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Marten van de Wier

De Eindhovense wethouder
Henk Brink waagt zich aan
een nierpunctie. Voorzichtig

manoeuvreert hij de naald, die vast-
zit aan een mechanische arm, in het
lichaam van een virtuele patiënte.
Een 3D-monitor toont zijn verrich-
tingen. De arm zorgt ervoor dat hij in
zijn hand eerst de weerstand van de
huid voelt, vervolgens het zachte
vlees, tot hij op het bot stuit. Net
echt. „Ah zo. Jeetje”, zegt Brink. „Je
kijkt hier echt je ogen uit.”

Het tafereel speelt zich af op de
High Tech Campus, het kloppend
hart – of beter: brein – van Brainport.
Achter de groene glazen gevel van
dit kraamkamergebouw bevinden
zich veertig startende innovatieve
bedrijfjes. Virtual Proteins, dat de oe-
feninstallatie voor artsen bedacht,
huurt hier vier kantoortjes voor zijn
veertien medewerkers. Dit soort vin-
dingrijke bedrijven zijn een van de
geheimen van het succes van Brain-
port, een regionale samenwerking
tussen overheid, bedrijfsleven, on-
derwijs en wetenschap in en rond
Eindhoven.

Een vakjury van internationale
academici verkoos Eindhoven voor
het derde jaar op rij als een van de ze-
ven slimste regio’s in de wereld. Vol-
gens de gemeente zorgde de samen-
werking de afgelopen tien jaar voor
55 duizend banen.

Dat wil Limburg ook wel.
Terwijl nu alleen nog de gemeen-

ten Eindhoven, Helmond en Veldho-
ven meedoen in Brainport, moet
straks heel Zuidoost-Nederland er
deel van uitmaken. De Eindhovense
burgemeester Rob van Gijzel ont-
vouwt vandaag zijn toekomstplan-
nen. In ruil voor de uitbreiding er-
kent het kabinet Brainport als een
van de drie belangrijkste motors van
de Nederlandse economie, samen
met havenregio Rotterdam en de
luchthavenregio van Amsterdam.
Dat levert forse rijksinvesteringen in
infrastructuur op.

De provincie Limburg nam de afge-
lopen maand alvast een voorschot,
met een plan dat van Eindhoven is af-
gekeken. De Geleense chemiecam-
pus en de Maastrichtse gezondheids-

campus krijgen dezelfde kraamka-
mers voor starters en een ’netwerk-
plaza’ waar medewerkers van ver-
schillende bedrijven elkaar ontmoe-
ten. De Limburgse gedeputeerde Jos
Hessels wil Eindhoven zo als ’gelijk-
waardige partner tegemoettreden’.

Is het Eindhovense recept zomaar
te kopiëren naar heel Zuidoost-Ne-
derland? En hoe logisch is die Lim-
burgs-Brabantse samenwerking?

Friso de Zeeuw, praktijkhoogle-
raar gebiedsontwikkeling aan de
Technische Universiteit Delft en di-
recteur bij Bouwfonds Ontwikke-
ling, vraagt het zich af. „Het is goed
dat de overheid het belang van Brain-
port ziet. Ik roep daartoe al jaren op.”
Prachtig dus als een gebied dat wel
een steun in de rug kan gebruiken er
zijn voordeel mee wil doen. „Maar
dat gaat niet op afroep”, zegt De
Z e e u w.

„Het beleidsmatig wensdenken
komt je tegemoet bij dit plan. Din-
gen aan elkaar verbinden schrijft
lekker weg in een notitie, maar is
makkelijker gezegd dan gedaan. Het
kost een hoop tijd, papier en publiek
geld en levert weinig op.”

Op het oog zijn de verschillen

Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven presenteert vandaag zijn
toekomstplannen voor Zuidoost-Nederland. Ook Limburg hoort voortaan bij de
Eindhovense Brainport. Ligt die samenwerking voor de hand?

