om binnenshuis aan R&D 
te doen. Fusies en overnames zijn bij bijna alle 
geïnterviewde bedrijven aan de orde geweest. Het 
zijn verder vanouds veelal familiebedrijven met 
één vestiging en die onderdeel zijn geworden van 
een groter (buitenlandse) onderneming. De 
bedrijven hebben vooral ingenieurs, ontwerpers, 
marketing & sales mensen, lassers en werktuig-
bouwers in dienst. Kennis van voedselproductie, 
dus kennis van het voedselverwerkingsproces is in 
mindere mate bij de bedrijven zelf aanwezig. 
Anders dan bij de onderzochte high tech is in dit 
cluster nauwelijks sprake van open innovatie. De 
netwerken in deze focus zijn dan ook zakelijk van 
aard. De toeleveranciers van halffabricaten voor 
foodtechnology bedrijven zijn voornamelijk in 
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Zuidoost Nederland en België gevestigd. Het gaat 
om de levering van zowel standaardonderdelen als 
maatwerk. De toelevering van grondstoffen voor 
voedselproducerende bedrijven gebeurt overigens 
vanuit heel Nederland. Het belang van regionale 
nabijheid van toeleveranciers is voor de bedrijven 
in dit cluster gering, zeker als het de levering van 
standaard producten betreft. Er wordt bovendien 
weinig samengewerkt met toeleveranciers, in 
verband met de eerder gememoreerde ‘stand 
alone’ innovatiestrategie. Als men kiest voor 
toeleveranciers uit de regio dan is het 
kostenaspect daarbij doorslaggevend. 
 
“De meeste dingen maken we zelf. We kopen 
technische onderdelen in. Nederland, Duitsland en 
België. Voor 80% is het een standaardproduct.” 
 
“Onze toeleveranciers zitten in de buurt. Dat doen 
we express, dat is ons beleid. Het is handig en het 
versterkt de regio. We hebben een aantal vaste 
leveranciers, maar dat aantal hebben we terug 
geschroefd.” 
 
Food Technology is een internationale sector, met 
nadruk op de West-Europese afzetmarkt. Voor 
twee geïnterviewde bedrijven is Nederland de 
belangrijkste afzetmarkt, door de aanwezigheid 
van een aantal multinationals. Het belang van de 
bereikbaarheid van de klanten wordt door veel 
bedrijven onderstreept. Dit is vooral een kwestie 
van transportkosten. De bereikbaarheid via de A2 
is daarbij van gering belang. 
 
“Boven de rivieren is onmogelijk voor ons, dat doen 
we niet”.  
 
Hoewel het op eigen houtje ontwikkelen van 
innovaties in dit focusgebied veel voorkomt, wordt 
er door enkele bedrijven kennis gedeeld. Deze 
bedrijven haken aan bij projecten in de regio om 
innovatieve apparaten te ontwikkelen:  
 
“Wij ontwikkelen onze eigen machines hier, in 
samenwerking met bedrijven uit de regio. Als wij 
nieuwe producten ontwikkelen, dan doen we dat in 
samenwerking. Wij proberen vooruitstrevend te 
zijn. We doen met diverse subsidieprojecten mee 
voor innovatieve ideeën.”  
 
Een ander bedrijf geeft aan samen met een klant 
te werken aan innovatie. Het overwinnen van 
cognitieve afstand lijkt hierbij belangrijker dan dat 
van geografische afstand.  
 
“Het ontwikkelen met de klant: de afstand moet 
kort zijn, een intensief communicatie-traject. Dat 

doe je toch het beste mondeling en om elkaar in de 
ogen te kunnen kijken. Je kunt veel digitaliseren, 
maar er zijn grenzen. Naarmate de toekomst 
vordert, het verbale in de communicatie zal steeds 
meer afnemen, maar nu is het nog belangrijk. Je 
prikkelt elkaar om in de goede dingen te 
investeren. Het open innovatie vlak... Vroeger had 
je klanten en was het uurtje factuurtje, en nu moet 
je veel meer investeren in de klant. Je moet een 
eigen risico nemen, je wordt meegenomen in het 
businessmodel van de OEM’er.” 
 
Voor de meeste geïnterviewde bedrijven geldt 
echter dat zij een standaardproduct leveren, 
waarvoor intensieve samenwerking met klanten of 
toeleveranciers niet noodzakelijk is.  
 
“Wij hebben een standaardproduct, een stand 
alone-product. Wij praten over dat apparaat, en 
dan zeggen zij: ik wil ‘m wat groter of lager. Echt 
specifiek voor klanten, dat doen we eigenlijk niet.”  
 
Er zijn wereldwijd concurrenten van Food 
Technology bedrijven. Een aantal bedrijven 
opereert op een nichemarkt en komt  
concurrenten per definitie wereldwijd voor. Voor 
twee bedrijven geldt dat de concurrentie 
voornamelijk gevestigd is in West-Europa (vooral 
Nederland, België en Duitsland). Door enkele 
bedrijven wordt de opkomst van concurrentie 
vanuit bedrijven in Oost-Europa nadrukkelijk 
genoemd.  
 
In de Food Technology focus is in beperkte mate 
sprake van netwerken tussen bedrijven. Verreweg 
de meeste bedrijven leveren standaardproducten  
en wie aan innovatie en kennisontwikkeling doet, 
doet dat zelfstandig. Als er op kennisgebied wordt 
samengewerkt dan is dat met de klant en niet met 
toeleveranciers of concurrenten. Die klanten zitten 
voornamelijk in West-Europa, en bepaald niet 
alleen in Nederland. Transport van producten via 
luchtvervoer komt nauwelijks voor. Sommige 
bedrijven participeren in regionaal opgezet 
innovatietrajecten. Zij leggen daarvoor het 
initiatief graag bij anderen (kennisinstellingen, 
overheden) neer. 

 
 
Innovative Mobility 

 
Binnen het Automotive cluster is de focus gelegd 
op bedrijven in de Automotive ICT (zoals TomTom 
en NXP) en op bedrijven die (een deel van) hun 
activiteiten richten op het duurzamer en energie-
zuiniger maken van auto’s of onderdelen daarvan 
(zoals Epyon, Nedschroef, Benteler Engineering 
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Services, DAF Trucks en Duvedec). Ook het bedrijf 
Inalfa Roof Systems (ontwerpt, ontwikkelt en 
produceert open-dak-systemen en zonnedaken) is 
geïnterviewd, hoewel het bedrijf buiten de BRE is 
gelegen. Het bedrijf behoort echter tot de 
wereldtop op dit gebied. 
 
De toeleveranciers van deze bedrijven zijn 
gevestigd in zowel de Brainportregio als in het 
buitenland. Bij levering uit de regio gaat het om 
specialistische onderdelen en om gespecialiseerd 
ingenieurswerk (vaak detachering). Uit het 
buitenland worden hoofdcomponenten betrokken, 
bijvoorbeeld versnellingsbakken en inspuitsyste-
men voor motoren. De toelevering uit de regio 
past bij het flexibele specialisatiemodel: men levert 
op basis specialisatie en daarbij gelden 
fluctuerende aantallen vanwege de volatiele 
afzetmarkt. Veel bedrijven hebben in de afgelopen 
jaren een teruggang en een opleving van de 
automarkt meegemaakt.  
 
Nederland kent op DAF Trucks en Volvo Born na 
geen grote autofabrikanten meer. Veel ‘Innovative 
Mobility’ bedrijven richten zich voor hun afzet dan 
ook op het buitenland. De meeste bedrijven 
hebben hun belangrijkste klanten in het buitenland 
zitten, vaak binnen Europa. Vooral Duitsland is een 
belangrijke, met Audi, BMW, Mercedes en 
Volkswagen als belangrijkste OEM’ers. De 
geïnterviewde bedrijven die zich met engineering 
bezighouden, vormen hierop een uitzondering. 
Hun belangrijkste klanten bevinden zich wel in de 
regio. 
 
Met toeleveranciers en klanten is soms alleen 
sprake van een zakelijke relatie, maar meestal gaat 
het om een intensieve samenwerkingsrelatie 
waarbij kennis wordt gedeeld. Dit heeft er onder 
meer mee te maken dat toeleveranciers steeds 
meer ontwikkeltaken op zich nemen.  
 
“Onze tiers-1 leveren natuurlijk de kennis, die doen 
een heel groot stuk ontwikkelwerk.” 
 
Dit leidt er onder meer toe dat er soms gericht 
door de uitbesteder wordt geïnvesteerd in de 
competenties van de toeleverancier. 
 
“Het gaat het voor een deel om samen ontwikkelen 
en ook voor een deel zorgen dat onze 
toeleveranciers groeien naar de kwaliteit die wij 
nodig hebben in onze Automotive omgeving. Dus 
het is meer dan de selectie van een toeleverancier: 
het is vaak het selecteren, het samen ontwikkelen 
van de uiteindelijke oplossing en dan ook het 

borgen dat je met elkaar blijft groeien in termen 
van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.“ 
 
Veel bedrijven geven aan dat voor hen regionale 
nabijheid telt bij het uitwisselen van kennis: 
communicatielijnen zijn kort, je komt elkaar vaak 
tegen en je bouwt gemakkelijk een vertrouwens-
relatie op. Toch bepalen de specifieke kwaliteiten 
van de (potentiële) partner of er tot samenwerking 
wordt overgegaan. Het elkaar vaak tegenkomen 
kan wel de eerste stap zijn op weg naar  samen-
werking. 
 
“Een voorbeeld is de campus hier. Er komen steeds 
meer bedrijven bij, die allemaal hun boterham 
opeten in dezelfde kantine. Dat betekent dat je 
heel makkelijk in de pauze tegen iemand roept: ‘ik 
heb vorige week die en die gesproken, die denkt 
daar en daar aan, daar moeten we binnenkort eens 
over praten.’ Dat doe je wel met iemand die je in 
de kantine tegenkomt en misschien net wat minder 
snel met iemand uit Groningen of uit Spanje.” 
 
Het belang van regionale nabijheid bij het 
uitwisselen van kennis hangt mede af van de fase 
in de levenscyclus waarin het bedrijf en/of het 
product zich bevindt. 
 
“Nu in we in de start-up-fase zitten en gewoon 
kleine aantallen produceren en in de markt zetten, 
werk je makkelijk samen met lokale partners. Je 
hebt dan namelijk gezamenlijk nog veel uit te 
zoeken: je bent nog in een redelijke verwarringfase 
van hoe het product er uit moet gaan zien en zit je 
vaak dichtbij op elkaar.” 
 
Eén bedrijf geeft aan dat regionale nabijheid in een 
samenwerking niet altijd voordelen hoeft op te 
leveren: 
 
“Hoe dichter je bij zit, hoe makkelijker het 
communiceert om even te zeggen of je links- of 
rechtsom moet. Aan de andere kant krijg je ook, 
platgezegd, een heleboel ‘lulverhalen’. Hoe verder 
dat je moet reizen of hoe moeilijker het wordt om 
de communicatie te leggen, hoe meer je je moet 
afvragen of je de juiste vragen gaat stellen.“ 
 
De wereldwijd gespreide locaties van de 
belangrijkste concurrenten illustreert het 
internationale karakter van deze sector. Opnieuw 
vormen de engineeringbedrijven een uitzondering. 
Hun belangrijkste concurrenten bevinden zich in 
de regio. In de helft van de gevallen wordt er ook 
met de concurrent samengewerkt en dan gaat het 
om samenwerking met bedrijven die in de regio 
zijn gevestigd en waarbij kennis wordt 
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uitgewisseld. Er wordt in dit verband bewust 
gesproken over ‘concullega’s. De bedrijven geven 
verschillende redenen om een dergelijke 
samenwerking aan te gaan. Vaak gaat het om het 
benutten van elkaars (specifieke) kwaliteiten. 
 
“Er wordt links en rechts gekeken naar 
samenwerking met concurrenten, om het hele 
scala aan producten af te dekken. Je wilt overal 
kampioen in zijn. Concurrenten hebben vaak 
dezelfde problemen en kunnen ook niet het hele 
scala afdekken. Vaak wordt er daarom 
samenwerking gezocht waarbij elke partij zijn 
sterke punten inbrengt om tot een totaaloplossing 
te komen.” 
 
Een ander bedrijf trekt samen op met een 
regionale concurrent bij het opzetten van 
laboratoriumfaciliteiten. Enerzijds omdat ze graag 
wil dat de concurrent meedenkt over het opzetten 
van die faciliteiten, anderzijds omdat het haar 
propositie voor het daadwerkelijk realiseren van 
die faciliteiten sterker maakt. Verder participeren 
bedrijven in innovatieprojecten van de HTAS, 
waarin ook concurrenten betrokken zijn.  
 
Alle geïnterviewde bedrijven hebben relaties met 
kennisinstellingen. Deze instellingen houden zich 
allen met onderzoek naar of opleidingen in de 
Automotive bezig en zijn in de meeste gevallen in 
de regio gevestigd: TU Eindhoven, Fontys 
Hogescholen, ROC’s, het Holst Centre en TNO 
Automotive. In sommige gevallen bevinden ze zich 
er buiten: TU Delft, de HAN en de hogeschool van 
Rotterdam. De samenwerking neemt verschillende 
vormen aan. Een voorbeeld is een gezamenlijk 
onderzoek naar de mogelijkheid om auto’s vlak 
achter elkaar te laten rijden. Dit onderzoek vindt in 
HTAS-verband plaats en er participeren zowel 
bedrijven als kennisinstellingen in. Onderlinge 
samenwerking vindt ook plaats via het faciliteren 
van PhD-plekken en afstudeerstages en het geven 
van gastcolleges. De sterke regionale banden 
tussen het Automotive bedrijfsleven enerzijds en 
de kennisinstellingen anderzijds, blijken ook uit het 
samenstellen van de opleidings- en 
onderzoeksprogramma’s. Die vinden in onderlinge 
afstemming plaats. Eén kennisinstelling zegt 
daarover: 
 
“We hebben samen met de industrie de ‘roadmap’ 
naar de toekomst gemaakt en dat maakt dat je een 
heel efficiënt systeem krijgt: ons onderzoek heeft 
effect op ons onderwijs en dat onderwijs heeft 
weer effect op de jonge mensen die we opleiden en 
dat is de basis van waar de industrie om zit te 
springen: jonge mensen die hen komen versterken. 

Dat laatste wordt ondersteund met de 
interviewresultaten van de bedrijven. Veel 
bedrijven hebben moeite technische in de 
Automotive opgeleide mensen te vinden. Het is 
meteen ook dé reden waarom voor veel bedrijven 
het belang van de kennisinstellingen in de regio 
sterk is toegenomen. Via een intensievere 
samenwerking met de kennisinstelling probeert 
men het oplopende tekort aan mensen te 
ondervangen. 
 
“De nieuwe crisis is gewoon een crisis om mensen: 
er is een tekort aan mensen, dus je zult steeds 
andere wegen moeten bewandelen om te zorgen 
dat je populatie op stand blijft. […].Je werkt met 
universiteiten dus wel aan technologische 
ontwikkelingen, maar een belangrijk nevenproduct 
is de student die bij ons zou kunnen komen werken, 
waarbij je de kennis inbedt in mensen die dat 
vervolgens bij ons komen gebruiken.” 
 
Bij de kennisrelaties naar buiten de regio spelen de 
bedrijven en instellingen in de andere stadsregio’s 
van de A2 zone een ondergeschikte rol. De 
geïnterviewden noemen binnen Nederland wel 
kennisinstellingen en ingenieursbureaus in Twente, 
Delft, Nijmegen, Rotterdam en Den Haag. Het 
merendeel van de geïnterviewde bedrijven geeft 
verder aan dat ze relaties hebben met kennis-
instellingen in Duitsland: naast Aken vooral in de 
regio’s Stuttgart en München. Stuttgart wordt niet 
voor niets gezien als de stad waar de automobiel is 
uitgevonden en herbergt met Mercedes en 
Porsche bekende OEM’ers, terwijl München de 
thuisbasis is van BMW. Andere buitenlandse 
regio’s die worden genoemd zijn Parijs (centrum 
van de Franse automobielindustrie) en Brussel 
(vanwege overheidsinstanties).  
 
 
Medtech 
 
Binnen het cluster Life Tec is de focus gelegd op 
bedrijven in de medische technologie (medtech). 
Zo zijn er interviews afgenomen bij bedrijven die 
dotterkatheters, MRI-apparatuur en CT Scans 
ontwikkelen. Tot de geïnterviewde bedrijven 
behoren niet alleen de ontwikkelaars van 
medische technologieën, maar ook bedrijven die 
eraan toeleveren of faciliteiten en expertise 
leveren voor het doen van onderzoek. Een 
voorbeeld is een bedrijf dat op klantspecificatie 
rubber- en kunststofartikelen maakt. Er is tevens 
een bedrijf geïnterviewd dat geneesmiddelen 
produceert om bijvoorbeeld Parkinson te 
diagnosticeren, omdat het qua aantal werknemers 
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tot de grootste drie Life Tec bedrijven in de regio 
behoort.  
 
De toeleveranciers bevinden zich in zowel de 
Brainportregio als het buitenland. Bij levering in de 
regio gaat het om metaalondernemingen en 
machinebouwers, bij toeleveranciers uit het 
buitenland om producenten van halffabricaten. 
Deze laatst genoemde groep bedrijven zijn 
gespreid over de wereld gevestigd, van Ierland tot 
aan India en Zuid-Korea.  
 
De afzetmarkt ligt voornamelijk in het buitenland. 
Nederland exporteert jaarlijks voor meer dan vier 
miljard euro aan medische technologie. De 
Brainportregio Eindhoven neemt daarvan een 
groot deel voor haar rekening. Belangrijke (eind) 
klanten zijn ziekenhuizen, medisch specialisten en 
artsen. 
 
Met toeleveranciers en klanten bestaan intensieve 
samenwerkingsrelaties waarbij kennis wordt 
gedeeld: 
 
“De tijden dat we innovatie helemaal alleen als 
bedrijf in een ivoren toren konden doen, zijn al lang 
voorbij.”  
 
