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In zijn afscheidsrede maakt
Frans Boekema duidelijk dat
innovatieve regionale ontwikkelingen een perspectiefvolle
toekomst kunnen bieden voor
de sociaal economische ontwikkeling van landen. Hij illustreerde dat met spraakmakende voorbeelden van innovatieve regionale projecten
zoals de Betuwse Bloem
(Greenport Gelderland), BioPark Terneuzen (BioValley Europe) en het grensoverschrijdende AgriBusiness Cluster Greenport Venlo-Niederrhein.
Aan de hand van de stelling ‘Niets is zo praktisch
als een goede theorie’, werd duidelijk dat theorie en
praktijk wel degelijk hand in hand kunnen gaan.
Een vruchtbare wederzijdse samenwerking tussen
overheden, ondernemers en kennisinstellingen,
kan de regionale economie versterken en levert ook
nieuwe inzichten op voor nieuwe theorievorming.
Zo leidt smart specialisation in de regionale kenniseconomie tot innovatieve regio’s die de regionale en
nationale economie succesvol kunnen laten doordraaien.
Voorafgaand aan de afscheidsrede gaven de Britse
hoogleraren Kevin Morgan en John Goddard presentaties. Aansluitend presenteerden zich drie innovatieve kennisregio’s in Nederland: Brainport,
Energy-Valley en Health-Valley. Daar werd duidelijk hoezeer theoretische en praktische kennis en
expertise in wisselwerking met elkaar moeten
staan.
Frans Boekema (Vlissingen,1949) studeerde economie aan de Universiteit van Tilburg, waar hij sinds
1976 ook werkte en in 1986 promoveerde. In 1995
werd Boekema parttime hoogleraar Economische
geografie aan de Radboud Universiteit. In 2006
werd deze benoeming uitgebreid met een benoeming tot bijzonder hoogleraar (Eu)regionaal Management, mogelijk gemaakt door ERAC B.V.
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Mijnheer de rector magnificus, dames en heren,
Ik stel het bijzonder op prijs dat u hier allen aanwezig bent bij deze mijlpaal in mijn
academische loopbaan.
(3) Het was geen moeilijke keuze om tot een passend onderwerp te komen voor deze
rede. Regio’s en innovatieve regionale ontwikkeling fascineren mij al vele decennia en
ze zijn een bron van inspiratie en ambitie geweest in mijn academische loopbaan. Deze
afscheidsrede sluit ook aan bij de lezingen van het voorafgaande symposium van vandaag. Daarin zijn zowel de theorie als de praktijk van innovaties in de regionale kenniseconomie aan bod gekomen.
Omdat het publiek vandaag een zeer gemengde samenstelling heeft, zal mijn verhaal
zowel een academisch, maar vooral ook een praktisch en toegepast karakter hebben.
Het wordt een heel persoonlijke presentatie van mijn betrokkenheid bij het vakgebied,
ondersteund met veel beelden (zie de bijgevoegde handout van de Powerpointpresentatie)
(4) De passie voor regio’s zit als het ware in mijn DNA. Doordat mijn Friese ouders op
zoek naar een goed bestaan passend werk elders moesten zoeken, werd Vlissingen hun
nieuwe woonplaats. Na enkele jaren werd weer een nieuwe baan en woonplaats gezocht
in Zuid-Limburg, waar toen aanzienlijk betere carrièremogelijkheden lagen. Kortom,
de ene perifere regio werd verruild voor de andere bij deze zoektocht, waarbij wonen
werkgelegenheid volgde. De regionale verschillen waren groot; Friesland was toen overwegend agrarisch en onderontwikkeld, Zeeland was een echte delta en slecht ontsloten
met ontoereikende infrastructuur. Zuid-Limburg had al de metamorfose meegemaakt
van agrarisch gebied naar industriële mijnbouw, maar stond op het punt te transformeren naar een economie waarin de chemische sector van DSM een belangrijke pijler
moest worden. Ik vond deze ontwikkelingen boeiend, met name omdat wij ook regelmatig in de genoemde regio’s terug kwamen. Zo was ik op de basisschool in Stein de
enige leerling in de klas die al in alle uithoeken van het land was geweest.
(5) Mijn eigen professionele loopbaan laat ook een gevarieerd patroon van woon-werklocaties zien. Ik vond het fascinerend om te ervaren hoe verschillend regio’s kunnen
zijn en hoe pluriform de economische ontwikkelingskansen derhalve zijn. Ik vroeg me
af waarom regio’s een bepaald ontwikkeltraject laten zien en waarom sommige regio’s
opmerkelijke prestaties leveren. Aanvankelijk leek de verklaring even simpel als voor de
hand liggend; daar waar de ideale basisvoorzieningen en grondstoffen beschikbaar zijn,
liggen de beste perspectieven. In de loop van de tijd werd echter steeds duidelijker dat er
ook sprake is van andere en nieuwe drijvende krachten. Zo hebben wij in ons land veel
profijt gehad van ons aardgas, maar de eindigheid van deze grondstof maakt ons ook
heel kwetsbaar. Op tal van manieren wordt ook duidelijk gemaakt dat kennis - en vooral hoogwaardige en specialistische kennis - als het ware de nieuwe grondstoffen zijn
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voor onze economie in het algemeen en de regionale economie in het bijzonder. Treffende voorbeelden kunnen dit heel goed illustreren. Omdat Nederland al eeuwenlang
een permanente strijd met het water moet voeren, hebben we hoogwaardige kennis
moeten ontwikkelen om ons hiertegen adequaat te kunnen wapenen. Dat is de verklaring waarom Nederland een vooraanstaande rol speelt op het terrein van complexe
waterbouwkundige infrastructuur. Mede om die reden is ons land een belangrijke exporteur geworden van hoogwaardige kennis op dit vakgebied. (6) Er zijn meer sprekende voorbeelden van vakgebieden waarin we hebben laten zien dat we specialistische
kennis en vaardigheden en competenties hebben weten te ontwikkelen. (7, 8) In vaktaal spreken we dan over Smart Specialisation. In de loop van mijn verhaal zal ik illustreren dat deze ontwikkeling van hoogwaardige (toegepaste) kennis, innovaties mogelijk
maakt in nagenoeg alle sectoren van de samenleving. Daar liggen de mogelijkheden
voor echte innovaties en juist daardoor is het mogelijk om regio’s op een succesvolle
manier te laten doordraaien als motoren van de nationale economie. Ik realiseer me dat
dit veel te makkelijk is gesteld en om die reden ga ik hier nader op in.