Het brein van
Nederland zit
in ’t Zuidoosten

Van green tot automotive en gezondheid

Het Brainport-recept

groot: Eindhoven richt zich op tech-
nologie, Venlo op logistiek en tuin-
bouw, Sittard-Geleen op chemie,
Maastricht op gezondheid. „Mis-
schien is één plus één wel drie in dit
plan, maar ik zie het niet”, oordeelt
De Zeeuw. Bovendien: „Je kunt van-
uit Eindhoven strepen trekken naar
Venlo, maar daar ligt de Peel nog tus-
sen, een landelijk gebied met een
heel andere economie.”

Zijn grootste bezwaar is de grote af-
stand. „Brainport is nu een regio met
een centrale stad als zwaartepunt.
Zo’n stadsregio moet niet te groot
zijn.” Dat is belangrijk voor het
woon-werkverkeer in het gebied,
maar ook voor overleg tussen zaken-
partners. Een groter geografisch ge-
bied stelt nieuwe eisen aan de be-
reikbaarheid.

„Wij maken ons meer druk over af-
standen dan het buitenland”, relati-
veert Alexander van Groenendael,
voorzitter van de Eindhovense tak
van de Brabants Zeeuwse Werkge-
versvereniging. „Bij printerfabri-
kant Océ in Venlo werken ook men-
sen uit het Duitse Düsseldorf. Er zijn
goede treinverbindingen tussen
Eindhoven en Maastricht.”

Hij ziet grote voordelen. „Een van de
problemen in Eindhoven is dat het
minder aantrekkelijk is om er te wo-
nen.” Het groene Limburg met zijn
kosmopolitische Maastricht kan het
imago van de regio onder buiten-
landse kenniswerkers verbeteren.
Een groter geografisch gebied maakt
internationaal ook simpelweg meer
indruk: het levert een lijstje op met
meer vierkante kilometers, meer be-
drijven en meer banen.

Zuidoost-Nederland is al één groot
gebied met intelligente industrie,
vindt Van Groenendael. „Voor de
Eindhovense hightech zijn slimme
materialen nodig, die ze op de che-
miecampus in Geleen maken. Ook
de gezondheidszorg gebruikt dat
soort materialen, voor betere
kunstheupen. Samen met de Techni-
sche Universiteit kunnen betere
proefpoppen worden gemaakt,
waarop geneeskundestudenten in
Maastricht bevallingen kunnen oefe-
nen. Ik geef toe: Venlo zit met tuin-
bouw in een heel ander cluster, maar
zelfs daar speelt techniek een rol.”

Leon Oerlemans valt hem bij. Vol-
gens de Tilburgse hoogleraar organi-
satiewetenschappen, gespeciali-
seerd in regionale economie, wer-
ken bedrijven in het gebied al volop
samen. Hebben ze Brainport dan
niet nodig? „Ik zou zeggen: maak van
de samenwerking tussen bedrijven
in verschillende regio’s geen beleids-
punt. Bedrijven zijn prima in staat
hun eigen belang na te streven”, zegt
Oerlemans. Dat Brainport groter
wordt, maakt het volgens hem wel
eenvoudiger om subsidies in het he-
le gebied te besteden.

Oerlemans waarschuwt ook: wat
in Eindhoven werkt, werkt niet per
se in Maastricht. Eindhoven bleek
een vruchtbare voedingsbodem
door een mix aan factoren, waaron-
der de erfenis van elektronicabedrijf
Philips. „Er is geen recept voor suc-
ces.” Bovendien dreigt het gevaar dat
Brainport te log wordt, denkt Oerle-
mans. „Bestaande belangen van be-
drijven kunnen zo’n nieuw verband
overheersen en elk initiatief dood-
slaan. Bij Brainport is dat niet ge-
beurd, maar in een grotere organisa-
tie, met minder flexibiliteit, is het ri-
sico groter.”