Een voorbeeld is een samenwerking met de klant 
waarbij gekeken wordt hoe hartklepscans 
functioneren, hoe het beter zou kunnen en welke 
oplossingen daarin te volgen. Toeleveranciers 
nemen in een dergelijk project steeds meer 
ontwikkeltaken op zich. Dat wordt ook door de 
uitbesteder van hen verwacht. Regionale nabijheid 
is dan belangrijk,  zeker in het geval van co-design.  
 
“Toeleveranciers moeten zelf hun r&d capaciteiten 
upgraden, want wij gaan steeds meer naar 
functionele specificaties: ‘dit moet het worden, het 
moet aan deze specificaties voldoen, hoe je dat 
precies invult moet je zelf bepalen’. En dan is het 
belangrijk dat die dialoog met ons plaatsvindt, 
want er zijn wel heel veel vragen. En omdat wij 
steeds meer bij hen neerleggen, wordt nabijheid 
steeds belangrijker en wordt het voor ons lastiger 
dat in het Verre Oosten neer te leggen.”  
 
Toch maakt men bij research activiteiten in de 
medtech gebruik van producten die de rol van 
nabijheid juist relativeren. Een voorbeeld is een 
experiment met een elektronenmicroscoop 
waarbij de klant zich ergens anders op de wereld 
bevindt. Die klant kan live meekijken met het 
onderzoek, maar ook data delen via een veilige 
pijplijn die door de firewalls van de twee bedrijven 
heen gaat (het is immers geen publieke 

informatie). Ook kan de persoon aan de andere 
kant een deel de controle van het instrument 
overnemen. Tot nu toe gaat het hier voornamelijk 
om het karakteriseren en meten van dingen. Als 
het gaat om het ontwerpen en dingen uitzoeken 
aan de maakkant, is een dergelijk ‘virtueel’ 
onderzoek (nog) niet mogelijk. Intensief overleg, 
wat weer vereenvoudigd wordt door ruimtelijke 
nabijheid van de relatie, blijft vooralsnog 
noodzakelijk. 
 
De samenwerking met bedrijven in de regio heeft 
deels ook met historie te maken. Spin outs zijn 
daar een mooi voorbeeld van. Een voorbeeld is een 
bedrijf dat is voortgekomen uit Philips en 
(daardoor) nog steeds veel relaties heeft met oud-
Philipsbedrijven in de omgeving. Veel bedrijven 
benadrukken echter dat de ‘capabilities’ van de 
samenwerkingspartner voorop staan, regionale 
nabijheid is dan mooi meegenomen. 
 
“Wij werken met een heleboel bedrijven samen, 
maar wij zoeken altijd naar kwaliteit en daarvoor 
kun je niet altijd in de regio blijven. Wij kiezen niet 
voor dichtbij, maar voor kwaliteit en als je 
daarvoor moet reizen dan is dat maar zo.” 
 
Daarmee kan (onbewust) het concurrentie-
vermogen van het regionale bedrijfsleven scherp 
worden gehouden. 
 
“Maar aan ons wordt [vanuit het hoofdkantoor] 
gevraagd: ‘we hebben weer een bedrijf, toevallig is 
dat in de buurt van Best, kan dat niet in Boston, 
kan dat niet in Singapore, weet je wel zeker dat dit 
de juiste en beste partners zijn?” 
 
Enkele bedrijven hebben hun belangrijkste 
concurrenten in de provincie Brabant om de hoek 
zitten. Dit zijn toeleverende bedrijven. Andere 
hebben concurrenten die zich op wereldwijd 
gespreide locaties bevinden. Weer andere 
bedrijven opereren in een nichemarkt en hebben 
daardoor nauwelijks concurrentie, in ieder geval 
niet binnen Nederland. Horizontale samenwerking 
(met concurrenten) op innovatiegebied komt niet 
voor. Dit gebeurt wel als het gaat om ‘non-
competitieve’ zaken zoals de ontwikkeling van een 
standaard. Vijf geïnterviewde bedrijven geven aan 
slechts sporadisch op bedrijfsniveau samen te 
werken. In twee gevallen gaat het om 
samenwerking met regionale concurrenten, 
waarbij elk van beide partners over een bepaald 
specialisme beschikt. De regionale nabijheid van de 
partner wordt in beide gevallen als een belangrijk 
voordeel gezien, omdat “je snel face-to-face 
contact kunt leggen”. 
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Alle geïnterviewde bedrijven in het Life Tec cluster 
onderhouden relaties met kennisinstellingen en/of 
ziekenhuizen in de regio. De TU/e wordt veel 
genoemd en verder Fontys Hogescholen, ROC’s en 
TNO. De bedrijven kloppen bij deze instellingen 
aan als ze in de ontwikkeling van een product 
tegen een probleem aanlopen wat ze zelf niet 
uitkomen. Daarnaast vindt er onderlinge 
samenwerking plaats via het faciliteren van PhD-
plekken en afstudeerstages. Buiten de regio wordt 
samengewerkt met de TU Delft en de verschillende 
academische ziekenhuizen, waaronder die in 
Amsterdam, Utrecht en Maastricht. Regionale 
nabijheid van de samenwerkingspartner wordt – 
met uitzondering van afstudeerstages en PhD-
plekken – (opnieuw) als vooral handig beschouwd, 
maar niet als noodzakelijk. Veel bedrijven kijken 
vooral naar daar “waar de expertise zit”. 
 
Wat betreft de belangrijkste regio waarbij kennis 
wordt uitgewisseld met bedrijven en instellingen 
buiten de BRE is er niet echt een duidelijk patroon 
waarneembaar. Drie keer wordt de regio Twente 
genoemd, onder meer omdat daar vergelijkbare 
bedrijvigheid is gevestigd. In één geval wordt de 
regio Amsterdam-Utrecht genoemd, vanwege de 
daar aanwezige kennisinstellingen (onder andere 
academische ziekenhuizen en NKI). De overige 
bedrijven kunnen niet één bepaalde regio noemen. 
Zo geeft één bedrijf aan dat “dat zo breed loopt, 
van Wenen, Italië, naar Japan en naar Canada”. 
Niettemin hebben vijf geïnterviewde bedrijven 
kennisrelaties met bedrijven en instellingen in 
Aken (universiteit) of Leuven (Imec).   
 
 
Solar 
 
Binnen het New Energy cluster is de focus gelegd 
op solar. Dit is een relatief nieuwe activiteit. Voor 
de clustervorming betekent dit dat verschillende 
technologieën nog met elkaar wedijveren om tot 
een bepaalde standaard te komen. Het is daarom 
moeilijk relevante bedrijven te onderscheiden. De 
bedrijven zijn via experts van kennisinstellingen 
geselecteerd. Het gaat om producenten van 
solarapparatuur die gebruik maken van dunne film 
en andere technologie. Het aantal bedrijven is niet 
groot, maar wel sterk groeiende.  
 
De negen geïnterviewde bedrijven lopen uiteen 
van start-ups tot OEM’ers, van leveranciers van 
een standaard product tot hoogtechnologische 
onderzoeksinstellingen. Twee bedrijven zijn buiten 
de Brainportregio gevestigd, maar wel in Zuid-
Nederland. De bedrijven houden zich bezig of gaan 
zich bezighouden met het ontwikkelen en/of 

produceren van machines waarmee zonne-
energiecellen of modules geproduceerd kunnen 
worden. Een aantal andere grote bedrijven hebben 
hun solar activiteiten ondergebracht in één van de 
divisies van hun bedrijf. 
 
Bedrijven maken een scheiding tussen 
standaarddelen en maakdelen bij hun 
toeleveranciers. Standaarddelen zijn onderdelen 
voor machines die overal ter wereld vandaan 
kunnen komen en waarbij een scherpe prijs en/of 
snelle en betrouwbare levering de belangrijkste 
voorwaarden zijn. Deze onderdelen komen 
voornamelijk uit China, Europa of ‘overal vandaan’. 
De meer specialistische maakonderdelen komen 
meer uit de buurt, voornamelijk West-Europa. 
Sommige bedrijven laten hun producten door een 
extern bedrijf assembleren, dit gebeurt ook in de 
regio West-Europa.  
 
“We zijn bezig om de volumetool te ontwikkelen 
samen met klanten. We willen graag dat de 
klanten mee kijken met de ontwikkeling van een 
product zodat we hun industriële en productionele 
ervaring mee kunnen nemen. We hebben zelf 
contacten gelegd op beurzen enzo.”  
 
De klanten van solar bedrijven zijn zowel in China 
als West-Europa gevestigd. Een aantal bedrijven 
heeft klanten wereldwijd, met nadruk op China. 
Andere bedrijven rekenen de eindgebruikers tot 
hun klantenkring, en deze zijn meer in West-
Europa gevestigd. Duitsland is een belangrijke 
afzetmarkt, zowel voor grote bedrijven als 
kennisinstellingen en eindgebruikers. Ook 
bedrijven in Frankrijk, Italië, Engeland en de VS 
worden genoemd als klant. Bedrijven beschouwen 
de Nederlandse markt als relatief klein en 
onbelangrijk. Hun producten zijn een niche en de 
wereld is daarvoor hun speelveld.  
 
Solartechnologie is nog volop in ontwikkeling. In 
theorie zou men dan verwachten dat er veel wordt 
samengewerkt met andere bedrijven. Tegen deze 
achtergrond is het opvallend dat er door de 
geïnterviewde bedrijven weinig samenwerking is 
met toeleveranciers en klanten. Als er al wordt 
samengewerkt dan heeft die samenwerking een 
zakelijk karakter. Innovaties worden toch vooral ‘in 
huis’ gedaan. Uitzonderingen hierop zijn projecten 
waarbij meerdere commerciële partijen bij elkaar 
zijn gebracht en o.a. de Brabantse Ontwikkelings-
maatschappij is betrokken.  
 
“We werken nauw met elkaar samen op basis van 
commerciële uitgangspunten. We maken 
strategische keuzes in wat we wel en niet doen, 
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zowel met klanten als toeleveranciers. Het gaat 
met name om marktbenadering, prijsbeleid, 
commerciële voorwaarden.”  
 
“Kennisdelen? Niet echt veel. Op zich is het relatief 
eenvoudig werk, meer assemblagetechnologie. We 
krijgen natuurlijk wel feedback als het niet goed 
gaat, dan gaan wij wel met klanten een 
verbeterprogramma in. Het is niet dat wij zware 
technologieprogramma’s hebben met onze 
klanten.” 
 
Ook horizontale samenwerking (met concurrenten) 
komt weinig voor. Solar bedrijven weten goed wie 
hun concurrenten zijn en werken daar nadrukkelijk 
niet mee samen. In het geval van massaproductie 
van machines bestaat er felle concurrentie. 
Bedrijven uit Duitsland, Azië en ook uit Nederland 
worden als belangrijkste concurrenten beschouwd. 
 
Als er wordt gekeken naar samenwerking met 
kennispartners, dan wordt het een ander verhaal. 
Een aantal bedrijven geeft aan dat 
partnerbedrijven van groot belang zijn voor het 
uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten. Dit kunnen 
machinefabrieken in Duitsland zijn, R&D-centra op 
de High Tech Campus of OEM-ers in de regio. Er 
zijn een aantal initiatieven in de regio, waar met 
behulp van subsidies innovatieve producten 
worden ontwikkeld. Dit gebeurt in samenwerking 
met bedrijven uit andere sectoren maar binnen 
dezelfde regio. Twee bedrijven geven aan dat bij 
dit soort projecten het belang van de regio groot 
is.  
 
“Ja, je hebt profijt van de regio. Veel bedrijven met 
specifieke kennis zitten dicht bij elkaar. Men kent 
elkaar goed, je kunt snel afspraken maken. Het is 
makkelijk voor mensen om even langs te gaan. 
Daarnaast hebben we veel contact met alle andere 
partners, omdat we nog zo in ontwikkeling zijn.”  
 
Enkele bedrijven geven aan dat de regionale 
nabijheid van die andere bedrijven van groot 
belang is voor de ontwikkeling van hun product. 
Dit gaat dan vooral om bedrijven die nog in de 
ontwikkelfase van hun nieuwe product zijn. De 
aanwezigheid van de High Tech Campus wordt in 
dit verband vaak genoemd. Solar bedrijven willen 
hier graag gevestigd zijn, omdat op deze plek veel 
nieuwe kennis wordt ontwikkeld. Zij vinden het 
van groot belang om daar letterlijk ‘dicht op’ te 
zitten. 
 
Op de vraag wat bedrijven beschouwen als 
belangrijkste kennisregio voor de ontwikkeling van 
nieuwe kennis voor hun activiteiten, werd het 

vaakst geantwoord dat de eigen regio van het 
grootste belang is. Dit werd gevolgd door België, 
Duitsland en de westkust van de VS. België en 
Duitsland zijn voornamelijk van belang vanwege de 
kennisinstellingen, de westkust van de VS vanwege 
grote klanten. Een bedrijf gaf aan dat er niet een 
specifieke kennisregio aan te wijzen is voor hun 
bedrijf. 
 
“Bepaalde kennis komt uit Duitsland, 
apparatenkennis komt meer uit de regio 
Eindhoven. Solliance, die nieuwe activiteiten 
ontwikkelt in Eindhoven, dat is van groot belang. 
Het gevolg van de oprichting van Solliance? Voor 
ons het is het voordelig, wij vinden dat het 
duidelijker wordt welke bedrijven zich met nieuwe 
energie bezighouden, in het bijzonder de 
machinetechnische kant. Het geeft een platform 
om beter samen te kunnen werken.” 
 
De ontwikkeling van de regio Eindhoven als 
kennisregio op het gebied van solartechnologie 
staat nog in de kinderschoenen. De komst van ECN 
naar Eindhoven wordt door de geïnterviewde 
bedrijven breed gedragen. Het is echter niet zo dat 
bedrijven nu al veel interactie hebben met ECN in 
Putten. Wellicht dat de komst in de regio hierin 
verandering brengt. 

 
 
5.2 Betekenis van A2 en Eindhoven Airport 
 
In deze paragraaf kijken we naar het belang van de 
A2 en van Eindhoven Airport voor de bedrijfs-
netwerken. Dit gebeurt opnieuw per focusgebied. 
 
 
Mechatronica en embedded systemem  
 
De verbreding van de A2 wordt door alle high tech 
bedrijven in de Brainportregio toegejuicht. De A2 is 
voor hen een noodzakelijke voorziening voor hun 
zakelijke contacten. Daarnaast is het vooral 
belangrijk voor de bereikbaarheid van de 
werknemers, die mede door de verbeteringen op 
grotere afstand van de bedrijven woonachtig zijn. 
Voor het commerciële succes van de bedrijfs-
activiteiten op zich is de verbreding van de A2 
echter van weinig belang. De blik is meer gericht 
op het Europese achterland dan op de andere 
stadsregio’s langs de A2. Ook op de vraag naar het 
belang van de aanleg van een HSL langs de route 
van de A2 antwoorden de meeste high tech 
bedrijven dat men graag een aansluiting van 
Eindhoven op het Europese HSL ziet, maar dan 
vooral omwille van een betere verbinding met 
Duitsland: 
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“Het is nu werkelijk – zoals de Engelsen dat 
noemen – ‘pathetic’: je moet dus in Venlo van het 
ene perron naar het andere perron lopen om daar 
op een of andere boemel te stappen.” 
 
Bezien vanuit de bedrijfsnetwerken wordt de 
verbreding van de A2 het meest gewaardeerd 
vanwege de verbeterde aansluiting op Schiphol. In 
de vorige paragraaf kwam naar voren dat de high 
tech markt een bij uitstek internationale markt is. 
Schiphol fungeert als belangrijke hub voor 
Eindhovense high tech bedrijven.  
 
“We hebben veel internationale klanten die landen 
op Schiphol en die je dan gaat ophalen en je wilt ze 
misschien een dag in Amsterdam gunnen. In dat 
opzicht is de verbinding Amsterdam-Eindhoven en 
daarmee de verbreding van de A2 van belang.” 
 
Voor intercontinentale vluchten zijn sommige high 
tech bedrijven meer geneigd voor Schiphol te 
kiezen, in plaats van de vliegvelden van Brussel en 
Düsseldorf. Eindhoven Airport wordt op dit 
moment van weinig belang geacht, omdat het voor 
de internationale relaties een te gering aanbod van 
verbindingen heeft. Eén bedrijf geeft aan meer 
gebaat te zijn bij een directe verbinding van 
Eindhoven met andere hubs. 
 
“Als je vanuit hieruit rechtstreeks naar Parijs, 
Heathrow, München of Frankfurt zou kunnen 
vliegen dan heb je aansluiting op andere 
netwerken (Lufthansa, British Airways etc) in plaats 
van KLM. Nu zijn er op Eindhoven eigenlijk alleen 
maar vakantievluchten, daar hebben wij niets 
aan.” 
 
Een ander bedrijf geeft aan lange tijd hinder te 
hebben ondervonden van het verdwijnen van de 
luchtverbinding Eindhoven-Schiphol: 
 
“Op het moment dat Eindhoven Airport stopte met 
vluchten naar Amsterdam, was dat voor ons heftig. 
Iedereen (en dan vooral klanten) die hier om de 
hoek op het vliegtuig naar Amerika stapte, moest 
opeens helemaal naar Amsterdam en dat was een 
tijd lang niet prettig wegens de slechte 
performance van de NS.” 
 
Voor de samenwerking op kennisgebied is het 
moeilijk een soort A2-bias te ontdekken. De 
geïnterviewde bedrijven hebben weinig toe-
leveranciers en klanten in de andere stadsregio’s 
gelegen aan de A2. Waar het partnerships met 
kennisinstellingen betreft worden incidenteel de 
Universiteit van Amsterdam, de Universiteit 
Utecht, Amolf en de Universiteit van Maastricht 

genoemd. In sommige gevallen worden er 
specifieke adviesbureaus ingeschakeld die zich 
veelal in Amsterdam en Utrecht bevinden. 
Niettemin heeft men kennispartners vooral binnen 
de eigen regio en richting het Zuiden (België) en 
Oosten (Twente, Duitsland). Dat maakt de A2 voor 
kennisuitwisseling niet meer of minder belangrijk 
dan welke andere willekeurige snelweg dan ook.  
 
“Als je kijkt in onze industrie – maakbedrijven, 
kennisintensieve bedrijven, productiemachines, 
procesmachines – refereren we meestal naar Aken, 
Leuven, Delft en Eindhoven. Dat is eigenlijk de 
enige geografisch referentie die wij gebruiken, 
omdat dat kennisinhoudelijk relevant voor ons is. 
Verder heb je nog Arnhem -Twente.” 
 
