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1.
Innovatie
& economische ontwikkeling



Garage innovation
Experimenteerruimte 
Weinig risico



Structurele 
innovatie 3M

Innovatie vergt experiment 
Experiment vergt tolerantie voor mislukkingen 
Experiment vergt voorstellingsvermogen en ontwerpkracht



Steve Jobs Gerhard Richter

Andy Warhol Marcel Duchamp Ludwig Mies van der Rohe

I like 
boring 
things



Creativiteit = intelligentie
verschillende 

goede antwoorden 
formuleren voor 
een vraagstuk

Floris Alkemade: “Een goede ontwerper is een intelligent persoon.”



Ingenieurskunst
knip 
ingewikkelde 
problemen 
op  
tot
behapbare 
vraagstukken.

Alfa, Beta, Gamma,  
Delta 
uitvinden vs. ontdekken
ontwerpend onderzoek



Trial & error Options for Brugge concert hall by 
NeutelingsRiedijk



naar: EUR / Van Winden en Van den Berg

Kennisregio



Leland Stanford jr.
1868 - 1884 
zoon van: 
Leland Stanford (California Governor) 
& Jane Stanford - Lathrop



Stanford University Moffet Federal Airfield



Sillicon Valley

San Francisco

Napa 
Valley



Mariana MazzucatoSir Peter Hall



You can lead a horse to the water,  
but you can’t make it drink. Charles E. Lindblom (2001)

“If the market system is a dance, the state provides 
the dance floor and the orchestra”

1. 2.

English / Chinese saying



foodchain habitat

action radius

Stedenbouw is het scheppen van condities van ontembare actoren



Landscape Ecology Principles 
Richard T.T. Forman 
1996





O
OO
OO

overheid ons

onder- 
nemers

onder- 
wijs

onder- 
zoek



MKB HBO regio’s
& provincie

Regionale
NGO’s

Multi-
nationals Universiteit NL &

EU NGO’s

 Start-ups
&

ZZP
MBO Gemeenten

Lokale
gemeen-
schappen

ondernemers
onderwijs

& onderzoek overheid ons

= regio

> regio

< regio

Wie? Quadruple helix



To have a Campus, or 
not to have a Campus?
That’s the question



Henry Kissinger: “Who do I call when I want to call Europe?”



XS S M L

Campus is een 
uitwisselingsplek
voor een diverse 
gemeenschap.



Merwevierhavens, Rotterdam Hi-Tech Campus, Eindhoven

Campus Wageningen UR Provada, Amsterdam



Is er massa?
Is het onderscheidend?
Is het een aantrekkelijke plek?
Zijn de uitwisselingsmogelijkheden met grotere wereld op orde?
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Learning City

Open Up for Collaboration

Vlaardingen

Unilever R&D

Attractive  
public space

Delta Hotel

Start-ups &   
ROC Vlaardingen

Shared facilities

Metro station

Waterbus  
connection

Closed Unilever R&D



Increase the 
likelihood of 
unexpected 
encounters

Share, 
Match, 
Learn.



bron: Kennispark Twente bron: Kennispark Twente



Door te (her)combineren ontstaan nieuwe kwaliteiten. 

Levencyclus economische sectoren



Lezing

Lezen

Audio visueel

Demonstratie

Discussiegroep

Uitproberen in de praktijk

Lessen in de praktijk brengen of anderen doceren

Leren door te doen

MAKEN IS HET 
NIEUWE LEREN

theorie

praktijk

5%

10%

20%

30%

50%

75%

90%

leercurve

The learning pyramid, National Training Laboratories, USAThe Craftsman 
Richard Sennett



Economic clusters
elephants

Mittelstand & scale-ups
gazelles

Start-ups & small biz
mice

DIY / social initiatives
bees

Food 
Energy 
Clothes 

Stuff 
Learn 
Fun

Professional 
innovation 

& 
General 
maker 

movement 

Broad 
Making 

Industries 
& 

Related 
Services

Chemistry / Energy 
Food 

Maritime 
HTSM 
LS&H

MAKING



Ecosystem
Create conditions that enable 
others to innovate.

“Many of these ideas won’t work, but that’s okay. Each 
dead end will teach us something useful and keep us 
moving forward.” - Bill Gates  01.03.2016

Enabling citizens and companies to benefit from change 









2.
Metropool
profiel & positionering





NL is not a dense country, but an empty city.



Agglomeratie-
kracht 

Leef-
kwaliteit& 

concurrentiekracht =



Agglomeratie-
kracht 

Leef-
kwaliteit& 

concurrentiekracht =

samenhangende 
diversiteit

keuze tussen 
aantrekkelijke 

opties



 Hoe zo veel mogelijk mensen elkaar op een prettige en eenvoudige manier elkaar kunnen ontmoeten

ABC Regio Centrum
Amsterdam - Brussels - Cologne Daily Urban System Campus, centrum, cluster

 Agglomeratiekracht



10%
of the EU on 

3% 
of its land

ABC
Amsterdam
Brussels
Cologne

50
Million people
Within a four-hour drive



Onderscheidend & samenhangend



Generaties komen in golven naar de stad
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Rotterdam
Net als Amsterdam kent Rotterdam een vestigingsoverschot onder jongeren, maar 
hier gaat het alleen om 18- tot 25-jarigen (in plaats van tot 30 jaar). Bovendien is het 
overschot ruim de helft kleiner. Net als in Amsterdam kent ook de leeftijdsklasse 30 tot 
65 jaar een vertrekoverschot, en in het verlengde daarvan is er een vertrekoverschot 
onder kinderen tot 12 jaar. In Rotterdam was het binnenlandse migratiesaldo langer 
negatief dan in Amsterdam; Rotterdam heeft pas sinds kort een positief saldo. Ook in 
Rotterdam vertaalt de afname in het vertrek zich in een afnemende populariteit van de 
groeikernen in het Rotterdamse stadsgewest (zie ook hoofdstuk 12).