Hoewel Bart Verspagen, hoogleraar
internationale economie aan de Uni-
versiteit van Maastricht, meent dat
een regio altijd moet proberen tegen
de stroom in te roeien, is hij toch
somber over de kans op succes. „Het
kabinet bezuinigt op kennis. Neder-
land gaf al weinig publiek geld uit
aan onderzoek, maar nu wordt dat
extreem.”

Verspagen: „En de verhalen over
het grote succes van Brainport in
Eindhoven zijn overdreven. Eindho-
ven had altijd al technologische in-
dustrie. Het laboratorium van Phi-
lips was er tachtig jaar geleden al.
Het grootste deel van deze economie
was er ook zonder Brainport ge-
weest.”

Verspagen hoopt dat Brainport een
eind kan maken aan de concurren-
tiestrijd tussen Limburg en de regio
Eindhoven. Toen de Universiteit van
Maastricht het plan voor een bètaop-
leiding presenteerde, reageerde de
Technische Universiteit Eindhoven
woest. „De toon en intensiteit van
die discussie was niet productief”,
zegt Verspagen.

De sfeer tussen de regio’s was twee
jaar geleden ’zeer, zeer slecht’, zegt
Jos Hessels, gedeputeerde voor eco-
nomie in Limburg. Toen er gepraat
werd over de verdeling van rijkssub-

Regio’s in Zuidoost-Nederland heb-
ben een speerpunt dat ze internati-
onaal uitventen via ’campussen’ en
’ports’. Al die specialisaties krijgen
een rol in de vernieuwde Brainport.

• Eindhoven: high tech
Sinds Eindhoven eind jaren ’90
voor het eerst sprak over Brain-
port, is de ’High Tech Campus’
daarvan het brein. Het voormali-
ge onderzoekterrein van Philips
is nu een smeltkroes op het ge-
bied van hoogwaardige technolo-
gie: negentig kleine en grote be-
drijven werken er samen.

• Helmond: auto’s
De ’High Tech Automotive Cam-

pus’ was ooit het laboratorium
van Volvo, en biedt nu plaats aan
vijftien bedrijven en onderzoeks-
instituten uit de autobranche. Ze
werken ondermeer aan intelli-
gente verkeerssystemen, waarbij
de auto communiceert met de
straat (bijvoorbeeld verkeerslich-
ten).

• Venlo: tuinbouw
Deze regio noemt zich ’Greenport
Ve n l o ’: het tweede grootste tuin-
bouwgebied van Nederland. Net
zoals in Eindhoven werken over-
heid, bedrijfsleven en onderzoe-
kers nauw samen.
In 2012 organiseert de Greenport
de internationale tuinbouwten-

toonstelling Floriade.

• Geleen: chemie
Zoals Philips dat in Eindhoven
deed, stelde chemiebedrijf DSM
zijn industrieterrein de afgelo-
pen jaren open voor anderen. De
’Chemelot Campus’ telt nu zo’n
dertig startende bedrijven in de
chemie.

• Maastricht: gezondheid
De Universiteit van Maastricht en
haar academisch ziekenhuis vor-
men de kern van ’Maastricht He-
alth Campus’. In en rond het ter-
rein houden veertig bedrijven
zich bezig met alle aspecten van
ziekte en gezondheid.

Voedingsbodem Philips
Philips was de werkgever voor het
grootste deel van de Eindhovense
bevolking. Toen het bedrijf zich in
de jaren ’90 steeds verder terug-
trok, waren er gebouwen en techni-
sche specialisten genoeg. Eindho-
ven zorgde voor een goede voe-
dingsbodem voor startende bedrijf-
jes en afsplitsingen van het oude
Philips.

S a m e nw e r k i n g
Overheid, ondernemers en onder-
zoekers werken in Brainport nauw
samen. Natuurlijk proberen ze dat
ook in de rest van het land, maar
nergens loopt dat zo goed als in
Eindhoven, zeggen kenners. Door
samen bij het kabinet aan te drin-
gen op een regeling voor kennis-
werkers – die konden tijdelijk bij

universiteiten aan de slag – bleef
veel deskundigheid in de crisis be-
houden.