 
ICT Technology 
 
De helft van de ICT bedrijven heeft aangegeven dat 
zij geen bijzondere betekenis hechten aan de A2, in 
ieder geval niet meer dan aan andere Nederlandse 
snelwegen. Bij contact met Nederlandse klanten 
en partners wordt de snelweg wel gebruikt, maar 
de bedrijven geven aan dat er niet méér contact is 
met bedrijven langs de A2-as dan in andere regio’s. 
Toch wordt de verbreding van de snelweg zeer 
gewaardeerd.  
 
“Nee, het geldt voor geen sector dat we meer 
relaties hebben op de A2-as dan in andere regio’s. 
We zijn wel blij dat de verbreding klaar is, ook voor 
de rondweg rond Eindhoven. Mensen komen uit 
Amsterdam, Brussel.” 
 
“Ik denk dat de A2 wel een belangrijke 
verbindingsroute is geworden naar klanten en naar 
luchthavens. Het is zalig dat hij nu klaar is.” 
 
“Het is een hoofdader, en er wordt veel gebruik van 
gemaakt. Met Amsterdam heb ik minder. De 
provincies Brabant, Utrecht, Gelderland en 
Overijssel zijn voor ons van belang.” 
 
De A2 heeft invloed op het kantorennetwerk van 
twee ICT-bedrijven. Een belangrijke klant in 
Utrecht kan nu vanuit Eindhoven worden bediend, 
omdat Utrecht beter bereikbaar is.  
  
“De verbetering bij de A2 draagt wel bij aan de 
beslissing om in Eindhoven gevestigd te blijven. Als 
de doorstroom slechter was geweest, was de 
opdracht naar de Utrechtse vestiging gegaan.” 
 
Een bedrijf heeft echter juist een nieuw kantoor in 
Utrecht geopend om klanten beter te bereiken. De 
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effecten van de verbreding van de A2 voor de 
locatiekeuze van bedrijven kan dus twee kanten op 
gaan. 
 
“Buiten de bedrijven die ik hier in de regio heb 
genoemd, hebben wij vanuit het Eindhovense 
minder contacten met bedrijven in noordelijke 
richting, omdat we in Utrecht een nieuw kantoor 
zijn begonnen.” 

Vooral internationaal opererende ICT bedrijven 
vinden de bereikbaarheid van Schiphol via de A2 
belangrijk. Zij maken overigens ook gebruik van de 
luchthavens Eindhoven, Düsseldorf en Brussel. In 
vergelijking tot de high tech bedrijven geven ICT 
bedrijven vaker aan dat zij de aanwezigheid van 
Eindhoven Airport waarderen en blij zijn met het 
toenemend aantal bestemmingen. Vooral de 
grotere  (af)handelingssnelheid is een pluspunt van 
Eindhoven Airport.  
 
“Eindhoven Airport is heel belangrijk. Ik maak zelf 
veel gebruik van Düsseldorf, met name vanwege 
trips naar Rusland. Als we vanuit Eindhoven ergens 
naartoe kunnen, dan heeft dat onze voorkeur. 
Engeland, Frankrijk, Scandinavië doen we vanuit 
Eindhoven, de VS en het Verre Oosten gaat via 
Schiphol.” 
 
“In Eindhoven zijn er steeds meer bestemmingen. 
Bij Philips vlogen we altijd met KLM, nu doen we 
alles met Ryanair. Ja, en ik moet zeggen: Ik heb 
geen voedsel nodig op een vlucht van 1,5 uur.” 
 
Twee ICT bedrijven geven aan groot belang te 
hechten aan de verdere ontwikkeling van 
Eindhoven Airport als business airport.  
 
“Als de regio meer voor het buitenland wil gaan 
doen, dan moet Eindhoven uitbreiden. Het goed 
bereikbaar zijn als regio moet ook per vliegtuig 
kunnen.” 
 
De bedrijfsnetwerken van ICT-technology bedrijven 
hebben vooral een zakelijk karakter, waarbij de 
afzetrelaties met klanten het belangrijkste zijn. 
Deze klanten zitten in de Brainportregio (vooral 
OEM’ers) of ‘all over the world’. ICT Technology 
bedrijven hebben zelden kennisrelaties met 
toeleveranciers en ondersteunende diensten. Zij 
kopen hardware in op de wereldmarkt. De 
relevantie van de verbreding van de A2 is in dit 
opzicht gering.  
 
 
 
 

Industrieel ontwerp 
 
De doorgaans kleine design bedrijven zijn 
hoofdzakelijk in de stedelijke centra van de A2 
zone gevestigd. De A2 zone heeft voor de 
bedrijfsnetwerken in dit cluster geen bijzondere 
betekenis.  Ook Delft en Enschede worden vaak als 
belangrijke kenniscentra voor industrieel ontwerp 
genoemd.  
 
Hetzelfde gaat op voor de relaties met 
ondersteunende zakelijke dienstverleners. De 
diensten van KIBS-bedrijven worden in eerste 
instantie in de regio zelf gezocht. Slechts twee 
bedrijven hebben relaties met KIBS-bedrijven die 
uitsluitend in de regio Amsterdam zijn gevestigd. 
 
“Eigenlijk hebben we niet zoveel banden met 
Amsterdam. We hebben bijna geen klantenbanden. 
Er zit een sterke mediavertegenwoordiging, die 
gebruiken we niet. De klanten zijn best regionaal 
georiënteerd. Die link met Amsterdam hebben we 
niet zo nodig. Het hoofdkantoor van Philips zit 
daar, dus daardoor zitten we er wel eens. 
Belastingadvies zit hier, patenten en octrooien 
zitten ook hier in de regio.” 
 
Design bedrijven kennen weinig tot geen betekenis 
toe aan de verbreding van de A2. Voor hun 
bedrijfsactiviteiten is de verbreding van de A2 van 
geringe betekenis. Daarentegen wordt wel belang 
gehecht aan de frequentie en snelheid van de trein 
‘naar het noorden’. 
 
Het belang dat ontwerpbureaus hechten aan de 
bereikbaarheid van luchthavens is afhankelijk van 
waar hun klanten zitten. Voor de twee 
geïnterviewde OEM-ers is Schiphol van groot 
belang. Twee andere bedrijven noemen het belang 
van drie andere luchthavens: Brussel, Düsseldorf 
en Eindhoven. Men gebruikt die luchthavens voor 
de Europese vluchten. Er wordt dan gekeken naar 
de meest gunstige optie voor een vlucht. Deze 
keuzemogelijkheid wordt door de bedrijven gezien 
als een voordeel van de ligging van Eindhoven. 
 
 
Food Technology 
 
Ook in de Food Technology geeft de helft van de 
geïnterviewde bedrijven aan weinig specifieke 
betekenis te hechten aan de verbreding van de A2. 
België en Duitsland zijn voor hen vaak meer 
interessante regio’s, zowel uit zakelijk oogpunt als 
voor de uitwisseling van kennis.  
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De bedrijven die wel op de Nederlandse 
afzetmarkt gericht zijn, vinden de verbreding van 
de A2 wel belangrijk.    
 
“De meeste handel zit voor ons in de Randstad. 
Voor de bereikbaarheid is het belangrijk. Als je 
alleen maar in de file staat, dat kost geld. Wij 
zeggen altijd: boven Zwolle stopt de markt, daar zit 
ook veel minder. Het is toch Zuidoost-Nederland en 
West-Nederland en België. Wat dat betreft zitten 
we in Eindhoven heel goed.” 
 
De functie van Schiphol als transport hub is in deze 
focus gering. Daarvoor zijn de producten te groot. 
Luchthavens hebben in deze markt vooral 
betekenis voor monteurs die geregeld vliegen naar 
klanten om installatie- of onderhoudsbeurten uit 
te voeren. Dit is echter maar een klein deel van de 
omzet.  
 
De meeste bedrijven in de Food sector zijn voor 
hun afzet georiënteerd op West-Europa. Daar 
bevinden zich ook de meeste toeleveranciers. Het 
gaat om volumineuze transporten. De bedrijven 
maken daarom weinig gebruik van internationale 
luchthavens.  
 
 
Innovative Mobility 
 
Bedrijven in dit focusgebied hebben wel klanten in 
de andere stadsregio’s gelegen aan de A2, maar 
richten zich niet speciaal op die regio’s. 
 
“We hebben relaties met een bedrijf in Utrecht. Het 
belang van dat bedrijf? Het hoort erbij.” 
 
De meeste toeleveranciers bevinden zich in de 
regio Eindhoven. Er zijn incidentele kennisrelaties 
met de Universiteit Utrecht. Soms is er contact met 
zakelijke dienstverleners in Amsterdam. Eén bedrijf 
haalt financiële diensten uit Amsterdam en 
Utrecht. Men reist daarvoor regelmatig, maar 
gebruikt daarvoor niet in alle gevallen de A2.  
 
“We moeten daar regelmatig heen. In het geval 
van Amsterdam proberen we dat te concentreren 
rondom het vliegveld - dat ideaal met de trein is te 
bereiken - en dan geven we de voorkeur aan het 
spoor. In Utrecht is het met de auto, want dat is 
meer in het buitengebied.” 
 
Een ander bedrijf is gevestigd in zowel Amsterdam 
als in Eindhoven. Tussen beide vestigingen vindt 
zeer regelmatig verkeer van personeel plaats. 
Vanuit Eindhoven wordt er vooral met de trein 
gereisd, maar het Amsterdamse personeel pakt 

vaker de auto. Zij wonen minder vaak in het 
stadscentrum en moeten extra overstappen in het 
openbaar vervoer. Het beleid van dit bedrijf is 
niettemin gericht op het stimuleren van het 
gebruik van het openbaar vervoer door haar eigen 
werknemers. 
 
“We hebben geen leaseauto’s en we betalen geen 
kilometervergoeding om mensen de trein in te 
jagen. Tevens hebben veel mensen bij ons geen 
auto: er zijn veel buitenlandse werknemers die 
maar een tijdje in Nederland komen werken en als 
ze in Amsterdam wonen, kopen ze geen auto. Ikzelf 
en de mensen die wel een auto hebben, zouden de 
overweging kunnen maken, maar ik ga liever in de 
trein zitten om te kunnen werken. Er is geen haar 
op m’n hoofd die denkt om met de auto naar 
Amsterdam te gaan.” 
 
De verbreding van de A2 is voor één bedrijf wel 
heel belangrijk, omdat uiteindelijk via deze 
snelweg heel veel ingekochte goederen haar 
terrein op komen: 
 
“Je kunt Eindhoven op drie manieren verlaten: de 
A67, de A58 of de A2. In ons geval is 50 procent A2, 
er gaat heel veel van ons transport over heen. Dat 
zijn voornamelijk middelen/ spullen. Er wordt 2,5 
miljard euro aan spullen hier het terrein 
opgesjouwd, dus dan weet je hoeveel transporten 
we organiseren. We hebben dus heel veel belang 
bij de A2, juist vanwege die transporten.” 
 
Een ander automotive bedrijf geeft aan een 
belangrijke toevoerader naar België en midden 
Duitsland te hebben en die loopt via de A2 en 
Maastricht. Andere voordelen van de verbreding 
van de A2 die worden genoemd zijn de 
mogelijkheden om extra klanten op één dag te 
bezoeken en de grotere kansen om potentiële 
werknemers van ver buiten de regio aan te 
trekken.  
 
Twee automotive bedrijven zien liever de A67 
spoedig verbreed worden, omdat ze over deze 
snelweg een groot deel van hun producten 
vervoeren naar Duitsland. Het gaat om bedrijven 
met zeer grote vervoerstromen, waardoor ze zeer 
afhankelijk zijn van goede verbindingswegen. 
Beide ervaren de A67 op dit moment als een groter 
probleem dan de A2. 
 
Een HSL langs de route van de A2 zien veel 
bedrijven in dit focus niet als noodzakelijk: 
 
“De intercity naar Schiphol is al relatief snel en ik 
heb niet het gevoel dat daar qua tijd veel van is af 
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te knabbelen. Dus het is altijd mooi als het sneller 
kan, maar van substantieel belang acht ik het niet.” 
 
Automotive bedrijven maken regelmatig gebruik 
van het vliegtuig om hun internationale netwerken 
te onderhouden of uit te breiden. Op een enkel 
bedrijf na is men echter niet geneigd daarvoor 
vaker van Schiphol gebruik te maken nu de A2 is 
verbreed. Veel bedrijven vliegen vanaf Schiphol 
zowel intercontinentaal als binnen Europa, 
sommige gebruiken daarvoor Düsseldorf. 
Daarnaast wordt, om op Schiphol te komen, in veel 
gevallen van de trein gebruik gemaakt, tenzij men 
relaties ophaalt. Dat laatste gebeurt per auto.  
 
Eén bedrijf laat specifiek haar Duitse klanten via 
Düsseldorf invliegen, omdat “we dan toch al die 
richting aan het oprijden zijn.” Een ander bedrijf 
geeft aan voor vluchten binnen Europa vaker van 
Duitse luchthavens gebruik te maken, om dat daar 
(Düsseldorf en Weeze) meer goedkope vluchten 
beschikbaar zijn.  
 
Van Eindhoven Airport wordt door deze bedrijven 
nauwelijks gebruik gemaakt. Dit heeft te maken 
met de bestemmingen en frequentie van vluchten 
die vanaf Eindhoven worden aangeboden. Een 
kennisinstelling zegt daarover: 
 
“Van hieruit [Eindhoven Airport] kun je Europese 
bestemmingen bereiken op locaties waar niet onze 
klanten zitten. Het zou helpen als er een aantal 
typische bestemmingen komen, die voor de 
industrie hier interessant zijn: Stuttgart, München, 
Lyon en Parijs.” 
 
De belangrijkste kennisrelaties van Innovatie 
Mobility bedrijven bevinden zich buiten de regio 
Eindhoven. Men richt zich binnen Nederland op 
het Zuiden en Oosten  (Twente,  Nijmegen) en 
verder vooral op Duitsland (Stuttgart, München). 
Dit verklaart waarom weinig bedrijven de A2 voor 
kennisuitwisseling van belang achten. 
 
 
Medtech 
 
De helft van de bedrijven in dit focusgebied heeft 
belangrijke relaties in één van de vier andere 
stadsregio’s gelegen aan de A2. Het gaat hier 
voornamelijk om relaties met (academische) 
ziekenhuizen en kennisinstellingen. Zo is er een 
bedrijf dat in opdracht van het UMC in Utrecht een 
opstelling bouwt waarmee hartklepscans met 
verschillende moduliteiten op een fysologisch 
verantwoorde manier open en dicht gaan.  
 

In de meeste gevallen gaat het om klantrelaties of 
samenwerkingsrelaties die tegelijkertijd 
uitmonden in klantrelaties.  
 
“Als we een innovatie in de markt willen zetten, 
doen we dat het liefste met een klant/topspeler. 
Gelukkig zijn in Nederland de academische 
ziekenhuizen van wereldklasse. We werken 
bijvoorbeeld heel veel samen met die in 
Amsterdam (AMC, VUmc) en Utrecht en ook met 
het NKI. Als wij innoveren, moet het klinisch getest 
worden en daarvoor hebben we ook de 
ziekenhuizen nodig. Daarnaast, als je de ‘buy-in’ 
hebt van een academisch ziekenhuis in zo’n groot 
innovatieproject, dan gaan ze daarna ook 
afnemen. Je krijgt dus een doorlopend proces naar 
de markt toe. Verder wordt het draagvlak van je 
innovatie vergroot als het op die manier in de 
markt wordt gezet.” 
 
De bedrijven met relaties langs de A2 zien de 
verbreding ervan als een zeer welkome 
verbetering voor het onderhouden van de 
samenwerking. Men kan nu beter afspraken 
nakomen.  
 
“Normaal is het volgens de routeplanner een uur 
rijden, maar vaak deden we er drie uur over om in 
Utrecht te komen. En zeker als je met ziekenhuizen 
werkt, die mensen hebben allemaal afspraken met 
patiënten en dergelijke, dus die kunnen geen twee 
uur gaan zitten wachten of even een ander 
afspraakje verzetten.” 
 
Hoewel de A2 in noordelijke richting is verbreed, 
ervaren sommige bedrijven dat de A2 in de richting 
van het zuiden nog steeds voor veel problemen 
zorgt. Zij verbazen zich erover dat daar nog steeds 
niets aan wordt of zal worden gedaan. Toch geeft 
een aantal bedrijven aan de verbreding van de A2 
niet direct noodzakelijk te vinden (een enkel 
bedrijf reist ook standaard per trein).  
 
“De samenwerking met Amsterdamse partners is 
met name op innovatiegebied en dan kan je 
gewoon goede afspraken maken. Dan moet je 
elkaar wel regelmatig zien, maar niet zo regelmatig 
als wanneer je echt aan co-design doet. Die 
bedrijven zitten natuurlijk wel hier in de 
omgeving.” 
 
Een ander bedrijf is content met de verbreding van 
de A2, maar puur om logistieke redenen: dit bedrijf 
vervoert producten met een beperkte houd-
baarheid naar ziekenhuizen die zich onder meer in 
de A2-zone bevinden. 
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De A2 speelt geen rol voor de contacten met 
zakelijke dienstverleners. Die bevinden zich 
namelijk in de regio.  
 
Er wordt in deze internationale sector veel 
gevlogen, waarvoor de meeste bedrijven gebruik 
maken van Schiphol. De verbreding van de A2 
speelt voor de keuze van Schiphol geen rol. 
Bedrijven kiezen automatisch voor Schiphol, omdat 
men vrijwel altijd intercontinentaal vliegt. Er is 
niettemin één bedrijf dat bewust Schiphol mijdt, 
omdat ze er ’s morgens niet op een redelijke tijd 
kan komen door de files. Men kiest daarom altijd 
Brussel en Düsseldorf. 
 
“We zijn zeer blij dat we in ieder geval tot Den 
Bosch door kunnen rijden en dat het stuk er 
tussenin al een stuk beter is. Maar als je om negen 
uur ’s ochtends moet vliegen, dan kun je gewoon 
niet op Schiphol komen. Als je om 8 uur ‘s morgens 
dan in Amsterdam moet zijn, dan weet je niet hoe 
laat je moet vertrekken.” 
 