inaugur ele r ede
(9) Op 17 oktober 1996 sprak ik - ook in deze aula - mijn inaugurele rede uit. Die ging
over de complexe en ondergewaardeerde rol van de ruimtelijke dimensie in de economie. (10) Ik heb toen verwezen naar het werk van Alfred Marschall Principals of Economics, dat beschouwd wordt als het standaardwerk in de economische wetenschap. De
factor ruimte ontbreekt nagenoeg geheel in zijn overigens imposante werk. (11) Ook
Walter Isard, de grondlegger van de regionale economie stelde in zijn boek Economy and
Space uit 1956, dat de economische wetenschap zich afspeelde in een schijnwereld zonder ruimtelijke dimensies. (12) Paul Krugman, Nobelprijswinnaar voor economie, deed
daar nog een schep bovenop met zijn stelling dat zelfs geavanceerde wiskundige en econometrische modellen niet of zeer onvoldoende in staat bleken ruimtelijk-economische aspecten te analyseren. Er is een grote stroom aan mainstream literatuur verschenen waarin met geavanceerde modellen getracht wordt de factor ruimte – dus afstand
en nabijheid – in de economische wetenschap te integreren. (13) Ron Martin, een vooraanstaand Brits economisch geograaf heeft deze Cultural Turn fel bekritiseerd. Het is
opmerkelijk dat er hierbij ook sprake is van nieuwe terminologie, namelijk geografische
economie in plaats van economische geografie. (14) Hoe je het ook interpreteert, het
is vooral te duiden als pogingen vanuit de neoklassieke mainstream economie om ruimtelijke aspecten (wiskundig) te modelleren. Voor de goede orde, ik ben niet tegen modelmatige analyses, maar ik zie fundamentele tekortkomingen in de modelmatige
kwantitatieve analyses sec. Ook kwalitatieve en multi-disciplinaire benaderingen zijn
noodzakelijk en kunnen soelaas bieden.

d e ( i nnovat ie v e ) r e gio dr aait door...