Broedplaatsen en open innovatie
In broedplaatsgebouwen, deels be-
taald door de overheid, kunnen
kleine bedrijven veilig beginnen, te
midden van een handig netwerk
van grote spelers. Ook grote bedrij-
ven werken via ’open innovatie’
met elkaar samen: ze delen hun
kennis voor gezamenlijke projec-
ten.

Bedrijven blijven plakken
Via een keten van toeleveranciers
werken vele bedrijven aan één pro-
duct. Doordat ze van elkaar afhan-
kelijk zijn, kunnen ze niet makke-
lijk weg uit de regio. Maakindustrie
blijft zo rond Eindhoven ’k l ev e n ’.

sidie, hadden de Limburgse en Bra-
bantse vertegenwoordigers van pro-
vincie en bedrijfsleven ’bijna ruzie’.
„Elke euro die naar Brabant ging,
moest ook naar Limburg.”

Die tijd is nu voorbij, zegt hij. „Ik
heb er bij mijn aantreden een eind
aan gemaakt. Ik ben meteen met
burgemeester Van Gijzel van Eind-

hoven gaan praten.” We t h o u d e r
Brink van Eindhoven valt hem bij.
„We wonen allemaal in Nederland.
Jouw boterham is de mijne, maar
juist door de grote verscheidenheid
in het gebied rijden we elkaar niet in
de wielen.”

Het Brainportgebied houdt wat
hem betreft niet op bij de lands-

grens. Ook in het nabije buitenland
staan technische en medische uni-
versiteiten waar Zuidoost-Nederland
wat aan heeft. „Brainport strekt zich
uit tot Leuven en Aken.”

Jan Hoefnagels, financieel direc-
teur van Virtual Proteins, heeft een
driedimensionaal paar longen op
het scherm getoverd. Wie door een

speciale microscoop kijkt, kan de
longen in de lucht ronddraaien met
zijn hand of er een dwarsdoorsnede
van maken. Deze longen zijn van een
echte patiënt, die via een CT-scan in
het systeem zijn gezet. Artsen kun-
nen zo elk hoekje in 3D bekijken,
zonder dat daar aparte scans voor no-
dig zijn. Brink luistert geboeid.

Virtual Proteins maakte een vliegen-
de start op de campus. Samenwer-
ken met toeleveranciers is er gemak-
kelijk. Bovendien lift het bedrijf mee
op de goede reputatie van de cam-
pus. Dat levert nuttige buitenlandse
contacten op, vertelt Hoefnagels. Be-
langrijke campusbezoekers wippen
ook hier even binnen. Hoefnagels
wijst op de 3D-microscoop. „Konin-
gin Beatrix heeft daar al een keer
door gekeken.”

Hij is zeer tevreden over Brainport
Development, een organisatie waar
de bedrijven met vragen terecht
kunnen. „Ze zitten hier op de cam-
pus, dus ik spreek ze regelmatig. Ze
attenderen ons op fondsen waar we
een beroep op kunnen doen. Afgelo-
pen week kregen we nog een tip over
een bedrijf dat interessant is voor
ons.”

Hij hoopt dat die toegankelijkheid
niet verloren gaat als Brainport gro-
ter wordt. „Voor overleg zal het niet
makkelijker zijn”, zegt hij. „Maar
wie weet levert het wel weer interes-
sante contacten op.”

Virtual Proteins doet zaken met
medische faculteiten in het hele
land, inclusief de Universiteit van
Maastricht. Hoefnagels lacht. „Inder-
daad, daar hadden we Brainport niet
voor nodig.”
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In het kraamkamergebouw van Brainport werkt een medewerker met een 3D-monitor voor medici. FOTO MAARTEN HARTMAN