Een ander bedrijf maakt van Düsseldorf gebruik, 
omdat het dichterbij is en men meteen goed is 
aangesloten op de Duitse regio’s waar men veel 
relaties heeft zitten 
 
In een beperkt aantal gevallen wordt Eindhoven 
Airport gebruikt. Zo is er één bedrijf dat haar 
hoofdkantoor in Londen heeft staan en daardoor 
op zeer regelmatige basis vluchten heeft tussen 
Eindhoven en Londen. Een ander bedrijf probeert 
als het even kan vanaf Eindhoven te vliegen, maar 
ziet zich vanwege de beperkte bestemmingen vaak 
genoodzaakt om toch via Schiphol te reizen. Weer 
een ander bedrijf vliegt alleen vanaf Eindhoven 
wanneer Parijs en Hamburg de bestemmingen zijn. 
 
 
Solar 
 
Het merendeel van de bedrijven in dit focusgebied 
hecht geen bijzondere betekenis aan de A2, in 
ieder geval niet meer dan aan andere snelwegen. 
Verschillende bedrijven vinden dat de A67 of de 
A50 van net zo groot belang is. Hierbij moet wel 
worden opgemerkt dat ongeveer de helft van de 
geïnterviewde bedrijven niet dichtbij de A2 is 
gevestigd.  
 
Er zijn geen extra bedrijfsrelaties met bedrijven 
langs de A2 noordwaarts, behalve met een aantal 
investeerders in en rond Amsterdam. Dit heeft 
echter geen frequent wegverkeer tot gevolg.  
 

De betekenis van luchthavens verschilt erg voor 
bedrijven. De bedrijven die meer georiënteerd zijn 
op de regionale markt, maken weinig gebruik van 
luchthavens. Naast Schiphol wordt er gebruik 
gemaakt van de luchthavens Düsseldorf en Brussel. 
Schiphol is van belang voor een aantal bedrijven, 
vooral om China te bezoeken. Het betreft hierbij 
voornamelijk klant- en partnerrelaties. Bedrijven 
merken verder op dat er in Zuid-Limburg ook 
solarbedrijven zijn gevestigd, maar geven 
vervolgens aan dat daar weinig contacten mee zijn. 
Van een A2-effect in zuidwaartse richting is ook in 
deze focus geen sprake.  
 
 
5.3 Cross-overs tussen clusters 
 
Deze paragraaf behandelt de relaties die bedrijven 
onderhouden met bedrijven uit de andere clusters. 
De veronderstelling is dat vernieuwende kennis tot 
stand komt op het breukvlak van verschillende 
clusters. De geïnterviewde bedrijven is gevraagd 
naar hun relaties met bedrijven in de andere 
geïnterviewde clusters in de regio Eindhoven plus 
de clusters Media, Finance en KIBS.  
 
 
Mechatronica en embedded systemem  

 
High Tech bedrijven nemen een centrale positie in 
bij de brainportstrategie van de regio Eindhoven. 
Bedrijven in dit cluster blijken verweven te zijn met 
tal van bedrijven in andere clusters in de regio. 
Bovendien gaat het meestal om clusteroverstij-
gende kennisrelaties.  
 
Relaties van 9 High tech bedrijven met bedrijven in 
andere clusters in de regio Eindhoven  

Cluster Zakelijke relatie  Kennisrelatie  

Life Tec - 5 

ICT - 2 

Food 1 - 

New Energy 1 5 

Automotive 1 - 

Design - 2 

Logistics  4 - 

Finance 3 - 

Bron: bewerking uitwerking interviews UU/GEO, 2011 
 

Er zijn kennisrelaties met bedrijven uit het Life Tec, 
New Energy, ICT en Design cluster. 
 
“Je kunt eigenlijk een soort grijs gebied zien tussen 
medische apparaten die iets analyseren, naar 
apparaten die in de Life Tec iets analyseren naar 
apparaten die iets in de materiaalkunde 
analyseren. En dan ga je ook al richting de 
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semiconductors. Het is dus eigenlijk een glijdende 
schaal.” 
 
De verwevenheid tussen deze vijf clusters heeft te 
maken met het volume en de complexiteit van de 
producten.  
 
“Onze equipment karakteriseert zich met: high mix, 
low volume, high complexity. Alle aanpalende 
gebieden in de equipment met die kenmerken 
passen bij ons. Dus hoge klantvariëteit, relatief 
lage volumes (100 per jaar) en hoge complexiteit. 
Dat betekent dat wij minder relaties hebben met 
bijvoorbeeld de Automotive, want die zit vooral in 
de high volume. We zitten ook minder in de Food, 
want dat is vaak ‘lower’ complexiteit (daar gaat 
het over millimeters en centimeters, wij praten 
over micro- en nanometers). Dat is dus een andere 
tak van sport.” 
 
Omdat ook in de high tech de klant steeds meer 
centraal staat, worden designbedrijven steeds 
meer ingeschakeld bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten en ICT-bedrijven om software voor 
machines te schrijven. 
 
 
ICT Technology 
 
De verwevenheid van ICT-Technology bedrijven 
met bedrijven in de High Tech, Life Tec, New 
Energy en Design clusters wordt bevestigd in de 
interviews met ICT-Technology bedrijven. Verder 
wordt duidelijk dat deze bedrijven ook 
kennisrelaties hebben met bedrijven in het 
Automotive cluster. Met betrekking tot het High 
Tech cluster is het verder van belang dat nogal wat 
ICT bedrijven zijn ontsproten uit aan de High Tech-
sector (spin offs). De steeds intensievere 
kennisrelaties met Life Tec- en New Energy-
bedrijven gaan overigens vaak de schaal van de 
regio Eindhoven te boven. Bedrijven in Groningen, 
Zuid-Limburg en Den Haag zijn in dit verband 
genoemd als belangrijke plaatsen voor zulke cross-
overs.  
 
“Solar: We zitten samen in een spin-out van TNO. 
Wij zijn de softwarepartij die de machines 
engineert. Onze klant verkoopt het weer. Wij zien 
dat als high tech machinebouw.” 
 
 
 
 
 
 

Relaties van 9 ICT Technology  bedrijven met bedrijven in 
andere clusters in de regio Eindhoven 

Sector Zakelijke relatie  Kennisrelatie  

Life Tec - 6 

High Tech - 9 

Food 1 2 

New Energy - 7 

Automotive - 9 

Design - 4 

Logistics  3 2 

Finance 1 1 

Bron: bewerking uitwerking interviews UU/GEO, 2011 
 
Het ICT cluster staat nog meer dan het High Tech in 
het centrum van de Brainport economie. Met bijna 
alle onderzochte clusters zijn er kennisrelaties. 
Door het detacheren van werknemers, het 
gezamenlijk bedienen van een klant en de 
onderlinge samenwerking bij projecten is er vanuit 
dit cluster sprake van kruisbestuiving van kennis 
met bedrijven en instellingen in alle onderzochte 
clusters.  
 
 
Medtech 
 
Hoewel bedrijven in het Life Tec cluster 
kennisrelaties onderhouden met de andere hoog 
technologische clusters, is deze verwevenheid bij 
Medtech bedrijven veel beperkter dan bij de ICT 
Technology bedrijven en de Mechatronica & 
Embedded Systems bedrijven. Bovendien gaat het 
vaker om zakelijke dan kennisrelaties, bijvoorbeeld 
voor de toelevering van rubber- en 
kunststofartikelen. 
 
Relaties van 8 Medtech bedrijven met bedrijven in 
andere clusters in de regio Eindhoven  

Sector Zakelijke relatie  Kennisrelatie  

High Tech - 3 

ICT 2 2 

Food 2 1 

New Energy - - 

Automotive 2 1 

Design 2 1 

Logistics  3 - 

Finance 3 - 

Bron: bewerking uitwerking interviews UU/GEO, 2011 

 
De kennisrelaties zijn het sterkst met bedrijven in 
de ICT en High Tech clusters. De eerstgenoemde 
soort samenwerking kan als volgt worden 
geïllustreerd:  
 
“Dat gaat over hoe je beelden bewerkt, want het 
lichaam is donker van binnen, maar we gaan met 
een slangetje via een gaatje in de lies zo naar 
binnen. Maar het lichaam is donker, dus hoe kan 
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de arts nu opereren aan de hand van een joystick, 
terwijl hij niets ziet? Dat zijn dus allemaal beelden 
die moeten worden opgeroepen, bewerkt en 
samengevoegd met andere beelden van 
verschillende bronnen. Dat is allemaal ICT.” 
 
De regionale nabijheid van de partner blijkt in dit 
geval de samenwerking soepeler te laten verlopen, 
maar blijkt niet strikt noodzakelijk te zijn. 
 
“Als je samenwerkt met heel veel bedrijven over de 
wereld, moet je ook niet vallen over een extra 
afstand naar Amsterdam in plaats van een Son en 
Breugel hier naast de deur.” 
 
Een voorbeeld van verwevenheid met het High 
Tech cluster is een bedrijf dat voor haar 
activiteiten gebruik maakt van gespecialiseerde 
apparatuur, die niet zomaar ergens te koop is en 
vaak in eigen beheer wordt ontworpen. Daarvoor 
wordt samengewerkt met engineeringbureaus en 
fijnemechanische bedrijven uit de regio. Ook in dit 
geval is regionale nabijheid van de partner handig, 
maar niet een voorwaarde voor samenwerking. 
 
“Voor ons is de keuze [van de partner] meer 
gebaseerd op wat ze kunnen. Verder maken we dat 
soort dingen niet elke dag, dus hoeven ze niet per 
se in de buurt te zitten.” 
 
 
Industrieel ontwerp 
 
Ook in de hoogtechnologische industrie staat de 
klant centraal. Steeds meer productinnovaties 
worden samen met mensen van de afdeling 
marketing ontwikkeld. Ook de vormgeving van het 
product is daarbij van belang. Dit komt tot uiting in 
de vele kennisrelaties die industrieel 
ontwerpbureaus hebben met bedrijven in 
verscheidende andere clusters in de regio 
Eindhoven. Dit cluster is samen met dat van ICT 
Technologie het meest uitgebreid en intensief 
verweven met andere clusters.   
 
Relaties van 10 Industrieel Ontwerp bedrijven met 
bedrijven in andere clusters in de regio Eindhoven  

Sector Zakelijke relatie Kennisrelatie  

Life Tec 1 5 

High Tech - 7 

Food - 4 

New Energy - 3 

Automotive 1 3 

Logistics 4 - 

ICT 3 2 

Finance 4 - 

Bron: bewerking uitwerking interviews UU/GEO, 2011 

Niettemin springt het aantal relaties met High Tech 
en Life Tec bedrijven eruit. Een bedrijf stelt vast 
dat er steeds meer een verschuiving plaatsvindt 
van het bedienen van High Tech bedrijven naar 
bedrijven die zich bezighouden met Life Tec en Life 
Sciences.  
 
Zoals gezegd, is er ook een verbinding is met het 
New Energy cluster, en in het bijzonder met de 
productie van solarmodules, cellen en panelen.  
 
“We krijgen daar vragen over, maar nog geen 
intensieve samenwerking, maar geloof dat dat wel 
meer wordt.” 

 
Een ander bedrijf zegt:  
 
“We hebben nog niet zoveel business in New 
Energy, maar wel veel relaties, zeker in het 
electrisch gebeuren. Daar zie ik wel wat gebeuren. 
Nu is het vooral: aanwezig zijn en veel mensen 
kennen.” 
 
 
Food technology 
 
Dit cluster heeft nauwelijks kennisrelaties met 
andere clusters in de regio Eindhoven.  Veel 
bedrijven in dit cluster ontwikkelen zelfstandig 
kennis (‘stand alone’).  
 
De geïnterviewde bedrijven zijn veelal traditioneel 
ingerichte machinewerktuigbouw bedrijven die 
onvoldoende voordeel halen uit het feit dat ze met 
één been in de high tech sector, en met het andere 
been in de agrosector staan. Slechts een 
geïnterviewd bedrijf maakt hiervan gebruik.  
 
Relaties van 6  Food Technology bedrijven met bedrijven 
in andere  clusters in de regio Eindhoven 

Sector Zakelijke relatie  Kennisrelatie  

Life Tec 1 - 

ICT 2 - 

New Energy - - 

High Tech 1 1 

Automotive 1 - 

Design 3 - 

Logistics  2 - 

Finance - - 

Bron: bewerking uitwerking interviews UU/GEO, 2011 

 
Bedrijven in dit cluster werken dus weinig samen 
op kennisgebied met bedrijven uit de andere 
clusters. Het is de vraag of men hierdoor niet de 
concurrentieslag van machinebouwers uit Oost-
Europa en China verliest. 

 

 



Ruimtelijk Economische Samenhang langs de A2  

 

 71 

Innovative Mobility 
 
Bedrijven in dit cluster hebben vooral 
kennisrelaties met bedrijven in de ICT en Design.   
 
Relaties van 9 Innovative Mobility bedrijven met 
bedrijven in andere  clusters in de regio Eindhoven 

Sector Zakelijke relatie  Kennisrelatie  

Life Tec -  

ICT - 4 

Food - - 

New Energy - 1 

High Tech - 2 

Design - 3 

Logistics  3 - 

Finance - - 

Bron: bewerking uitwerking interviews UU/GEO, 2011 

 
De toegevoegde waarde van een auto bestaat 
tegenwoordig voor ongeveer 75 procent uit 
elektronica en software. Het is tegen deze 
achtergrond opvallend dat bedrijven in dit cluster 
betrekkelijk weinig aangeven kennisrelaties te 
hebben met high tech bedrijven. Er zijn wel 
kennisrelaties met het ICT cluster. Eén kennis-
instelling vergelijkt de auto van vandaag de dag 
dan ook met een Ipod op wielen: 
 
“Als je nu stil valt met je auto moet je eigenlijk 
Ctrl+Alt+Delete doen en vroeger moest je bij wijze 
van spreken je Engelse sleutel pakken.” 
 
Een ander bedrijf stelt:  
 
“Wij werken wel eens samen met bedrijven als IBM 
en Peek Traffic die in de verkeers-
managementsystemen zitten.” 
 
“We maken nogal ijverig gebruik van bedrijven die 
embedded-software programmeurs leveren op 
inhuurbasis en van wat andere partijen die 
technische diensten kunnen leveren ten behoefte 
van het versnellen van het ontwikkelproces.” 
 
Eén bedrijf wil zich op meer dan de Automotive 
sector richten en zoekt daartoe samenwerking met 
ingenieursbureaus, die op hun beurt activiteiten in 
de Automotive willen starten: 
 
“Zij zijn geïnteresseerd in onze kennis en ervaring 
op dat gebied en misschien ook wel een beetje in 
ons netwerk. Terwijl wij zoiets hebben van: hoe 
komen wij nu bij ASML binnen, waar die partijen 
zoveel geld verdienen?” 
 
Een ander bedrijf geeft aan dat de zogenaamde 
‘leveranciers’ van mensen met verschillende 

achtergronden in combinatie met de vele 
eenpitters de regio zo sterk maken: 
 
“Je hebt hier een dikke laag onder van 
ondersteunende bedrijven zoals PMC, Topic, Nspyre 
etc. die allemaal mensen in zetten en die kunnen 
weer berusten op een heleboel eenpitters die zich 
daar weer laten inhuren. Dat zijn mensen die ieder 
jaar 150 000 euro verdienen en dan weer een jaar 
niks en daarmee prima kunnen leven. Dat is 
eigenlijk de werkelijke basis van de sterke 
economie hier in de buurt. Dus voor ons is dat die 
laag van bedrijven hier in de buurt waar wij heel 
snel mensen kunnen inhuren als we ze nodig 
hebben.” 
 
Een regionale kennisinstelling probeert op 
bovenstaande ontwikkeling in te spelen door een 
Automotive opleiding te waarin verschillende 
faculteiten participeren zoals werktuigbouwkunde, 
electrotechniek, informatica en industrial design.  
 
“In de industrie is daar namelijk een hele grote 
behoefte aan: mensen die op een heel hoog niveau 
over al die disciplines heen kunnen kijken en de 
goede balans kunnen kiezen. Wanneer moet 
bijvoorbeeld iets in de mechanica worden 
verbeterd, wanneer in de electrotechniek of 
wanneer in de software?” 
 
Dat kennisrelaties met bedrijven uit andere 
clusters in de regio beperkt zijn, heeft te maken 
met de manier van werken in de Automotive 
sector. De arbeidsmobiliteit vanuit de sector is 
gering, terwijl de uitstroom van ervaren personeel 
gestaag toeneemt vanwege de verhoging van de 
productiviteit.  
 
“Meestal kwam men in dezelfde sector terecht. De 
meesten hebben ook een twintig jaar Automotive 
ervaring en dan kun je niet zomaar bij ASML gaan 
werken aan een waferstepper, dat is toch een hele 
andere technologie.” 
 
Een belangrijke uitzondering daarop vormen de 
bedrijven die zich meer met Automotive software 
en elektro bezighouden. Ze halen ervaren 
personeel ook uit de hightech. 
 
“Wat wij doen is niet autospecifiek. De software en 
het de gehele infrastructuur, dat heb je ook bij een 
heleboel andere apparaten. Een bedrijf als ASML 
bijvoorbeeld, stuurt zijn machines ‘remote’ aan en 
daarbij speler allerlei problematieken waar wij ook 
tegen aanlopen.” 
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Solar 

 
Omdat dit een cluster in opkomst is, zijn er nog 
niet veel kennisrelaties met bedrijven uit andere 
regionale clusters. Wel kan uit de tabel worden 
opgemaakt dat Solar bedrijven hun wortels hebben 
het High Tech cluster (vooral uit de machinebouw). 
De kennisrelaties met dit cluster komen dan ook 
het meest voor.   
 
Relaties van 9 Solar bedrijven met bedrijven in andere 
clusters in de regio Eindhoven 

Sector Zakelijke relatie  Kennisrelatie  

Life Tec - - 

ICT 3 - 

Food - - 

High Tech 2 2 

Automotive 1 - 

Design 1 1 

Logistics  4 - 

Finance 2 - 

Bron: bewerking uitwerking interviews UU/GEO, 2011 

“Onze machines worden wel weer gebruikt voor 
het maken van automotive onderdelen, maar die 
samenwerking is niet intensief.” 
 
