
Medewerkers van de provincie Zuid-Holland hebben drie dagen lang data 
geanalyseerd over kennisclusters, steden en verbindingen daartussen in en om 
de Eurodelta. Vervolgens zijn de eerste resultaten besproken met experts van 
buiten de organisatie.
Hierna worden gepresenteerd: de context, de aanpak en resultaten.
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De Eurodelta is het ruimtelijk en economisch samenhangend gebied dat wordt gevormd 
door de meeste verstedelijkte delen van Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen/Brussel en 
Nederland. De drie grootste steden zijn Amsterdam, Brussel en Keulen (“Cologne” in 
Engels en Frans). Daarom wordt het ook wel de ABC –regio genoemd. Afhankelijk van de 
precieze definitie wonen er 40 a 50 miljoen inwoners.

Door deze massa en dichtheid is het een metropool, de enige die op dat vlak kan 
concurreren met vergelijkbare megaregions in de wereld zoals die rond Beijing en 
Shanghai.
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Om verschillende redenen is het versterken van samenwerking in de Eurodelta urgent. 
Ten eerste trekken buitenlandse handelspartners voor het gebied zich steeds meer terug 
op zichzelf, denk aan de Brexit en America first. 
Ten tweede is het EU-cohesiebeleid steeds meer, nu zelfs nog maar alleen gericht, op het 
verminderen van verschillen tussen economische sterke en zwakke gebieden in plaats 
van ook de sterke gebieden te ondersteunen in het handhaven en uitbouwen van hun 
sterkte, waar ook heel Europa bij wel vaart. 

Idee is dat deze en vergelijkbare studies de onderbouwing kunnen leveren van een 
propositie van regio’s vanuit de Eurodelta naar de EC voor meer aandacht voor het 
versterken van agglomeratiekracht van het economische kerngebied van Europa. Dat is 
in het belang van al die regio’s.
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Waar zou de samenwerking dan op geintensiveerd moeten worden? Vorig jaar hebben 
Zuid-Holland en Gelderland hebben hier de Vereniging Deltametropool onderzoek over 
laten verrichten, waaraan ook andere partijen aan het gebied hebben meegewerkt. 
Conclusie was dat drie fysieke netwerken versterkt moeten worden: het waternetwerk, 
het energienetwerk en het stedelijk netwerk – het netwerk van steden en kennisclusters.
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In de afgelopen dagen hebben we ons gericht op de versterking van het stedelijk
netwerk. Aanleiding om dat nu te doen is de organisatie van de Corridorweek in 
november en de ideevorming van een Working agenda voor de Eurodelta. De net 
ontwikkelde werkvorm van de Datadomeindagen leek ons een goede om in korte tijd 
een quick scan uit te voeren.

Omdat er al veel onderzoek is over goederentransport op deze schaal, is een aparte 
deelsessie gewijd aan personenvervoer. Om het onderwerp voor deze beperkte tijd in te 
kaderen, hebben we als invalshoek het concept van de Breintrein gekozen. We zijn 
geinspireerd door een journalistieke weergave van de resultaten van een onderzoek over 
het enorme effect dat HSL-verbindingen in China hebben gehad op kwantiteit en impact 
van wetenschappelijk onderzoek.   
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De strekking van het concept is door de journalist als volgt verwoord: “Onze… de trein”.

We hebben uiteraard het onderzoeksrapport zelf bestudeerd. De conclusies van het 
onderzoek hebben gediend als aannamen, die vervolgens richting gaven aan de 
hoofdvraag en deelvragen voor de data-analyse. De aannamen zijn: 
“Concurreren…tijdschriften”

De hoofdvraag kwam neer op de vraag: Hoe zou een Breintrein in de Eurodelta moeten 
lopen? Een breintrein is dan een netwerk van snelle duurzame personenverbindingen 
tussen steden met kennisclusters.

We hebben de hoofdvraag vertaald naar definities, deelvragen, kennisvragen en data-
vragen. Vervolgens zijn we de data gaan zoeken (data-mining). Tot slot hebben we wat 
we vonden, geanalyseerd en geduid. 
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Dat heeft in de afgelopen drie dagen om te beginnen geresulteerd in veel kaarten, 
tabellen en grafieken. Die zijn onder te verdelen in drie aspecten: 1. demografisch en 
economische ontwikkeling van steden 2. kennisclusters en hun relaties  en 3. 
personenverbindingen.
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Eerste aspect: steden en regio’s. 

In het aangegeven gebied wonen 40 miljoen inwoners. De meeste grote steden liggen in 
Noordrijn-Westfalen, toch heeft  Nederland een groot aandeel door het grote aantal 
middelgrote steden. 