Den Haag
Ook Den Haag heeft een karakteristiek patroon van vestigingsoverschotten onder 
18- tot 30-jarigen en vertrekoverschotten bij 30- tot 65-jarigen (samen met de kinderen 
tot 12 jaar). Wel is er, in vergelijking met Amsterdam, minder sprake van doorgaande 
trends en meer van sterke jaarlijkse fluctuaties. Die fluctuaties hebben te maken met 
de nieuwbouwprojecten in Zoetermeer enerzijds en van de realisering van de Haagse 
Vinex-wijken Leidschenveen, Ypenburg en Wateringse Veld. Mede hierdoor was er 
in de afgelopen tien jaar een gestage afzwakking van het vertrekoverschot in deze 
leeftijdsklasse, vooral ook omdat er minder is verhuisd naar de omliggende gemeenten 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk (zie ook hoofdstuk 13).

Figuur 4.5b
Vertrek van 25- tot 39-jarigen uit grote steden, 2012
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ouderen worden, blijkt in het geheel niet uit de cijfers. Ouderen verhuizen of migreren 
bijna nooit. Dat geldt niet alleen voor de stad, maar ook voor ommeland en groeikern.
Tegelijkertijd neemt het aandeel dertigers, jonge kinderen en tieners in de instroom in 
alle gebieden steeds verder af. Dit laatste betekent voor de groeikernen en het 
ommeland een ommekeer. Groeikernen en ommeland groeiden voorheen als gevolg 
van suburbanisatie, waarbij ‘overlopende’ stedelingen vanwege gezinsvorming op zoek 
gingen naar een mooie en betaalbare woning in een groene woonomgeving. Maar die 
stroom droogt nu snel op, vooral voor de groeikernen: de binnenlandse instroom neemt 
in absolute zin fors af en daarbinnen in relatieve zin de trek van gezinnen. Daarbovenop 
is alleen bij de instroom in de groeikernen sprake van verdere verkleuring; de 
binnenlandse vestiging in de groeikernen verliest terrein, de buitenlandse instroom 
neemt er toe.
Met dergelijke forse veranderingen in de trek naar de steden, het ommeland en de 
groeikernen zullen de woon-, werk en zorgopgaven voor de diverse gemeenten ook 
sterk van karakter veranderen.

Figuur 3.6b
Vestiging van 18- tot 24-jarigen in grote steden, 2012
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TWENTE
625 duizend inwoners
300 duizend banen





Nederland
17 million

New York
22 million

Nederland
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New York
22 million

Institute for Advanced Study 
Princeton

RUG 
Groningen

Ben Feringa Robbert Dijkgraaf
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Nederland
17 million

New York
22 million

Nederland
17 million

New York
22 million

Institute for Advanced Study 
Princeton

Mesa+ 
UTwente

Dave Blank Robbert Dijkgraaf
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3.
Twente



Primair

Massa economie (werkgelegenheid) 
Massa kennis (edu & reasearch) 
Uitwisseling 
Bereikbaarheid

Secundair

Aantrekkelijk leefmilieu 
- woonmilieus 
- voorzieningen 
- landschap

1. 2.



Hunkertukker
Talent vasthouden, 
talent aantrekken 
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ZACHTE ZONE GROENE ADERS STREEKPARK

Slow

Zandbelt&vandenBerg©2011



HulsbeekOotmarsum
TwickelLankheet



E Pluribus Unum 
Eenheid in verscheidenheid



E Pluribus Unum 
Eenheid in verscheidenheid



E Pluribus Unum 
Eenheid in verscheidenheid



Balanced diversity
1/3 structure and 2/3 diversity

Emiel Westerhof (TU Eindhoven) 
Read article (in Dutch) 
http://ruimtevolk.nl/2014/05/22/tweederde-diversiteit-en-eenderde-structuur-is-
wat-we-nodig-hebben/

Mix, diversify, link, concentrate, allow for experiments
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1. Stedenbouw draait om het scheppen van condities

2. Economie = ecologie

3. Innovatie vraagt om een ecosysteem van elkaar aanvullende milieus

4. Er zijn drie soorten campussen: science, engineering en grootstedelijk centrum

5. Nederland (of ABC) is de metropool en Twente is daar een gespecialiseerd 
onderdeel van

6. Maken is het nieuwe leren. Door de koppeling tussen ‘denken & doen’ kan de 
heel Twente profiteren

7. Twente heeft een aantrekkelijke basis om zich verder te ontwikkelen  tot een 
gespecialiseerde samenhangende innovatieve groenstedelijke regio
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