Op de vraag wat bij een clusteroverstijgende 
kennisrelatie het belang is van regionale nabijheid, 
wordt gezegd: 
 
“Ja, het is wel handig dat ze in de buurt zitten”. 
 
Voor de start-ups is het een heel ander verhaal. Zij 
hebben de kennis van bedrijven uit andere 
sectoren nodig om hun product te kunnen 
ontwikkelen. Naast high tech is daarbij het 
industrieel ontwerp van belang. Zoals al eerder aan 
bod is gekomen, bevindt dit cluster zich in een 
opkomende fase en heeft het hierbij de fysieke 
nabijheid van andere bedrijven hard nodig. Een 
voorbeeld hiervan is de waardering van de 
vestiging van solarbedrijven op de High Tech 
Campus.  

 
 
Resumé 
 

1. De Brainportregio Eindhoven is een bijzondere regio in Nederland. Men is er namelijk in geslaagd een 
economisch ecosysteem te maken waarin internationale netwerken en regionale netwerken goed op 
elkaar aasluiten. Dit geldt voor zowel zakelijke relaties als kennisrelaties. De mate waarin de 
netwerken aan elkaar gekoppeld zijn en of het om zakelijke dan wel kennisrelaties gaat, verschilt per 
cluster. Met betrekking tot de samenhang in de A2 zone betekent dit echter dat de bedrijfsrelaties 
met bedrijven en instellingen in de andere stadsregio’s langs de A2 relatief beperkt zijn. Men werkt 
samen met toeleveranciers, klanten en kennisinstellingen in de Brainportregio en ‘all over the world’, 
maar niet zo zeer langs de A2. In relationele zin heeft de A2 betrekkelijk weinig betekenis voor de 
clusterbedrijven in de stadsregio Eindhoven. 

2. De meeste clusterbedrijven beschouwen de verbreding van de A2 als een noodzakelijke, maar geen 
voldoende voorwaarde voor een goed productiemilieu. Ze juichen de verbreding toe, maar het is niet 
beslissend voor hun bedrijfssucces. Voor de relaties met andere bedrijven of instellingen heeft de A2 
voor de meeste bedrijven geen bijzondere betekenis.  

3. De A2 is een belangrijke verbindingsroute naar Schiphol, waarvan de meeste internationaal 
georiënteerde bedrijven in de stadsregio Eindhoven regelmatig gebruik van maken. Schiphol is een 
favoriete luchthaven vanwege de vele bestemmingen van het luchtverkeer. Airport Eindhoven scoort 
op dit punt veel minder en wordt daarom minder vaak gebruikt. De keuze tussen beide luchthavens 
wordt niet beïnvloed door de verbreding van de A2. 

4. De gerelateerde variëteit tussen de clusters staat in de Brainportregio Eindhoven op het vlak van de 
kennisnetwerken in de kinderschoenen. De kennisrelaties zijn het sterkst tussen bedrijven in de 
clusters High Tech, Automotive, Life Tec, New Energy en Design. 
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6 Nabij de A2: verschil in waardering van productiemilieu 
 
 
In hoofdstuk 3 is er bekeken of zich 
concentraties van bedrijven voordoen langs 
de A2. In dit hoofdstuk wordt bekeken of de 
geïnterviewde bedrijven langs de A2 en op 
enige afstand van de A2 verschillend belang 
hechten aan bepaalde vestigingsplaats-
factoren. Per locatie wordt belicht in hoeverre 
de locatiefactoren van bedrijven verschillen 
tussen bedrijven die al dan niet direct aan de 
A2 zijn gevestigd.  
 
 
6.1 Drie soorten locaties 
 
Het gaat om een vergelijking tussen bedrijven 
die in de directe omgeving van de A2 (binnen 
een straal van een kilometer) en bedrijven die 
op enige afstand van de A2 zijn gevestigd. 
Binnen de groep bedrijven die direct aan de 
A2 gevestigd zijn, maken we een extra 
onderscheid, namelijk bedrijven die wel of 
niet zijn gevestigd op de High Tech Campus. In 
de andere groep gaat het om bedrijven op de 
bedrijventerreinen de Hurk, Flight Forum, 
Mispelhoef, Ekkersrijt (Son) en De Run (Veld-
hoven). 
 
 
Tabel 7.1: Aantal geïnterviewde bedrijven naar 
soort locaties 

Sector A2-as: 
HTC 

A2-as: 
overig 

Overig 

Mech & Emb Sys 1 7 1 

ICT technology 3 5 1 

Industr ontwerp  0 4 6 

Food tech 0 0 6 

Innovative Mob 2 2 4 

Medtech 1 2 4 

New Energy 2 2 4 

Totaal  9 22 26 

Bron: Bewerking interviews Eindhoven, Universiteit 
Utrecht, 2011  

 
De bedrijven is gevraagd naar hun waardering 
van het productiemilieu (bedrijfsexterne 
factoren die van invloed zijn op de beslissing 
zich ergens te vestigen en voor het 
functioneren van het bedrijf daarna) aan de 
hand het noemen van de belangrijkste van de 
voordelen die de regio Eindhoven de 
bedrijven biedt. De geïnterviewde personen 
konden op volgorde van relevantie  
                                                                                                     
 

 
 
antwoorden wat de belangrijkste voordelen 
zijn van de regio Eindhoven. Dit leverde 
uiteenlopende antwoorden op, die daarna zijn 
gecategoriseerd. Vervolgens is er gekeken 
naar de antwoorden van bedrijven per 
vestigingslocatie. In hoeverre verschillen de 
locatiefactoren van bedrijven die zich in de 
directe omgeving van de A2-as hebben 
gevestigd van bedrijven die daar niet 
gevestigd zijn? Met andere woorden: is er een  
A2-effect waarneembaar op grond van de 
variatie binnen de vestigingslocaties binnen 
de Brainportregio Eindhoven? 
 
 
6.2 Bedrijven op de High Tech Campus 
 
Op de High Tech campus is het netwerk van 
bedrijven de belangrijkste locatiefactor. 
Beschikbaarheid van intelligentie, met andere 
woorden gekwalificeerd personeel, is als 
tweede genoemd en bereikbaarheid staat op 
de derde plaats.  
 
Locatievoordelen voor bedrijven op de High Tech 
Campus  

1) Het netwerk van bedrijven (6x) 

2) Beschikbaarheid intelligentie (3x) 

3) Bereikbaarheid (2x)  

 
Bedrijven op de High Tech Campus vinden de 
regionale aanwezigheid van toeleveranciers, 
klanten en kennisinstellingen het belangrijkste 
vestigingsvoordeel van de Brainportregio.  
 
“De nabijheid van die bedrijven is van belang. 
De reden om hier te zitten is dus de grote 
vijver van techneuten waaruit we kunnen 
vissen hier in de regio en de aanwezigheid van 
bedrijven die je kunnen ondersteunen in je 
ontwikkelproces, met kennis en 
vaardigheden.”  
 
“Wij zijn nadrukkelijk op de hightech campus 
gaan zitten, omdat het een plek is waar je niet 
de behoefte krijgt om ’s middags om vijf uur 
naar huis te gaan: je zit in een omgeving 
waarin het prettig werken is en waar je 
gewoon ook allerlei andere faciliteiten om je 
heen hebt, om je prettig te voelen en dus 
gemotiveerd te zijn om een stap extra te 
doen.” 
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“Je hebt de omgeving van de HTC, waar een 
8000 techneuten rondlopen die aan allerlei 
innovatieve projecten werken en die loop je 
tegen het lijf in de kantine  bij seminars en de 
mensen die we aan boord hebben en houden, 
stellen het ook op prijs om in dit soort 
omgevingen te werken. Daar vloeien wel eens 
gezamenlijke projecten uit voort, je haalt er 
mensen mee aan boord die op zoek zijn naar 
nieuwe uitdagingen en je vindt makkelijk een 
sparringpartner om over een technisch 
probleem te sparren.”  
 
Op lokaal niveau wordt de dynamiek en de 
kennisintensiteit en -uitwisseling op de High 
Tech Campus geprezen door de bedrijven die 
hier zijn gevestigd.  
 
“Op wereldniveau is het geneuzel in de tuin, 
maar het is toch heel handig dat die 
kennisintensieve bedrijven hier op de HTC 
gelokaliseerd zijn. We zaten op Strijp en we 
zaten al hier, maar we hebben toen wel 
bewust de keuze gemaakt om naar de HTC 
gaan” 
 
“De overgang naar hier [HTC], dat is een 
verademing. Dat is zo motiverend, deze tent 
bruist gewoon. Dat is meer het emotionele 
punt.”  
 
Een bedrijf ziet ook praktische en facilitaire 
voordelen van de locatie:  
 
“We hebben een paar andere plaatsen 
bekeken, maar dit had de voorkeur. De 
aanwezigheid van andere bedrijven, uitstraling 
van de campus, ontsluiting. Er zijn 
bijvoorbeeld klimaatkamers die we gebruiken. 
Als je HRM-hulp nodig hebt, dat zit in het 
gebouw. Het patentbureau zit ook in ons 
gebouw.” 
 
Toch zijn niet alle bedrijven zeker van de  
lokale vestigingsplaatsvoordelen.  
 
“De toegevoegde waarde van op het HTC 
zitten, is gevoelsmatig. […] Als ik het zou 
moeten duiden, dan is het chique dat je met 
twee gebouwen op het HTC-terrein zit. Ik heb 
geen flauw idee wat het daadwerkelijk 
oplevert.” 
 
Op de tweede plaats komt de beschikbaarheid 
van intelligentie of geschikt personeel. Voor 
drie bedrijven is dat een belangrijke 
locatiefactor. Dit is meer een regionaal 

voordeel dan een lokaal voordeel van de High 
Tech Campus.  
 
“‘The brainiest mile of the Netherlands’. 
Toegang tot veel intelligentie.” 
 
“Het is in de Randstad moeilijk om aan 
techneuten te komen. Gezien onze 
groeiambities kunnen we hier veel makkelijker 
groeien dan in de Randstad.”  
 
Door twee bedrijven wordt de bereikbaarheid 
per auto en openbaar vervoer genoemd als 
vestigingsplaatsvoordeel van de HTC. Het 
belang van de A2 en van Schiphol hebben we 
eerder in dit rapport besproken (zie hoofdstuk 
6). Dit levert voor de bedrijven op de High 
Tech Campus geen specifiek afwijkende 
informatie op.  
 
 
6.3 Bedrijven op overige locaties langs de A2 

 
Ook de bedrijven in de overige A2 as locaties 
noemen de regionale aanwezigheid van 
toeleveranciers als het grootste vestigings-
plaatsvoordeel van de regio Eindhoven.   
 

 
“Het is een beetje het Meubelplein-concept. 
Met deze regio behoren wij tot de beste ter 
wereld op het gebied van hightech equipment. 
Het is belangrijk – ook voor buitenlandse 
klanten – dat je hier altijd wel een leverancier 
in de grootte zoals wij kunt vinden. Je hebt dus 
in feite keuze uit minimaal drie en dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor elektronica. Je hebt dus 
varianten in deze regio, je vindt hier altijd wel 
wat van je gading.“ 
 
Interessant is dat bedrijven die zelf niet 
gevestigd zijn op de High Tech Campus dit 
toch noemen als een vestigingsplaats-
voordeel. Blijkbaar heeft de HTC een 
uitstraling die breder gespreid is dan alleen 
voor de bedrijven die op die plek gevestigd 
zijn: 
  

Locatievoordelen voor bedrijven op overige 
locaties langs de A2 

1) De aanwezigheid van toeleveranciers (8x) 

2) De regionale bereikbaarheid (7x) 

3) Historisch gegroeid (6x)  

4) Kennisinfrastructuur (5x) 

5) De aanwezigheid van klanten (5x)  
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“De regio is met name plezierig met onze 
toeleveranciers. Het zou ook in een dorpje in 
de omgeving kunnen zitten, maar dan mis je 
het toch een beetje. We komen nog wel eens 
op de High Tech Campus. Je ziet gewoon dat 
dat wel werkt, omdat je makkelijk een 
ontmoetingsplaats creëert.” 
 
Het meest opvallende verschil in het 
vestigingsplaatsoordeel van bedrijven in de 
Overige A2 as in vergelijking  met de bedrijven 
op de High Tech Campus is dat de regionale 
bereikbaarheid voor hen van meer belang is. 
Hiermee wordt zowel de A2 naar het noorden 
genoemd, als de snelwegen naar Venlo en 
Breda, naar België en naar Duitsland.  
 
“Verbindingswegen naar bijvoorbeeld Utrecht 
zijn goed, maar ook Tilburg, Venlo etc. Vanaf 
hier zit je ook zo op de A2.” 
 
“Het is plezierig dat we aan de noordkant van 
Eindhoven zitten, en dat heeft ermee te maken 
dat je veel sneller in de rest van Nederland 
bent. Of dat we hier zitten of dat we op het 
vliegveld zitten, dat maakt geen moer uit.” 
 
Met bereikbaarheid wordt ook de 
bereikbaarheid richting het Europese 
achterland bedoeld:  
 
“Deze omgeving is veel flexibeler om in en uit 
te komen. In Amsterdam heb je Schiphol, dat 
was het. Hier heb je drie luchthavens, meer 
achterland.” 
 
“Een geografisch voordeel: we kunnen zowel 
Nederland als België makkelijk bedienen. 
Verder moet ik zeggen dat het niet zoveel 
uitmaakt of je in Eindhoven of Breda zit.” 
 
Zes bedrijven zijn in de regio ‘geboren’ en 
geven aan dat hierdoor verhuizen überhaupt 
geen optie is. Dit betreft met name de 
geïnterviewde OEM-ers.  
 
“Los van het eco-systeem heeft het natuurlijk 
met de historie te maken. Het is hier zo groot 
geworden door Philips. ASML en NXP zijn 
ontstaan door Philips. Je hebt eigenlijk Philips 
en je had/hebt DAF, dat was het. Daar is alles 
door ontstaan en in de vaart der volkeren door 
gegroeid, dus in die zin voelen wij ons hier 
happy. Die bedrijven zijn allemaal mee-
gegroeid en mee-ontstaan. Ook de kleinere 
bedrijven: omdat de grotere minder zelf zijn 

gaan doen hebben de kleinere die bal 
opgepakt.” 
 
Daarnaast wordt de aanwezige kennis-
infrastructuur genoemd, waarmee ook de 
aanwezigheid van geschikt personeel wordt 
bedoeld (5x). Een Solar bedrijf zegt daarover:  
 
“De kennis die in deze regio zit van alle 
onderdelen van ons product. Productie-
technologie, de high tech, [...]. We vinden alles 
op het gebied van PV en technologie.” 
 
Op de vijfde plaats komt pas de aanwezigheid 
van klanten in de regio.  
 
Het eco-systeem van bedrijven (3x), 
beschikbaarheid van een geschikt pand (3x), 
parkeerfaciliteiten (3x) en het ‘centrum van 
automotive’ (2x) zijn locatiefactoren die in 
mindere mate zijn genoemd door bedrijven in 
de Overige A2-zone. 
 
6.4 Bedrijven op overige locaties   
 
In deze categorie vallen de bedrijven buiten 
het directe bereik van de A2 (verder dan 1 km. 
verwijderd van de A2). Tien bedrijven zijn 
gevestigd in Helmond, drie in het centrum van 
Eindhoven en negen in andere gemeenten van 
de regio Eindhoven. Het gaat vooral om 
design-, food- en automotive bedrijven.  
 

Regionale locatievoordelen bedrijven buiten 
A2-zone    

1) Bereikbaarheid / ontsluiting 
achterland (9x) 

2) Historisch zo gegroeid (6x)  

3) Centrum van automotive-activiteiten 
(5x) 

4) Aanwezigheid toeleveranciers (4x) 

5) Aanwezigheid geschikt personeel (4x)  

6) Aanwezigheid klanten (3x)  

7) Goede ondersteuning vanuit 
gemeente (3x)  

8) Het algemene designklimaat (3x)  

9) Het klimaat voor foodbedrijven (3x)  

10) Kennisklimaat (3x) 

 
Bedrijven in deze categorie beseffen dat ze 
zich minder in het ‘geografische hart’ van de 
Brainportregio bevinden, maar zien daar 
eerder de voordelen van in dan de nadelen:  
 
“Wij moeten altijd meer energie erin stoppen 
om erbij te horen. Helmond heeft als stad een 
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goed ondernemersklimaat, de gemeente 
promoot dat geweldig. Wij kunnen onze auto 
goed parkeren, wij kunnen nog goed aan 
mensen komen, omdat we gebruik maken van 
randgemeenten. We zitten dicht bij Eindhoven, 
maar kunnen toch ons eigen ding doen.” 
 
De bereikbaarheid van het Europese 
achterland is de meest genoemde 
locatiefactor. Bedoeld worden de 
verbindingen naar België en de Randstad, 
maar vooral naar Duitsland.  
 
“Redelijk centraal met betrekking tot  
transport. Ook voor vluchten... Eindhoven, 
Düsseldorf en Amsterdam is allemaal in de 
buurt. Niet alleen voor transport, maar ook 
voor je eigen mensen.” 
 
De beoordeling van het regionale voordeel 
van bedrijfsnetwerken wordt ook door deze 
categorie bedrijven genoemd, maar daarbij 
wordt vaker gerefereerd aan het 
sectorbelang. De bedrijven wijzen meer op het 
klimaat binnen de sector waarin ze opereren. 
Ze spreken bijvoorbeeld van ‘het centrum van 
automotive activiteiten’, ‘het verbeterende 
design-klimaat in Eindhoven’, 
‘ondernemersklimaat voor foodtechnology- 
bedrijven in Helmond en Veghel. 
 
“Inmiddels is de campus, als je in de 
Automotive actief bent, een hele mooie plek 

om gevestigd te zijn om een tweetal redenen. 
Enerzijds om het netwerken (zie boven), 
anderzijds om de magneetfunctie die de 
campus heeft richting personeel.” 
 