(15) Zo heeft Michael Porter bij zijn analyses van de concurrentiekracht van landen en
regio’s laten zien dat de economische geografie belangrijke nieuwe inzichten opleverde.
Naar zijn smaak behoorde dit vakgebied eigenlijk onderdeel te zijn van het kerngebied
van de economische wetenschap. Helaas moet ik vaststellen dat in de economiebeoefening de neoklassieke macro-en micro-economie nog steeds de dominante mainstream
bepalen.
mainstr eam economie
Een dergelijke constatering noopt mij ook tot een kritische zelfreflectie. Immers, ik ben
opgeleid als regionaal econoom aan de Economische faculteit in Tilburg, een mainstream faculteit bij uitstek. De multidisciplinaire en kwalitatieve vakbeoefening krijgen
daar bijzonder weinig speelruimte. Dat ik dat bijzonder betreur, zal verderop in mijn
betoog nog meer blijken.
(16) Toch kan ik het niet nalaten om nog enkele observaties over de economische wetenschap en over economen te ventileren. Wederom zijn beelden dan erg behulpzaam.
Zo worden economen nogal eens vergeleken met meteorologen. De betrouwbaarheid
van hun voorspellingen is twijfelachtig, maar de analyses achteraf blijken vaak robuust
en overtuigend. (17) In de media blijft echter dikwijls het beeld bestaan dat economen
het zelden met elkaar eens zijn. Daar zit een belangrijke kern van waarheid in, maar
wellicht zegt dit nog veel meer over de echte complexiteit van de economische werkelijkheid. Immers, we hebben vooral te maken met het analyseren van menselijk gedrag
en dat is afhankelijk van veel ook onverwachte, onvoorzienbare externe impulsen en
factoren. Kijk maar eens naar de actualiteit van vandaag de dag. De onzekerheid over
het economisch herstel na de financiële crisis blijft onverminderd hoog. Voorspellingen
moeten voortdurend worden aangepast en bijgesteld, omdat ze door nieuwe feiten en
omstandigheden worden achterhaald. Dat brengt mij op het sleutelbegrip vertrouwen,
dat naar mijn smaak nog steeds veel te weinig aandacht krijgt in de opleiding. Tijdens
mijn eigen economiestudie werd ons een beeld van de werkelijkheid voorgeschoteld
van mensen als puur rationeel handelende individuen, die volledig geïnformeerd zijn
en totaal inzicht in de markt hebben en zodoende tot optimale welvaart zouden kunnen
komen. Het woord vertrouwen heb ik in de hele opleiding niet of nauwelijks gehoord.
Je kunt de recente eurocrisis ook heel goed illustreren met een cartoon. (18) Zonder
wederzijds vertrouwen is de missie van alle betrokken partijen gedoemd te mislukken.
Duitsland met de sterkste economie in Europa speelde een sleutelrol, maar deze rol is
op haar beurt weer afhankelijk van de rollen die anderen dan spelen. (19) Ook de volgende cartoon laat zien hoe overheden en banken elkaar de schuld van de financiële
crisis gaven. Hoewel deze cartoons overtrokken en gechargeerd zijn, is de onderliggende boodschap glashelder. In het vervolg van mijn verhaal komt aan de orde hoe ik
vertrouwen en wantrouwen heb ervaren bij de economische ontwikkeling in diverse
regio’s.
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(20) De wereld en de hedendaagse economie zijn bijzonder complex geworden. De
vraag is of de moderne digitale technologie de ruimtelijk-economische samenhangen
beter heeft weten te doorgronden. Door de globalisering zijn de ruimtelijke verhoudingen immers radicaal veranderd. Anders gezegd, de rol van afstand zou gemarginaliseerd
zijn.
(21) De lokale verhoudingen van de analoge samenleving zijn verworden tot globale
verhoudingen in de digitale samenleving. (22) De volgende metaforen van huishoudingen illustreren wat mij betreft treffend het lokale/analoge verleden enerzijds, en het
globale/digitale heden anderzijds.
innovatie v e r egio’s
Na deze inleidende reflecties wil ik me richten op het centrale thema: de innovatieve
regio. (23) Al vele decennia wordt de regio Silicon Valley als een icoon beschouwd. Het
is inderdaad opmerkelijk hoeveel bedrijven en innovaties in deze regio hun oorsprong
vinden. Toonaangevende bedrijven als Apple, Google, Hewett and Packard, Microsoft,
en vele andere opereren vanuit deze regio als thuisbasis. Het is begrijpelijk dat dit succesverhaal ook andere regio’s inspireert tot een vergelijkbare ontwikkeling. (24) Dat
heeft inmiddels geresulteerd in vele regio’s die zich met creatieve namen - vaak in combinatie met het woord valley - op de kaart proberen te zetten. We moeten echter vaststellen dat hierbij rijp en groen door elkaar heen lopen. Naast success stories kunnen we
ook heel wat voorbeelden geven waarbij het window dressing de overhand heeft gekregen. (25) In een artikel uit de NRC wordt de terechte vraag gesteld of het kopiëren van
Silicon Valley wel een realistische optie is. Naast Brainport, Energy Valley en Health Valley, die in het voorafgaande symposium van vandaag zijn gepresenteerd, zijn er valleys
waar u waarschijnlijk nog nooit van gehoord heeft. Het is interessant om met een economisch-geografische invalshoek hier nader op in te gaan. Ook hierbij is het weer zinvol om eerst naar het verleden te kijken. (26) Ik gebruik daarvoor een prachtige kaart
van Keuning, de grondlegger van het vakgebied Sociale en economische geografie. In
deze kaart wordt de regionaal-economische situatie van ons land in de eerste helft van
de vorige eeuw weergegeven. Veel regio’s worden gekarakteriseerd vanwege de dominantie van bepaalde vormen van bedrijvigheid, zoals Zuid-Limburg en de mijnbouwindustrie; Oost-Groningen met strokarton, aardappelmeel en kleine scheepswerven; de Betuwe met traditionele tuinbouw; Twente, Tilburg en Leiden met textiel- en