De kleuren geven groei en krimp van steden aan, de grijstinten het aandeel 
hoogopgeleiden in de bevolking. Er zijn verschillen maar die zijn niet zo groot dat ze 
maatgevend zouden moeten zijn voor de loop van een Breintrein. Wat wel opvalt is dat 
er een band van voormalige mijngebieden is waar de bevolking krimpt , terwijl we op 
volgende kaarten zien dat daar juist grote kennisclusters liggen.
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De regionale concurrentiekracht wordt door de EU gemeten in de Regional Competitive 
Index, waarin regio’s worden gemeten op 100 factoren op het vlak van governance, 
macro-economische stabiliteit, onderwijs, infrastructuur en kwaliteit van leven. Wat 
betreft de RCI zit het gebied in de Europese subtop, net na Londen en wijde omgeving. 
De meeste regio’s in de Eurodelta zitten rond de 80 op een schaal van 100 , alleen 
Utrecht springt er boven uit. 

We hebben deze index vergeleken met het Bruto Regionaal Product per inwoner en op 1 
uitschieter na (Brussel) is er een behoorlijk verband tussen de twee. Ook hier geen 
directe indicatie voor waar een Breintrein zou moeten lopen, wel belangrijke context: de 
concurrentiepositie is goed maar niet top.  
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Tweede aspect: kennisclusters. We hebben ze hier gedefinieerd als in een straal van 10 
km gelegen combinaties van 1) universiteiten, 2)campussen, science valleys en 3) 
kennisintensieve, beursgenoteerde bedrijven en patentenaanvragers. Met andere 
woorden: de kenniskolom van fundament via toepassing naar vermarkting.

Van de universiteiten zijn in de kleuren de specialisaties in beeld gebracht. Wat opvalt is 
dat biowetenschap (blauw) overal veel voorkomt, voor samenwerking hoef je niet per se 
ver te gaan. Voor techniek (zwart) springen Delft, Eindhoven en Aken eruit.

(NB: de aanduiding impact onderzoek blijkt niet te kloppen, was in korte tijd niet meer 
van kaart te halen).
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De 3 kaarten van de vorige dia zijn hier voor de Eurodelta samengevoegd en uitgebreid 
met informatie over kennisclusters in  het gebied rondom.  Het gebied rondom is 
meegenomen omdat het werkingsgebied voor de ideale Breintrein (China) 700 km is, 
twee uur rijden met een HSL.  Dat is ook het gebied waarin IenW, NS en Prorail in 
recente studies de kansen hebben verkend voor vervanging van vliegtuig door trein. 

Wat opvalt is de concentratie van kennisclusters met de hele kenniskolom (groen-oranje-
rood) in de Eurodelta. En dan vooral in de Randstad, Brussel, het Ruhrgebied en ook een 
wat kleinere high potentials in  Brainport Eindhoven en in de Euregio Maastricht-Aken-
Luik. 
Verder valt op dat er binnen 700 km van de polen van de Eurodelta nauwelijks 
vergelijkbare clusters zijn, alleen in de megasteden Londen en Parijs.  
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Derde aspect: personenverbindingen. 
Deze kaart geeft de snelheid van de trein op bestaande verbindingen tussen steden in en 
om de Eurodelta. Vanwege de tijd is een selectie gemaakt voor de steden buiten de 
Eurodelta: in elke windrichting een grote stad met kennisclusters tussen 300-500 en een 
tussen 500-700 km. 

Wat opvalt is dat met name vanaf Brussel naar Londen, Parijs en verder een Breintrein-
snelheid wordt benaderd. Binnen de Eurodelta gaat het om 50 tot 120 km/u. Tussen 
sommige steden met topkennisclusters, bijv. Eindhoven-Brussel is het een verbinding 
met zo vaak overstappen dat die niet is aangegeven. 
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Substitie van vliegtuig naar trein is een heel actueel issue, zoals gezegd. Deze figuur geeft 
een vergelijking van reizen per trein en vliegtuig van Rotterdam naar steden uit de vorige 
kaart. Het gaat steeds om totale reistijd, inclusief inchecken en voor en natransport van 
en naar stadscentra.

Wat opvalt is dat het vliegtuig in de meeste gevallen veel sneller is. Voor zo’n relatief 
korte afstand lopen de verschillen al gauw in de vele uren en is het vliegtuig ongeschikt 
voor een dagtrip voor een face-to-face meeting. 

Alleen binnen de Eurodelta gaat het reizen per trein sneller, ondanks dat die trein niet 
snel is, zoals we op de vorige kaart zagen. Dit heeft in dit geval te maken met dat 
Rotterdam, net zoals Eindhoven, vooral mediterrane vakantievluchten heeft. Vliegen 
binnen de Eurodelta vereist voortransport naar Amsterdam. 
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De treinreis van Rotterdam naar Aken, even snel, of beter gezegd langzaam, als vliegen is 
hier nader beschouwd, als voorbeeld. Er zijn 7 mogelijkheden met in totaal 32 reizen op 
een doordeweekse dag. Een mooie frequentie, het is er tussen 6 s‘ochtends en 10 ‘s 
avonds gemiddeld elk halfuur een. Die zijn hier met elkaar vergeleken op tijd, prijs en 
overstappen. Het blijkt wel kiezen tussen drie kwaden: de reis duurt heel lang (bijna 4 
uur), is heel duur (100 euro) of vraagt drie keer overstappen, wat minder comfortabel en 
risicovoller voor aansluitingen is. 