“De High Tech Automotive campus is 
aantrekkelijk vanwege zijn faciliteiten en zijn 
aankleding. Er komt daar ook een deel van de 
Masteropleiding Automotive van de TU/e en 
dat is heel belangrijk. Verder het 
campusachtige idee van mensen die met 
dezelfde technologie bezig zijn en mensen die 
daar graag willen werken. Dan heb je toch wel 
een paar ingrediënten die heel goed werken.” 
 
“Je zit hier midden in een gebied met mensen 
die snappen wat auto’s zijn. Als ik hier over 
straat loop hoef ik niet uit te leggen wat wij 
doen, zou je in een andere regio komen, dan 
moet je die hele relatie nog opbouwen.” 
 
Verder valt op dat de inspanningen van 
gemeenten voor verbetering van het 
ondernemersklimaat gewaardeerd wordt door 
deze bedrijven. 
 
“Groot voordeel is, dat we hier in Helmond een 
gemeentebestuur hebben, die actief naar de 
bedrijven zijn. Food en automotive zijn een van 
de speerpunten. Dat is gewoon heel erg goed, 
mensen zijn van goede wil.” 
 
 

 
Resumé 
 

1. De aanwezigheid van de High Tech Campus wordt door veel clusterbedrijven genoemd als 
een belangrijke regionale locatiefactor, het meest en het sterkst door de bedrijven die op de 
HTC gevestigd zijn. Toch strekt de betekenis van de HTC als locatiefactor zich uit tot de 
bedrijven op enige afstand van de campus. De betekenis lijkt voor deze bedrijven vooral een 
reputatie effect, terwijl voor het voor de bedrijven  op de campus meer een functionele 
betekenis heeft (kennisrelaties) en een bereikbaarheidsvoordeel inhoudt  (directe aansluiting 
op de A2). 
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7 Samenvatting  
 
Dit onderzoek gaat over de economische 
samenhang binnen de A2 zone. De centrale 
veronderstelling is dat de A2 zone een 
relevant ruimtelijk kader is voor relaties 
tussen bedrijven in een tiental beleidsmatig 
interessante clusters (zie bijlage 1). Dit 
ruimtelijke kader omvat verbindingen en 
stedelijke regio’s. Bij de verbindingen gaat het 
naast de A2 als snelweg om de intercitylijn 
tussen Maastricht en Amsterdam. Bij de 
regio’s gaat het om vijf stadregio’s, namelijk 
die van Maastricht, Eindhoven, ’s-Hertogen-
bosch, Utrecht en Amsterdam.  
 
De economische samenhang in de A2 zone is 
op drie manieren gemeten, namelijk via 
specialisatie, connectiviteit en netwerken. De 
complementariteit van regionaal economische 
specialisatie is opgevat als een conditie voor 
connectiviteit en netwerken tussen bedrijven.  
Als regio’s een gespecialiseerde economie 
hebben dan worden ze interessant voor een 
bepaald soort bedrijven daar aanwezig te zijn. 
Zo trekt bijvoorbeeld de Brainportregio 
Eindhoven veel high tech bedrijven en de 
Metropoolregio Amsterdam veel kennisinten-
sieve zakelijke diensten. Daarmee worden 
bestaande regionale specialisaties versterkt.  
 
Er zijn twee soorten bedrijfsrelaties: intern en 
extern. Interne bedrijfsrelaties doen zich voor 
binnen ondernemingen met meerdere 
vestigingen. Het netwerk van vestigingen zegt 
iets over de mate van connectiviteit tussen de 
regio’s. In dit onderzoek hebben we een 
onderscheid gemaakt tussen hoofdvestigingen 
en nevenvestigingen.  
 
Externe bedrijfsrelaties ontstaan als bedrijven 
zich ergens vestigen, tot ontwikkeling komen 
en met andere bedrijven goederen, diensten 
en kennis uitwisselen. Men spreekt van 
regionale clustering als bedrijven weten te 
profiteren van de regionale specialisatie door 
met bedrijven in die regio samen te werken en 
een netwerk te vormen. Het kan dus gaan om 
netwerken van zakelijke relaties en van 
kennisrelaties. Deze relaties kunnen ook over 
de grenzen van de stadsregio’s heen reiken. In 
dit onderzoek zijn externe relaties onderzocht 
tussen bedrijven in de stadsregio’s 
Amsterdam en Eindhoven en die deel 
uitmaken van de tien vooraf geselecteerde 
clusters van bedrijvigheid. 

 
Regionaal economische specialisatie 
 
De eerste vraag van dit onderzoek luidt: 
Is er complementariteit tussen de beleidsmatig 
interessante, sterke en eventueel opkomende 
bedrijvenclusters in de vijf stadsregio’s langs 
de A2? 
 
Het is algemeen bekend dat in de twee 
noordelijke stadsregio’s in de A2 zone (die van 
Amsterdam en Utrecht) de bedrijvigheid en 
werkgelegenheid in de creatieve en zakelijke 
diensten zijn oververtegenwoordigd en dat de 
bedrijvigheid en werkgelegenheid in de twee 
zuidelijke stadsregio’s (die van Eindhoven en 
Maastricht) zich meer gespecialiseerd hebben 
op de hoogtechnologische maakindustrie. De 
stadsregio ’s-Hertogenbosch neemt in deze 
tweedeling een tussenpositie in.  
 
Dit onderzoek bevestigt dit beeld. De vraag is 
echter of dit inhoudt dat op grond van die 
specialisatie er sprake is van complemen-
tariteit tussen de stadsregio’s. Dit onderzoek 
toont aan dat dit maar in betrekkelijke zin het 
geval is. Er is binnen de A2 zone sprake van 
regionale specialisatie in relatieve zin. 
Bedrijven die deel uitmaken van de 
waardesystemen van een van de tien clusters 
komen in alle regio’s voor. Stedelijke regio’s 
hebben doorgaans een divers samengestelde 
productiestructuur (‘van alles wat’) en dat 
geldt ook voor de stadsregio’s in de A2 zone. 
De bedrijvigheid van de tien clusters is dus in 
meer of mindere mate gespreid over de vijf 
stadsregio’s.  
 
Niettemin zijn er stadsregio’s met relatief veel 
bedrijven in bepaalde clusters en er zijn 
stadsregio’s met relatief weinig bedrijven in 
bepaalde clusters. Relatief wil hier zeggen, dat 
dit is gemeten ten opzichte van het totaal 
aantal bedrijven of totale werkgelegenheid in 
de stadsregio. Als er sprake is van een 
oververtegenwoordiging dan spreken we van 
een concentratie die in potentie een cluster 
kan zijn. Dat laatste is afhankelijk van de mate 
waarin bedrijven onderling relaties hebben.  
 
Op basis van concentraties heeft de stadsregio 
Maastricht zich (relatief) gespecialiseerd in de 
clusters Energy en Life Tec. Dit komt overeen 
met de specialisaties in de stadsregio 
Eindhoven, dat bovendien is gespecialiseerd  
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in het cluster High Tech. De stadsregio ’s-
Hertogenbosch kent twee specialisaties, die 
met die van de stadsregio Eindhoven 
overeenkomen: Food en Automotive. De 
clusters ICT Diensten en KIBS zijn 
oververtegenwoordigd in de stadsregio 
Utrecht. De stadsregio Amsterdam heeft zich 
ook gespecialiseerd in de clusters ICT Diensten 
en KIBS, en bovendien op Design, Media en 
Finance.  
 
De regionale specialisaties op basis van 
werkgelegenheid komen hiermee grotendeels 
overeen, met dien verstande dat de stadsregio 
’s-Hertogenbosch ook hoog scoort op het 
cluster High Tech en de stadsregio Maastricht 
op het cluster Automotive. In beide regio’s is 
een groot bedrijf gevestigd dat behoort tot de 
genoemde clusters (Bosch Rextroth respec-
tievelijk Nedcar).  
 
De drie zuidelijke stadsregio’s in de A2 zone 
hebben overeenkomstige specialisaties, dat 
wil zeggen een oververtegenwoordiging van 
de clusters High Tech, Food, Automotive, Life 
Tec en Energy. Ook de twee noordelijke stads-
regio’s hebben overeenkomstige economische 
specialisaties, namelijk op de clusters ICT 
diensten, KIBS en Finance. De stadsregio 
Amsterdam steekt wat betreft de clusters 
Design en Media zowel qua aantal bedrijven 
als de omvang van de werkgelegenheid met 
kop en schouders boven de andere stads-
regio’s uit.  
 
De mate van economische specialisaties 
neemt in de meeste regio’s toe. Zo zijn tussen 
2000 en 2010 in de stadsregio Amsterdam de 
aandelen bedrijven in het Design, KIBS en 
Media cluster toegenomen en in de stadsregio 
Eindhoven geldt hetzelfde voor de aandelen 
bedrijven in de clusters High Tech, ICT, Food, 
Automotive en Life Tec. Ook de stadsregio 
Utrecht specialiseert zich meer op Life Tec, de 
stadsregio Den Bosch op Energy. In de 
stadsregio Maastricht verandert er weinig wat 
betreft de regionale specialisatie.  
 
Het regionaal economische voordeel van 
specialisatie heeft te maken met schaal en 
kennisspillovers. Bij diversiteit staan combina-
tievoordelen (‘scope’) voorop en leren 
bedrijven van elkaar omdat ze met nieuwe 
kennis worden geconfronteerd. De groei van 
de economie wordt in beide gevallen gemeten 
aan de hand van meer bedrijven, meer 
werkgelegenheid en hogere (arbeids)produc-

tiviteit. Deze laatste is echter op regionaal 
niveau niet per cluster bekend. Wel bekend is 
de groei van het aantal bedrijven en van de 
werkgelegenheid. Uit bijlage 2 kan worden 
opgemaakt dat er geen statistisch verband 
bestaat tussen de mate van specialisatie van 
de regionale clusters en de groei van het 
aantal bedrijven en van de werkgelegenheid in 
die clusters. Dat wil dus zeggen dat clusters 
met een hoge specialisatiegraad niet 
automatisch voor de regio inhouden dat men 
een groeisector in huis heeft. De groei van het 
aantal bedrijven wordt waarschijnlijk meer 
bepaald door de bedrijfsdynamiek (zoals het 
aantal nieuwe vestigingen) dan door de 
specialisatiegraad. Bij de groei van de 
werkgelegenheid zijn marktontwikkelingen en 
de marktpositie van bedrijven meer bepalend 
voor de groei dan de mate van regionale 
specialisatie. 
 
Er bestaan dus economische specialisaties in 
elk van de vijf stadsregio’s en die regionale 
specialisaties nemen in de loop van de tijd ook 
toe, maar er bestaat tussen de vijf stadsregio’s 
ook veel overlap wat betreft die specialisatie. 
Er zij geen regionale monoculturen. In de 
stadsregio’s komt bij uitstek een diversiteit 
aan typen en sectoren aan bedrijvigheid voor. 
Tussen de vijf stadsregio’s tekent zich een 
tweedeling af tussen de twee noordelijke en 
drie zuidelijke stadsregio’s met de stadsregio 
Amsterdam als de meest breed en prominent 
samengestelde stadsregio aan de top. Dit wijst 
eerder op stedelijke hiërarchie dan op 
complementariteit tussen de regio’s.  
 
De tweede vraag van dit onderzoek luidt: 
Is er sprake van wederzijdse relaties tussen 
bedrijven die behoren tot die clusters, vooral 
tussen bedrijven in de Metropoolregio 
Amsterdam en de Brainportregio Eindhoven? 
 
Deze vraag is op twee manieren onderzocht, 
namelijk via de interne en via de externe 
bedrijfsrelaties. 
       
Interne bedrijfsrelaties: connectiviteit 
 
De connectiviteit tussen de vijf stadsregio’s 
langs de A2 blijkt op basis van het vestigingen-
netwerk van grote ondernemingen beperkt te 
zijn. De meerderheid (60%) van de onderne-
mingen met een hoofdkantoor in één van de 
vijf stadsregio’s heeft geen nevenvestiging in 
de A2 zone. Van de grote ondernemingen met 
wel een nevenvestiging in de A2 zone heeft de 
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overgrote meerderheid (80%) een neven-
vestiging in dezelfde regio als het hoofd-
kantoor. Het ruimtelijke kader van de A2 zone 
is dus voor de meeste grote bedrijven in de 
onderzochte tien clusters geen aanleiding om 
in meer dan één stadsregio aanwezig te zijn. 
De grote bedrijven in de clusters KIBS, ICT-
diensten en High Tech vormen de 
uitzonderingen op deze regel.  
 
Het onderzoek naar de (beperkte) connec-
tiviteit bevestigt de centrale positie van de 
stadsregio Amsterdam in de A2 zone. Van de 
ondernemingen met een nevenvestiging in 
een andere A2 stadsregio dan het hoofd-
kantoor, zijn er, op één regionale uitzondering 
na, vaker ondernemingen met een hoofdkan-
toor in de stadsregio Amsterdam en een 
nevenvestiging elders dan andersom. De 
stadsregio Amsterdam maakt in het kader van 
de A2 haar naam waar als centrum van 
regieactiviteiten. Europese hoofdkantoren van 
buitenlandse multinationals die Nederland 
een aantrekkelijk land vinden, vestigen zich 
overwegend in de stadsregio Amsterdam. De 
komst naar Amsterdam van hoofdkantoren 
van diverse Nederlandse multinationals 
(Philips, AKZO Nobel, Ahold etc.) heeft deze 
centrale positie nog eens versterkt.  
 
Het verschil tussen de stadsregio Amsterdam 
als vestigingsplaats van hoofdkantoren en de 
overige stadsregio’s als vestigingsplaatsen van 
nevenvestigingen is ook zeker van toepassing 
op de verhouding tussen de stadsregio’s 
Amsterdam en Eindhoven: het aantal 
hoofdkantoren is in de regio Amsterdam 
groter dan in de regio Eindhoven en de 
ondernemingen met een hoofdkantoor in de 
regio Amsterdam hebben vaker een 
nevenvestiging in de regio Eindhoven dan 
andersom het geval is.  
 
Dat de regionaal economische specialisatie 
tussen de vijf stadsregio’s langs de A2 zone 
grote bedrijven weinig aanleiding geeft om 
met vestiging in meer dan één van die regio’s 
aanwezig te zijn, heeft te maken met het feit 
dat de afstanden tussen de stadsregio’s gering 
zijn. De verbetering van de bereikbaarheid van 
de A2 versterkt dit feit. De vijf stadsregio’s 
kunnen nu nog gemakkelijker vanuit één van 
de stadsregio’s worden bediend. Dat betekent 
enerzijds dat er weinig aanleiding is voor 
bestaande hoofdkantoren om binnen de A2 
zone van vestigingsplaats te veranderen en 
anderzijds dat bij het aantrekken van 

(regionale) hoofdkantoren van buitenlandse 
ondernemingen de initiële vestigingsplaats-
voordelen in de stadsregio Amsterdam groter 
worden. 
 
Externe bedrijfsrelaties: zakelijk en kennis  
 
Een kwart van de clusterbedrijven in de 
stadsregio Amsterdam heeft een relatie met 
bedrijven en instellingen in de stadsregio 
Eindhoven. Omgekeerd heeft de helft van de 
clusterbedrijven in de stadsregio Eindhoven 
een relatie met bedrijven en instellingen in de 
stadsregio Amsterdam.  
 
Vanuit Amsterdams perspectief blijken er 
vooral bedrijven in de clusters High Tech- en 
ICT-diensten relaties te hebben met bedrijven 
en instellingen in de regio Eindhoven. Het gaat 
hoofdzakelijk om zakelijke relaties met 
klanten en toeleveranciers. Soms graaft de 
relatie dieper en vindt uitwisseling van kennis 
plaats. Philips en de TU Eindhoven zijn voor 
bedrijven in de stadsregio Amsterdam de 
belangrijkste kennispartners in de regio 
Eindhoven.  
 
In de andere clusters bestaan slechts in enkele 
gevallen relaties tussen bedrijven in de 
stadsregio Amsterdam en bedrijven en 
instellingen in de stadsregio Eindhoven. Voor 
producentgerichte dienstverleners in de regio 
Amsterdam is Noord-Brabant, inclusief de 
regio Eindhoven, een interessante markt. 
Deze markt wordt niet direct vanuit 
Amsterdam bediend, maar via regiokantoren. 
Deze kantoren richten zich op de 
technologische competentie van de bedrijven 
in de regio. Vandaar dus dat bij de clusters 
KIBS en ICT-diensten wel sprake is van 
connectiviteit binnen de A2 zone. De meeste 
andere dienstverlenende bedrijven in de 
stadsregio Amsterdam geven echter aan geen 
specifieke focus te hebben voor de markt in 
de regio Eindhoven.  
 
De bedrijfsrelaties vanuit de stadsregio 
Eindhoven naar de stadsregio Amsterdam zijn 
zakelijk van aard. De Eindhovense bedrijven 
hebben in de stadsregio vooral contact met 
kennisintensieve zakelijke dienstverleners 
(KIBS). Met andere woorden, de KIBS hebben 
wel regiokantoren in de stadregio Eindhoven, 
maar niettemin gaat men in Eindhoven voor 
specifieke diensten naar Amsterdam. In 
opkomende clusters, zoals New Energy, is 
men daarbij op zoek naar investeerders in het 
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financiële centrum Amsterdam. Daar staat 
tegenover dat men voor technische dienst-
verlening liever gebruik maakt van bedrijven 
in de regio Eindhoven zelf. Wat betreft de 
zakelijke dienstenrelaties Is er dus wel sprake 
van complementariteit van de regionale 
specialisaties.  
 
Het op zich gering aantal kennisrelaties van 
bedrijven in de stadsregio Eindhoven met 
bedrijven en instellingen in de stadsregio 
Amsterdam heeft voornamelijk betrekking op 
de beide Amsterdamse universiteiten en 
academische ziekenhuizen. De regio Amster-
dam neemt voor de meeste bedrijven in de 
regio Eindhoven geen speciale positie in als 
kenniscentrum.   
 
De derde vraag van het onderzoek luidt: 
Vormt de A2 een stedelijk economisch netwerk 
voor de bedrijven die behoren tot de 
beleidsmatig interessante clusters in de 
Brainportregio Eindhoven? 
 