lakenindustrie, et cetera. Bij de regio Eindhoven/Zuidoost-Brabant werd het hele DNA
van de regio bepaald en ingekleurd door Philips.
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de r egionale k aart in 2014
(27) Tegenwoordig ziet de regionaal-economische kaart van ons land er heel anders uit.
Diverse sectoren zijn van de kaart verdwenen en andere zijn ervoor in de plaats gekomen. Opvallend zijn vooral die regio’s die als innovatieregio’s op de kaart staan. (28)
Brainport neemt wat dat betreft een heel bijzondere plaats in en om die te kunnen duiden moeten we ook terug in de tijd. Begin jaren negentig werden Eindhoven en Zuidoost-Brabant en omliggende gebieden getroffen door een samenloop van diverse ontwikkelingen. Philips werd gedwongen door de globalisering fors te reorganiseren
middels de ‘Centurion strategie’. DAF-trucks ging failliet en NedCar kwam in zwaar
weer terecht. Honderden kleine en middelgrote bedrijven kwamen als toeleveranciers
eveneens in een economische recessie. Het resultaat was talloze faillisementen en tienduizenden werklozen. (29) Er dreigde een faillissement voor de hele regio vanwege de
monostructuur die dit gebied destijds zo kenmerkte. Achteraf bezien kunnen we echter
stellen dat de economische malaise van die tijd een geweldige Sense of Urgency teweeg
heeft gebracht. (30) Het besef dat het roer radicaal om moest en dat alles anders moest
worden aangepakt, was diep in alle geledingen van de regionale samenleving doorgedrongen. Bestuurlijke slagkracht, een nieuwe governance structuur met veel ruimte voor
innovaties en een uitdagend vestigings- en investeringsklimaat, waren het gevolg. En
het heeft de regio geen windeieren gelegd.(31) De regio mag zich inmiddels tooien met
tal van prijzen en onderscheidingen, zoals (32): ‘Slimste regio ter wereld’, ’Innovatiefste stad’ en ‘Beste regio voor buitenlandse investeringen’, om maar enkele te noemen.
(33) Deze spectaculaire ontwikkelingen roepen ook de vraag op welke betekenis de theorievorming en de academische kennis hierbij spelen. Dat geeft mij tevens de gelegenheid om mijn persoonlijke invulling van het bijzonder hoogleraarschap nader toe te
kunnen lichten.
er is niets pr aktischer dan een goede t heor ie
Ik begin met een stelling: (34) ‘Er is niets praktischer dan een goede theorie’. Dat lijkt
een paradox, maar is het bepaald niet. Zowel vanuit de praktijk als vanuit de theorie
van regionale ontwikkeling wordt vaak gewezen op de vermeende kloof. Theorie en
praktijk zouden ver uit elkaar liggen. De werkelijkheid is heel wat weerbarstiger dan de
theorie veronderstelt. In deze karakteriseringen zit een belangrijke kern van waarheid.
Te vaak moeten we vaststellen dat theorie en praktijk twee verschillende werelden zijn,
of anders gezegd, systemen die onvoldoende in elkaar grijpen of op elkaar aansluiten.
Ik heb mij altijd het beste thuis gevoeld op de verbindingsas tussen theorie en praktijk.
Het uitgangspunt: ‘Er is niets praktischer dan een goede theorie’, heb ik in dat opzicht
ook steeds proberen toe te passen. Het voortdurend heen en weer schakelen tussen theorie en praktijk is spannend, maar levert ook de nodige problemen op. Het is van groot
belang dat je dan voortdurend de dialoog zoekt om de wisselwerking te optimaliseren
om nieuwe kennis en inzichten ook daadwerkelijk te kunnen operationaliseren. Ik zal
dat hierna illustreren aan de hand van enkele regionale praktijkervaringen.
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Er zijn inmiddels veel regionale groei- en ontwikkelingstheorieën. De snelle veranderingen in onze samenleving dwingen voortdurend tot nieuwe theorievorming. Zo
kwam er steeds meer nadruk op innovaties als drijvende krachten in de kenniseconomie, bijvoorbeeld de literatuur over Territorial Innovation Models. (35) Een publicatie
van Kevin Morgan uit 1998 heeft ons geïnspireerd om hierover meer onderzoek te doen.
(36) Na diverse symposia, veel congresbezoeken en tussentijdse publicaties hebben we
een overzicht gepubliceerd vande theorieontwikkeling over lerende regio’s. (37)
Een belangrijke conclusie was echter dat deze theoretische benadering toch onvoldoende in staat was het innoverend vermogen van regio’s te verklaren. Theorievorming zou
dus op een andere leest geschoeid moeten worden om vooruitgang te kunnen boeken.
Het zijn niet zozeer (afgebakende) regio’s of bepaalde territoria die nieuwe kennis en
innovaties genereren, maar veeleer dynamische en pluriforme netwerken, clusters en
samenwerkingsverbanden. En die hoeven niet perse aan een bepaald gebied (regio) te
zijn verbonden. We hebben dit soort processen aangeduid met de termen Social Dynamics of Innovation Networks, afgekort SDIN. (38) Om ons onderzoek van de regionale
kenniseconomie te versterken wordt er in internationaal verband samengewerkt met
tientallen onderzoekers en wetenschappers vanuit diverse vakgebieden, zoals economische geografie, regionale economie, organisatiewetenschappen, bedrijfskunde, sociologie, bestuurskunde, onderwijskunde en dergelijke. Zo’n multidisciplinaire internationale onderzoeksgroep werkt heel stimulerend op het vinden van doorbraken en nieuwe
kennis en inzichten. Enkele maanden geleden is het eerste exemplaar van onze gezamenlijke publicatie The Social Dynamics of Innovation Networks aangeboden aan de gouverneur van Limburg tijdens ons laatste SDIN-Seminar op de Chemelot Campus in
Sittard. (39) Inmiddels is de SDIN-onderzoeksgroep een rondreizend kennisnetwerk
geworden. Aan relevante onderwerpen en onderzoekthema’s is bepaald geen gebrek.