Rechtsonder is de milieubelasting vergeleken tussen trein, vliegtuig en auto voor in dit 
geval de reis Rotterdam – Munchen. De trein heeft met name veel minder 
stikstofuitstoot dan het vliegtuig en veel minder koolwaterstofuitstoot dan de auto. Het 
energieverbruik is minder, maar de winst hierin is minder groot.
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Zoals gezegd is er al veel informatie over goederentransport. In de Datadomeindagen is 
uiteindelijk geen data-analyse daarover  gemaakt, in deze presentatie nemen we de 
bestaande analyse van MUST mee. 

De linker figuur geeft de grootste stromen, de rechter de grootste congesties. Dit is 
relevant voor de trein. Op de schaal van de Eurodelta is het auto-aandeel namelijk veel 
groter dan dat van het vliegtuig. Toenemende autocongestie zou kunnen leiden tot 
doelgroepenbeleid voor de weg (politieke keuze) en daarmee verruiming voor de markt 
voor de trein.
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De bevindingen uit deze quick scan zijn: …

Het zijn bevindingen, geen beleidsvoorstellen. Daar is de scan te quick voor en we 
moeten ook breder kijken dan de vraag waar moet de Breintrein lopen. Dat concept is 
een inspiratie geweest om het vraagstuk voor de afgelopen dagen een kader te geven. 
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De bevindingen, met name conclusies 1, 2 en 3,  zou je conceptueel kunnen weergeven 
in deze kaart. 
De Eurodelta heeft een kennisruit met Brainport Eindhoven in het midden, waarbij 
vooral de gestippelde verbindingen verbetering behoeven. Op welke manier, en over 
welke beren en wolven er dan zijn, laat dit onderzoekje zich niet uit.
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Dit leidt, tot slot, tot een aantal suggesties voor de working agenda voor de Eurodelta.
1. Het versterken van het stedelijk netwerk vraag om een strategische keuze voor beter 

verbinden van top en high potential kennisclusters. Dit is een nieuwe benadering. 
HSL’s verbonden eerst hoofdsteden (symboliek), daarna ook grote steden (toerisme), 
mogelijk in de toekomst plaatsen waar nu een vliegveld ligt (milieu).

2. Het versterken van het stedelijk netwerk vraagt om het agenderen van 
doelgroepenbeleid, wie heeft er recht op de weg, lucht en spoor. In veel 
binnensteden is die gedurfde keuze al wel gemaakt. 

3. Data zouden grensoverschrijdend beter vergelijkbaar en vooral ook beschikbaar 
moeten zijn. Dit is een punt van het IPO-advies voor de NOVI en het CBS heeft hier 
via diverse overeenkomsten opdrachten over. Gezocht wordt naar casussen. Data 
over feitelijke stromen van personen en goederen in de Eurodelta zou goede 
casussen kunnen leveren. Dat vraagt ook om samenwerking tussen organisaties, in 
het bijzonder hier overheden en spoorwegmaatschappijen.
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Uit expertgesprek resp. presentatie grotere groep kwamen de volgende suggesties voor 
vervolgvragen/acties

Inhoudelijke vragen/acties
Kaart kennisclusters in/rond Eurodelta aanvullen met data vergelijkbaar met die van NL.
Bestaande kennisrelaties tussen kennisclusters (gezamenlijke publicaties, patenten, netwerken) ? Web of 
Science. 
Meer steden analyseren (nu weinig vanwege handwerk). Bijv. Enschede/Twente, Lille, vm industriegebied 
ten Z van Brussel.
Bestaande personenstromen per auto, trein en vliegtuig
Welke reizen (welk aandeel) zijn kennisgerelateerd / gerelateerd aan kenniswerkers uit de kennisclusters?
In hoeverre creeert aanbod vraag (tegenhanger businessmodel NS, vgl Hofpleinlijn – Metrolijn E)?
Mogelijlk effecten vliegverbod?
Link met goederenvervoer, waar is sprake van medegebruik wegen, rail, waar is het positief (dubbel 
ruimtegebruik in de tijd) en waar negatief (congestie)?

Procesvragen/acties
Positionering resultaat/vervolg  in Corridorweek (naast Eurodelta-viewer) en Working Agenda.
Mogelijkheden data personenstromen via mobiele telefonie-data ?
Overzicht afspraken CBS over grensoverschrijdende dataverzameling.
Reactie Vlaanderen – NRW.
Onderzoeksvoorstel NL-VL-NRW voor ESPON.
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