Om deze vraag te beantwoorden zijn 
interviews gehouden bij bedrijven die behoren 
tot de zeven clusters in de regio Eindhoven 
(zie bijlage 3). Daarvoor zijn de zeven clusters 
vertaald naar focusgebieden binnen die 
clusters. Er is onderzocht in welke mate deze 
bedrijven onderling en met kennisinstellingen 
samenwerken (netwerkvorming), of dit binnen 
en buiten de stadsregio Eindhoven plaatsvindt 
en welk belang zij bij de netwerkvorming 
hechten aan de A2.  
 
Kennisnetwerken 
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat deze 
focusgebieden wat betreft netwerkvorming 
niet over één kam geschoren moeten worden. 
Elke focus heeft specifieke eigenschappen. Er 
bestaan tussen de focusgebieden verschillen 
in de mate waarin bedrijven in de stadsregio 
Eindhoven onderling en met kennisinstel-
lingen samenwerken.  
 
De kennis spillovers binnen de regio vinden 
vooral plaats in Mechatronica & Embedded 
Systems en Industrieel Ontwerp. Dit is een 
zaak van OEM’s en toeleveranciers en, in het 
geval van Mechatronica & Embedded 
Systems, van kennisinstellingen. Met concur-
renten wordt in de stadsregio Eindhoven door 
bedrijven in deze focusgebieden echter 
nauwelijks kennis gedeeld.  

In de focusgebieden Innovative Mobility en 
Medtech bevindt de kennispartner zich vaak 
buiten de regio (vooral in het buitenland).  
 
Bij Solar is het kennisnetwerk nog volop in 
ontwikkeling. De banden met toeleveranciers, 
klanten en andere bedrijven zijn al wel 
aanwezig, vaak op commerciële basis (= 
zakelijke contacten). Men doet verder volop 
mee aan door de overheid en andere 
organisaties (BOM, Brainport Development) 
geïnitieerde innovatieprojecten.  
 
In het focusgebied ICT Technology wordt 
samengewerkt met klanten en concurrenten, 
en die zich zowel binnen als buiten de regio 
bevinden.  
 
In de Food Technology is het minst sprake van 
kennisnetwerken tussen bedrijven onderling 
en met kennisinstellingen. Bij bedrijven in dit 
focusgebied heeft dit vooral te maken met de 
‘stand alone’ innovatiestrategie van de 
geïnterviewde bedrijven.  
 
Hoe verschillend de intensiteit en reikwijdte 
van de netwerken per focusgebied ook zijn, in 
alle gevallen zijn de kennisrelaties met 
bedrijven of instellingen in andere stadsregio’s 
langs de A2 gering. Er zijn wel relaties met 
bedrijven en instellingen binnen Nederland, 
maar dat zijn vaak partners die buiten de A2 
zone zijn gevestigd. Vaker betreft het relaties 
met kennispartners in het buitenland, vooral 
in Duitsland. 
 
De kennisnetwerken in de zeven geselec-
teerde clusters kenmerken zich door een 
bovenregionale reikwijdte. De clusters in de 
Brainport Eindhoven hebben daarom een 
internationale uitstraling.  
 
De relationele betekenis van de A2 
 
De verkeersverbindingen in de A2 zone (weg, 
spoor) zijn meer een noodzakelijke dan een 
voldoende voorwaarde voor bedrijven in de 
stadsregio Amsterdam om zakelijke en 
kennisrelaties aan te gaan met bedrijven en 
instellingen in de stadsregio Eindhoven. De 
verbreding van de A2 is niettemin door de 
geïnterviewde bedrijven vaak genoemd als 
een welkome verbetering.  
 
Sommige bedrijven geven aan dat zij zich 
verder ontwikkeld hebben op het gebied van 
digitale communicatie, en samenwerking en 
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overleg steeds meer op die manier 
organiseren (‘video conferencing’, e-mail, 
foto’s van prototypes e.d.). Hoewel snelle en 
betrouwbare verbindingen per trein en auto 
van belang blijven voor bedrijfsrelaties, 
bieden die verbindingen geen speciale 
voordelen om de samenwerking wel of niet 
aan te gaan, of bestaande kennisrelaties te 
versterken. 
 
Hoewel in theorie door de verbreding van de 
A2 zakelijke contacten met bedrijven en 
instellingen in de andere stadsregio’s beter 
kunnen worden onderhouden, werknemers 
van verder weg kunnen worden aangetrokken 
en transporten van goederen met minder 
risico’s (verkeershinder) kunnen worden 
georganiseerd, zeggen de meeste bedrijven 
dat de verbreding van de A2 niet van meer 
belang is dan van andere snelwegen. De 
belangrijkste kennispartners bevinden zich 
gespreid over de gehele wereld en het nabije 
buitenland (België, Duitsland). Binnen 
Nederland gaat het ook om kennispartners 
buiten de A2 zone (vooral Twente). De A2 
heeft in dit verband geen bijzondere betekenis 
voor de kennisrelaties van bedrijven in de 
regio Eindhoven. 
 
De verbreding van de A2 wordt door de 
bedrijven het meest gewaardeerd vanwege de 
verbeterde bereikbaarheid van Schiphol. Dit 
past in het internationale karakter van de 
clusters in de stadsregio Eindhoven. Men vindt 
verbetering van de bereikbaarheid naar 
Duitsland en het Europese achterland 
belangrijker dan een verdere verbreding van 
de A2. Dit geldt voor alle drie modaliteiten 
(weg, spoor en lucht). 
 
Bedrijven in het focusgebied Medtech vormen 
in dit verband de uitzondering op de regel. 
Voor hen is de A2 wel van groot belang voor 
de uitwisseling van informatie en kennis met 
academische ziekenhuizen en kennisinstel-
lingen in de andere stadsregio’s langs de A2 
(Amsterdam, Utrecht, Maastricht).  
 
Bedrijven maken in verschillende mate 
gebruik van luchthavens. Dit hangt af van de 
internationaliseringgraad van het cluster. 
Vooral bedrijven in de Mechatronica & 
Embedded Systems, Innovative Mobility en 
Medtech maken voor zakenreizen zeer 
regelmatig gebruik van het vliegtuig. Voor 
intercontinentale reist men vooral vanaf 
Schiphol en Düsseldorf, soms vanaf Brussel. Bij 

de reizen binnen Europa wint Eindhoven 
Airport aan belang vanwege het toenemende 
aantal bestemmingen.  
 
Toch is op regionale schaal de A2 wel van 
belang voor de netwerken van bedrijven. 
Gelet op de oververtegenwoordiging van 
(grote) bedrijven gelegen direct langs de A2 
kan bij de clusters ICT diensten en KIBS 
gesproken worden van de A2 als economische 
ontwikkelingsas. De clusters High Tech en Life 
Tec vormen min of meer een economische 
corridor (= oververtegenwoordiging op enige 
afstand van de A2). De overige clusters 
komen, soms in locale concentraties, gespreid 
voor in de stadsregio’s of hebben een meer 
binnenstedelijke vestigingsplaatsvoorkeur.  
 
Bedrijven die vlak langs de A2 gevestigd zijn 
(uitgesplitst naar bedrijven op de High Tech 
Campus en op de overige locaties langs de A2) 
waarderen het bedrijfsmilieu in de regio 
Eindhoven anders dan bedrijven die gevestigd 
zijn op enige afstand van de A2. Bedrijven 
gevestigd op de HTC noemen de aanwezigheid 
van het ‘netwerk van andere bedrijven’ het 
meest als vestigingsplaatsfactor. Zij zitten ook 
het dichtst ‘op’ andere bedrijven en zijn 
bereid daarvoor een relatief hoge huurprijs te 
betalen. Voor bedrijven die gevestigd zijn op 
de overige locaties aan de A2-as geldt dat de 
aanwezigheid van toeleveranciers de belang-
rijkste vestigingsplaatsfactor is. Dit verschil in 
waardering houdt verband met het feit dat op 
de HTC niet zozeer assemblage en fabricage 
plaatsvindt, maar vooral kennisontwikkeling. 
Bedrijven die wel aan de A2 zitten, maar niet 
op de HTC, hebben de kennis en nabijheid van 
toeleveranciers nodig om optimaal te kunnen 
functioneren en concurreren. Voor bedrijven 
die verder dan 1 km van de A2 zijn gevestigd, 
geldt dat zij veel minder belang hechten aan 
netwerkvoordelen. Dit zijn vaker traditioneel 
ingerichte familiebedrijven die nog niet de 
stap hebben gemaakt naar het ‘ecosysteem’ 
waar veel bedrijven op de HTC en aan de A2-
as over spreken.  
 
De Brainport Eindhoven is dus vooral langs de 
A2 gevestigd. De door Tordoir bedoelde 
schakelfunctie van zulke locaties gaat dus niet 
alleen op voor KIBS en ICT-diensten, maar ook 
voor High Tech bedrijven. Kennisintensieve 
bedrijven zijn gebaat bij bereikbaarheid en 
nabijheid. De koppeling van ‘local buzz’ en 
‘global pipelines’ is ook in de Brainport de 
hoeksteen van de regionale economie. 
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Dit laat onverlet dat wij evenals de eerder 
genoemde onderzoekers van TNO (2005) en 
RPB (2005) tot de slotsom komen dat de A2 
een belangrijke voorwaarde is voor het 
hierlangs gevestigde bedrijfsleven, maar dat 
hun zakelijke en kennisnetwerken niet vallen 
of staan met de A2. De A2 zone is inderdaad 
een kralensnoer van bedrijvigheid, maar 
slechts voor enkele bedrijven in bepaalde 
clusters (KIBS, ICT-diensten, High Tech) 
bestaat deze ketting uit schakels van 
bedrijfsrelaties.  
 
Cross-overs tussen clusters 
 
Aanvullend hebben we onderzoek gedaan 
naar de ‘cross-overs’ tussen de clusters in de 
Metropoolregio Amsterdam en de Brainport-
regio Eindhoven. Dit onderzoek leert dat in de 
Metropoolregio Amsterdam de bedrijven in de 
clusters KIBS en Logistiek de meeste relaties 
hebben met bedrijven in de andere clusters. 
Zij spelen de centrale rol in wat we eerder in 
het rapport ‘The Amsterdam Family of 
Clusters’ hebben genoemd (Atzema et al. 
2011). In de Brainportregio Eindhoven zit de 
familie van de geselecteerde clusters anders in 
elkaar. Daar vervullen de clusters Design 
(Industrieel Ontwerp), ICT-diensten (ICT 
Technology) en High Tech (Mechatronica & 
Embedded Systems) de bedoelde centrale rol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Industrieel ontwerp ondersteunt bedrijven in 
de andere clusters. Wel geven veel bedrijven 
aan dat de aanwezigheid in de regio van 
design bedrijven voor hen niet onmisbaar is.  
 
De aanwezigheid van ICT-diensten in de regio 
is wel essentieel voor veel bedrijven uit 
andere clusters, waaronder veel High Tech 
bedrijven. ICT-diensten werken vaak samen 
met de klant aan innovaties.  
 
High Tech bedrijven vormen als het ware de 
‘pater familias’ van de The Eindhoven Family 
of Clusters. Het focusgebied Mechatronica & 
Embedded Systems heeft een uitstraling naar 
Food-technology en Solar. Food-technology 
bedrijven zijn echter minder verbonden met 
de andere clusters.  
 
Al met al hebben vooral bedrijven in de 
clusters Design, ICT en High Tech relaties met 
bedrijven in de overige clusters van de 
stadsregio Eindhoven. Deze ‘cross-overs’ 
bestaan er uit dat bedrijven gebruik maken 
van in de andere clusters aanwezige kennis. 
De drie genoemde clusters vormen dan ook 
de kern van The Eindhoven Family of Clusters.  
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8 Beleidsaanbevelingen  
 
Het rijksbeleid ten aanzien van infrastructuur, 
ruimtelijke ordening en economische 
vernieuwing wordt op dit moment opnieuw 
geschreven. Niet dat er grootscheepse 
veranderingen op til zijn, maar er worden wel 
andere accenten gelegd. De ruimtelijk 
economische ontwikkelingen in de hier 
onderzochte clusters passen goed in de door 
de regering uitgestippelde beleidslijnen. De 
vraag of de A2 zone fungeert als een ruimtelijk 
economische ontwikkelingsgebied is in dit 
verband relevant. In dit onderzoek is deze 
vraag beantwoord door te kijken naar de mate 
waarin de A2 zone een relevant kader is voor 
bedrijven om interne en externe relaties te 
onderhouden. 
 
In de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (2011) legt de regering haar ambities 
neer voor de ruimtelijk economische 
hoofdstructuur van Nederland. Het rijk zet in 
op de versterking van de internationale 
concurrentiepositie door de clustering van de 
topsectoren te stimuleren in stedelijke regio’s 
rond mainports, brainport en de greenports. 
De regering wil de beperkte beschikbare 
middelen niet versnipperen en investeert in 
de gebiedsontwikkeling voor bedrijven in 
vooral de stedelijke regio’s van Amsterdam, 
Rotterdam en Eindhoven. Dit bevordert 
volgens de regering de doelmatigheid van de 
aanwending van overheidsinvesteringen. De 
genoemde drie stedelijke regio’s zijn volgens 
de regering niet alleen gebaat met een goede 
nationale bereikbaarheid per weg, spoor en 
binnenvaart, maar ook met goede inter-
nationale achterlandverbindingen binnen het 
Trans-Europese netwerk. Uit dit onderzoek 
blijkt dat bezien vanuit de bedrijfsrelaties de 
internationale bereikbaarheid belangrijker is 
dan de nationale bereikbaarheid. 
 
In de Nota Naar de Top, het bedrijvenbeleid in 
actie(s) (2011) legt de regering haar ambities 
neer voor een nieuw bedrijvenbeleid. De 
regering wil de concurrentiekracht van de BV 
Nederland versterken door te gaan behoren 
tot de top 5 kenniseconomieën van de wereld, 
de R&D inspanningen te laten stijgen tot 2,5% 
van het BBP en door samen met bedrijven en 
kennisinstellingen Topconsortia voor Kennis 
en Innovatie op te richten. De regering kiest 
daarmee voor versterking van de Nederlandse  

 
kenniseconomie. Uitgangspunten van het 
bedrijvenbeleid zijn minder subsidies en 
minder regels, maar meer ruimte voor onder-
nemerschap en innovatie. Het beleid is vraag-
gestuurd, sectoraal en integraal. Ondernemers 
en onderzoekers bepalen de vernieuwings-
agenda. Evenals bij het ruimtelijk econo-
mische beleid gaat de regering selectief te 
werk, namelijk door te kiezen voor negen 
Topsectoren en voor het aantrekken van 
hoofdkantoren. Vijf van de negen Topsectoren 
komen in dit onderzoek aan bod (High Tech, 
Life Sciences, Agrofood, Energy en Creatieve 
Industrie: Design). Bij het onderwerp connec-
tiviteit is aandacht geschonken aan hoofd-
kantoren. Uit dit onderzoek blijken de 
geanalyseerde topsectoren in alle vijf 
stadsregio’s voor te komen, zij het in 
wisselende mate. Er is tussen de regio’s 
sprake van relatieve economische 
specialisatie, maar dit gaat niet gepaard met 
veel en hechte relaties tussen bedrijven en 
instellingen in de verschillende regio’s.  
 
Het regeringsbeleid op beide beleidsterreinen 
staat bestuurlijk gezien in het teken van 
decentralisatie. Provincies en gemeenten 
moeten de kar gaan trekken. De initiatieven 
van burgers en ondernemers staan centraal. 
Samenwerking op basis van onderling 
vertrouwen moet zo veel mogelijk bevorderd 
worden. In beide nota’s nemen daarom 
clusters een prominente plaats in. Zo staat 
volgens de regering het stimuleren van 
gebiedsontwikkelingen in de stadsregio’s 
Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven in het 
teken van slimme clustering, het vormen van 
allianties en stimuleren van kruisbestui-
vingen. In het bedrijvenbeleid gaat de regering 
ervan uit dat regionale clusters een grote 
bijdrage leveren aan de welvaart van 
Nederland en een aantrekkingskracht 
uitoefenen op buitenlandse bedrijven. De 
betrokkenheid van decentrale overheden op 
beide beleidsterreinen is volgens de regering 
van groot belang, overigens zonder dat er 
grote bedragen uit Den Haag zijn te 
verwachten. De regio’s zullen het vooral zelf 
moeten doen. Welke inzichten levert dit 
onderzoek op voor die regionale opgave? 
 
Het onderzoek ondersteunt het huidige 
regeringsbeleid om vooral in te zetten op 
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versterking van de internationale 
concurrentiepositie door regionale clustering. 
Daarbij ligt de economische kracht van de 
clusters vooral in het leggen van verbindingen 
tussen bedrijven en instellingen op 
internationale schaal. De versterking van de 
concurrentiekracht van regio’s valt of staat 
dus met een goede (inter)nationale 
bereikbaarheid. In de Metropoolregio 
Amsterdam speelt de aanwezigheid van 
Schiphol een belangrijke rol. In de 
Brainportregio Eindhoven zijn verbindingen 
naar het Europese achterland van eminent 
belang. Daar bevinden zich belangrijke klanten 
en kennispartners. De A2 verbinding tussen 
Maastricht en Amsterdam is van meer belang 
voor de bereikbaarheid van Schiphol dan voor 
de netwerkvorming van de clusterbedrijven in 
de verschillende regio’s langs de A2.  
 
De organisatie van kennisnetwerken is een 
zaak van de bedrijven zelf. De meeste 
bedrijven denken daarbij eerder in termen van 
cognitieve nabijheid dan van geografische 
nabijheid. Men kiest kennispartners op basis 
van deskundigheid en toegevoegde waarde. 
Regionale aanwezigheid en bereikbaarheid 
binnen de A2 zone doen in de meeste 
netwerken niet ter zake. Stimulerend 
overheidsbeleid op dit vlak heeft weinig zin. 
De overheid kan wel een agenderende rol 
hebben, waarbij het nieuwe innovatievelden 
en nieuwe ontwikkelingen binnen bestaande 
innovatievelden onder de aandacht brengt 
van het regionale bedrijfsleven. En bovendien 
door innovatie initiatieven zo min mogelijk te 
dwarsbomen en waar mogelijk te helpen zich 
verder te ontwikkelen. Het beleid moet 
gericht zijn op een zo open mogelijk 
innovatiesysteem waarbij gevestigde belangen 
zo min mogelijk prevaleren. Daar hoort het 
stimuleren van een ondernemende bedrijfs-
cultuur bij.  
 