netw er k en in r egio’s
Ik heb in veel netwerken mogen opereren met participanten uit de academische wereld,
de overheid en het bedrijfsleven. In populaire termen spreken we dan van de drie O’s;
Overheden, Ondernemers en Onderzoekers ofwel Triple Helix. Ik wil graag enkele van
deze ervaringen met u delen, om duidelijk te maken hoe vruchtbaar en creatief wisselwerking tussen theorie en praktijk kan uitpakken.
Ook nu begin ik weer in het verleden. De Innovatienota uit 1979 was een belangrijk
oproep vanuit de Rijksoverheid om de economie te vernieuwen. De jaren tachtig lieten
een ernstige recessie zien die dringend om adequaat, slagvaardig en vernieuwend beleid
vroeg. Op verzoek van de provincie Brabant hebben we toen meegewerkt aan een innovatief actieplan om de regionale economie te versterken. Samen met onderzoekers
van de Erasmus Universiteit moesten we analyses, onderzoeken en adviezen leveren ge-
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richt op het aanboren van het innovatieve vermogen van de Brabantse economie. Als
werkwijze werd een interactief format gekozen, waarbij gemeentebesturen van de grotere gemeenten en vertegenwoordigers van toonaangevende bedrijven betrokken waren. (40) Dat heeft geresulteerd in een rapport waarin het economisch potentieel van
de provincie geduid werd met zeventig concrete aanbevelingen. Dit potentieel werd vervolgens in verdere actieplannen uitgewerkt, waarbij steeds het Triple Helix-format , dus
de drie O’s, betrokken waren. (41) Zo werden grote gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen, actieve partners bij regionale ontwikkeling. (42) Deze aanpak heeft destijds
veel creatieve energie losgemaakt en tal van lokale en regionale initiatieven en innovaties opgeleverd.
de ‘betuwse bloem’
In de Betuwe ofwel regio Rivierenland, een regio die vooral bekend staat als een traditionele fruitregio, hebben we mee mogen werken aan een project dat de werktitel ‘Betuwse Bloem’ had gekregen. (43) Het zou beter geweest zijn om hier te spreken van een
proces in plaats van een project, en om de terminologie aan te passen in Blossom Valley.
De economie van de Betuwe stond onder druk als gevolg van de opkomst van nieuwe
buitenlandse concurrenten. Het versterken van de concurrentiekracht was dringend
nodig om met innovaties sterke agribusinessclusters te realiseren. (44) Creatieve denkkracht is dan nodig om al brainstormend nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te ontdekken en nieuwe product-marktcombinaties te creëren. Structurele samenwerking is
dan het adagium om alle partijen probleemeigenaar te laten zijn. (45) Dat proces is de
afgelopen jaren met succes gerealiseerd om de trits van kennis naar kunde naar kassa
te effectueren. (46) Een bijkomend effect is dat je als onderzoeker in totaal andere sferen dan je eigen studeer- en werkkamer terecht komt. Zo waren de universiteiten van
Tilburg, Wageningen en Nijmegen als kennisleveranciers actief in een verrassende omgeving. De presentatie van het brainstormrapport in 2006 smaakte naar meer en heeft
de nodige vervolgactiviteiten in gang gezet. (47) Enkele jaren later volgden actieplannen waarbij de bundeling van krachten en voortgaande intensievere samenwerking gepresenteerd werden, wederom in een bijpassend decor. Uiteraard is het dan van belang
om geïnspireerd en gemotiveerd te blijven en tevens gevoed te worden met de nieuwste
theoretische kennis en inzichten. Dat lukt alleen als je erin slaagt deze te vertalen naar
de werkvloer, waar je samenwerkingspartners hun dagelijkse bezigheden moeten uitvoeren. Een bijkomend probleem is dat ons openbaar bestuur in perioden van vier jaar
is verdeeld. Met andere woorden, er komen elke vier jaar nieuwe bestuurscolleges en het
is maar te hopen dat de strategische lijnen worden doorgetrokken naar de toekomst.
Ook dan komt het aan op slimme samenwerking en overtuigende argumentatie om het
proces niet te frustreren. Het inzetten van sterke troeven kan soelaas bieden. (48) In dit
geval werd een rapport gebruikt waarin de economische betekenis van de innovaties
met klinkende cijfers werd aangetoond. (49) De nieuw benoemde bestuurder kan dan
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geen andere keus meer maken dan het ingeslagen pad van een innovatief agribusinesscluster met overtuiging te vervolgen. (50) Wij hebben bij dit proces ook andere middelen gebruikt om onze doelen te bereiken. (51) Als je een vergelijkende studie naar
agribusinessclusters aan een ex-minister mag aanbieden, weet je zeker dat dit nieuwe
publiciteit gaat genereren. Zo leidt verspreiding via de media ertoe dat steeds meer
partners mee willen doen en dat de samenwerking verbreed en verdiept kan worden.
(52)
biopar k t er neuzen
Een heel ander project was het BioPark Terneuzen in de Belgisch-Nederlandse grensregio. (53) Deze regio kampt met demografische krimp en de regionale economie moest
ook versterkt worden. Innovatie in de vorm van het realiseren van een biobased economy
en tevens een verbinding te leggen naar een bio-based cluster in Gent was een uitdagende opdracht. Zeeland Seaports was in dit cluster een belangrijke actor. (54) Samenwerking tussen grote industriële bedrijven langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen,
de universiteiten van Nijmegen, Tilburg, Wageningen en Gent, en de overheden hebben een basis gecreëerd voor een innovatief biobased cluster in de Kanaalzone. (55)
Door slimme logistieke koppelingen tussen energie, grondstoffen, (koel)water, biomassa en afvalstromen, ontstaat een basis voor een duurzame regionale ontwikkeling.
Als Bio-Valley Europe - zoals het project thans genoemd wordt - zich aldus verder ontwikkelt, kan dat een adequaat antwoord betekenen op het doorbreken van de demografische neergang waarmee de regio al tijden worstelt. Tevens kan het een nieuwe pijler
voor een sterkere regionale economie vormen.
gr een port v enlo-nieder r hein
(56) Ook in de Nederlands-Duitse grensregio Venlo-Niederrhein hebben we kunnen
meedenken over het versterken van grensoverschrijdende economische ontwikkeling.
Ten tijde van de laatste wereldtuinbouwtentoonstelling FLORIADE in 2012 is samen
met ERAC (European Regional Affairs Consultants) een onderzoek uitgevoerd naar het
vergroten van de concurrentiekracht volgens de methode van Porter. Met ondersteuning van Europese INTERREG-subsidies heeft dat de mogelijkheid geopend om in samenwerking met Duitse overheden, ondernemers en kennisinstellingen, onderzoek te
doen naar het realiseren van een grensoverschrijdend agribusinesscomplex. (57) Zo
toonde het onderzoek aan dat innovatieve samenwerking met sterke partners aan
weerszijden van de grens win-winsituaties voor alle partijen kan opleveren. De grensregio Venlo-Nederrhein heeft de ambitie geformuleerd om uit te groeien tot tuinbouwregio nummer één in Europa. (58) De eerlijkheid gebiedt mij om te stellen dat dit gemakkelijker is gezegd dan gedaan. In zo’n grensoverschrijdend project merk je hoeveel
verschillen op het terrein van taal, cultuur, gewoontes, regels, instituties, wetten en
gebruiken, het proces kunnen vertragen en zelfs kunnen frustreren. Theorie en praktijk
zijn dan twee nogal verschillende zijden van dezelfde medaille. Er moeten na het af-
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schaffen van de formele grenzen nog heel wat mentale en psychologische grenzen geslecht en barrières doorbroken worden om de grensoverschrijdende samenwerking volledig te kunnen verzilveren.
heropening polder hoofdk anaal
(59) Ik ben ook betrokken geraakt bij regio’s met een heel eigen lokale problematiek
waar innovatie soms een bijzondere lading krijgt. Zo speelde in Zuidoost-Friesland een
project waarbij met 15 miljoen Euro Europese subsidie een ooit deels gedempte waterweg weer bevaarbaar kon worden gemaakt. Tegenstanders hadden echter ontdekt dat
een beschermde diersoort het project zou kunnen tegenhouden. In een verbeten strijd
tussen veel voorstanders en enkele tegenstanders ging het erom of de wetenschappelijke onderbouwing van de regionaal-economische impact voldoende plausibel en solide
was. Een belangrijke argument was hier dat de investeringen in de infrastructuur nieuwe investeringen in bedrijvigheid en werkgelegenheid zouden uitlokken. Voor een regio
die kampt met demografische krimp en economische stagnatie zijn dat essentiële overwegingen. (60) De heropening van het Polderhoofdkanaal was bovendien integraal
onderdeel van het Friese Merenproject, een grootschalig provinciaal project voor innovaties in de watersportinfrastructuur. (61) Het kwam er vooral op aan, om op een wetenschappelijke en creatieve manier de argumenten te onderbouwen en te presenteren.
De jarenlange juridische strijd is uiteindelijk door de Hoge Raad positief beslist. De regionaal-economische impact werd gehonoreerd omdat er ruim voldoende compensatiemaatregelen voor het milieu waren getroffen. (62) Ook in dit project bleek eens te
meer dat intensieve samenwerking tussen overheden, ondernemers en kennisinstellingen, succesvol kan uitpakken en dat de tegenstanders – die overigens door de universiteiten van Groningen en Twente werden ondersteund – uiteindelijk toch niet in het
gelijk werden gesteld. Ook dat zou ik willen scharen onder slimme specialisatie.
Tot slot heb ik heel bijzondere samenwerking mogen ervaren als lid van een aantal landelijke evaluatiecommissies, zoals de commissie MooiNL van het ministerie van VROM,
(63) en de commissies Pieken in de Delta en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, van
het ministerie van Economische Zaken. Theorie en praktijk gingen hierbij telkens constructief hand in hand.
Al deze voorbeelden laten zien dat innovatieve regio’s vooral gekenmerkt worden door
dynamische netwerken, clusters, nieuwe samenwerkingscoalities en tevens nieuwe rollen voor traditionele partners. Innovatie heeft dus een veel bredere interpretatie dan
technologie sec. Het draait met andere woorden met name om een sociale dimensie.
Hoe krijg je samenwerkingspartners met heel verschillende belangen toch zodanig georganiseerd dat het gemeenschappelijke hogere doel – een vitale concurrerende regio –
gerealiseerd kan worden? De Social Dynamics of Innovation Networks blijken cruciaal bij
het genereren van het innovatief vermogen van regio’s.
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dankwoor d
(65) Aan het einde van een bijna veertig jaar lange universitaire loopbaan ben ik tientallen mensen dank verschuldigd. Ik wil proberen deze dank zoveel mogelijk persoonlijk
over te brengen, vandaag en in de komende weken. Er zijn echter een aantal uitzonderingen die ik hier toch met naam en toenaam wil noemen. Ik begin met degenen waar
het begrip ruimte vooral nabijheid betekent, en dan bedoel ik mijn eigen gezin. Ik heb
steeds alle ruimte gevonden en gekregen om mijn loopbaan in te vullen. Gemma, Joep,
en Tom, en natuurlijk Zoë, Anneleen en Phebe, ik dank jullie voor jullie hartverwarmende nabijheid.
Het college van bestuur en het faculteitsbestuur dank ik vooral voor de ruimte die me
geboden is door de overstap van de gewone naar de bijzondere leerstoel.
De sectie Geografie, planologie en milieu en de afdeling Geografie in het bijzonde,r ben
ik dank verschuldigd voor de ruimte die ik gekregen heb om het vak zoveel mogelijk zelf
in te kleuren. Ik noem expliciet mijn collega Huib Ernste, als representant van alle andere directe collega’s.
(66) Veel dank ben ik verschuldigd aan ERAC B.V. het bureau met de grenzeloze adviseurs en sponsor van de bijzondere leerstoel. Luc Broos, de oprichter van ERAC, kwam
in juli 1992 bij mij met de mededeling dat hij zijn vaste baan had opgezegd om als zzp’er
een eenmansbedrijfje te starten. Toen hij mij een dag later belde met de vraag of ik nog
een slimme afstudeerder kon leveren, kon ik niet bevroeden dat er in 2014 ruim 65
mensen op de loonlijst zouden staan. Een feit is wel dat er sindsdien een lange stoet van
stagiaires, afstudeerders en medewerkers, ERAC hebben weten te vinden. Het is ook
heel bijzonder dat de huidige algemeen directeur, Mayko Slinkman, als bescheiden stagiair en afstudeerder in 1998 bij ERAC was begonnen. Luc en Mayko, maar ook de vele