De A2 is verder van belang in stadsregionaal 
verband. Bedrijfslocaties langs de A2 zijn 
belangrijke standplaatsen voor kennisinten-
sieve bedrijvigheid in zowel de industrie als 
diensten. Dit gaat in het bijzonder op voor 
bedrijven in de clusters KIBS, ICT diensten, 
High Tech en Life Tec. Voor bedrijven in deze 
clusters fungeert de A2 zone wel als een  
economische corridor. Bedrijven in deze 
clusters en gevestigd op bedrijfslocaties langs 
de A2 wisselen daar gemakkelijk onderling 
kennis uit, profiteren marketingtechnisch van 
de reputatie van de plek en koppelen dat aan 

een gunstige externe bereikbaarheid. Het 
stimuleren van zulke ‘schakelpunten’ zoals 
Tordoir (2009) ze noemt, levert een bijdrage 
aan de versterking van de internationale 
concurrentiepositie door middel van 
clustering. Bij het vinden van een locatie voor 
bijvoorbeeld de clustering van toeleverende 
bedrijven in het High Tech System kan daarom 
het beste gekeken worden naar locaties direct 
langs de A2. Concentratie alleen is echter  
onvoldoende om clustervoordelen te 
realiseren. Clusters zijn immers concentraties 
van bedrijven die iets met elkaar hebben. Het 
gaat dus ook om het faciliteren van die 
onderlinge relaties, en met die met kennis-
instelingen. Ook voor deze toeleverende 
bedrijven zijn (inter)nationale relaties meestal 
van doorslaggevend belang als het om 
kennisontwikkeling gaat. Naast de verbinding 
met Schiphol via de A2 zijn daarbij 
internatonale verbindingen via weg en spoor 
in andere richtingen van belang.  
 
Er wordt door de regering gepleit voor slimme 
clustering en cross-overs tussen de clusters in 
de regio’s. De resultaten van dit onderzoek 
ondersteunen het regeringsbeleid op dit punt. 
In dit onderzoek wordt geconstateerd dat de 
mate van specialisatie van de clusters in de vijf 
stadsregio’s toeneemt, maar dat er weinig 
sprake is van complementariteit tussen de 
regio’s. Ook wordt geconstateerd dat deze 
specialisatie geen garantie is voor groei van 
bedrijvigheid of werkgelegenheid. Wel zijn er 
indirecte effecten waarbij bedrijven 
(kennis)voordelen hebben door gevestigd te 
zijn in een regionaal cluster. Economische 
specialisatie en clustervorming zijn dus wel 
degelijk van belang voor de regionale 
economie. Hun ontwikkeling wordt echter 
bepaald door de internationale relaties.  
    
Men moet daarbij niet te rigide te werk gaan. 
Ten eerste omdat te veel specialisatie de 
regionale economie kwetsbaar maakt voor 
conjuncturele en structurele schokken. Ten 
tweede omdat de regionale specialisaties 
binnen de A2 op weinig punten complemen-
tair zijn. Er zijn betrekkelijk weinig schaal-
voordelen te behalen door de regio’s op te 
schalen naar bijvoorbeeld de driehoek 
Amsterdam-Rotterdam-Eindhoven. De be-
perkte connectiviteit en netwerkvorming 
tussen de stadsregio’s binnen de A2 zone 
bevestigen dat. Er kan dus beleidsmatig beter 
worden ingezet op de versterking van de 
economie in de drie hoekpunten van de 
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driehoek (ieder met eigen signatuur) dan op 
het verder optimaliseren van de verbindingen 
tussen de stadsregio’s. De internationale 
concurrentiekracht van Nederland is gebaat  
bij een prioritering en inzet op een versterking 
van regionale clusters en hun vestigingsmilieu 
in alle drie de economische kernregio’s. 
   
Bestuurders in de drie stadsregio’s doen er 
verder verstandig aan hun beleidsactiviteiten 
zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen 
(bijvoorbeeld in E3 verband). Dit om 
ondoelmatige beleidsconcurrentie zoals bij 
het aantrekken van buitenlandse bedrijven te 
voorkomen. De Metropoolregio Amsterdam 
heeft de beste papieren bij het aantrekken 
van buitenlandse bedrijven, maar juist door de 
verbreding van de A2 kunnen ook andere 
stadsregio’s gebruik maken van de daar 
aanwezige gunstige vestigingsplaatsfactoren, 
zoals Schiphol. Bovendien zetten 
internationale ondernemingen steeds meer 
regionale hoofdkantoren op. Enerzijds door 
meer functionele specialisatie (minder hoofd-
kantoren waarin alle regie activiteiten worden 
gebundeld), anderzijds door geografische 
versplintering van markten (dichtbij zitten of 
goed bereikbaar zijn voor de klant). In de 
praktijk betekent dit dat regionale 
hoofdkantoren steeds vaker een uitbreiding 
zijn van reeds bestaande vestigingen, ook al 
zijn dat nu nog alleen centra voor research & 
development, marketing & sales, distributie & 
logistiek of zelfs productie. Aanpassing van 
reeds bestaande vestigingen ligt dan meer 
voor de hand dan de komst van geheel nieuwe 
hoofdkantoren. Ook dit is een vorm van 
uitbouw van de regionale clusters.  
 
Sowieso is het effectiever om de beleids-
aandacht te richten op waarin de regio al goed 
is en van daaruit de bestaande clusters verder 
uit te bouwen (endogene groeikracht). De 
aanbeveling is om in dit verband op twee 
dingen te letten: 
 

 koppeling van regionale netwerken 
aan internationale netwerken 

 koppeling van regionale clusters aan 
elkaar (cross-overs) 
 

In dit rapport is vooral voor de Metropool-
regio Amsterdam en de Brainportregio 
Eindhoven aangegeven met betrekking tot  
welke clusters de belangrijkste koppelpunten 
in beide opzichten zich bevinden. Het is zaak 
om deze koppelpunten verder inhoud te 

geven door middel van intensief overleg 
tussen ondernemers, overheid en onderwijs in 
de stadsregio’s. In het eerste opzicht gaat het 
om het leggen van (nieuwe) verbindingen 
tussen ‘local buzz’ en ‘global pipelines’; in het 
tweede opzicht om de ‘relatedness’ van het 
regionaal bedrijfsleven. De vruchtbare 
koppeling van regionale kennisnetwerken en 
internationale kennisnetwerken zou leidraad 
moeten zijn bij de bedrijfsmatige invulling van 
de gebiedsontwikkeling. De Brainportregio 
Eindhoven heeft met de visie ‘Top Economy, 
Smart Society’ (2011) hierop voorgesorteerd. 
Het uitvoeringsprogramma bevat maar liefst 
zeventig acties. De verbindingen tussen 
instellingen voor (hoger) onderwijs en (hoog) 
technologische en kennisintensieve bedrijven 
staan daarbij voorop. Ook in dit opzicht heeft 
specialisatie tussen de vijf stadsregio’s weinig 
toegevoegde waarde. Het is meer gewenst de 
internationale netwerken te versterken door 
gezamenlijk (onderwijs en ondernemers) meer 
stage- en studieplekken in het buitenland te 
organiseren en door meer buitenlandse 
studenten en kenniswerkers aan te trekken. 
De overheden in de stadsregio’s moeten op 
dit vlak hun activiteiten op elkaar afstemmen.  
 
De verbetering van de bereikbaarheid van de 
A2 zone is een noodzakelijke maar geen 
voldoende voorwaarde om te komen tot een 
versterking van de regionale economieën 
langs de A2. Verbindingen naar buitenlandse 
markten is voor bedrijven in de stadsregio’s 
belangrijker dan verbindingen tussen de 
stadsregio’s. In het kader van de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
betekent dit dat stimulering van de 
internationale openheid van de specifieke 
economische trajecten in elk van de 
hoekpunten van de ‘gouden driehoek’ 
Amsterdam-Rotterdam-Eindhoven waarschijn-
lijk meer soelaas biedt voor de BV Nederland 
dan de optimalisering van de binnenlandse 
bereikbaarheid tussen de drie stedelijke 
regio’s. Het verdient daarom aanbeveling om 
niet alleen onderzoek te doen naar de relaties 
tussen bedrijven in de stedelijke regio’s van 
Amsterdam en Eindhoven, maar daarbij ook 
de bedrijven in de stedelijke regio van 
Rotterdam te betrekken. Pas dan kan worden 
beoordeeld of er synergie bestaat tussen de 
economieën van deze ruimtelijke ‘Gouden 
Driehoek’.  
 
De in de Structuurvisie bepleite versterking 
van het vestigingsklimaat van de 
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Brainportregio door verbetering van de 
internationale bereikbaarheid via weg, water, 
spoor en lucht sluit aan op de internationale 
kennisnetwerken van bedrijven in de 
stadsregio Eindhoven. Vooral de verbindingen 
naar Duitsland zijn daarbij van belang. Het is in 
dit verband teleurstellend dat in de 
prestatieafspraken in de Structuurvisie wel 
gesproken wordt over de verbetering van de 
concurrentiekracht van de mainports van 
Amsterdam en Rotterdam en slechts in 
algemene termen over het gezamenlijk 
vormgeven van de aanpak van de Brainport 
Zuidoost Nederland. De internationale 
concurrentiekracht van Nederland is gebaat 
bij een prioritering van de versterking van de 
economie in niet alleen de stedelijke regio’s 
van Amsterdam en Rotterdam, maar ook die 
van Eindhoven.  
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Bijlage 1: Overzicht SBI-codes 

 
ICT-diensten 
1814  Grafische afwerking en overige verwante activiteiten 
61  Telecommunicatie 
6201  Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software 
6202  Advisering op het gebied van informatietechnologie 
6209  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van info 
6203  Beheer van computerfaciliteiten 
6311  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 
5811 Databanken (geen webportals) 
6312  Webportals 
9511  Reparatie van computers en randapparatuur 
72192  Technisch speur- en ontwikkelingswerk 
2113  Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen 
71202  Keuring en controle van machines, apparaten en materialen 
 
Automotive 
28110  Vervaardiging van motoren en turbines 
28300  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw 
33223  Installatie van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw 
2540  Vervaardiging van wapens en munitie 
3040  Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 
33110  Reparatie en onderhoud van wapens 
33170  Reparatie en onderhoud van militaire gevechtsvoertuigen 
2931  Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en accessoires voor auto's 
2910  Vervaardiging van auto's 
30910  Vervaardiging van motoren voor motor- en bromfietsen 
29320  Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor auto's  
3099  Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g. 
29201  Carrosseriebouw 
29202  Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers 
 
Design 
3102  Vervaardiging van keuken- en badkamermeubels 
3109  Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels  
3212  Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie) 
31012  Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) 
95240  Reparatie en stoffering van bedrijfsmeubels (geen zitmeubelen) 
7112 Ingenieurs en overig technisch ontwerp en … 
7311  Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus 
741  Industrieel ontwerp en vormgeving 
 
Life Tec 
21200  Vervaardiging van farmaceutische producten, geen grondstoffen 
30920  Vervaardiging van invalidenwagens 
2660  Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische... 
32502  Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen  
33130  Reparatie en onderhoud van bestralingsapparatuur en van elektromedische... 
33190  Reparatie van medische instrumenten en hulpmiddelen 
33290  Installatie van medische instrumenten en hulpmiddelen 
72112  Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische... 
 
High Tech 
2812  Vervaardiging van hydraulische apparatuur 
2814  Vervaardiging van appendages 
2815  Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen 
33121  Reparatie en onderhoud van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen 
33221  Installatie van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen 
2821  Vervaardiging van ovens en branders 
2822  Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 
2825  Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek ... 
2829  Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g. 
33123  Reparatie en onderhoud van landbouwtractoren 
2824  Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap 
33122  Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch handgereedschap 
33222  Installatie van pneumatisch en elektrisch handgereedschap 
2841  Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking 
2849  Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking 
2891  Vervaardiging van machines voor de metallurgie 
2892  Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen 
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2894  Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 
2895  Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 
2896  Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 
2899  Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke ... 
2751  Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 
2752  Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 
2823  Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur 
2620  Vervaardiging van computers en randapparatuur 
2611  Vervaardiging van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren 
2711  Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren 
33140  Reparatie en onderhoud van elektromotoren, elektrische generatoren en ... 
3323 Installatie van elektronische en optische apparatuur  
33240  Installatie van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren 
2712  Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 
2733  Vervaardiging van elektrisch installatiemateriaal 
27310  Vervaardiging van kabels van optische vezels 
2732  Vervaardiging van elektrische en elektronische kabel (niet van optische vezels  
2720  Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 
2740  Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten 
26300  Vervaardiging van alarminstallaties 
2790  Vervaardiging van overige elektrische apparatuur 
2612  Vervaardiging van elektronische printplaten 
9512  Reparatie van communicatieapparatuur  
2640  Vervaardiging van audio- en videoapparatuur 
26700  Vervaardiging van optische meetinstrumenten 
2651  Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur 
2652  Vervaardiging van uurwerken 
3012  Bouw van sport- en recreatievaartuigen 
3020  Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel 
30300  Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor (geen vliegtuigstoelen) 
 
Food 
1011  Slachterijen (geen pluimvee) 
1012  Pluimveeslachterijen 
1085 Vervaardiging van kant- en klaarmaaltijden en.. 
1013  Vleesverwerking (niet tot maaltijden) 
1020  Visverwerking 
1031  Vervaardiging van aardappelprodukten 
1032  Vervaardiging van fruit- en groentesap 
1039  Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden) 
10410  Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 
1042  Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten 
1051  Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs) 
1052  Vervaardiging van consumptie-ijs 
1061  Vervaardiging van meel (geen zetmeel) 
1062  Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 
1091  Vervaardiging van veevoeders 
1092  Vervaardiging van voeders voor huisdieren 
1071  Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk 
1072  Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk 
1081  Vervaardiging van suiker 
10821  Verwerking van cacao 
10822  Vervaardiging van chocolade en suikerwerk 
1073  Vervaardiging van deegwaren 
1083  Verwerking van koffie en thee 
10840  Vervaardiging van specerijen, sauzen en … 
1086  Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 
1089  Vervaardiging van overige voedingsmiddelen  
11010  Distilleerderijen en likeurstokerijen 
20149 Vervaardiging van niet-drinkbare ethylalcohol door gisting 
1102 Vervaardiging van wijn uit druiven 
1103  Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen 
1104  Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken 
1105  Vervaardiging van bier 
1106  Mouterijen 
1107  Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water 
2893  Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 
46681  Groothandel in machines voor de grafische industrie 
72111  Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten  
71201  Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen 
82991  Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten 
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Energie 
35111  Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales 
35112  Productie van elektriciteit door windenergie 
35113  Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht 
3512  Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water 
3513  Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen 
3514  Handel in elektriciteit en in gas via leidingen 
3520  Productie van aardgas 
3530  Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 
 
Logistiek 
4941 Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) 
50201 Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart) 
50401 Binnenvaart (vrachtvaart) 
50402 Binnenvaart (tankvaart) 
512 Goederenvervoer door de lucht 
521 Opslag 
522 Dienstverlening voor vervoer 
53202 Koeriers 
 
KIBS 
69 Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie 
702 Managementadviesbureaus 
731 Reclamebureaus en handel in advertentieruimte- en tijd 
732 Markt- en opinieonderzoekbureaus 
749 Overige specialistische zakelijke dienstverlening 
 
Finance 
642 Financiële holdings 
643 Beleggingsinstellingen 
649 Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie 
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) 
66 Overige financiële dienstverlening 
 
Media 
1813 Prepress- en premediaactiviteiten 
182 Reproductie van opgenomen media 
581 Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d. (uitgezonderd 5811)  
582 Uitgeverijen van software 
5911 Productie van films en televisieprogramma's 
5912 Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie 
5913 Distributie van films en televisieproducties 
592 Maken en uitgeven van geluidsopnamen 
601 Radio-omroepen 
602 Televisie-omroepen 
6321 Persagentschappen 
74201 Fotografie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ruimtelijk Economische Samenhang langs de A2  

 

 92 

Bijlage 2: Statistische relatie tussen mate van specialisatie en groei van het aantal bedrijven en van de 
werkgelegenheid van regionale clusters 
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Bijlage 3: Overzicht geïnterviewde bedrijven   
High Tech: Mechatronica en Embedded 
Systems 
ASML 
Assembléon 
Bosch Rexroth 
FEI Company 
Frencken 
NTS Group 
Philips/HTC Eindhoven 
Vanderlande Industries 
VDL/ETG 
 
ICT: ICT-dienstverlening 
Atos Origin 
Genexis 
Humiq 
Intrinsic ID 
Neways 
Simac 
Sioux  
Texas Instruments 
TMC 
 
Design: Industrieel Ontwerp  
BRC Imagination Arts 
DAF design 
Denovo Design 
GBO 
KesselsGranger 
Motio Development  
Piet Hein Eek 
Philips Design 
Phoenix Metaal 
Van Berlo 
 
Food: Foodtechnology 
CFS Bakel 
AAE BV 
Prinsen 
Lareka B.V. 
Cegelec 
Spako 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Energy: Solar 
Meco / Besi Equipment 
MosarBaer  
Oskomera 
Scheuten Solar 
Scholt Energy Control BV  
Smit Ovens 
Solland Solar Heerlen 
SunCycle 
VDL ETG 
 
 
Automotive: New Mobility  
Benteler Engineering 
DAF Trucks 
Duvedec 
Epyon 
Inalfa Roof Systems 
Nedschroef 
NXP 
TNO Automotive 
TomTom 
VDL Bus Chassis 
 
Life Tec:  
Blue Medical Devices 
CTMM 
Frencken  
GE Healthcare 
Hemolab 
Medanco 
NXP  
Philips Healthcare 
Philips Innovation Services (voorheen MiPlaza) 
 
De volgende kennisinstellingen / experts zijn 
geraadpleegd:  
Brainport Development 
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (op 
drie expertisegebieden) 
Design Connection Brainport 
Food Connection Point  
Gemeente Helmond, afdeling Economie & 
Arbeidsmarkt  
HTAS / HTACampus 
HTSP / FME-CWM 
Innovation Culture, Peter Prud’homme  
TU/Eindhoven  
 
Kaarten:  
Dennis Weijers 
 
Foto’s:  
Christiaan de Groot 
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