andere ERAC‘ers: zeer bedankt voor de constructieve samenwerking. Wat mij betreft
houdt die overigens niet op na vandaag.
Roel Rutten wil ik zeer bijzonder bedanken. (67) Toen jij als student sociologie het keuzevak Regionale economie bij mij ging volgen, werd dat de start voor een jarenlange
collegiale en vriendschappelijke band. Na je afstuderen en je promotie hebben we veel
congressen bezocht, gezamenlijk symposia georganiseerd, en boeken en special issues
van journals gepubliceerd. Vooral onze jaarlijkse congressen in Europa en Amerika waren vruchtbaar en leverden veel nieuwe kennis en inzichten op. (68) Ik zal niet ontkennen dat sommige van de bezochte congressen alleen maar exotische associaties bij derden hebben opgeroepen en niet zelden jaloerse reacties van collega’s. Hoe het ook zij, ik
kijk met grote tevredenheid terug op ons Learning Regions project en ik heb heel veel
vertrouwen in het internationale multidisciplinaire researchnetwerk Social Dynamics
of Innovation Networks, waarvoor wij mede de basis hebben gelegd. Er zijn nog genoeg
regionale innovatievraagstukken die om creatieve en baanbrekende theoretische en
praktische oplossingen vragen. We kunnen nog vele jaren vooruit en er kan meer dan
genoeg inspiratie, aspiratie en ambitie aan ontleend worden.
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hoe nu v er der?
(69) Velen hebben mij gevraagd wat ik vanaf morgen ga doen, waarbij de klassieke metaforen ‘thuis achter de geraniums zitten’ en ‘het grote zwarte gat’, steevast worden
aangehaald. In de terminologie van economen word ik vanaf morgen onderdeel van
een steeds groter wordende groep zogeheten ‘inactieven’. Ik kan u verzekeren dat ik
mijn uiterste best zal doen om deze term niet op mij van toepassing te laten zijn. Het
vak is veel te leuk om er niets meer mee te gaan doen. Bovendien is er nog wat werk
under construction. Enkele masterstudenten moeten hun Masterthesis nog afronden en
er zijn nog vijf promovendi op weg naar deze corona voor de uiteindelijke verdediging
van hun proefschrift. (70) Henk-Jan, Miranda, Bianca, Jos en Vincent, ik heb er alle
vertrouwen in dat dit gaat lukken, mede dankzij de voortreffelijke ondersteuning en
medebegeleiding van copromotores. Ik zal graag weer naar Nijmegen afreizen om de
bewuste handtekening te kunnen zetten.(71)
De toekomst betekent ook meer vrije tijd voor gezin, kinderen en kleinkinderen. (72)
Reizen uit het verleden blijven inspireren en prikkelen de fantasie evenals de ontspanning die we altijd op de Friese wateren weten te vinden.
Ik zal de academische omgeving gaan missen, maar er zijn ook een aantal zaken die ik
zeker niet zal missen, zoals de uit de hand gelopen publicatiedrift met citatieindexen,
impactscores, blind reviews, accreditaties, output-ratings en zelfcitaties, en de jaarlijks
terugkerende ranglijsten met beste opleidingen, vakgenoten en universiteiten. Voortaan kan ik veel meer zelf bepalen wat de relevantie is van ken nis en hoe ik die wil delen
en verspreiden.
(73) Ik heb ook nog een aanbeveling voor het college van bestuur. Valorisatie is een
beleidspeerpunt van de Radboud Universiteit. Ik denk dat nog veel meer kennis binnen
de universiteit gebruikt zou moeten worden bij het oplossen van vraagstukken in de
samenleving. Het zou een prachtige ambitie zijn als de universiteit de echte hotspot
wordt binnen Health Valley. (74) De Annastraat als Health Alley met Radboudumc en
Radboud Universiteit als robuuste pijlers. Wat ze in Wageningen met Food Valley kunnen, in het noorden met Energy Valley kan hier toch zeker overtroffen worden met Health Valley. We hoeven ook niet onder te doen voor het succesvolle Brainport. We kunnen wel nog veel leren van de aanpak elders. (75)
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De cirkel is rond en vandaag passeer ik een mijlpaal. Mijn academische carrière komt
weliswaar formeel tot een eindpunt, maar net zoals (innovatieve) regio’s dynamisch
zullen doordraaien, zal ik nog wel even doordraaien. Het digitale tijdperk biedt gelukkig
allerlei mogelijkheden om daar gepaste oplossingen en invullingen voor te vinden.(77)
En wie weet als we de media moeten geloven, staat in 2030 in deze corona een nieuwe
digitale hoogleraar Economische geografie. Vooralsnog ben ik blij dat de leerstoel Economische geografie door een gewoon mens van vlees en bloed wordt bekleed in de persoon van Arnoud Lagendijk. (78) Arnoud, veel succes en houd die robot nog maar even
buiten de deur. Ik wijs je wel alvast op de allerjongste generatie die zich als aanstormend
jong talent aan het warm lopen is. (79) Deze jonge dame heeft er zin in en dat past ook
mooi in de strategie om meer vrouwen in het hooglerarencorps te krijgen.
Alleen verder gaan in onze moderne kenniseconomie is geen optie. Ik zal zoveel mogelijke contacten binnen en buiten de academische wereld blijven onderhouden. (80) De
jaarlijkse alumnidag is daarvan een treffend voorbeeld. Een maand geleden hadden we
de twintigste editie en wat mij betreft volgen er nog vele. (81) Dat geldt ook voor diverse
andere netwerken en samenwerkingen met kennisinstellingen en bedrijven. Daarmee
krijgt het adagium ‘een leven lang leren’ ook daadwerkelijk inhoud. Ik ben ervan overtuigd dat het blijven investeren in kennisontwikkeling een belangrijke basis kan bieden
voor een gezonde en vitale invulling van de pensioenfase. Ik heb veel vertrouwen in de
jongere generaties. Het duurt niet lang meer voordat ik mijn kleindochter om advies
moet vragen als ik weer eens hopeloos vastloop in de sociale media. (82) Wat dat betreft begint morgen mijn nieuwe toekomst. Ik hoop velen van u nog vaak te kunnen
ontmoeten en kennis te kunnen delen over de talrijke vraagstukken waar we met ons
allen voor staan. Ik ga ervoor, want regio’s en met name innovatieve regio’s, moeten
doordraaien voor een welvarende, kansrijke, gezonde en vitale samenleving. (83)
Ik heb gezegd.
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Breda
Den Bosch
Helmond

41

Brainstormrapport
KANSEN
voor de
Brabantse
economie

40

Bergen op Zoom
Roosendaal
Waalwijk
Oosterhout
Waalwijk
Oss
Uden
Veghel
Cuijck
Boxmeer

42

d e ( i nnovat ie v e ) r e gio dr aait door...

Betuwe:
van fruitregio tot duurzame
innovatieve agribusiness regio

Brainstorm;

40 concrete
voorstellen voor
een duurzame
regionale
economie
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Presentatie brainstormrapport
op locatie (3 O’s)

Kennis -> Kunde -> Kassa
van Brainstorm naar…
…Businessplannen naar…
…Regionaal-economische output

april 2006
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Duurzame ontwikkeling -> samenwerken op
lange termijn (3 O’s)

Juli 2009
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Innovatieve
Agrosector
als
motor van de
regionale
economie
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Presentatie Rapport Economische
impact van innovatie agribusiness

Mei 2011; (nieuwe) Gedeputeerde
ontvangt en onderschrijft het Rapport

Mei 2011
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ZeeuwsVlaanderen;
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Lobby en promotie via (ex)-Minister
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Publiciteit via media ( TV, pers)
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Slimme koppelingen bij Biopark Terneuzen;
(naar) een duurzame regionale economie

Van perifere
grensregio tot
“ruggegraad”
van de
Bio-Based
Economy?
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Greenport Venlo-Niederrhein als
innovatieve-Logistieke Tuinbouwregio
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Versterking concurrentiekracht
Grensregio Venlo - Niederrhein
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Greenport	
  Venlo/Niederrhein;	
  
Tuinbouwregio	
  	
  no.	
  1	
  	
  Europa?
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VAARROUTE
LAUWERSOOGAPPELSCHA
OVERIJSSEL

Lauwersmeer
Lits- Lauwersmeerroute –
Polderhoofdkanaal
Turfroute
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56	
  

60

29

30

pro f . dr. f r a n s b o e k e m a

Uitspraak Raad van State in pers

Polderhoofdkanaal;
de ontbrekende schakel?

61

62

Jury-vergadering MooiNL

63

Regionale ontwikkeling op de
werkvloer

64

ERAC B.V.; van ZZP-er tot MKB+
Dankwoord…
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d e ( i nnovat ie v e ) r e gio dr aait door...

Veel congresbezoeken in
Europa en Amerika
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Ook in exotische regio’s (Hawaii)

68
Promovendi op
weg naar de bul….

De toekomst?

Henk-Jan

Miranda

Bianca

Jos

Vincent
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70

Ondertekening van de Bul…
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31

32

pro f . dr. f r an s b o e k e m a

Health Valley
Innovatief netwerk in de zorgsector
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Health Valley
met
Radboud Alley
als
Spin in het web?
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Wageningen University
is de spil in het (Food-Valley) web
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Ook leren van anderen…

76
2030

Een
Digitale
Hoogleraar
Economische
Geografie?
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Arnoud
Lagendijk
Hoogleraar
Economische
Geografie
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d e ( i nnovat ie v e ) r e gio dr aait door...

Alumnidag 1999
MiniProfessor
Economische
Geografie in
spe?
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80

20-ste Alumnidag 2014
Een slimme
meid
is digitaal
optimaal
voorbereid
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Dank voor uw aandacht
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