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De verwachting is dat clustering vooral bijdraagt aan productiviteitsgroei, ter-
wijl sectorale variëteit eerder samenhangt met werkgelegenheidsgroei. 
Bedrijven in dezelfde sector bezitten grotendeels dezelfde kennis en vaardig-
heden, en kunnen daarom vooral op specifieke aspecten van elkaar leren.  
Het combineren van kennis uit verschillende sectoren leidt eerder tot nieuwe 
producten of diensten, waardoor de werkgelegenheid van bedrijven kan groei-
en. We onderzoeken om die reden het effect van de ruimtelijke concentratie 
van sectoren op werkgelegenheids- en arbeidsproductiviteitsgroei.
 We meten zowel het effect op de algemene als op de sectorale werkgelegen-
heidsgroei. Lokalisatievoordelen worden vaak verondersteld bij te dragen  
aan de groei in de sector zelf. De versnelde groei van een sector kan echter ook 
leiden tot de groei van andere sectoren, zoals toeleveranciers of ondersteunen-
de diensten, waardoor de werkgelegenheid in het algemeen groeit. Vanwege 
databeperkingen kan dit onderscheid niet voor productiviteitsgroei worden 
gemaakt.
 In de literatuur is veel onduidelijkheid over het ruimtelijk schaalniveau waar-
op de voordelen van de ruimtelijke concentratie van sectoren (zowel specialisa-
tie als variëteit) spelen. Daarom toetsen we via multilevel-regressiemodellen 
voor de ruimtelijke concentratie van sectoren tegelijkertijd op gemeentelijk en 
regionaal niveau (corop).
 Tot slot is er in de literatuur veel discussie over de mogelijkheden van beleids-
makers om clusters te stimuleren en te sturen. Voor beleidsmakers is het zeer 
moeilijk in te schatten welke sector zich in hun regio gaat clusteren en vervol-
gens wanneer ze dat cluster zouden moeten stimuleren. Daarnaast is het nog 
maar de vraag of er in Nederland hoe dan ook wel indicaties te vinden zijn  
dat clustering positief samenhangt met regionaaleconomische groei. Als een  
dergelijke samenhang ontbreekt, is het twijfelachtig of beleidsmakers wel  
moeten investeren in het stimuleren van clusters. De basisveronderstelling  
achter het clusterbeleid is immers dat clustering leidt tot meer regionaal-
economische groei. Daarom onderzoeken we in de volgende hoofdstukken 
empirisch of de clustering van economische groeisectoren in Nederland  
samenhangt met economische groei.
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In het vorige hoofdstuk is de veronderstelde samenhang besproken tussen  
de ruimtelijke concentratie van sectoren (zowel in termen van clustering als  
sectorale variëteit) en economische groei. In dit hoofdstuk lichten we toe met 
welke indicatoren van clustering we economische groei toetsen, om in het  
volgende hoofdstuk in te gaan op de indicatoren van sectorale variëteit.
 Bedrijven in clusters kunnen profiteren van allerlei lokalisatievoordelen.  
Het meten van al die voordelen vereist echter gedetailleerde data, die niet voor 
elke sector en geheel Nederland beschikbaar zijn. Daarom meten we in deze 
studie de voordelen van clusters op een relatief eenvoudige manier; hoe we dat 
precies doen, bespreken we in de paragraaf hierna.
 Daarnaast vereist het onderzoeken van het effect van clustering een selectie 
van sectoren waarvan ruimtelijke concentratie op basis van lokalisatievoordelen 
kan worden verwacht. Hiertoe hebben we dertien stuwende (niet bevolking-
volgende) sectoren geselecteerd, vijf hoofdsectoren en acht zogenoemde  
sleutelgebieden. In de derde paragraaf gaan we in op de selectie van de hoofd-
sectoren en de clustering hiervan. Om een eerste inzicht te krijgen in regionale 
verschillen in specialisatie, meten we met hulp van een geaggregeerde specia-
lisatiemaat over de vijf hoofdsectoren de mate van specialisatie van de totale  
regionale economie ten opzichte van de nationale economie. Daarna geven we 
op basis van een sectorspecifieke indicator inzicht in de mate van specialisatie 
van regio’s in één van de vijf hoofdsectoren.
 In de vierde paragraaf bespreken we de overige gekozen sectoren. We heb-
ben ons daarbij gebaseerd op de sectoren (de ‘sleutelgebieden’) die de nationa-
le overheid heeft gekozen voor de uitvoering van haar clusterbeleid, en daaruit 
acht stuwende sectoren geselecteerd. Vervolgens herhalen we de exercitie die 
we ook voor de vijf hoofdsectoren hebben uitgevoerd, en bezien we de mate 
van specialisatie van regio’s in een van de acht sleutelgebieden. Op deze wijze 
zetten we zowel de vijf hoofdsectoren als de acht sleutelgebieden op de kaart 
en toetsen we in hoeverre er sprake is van significante ruimtelijke concentratie 
van deze sectoren binnen en over aangrenzende gemeenten (regio’s).

Het meten van clustering en clusters

Een cluster functioneert pas goed als de concentratie van sectoren leidt tot  
positieve externe effecten, uitgedrukt in economische groei. Zoals in het vorige 
hoofdstuk is besproken, kunnen die positieve effecten door verschillende 
mechanismen worden veroorzaakt. De ruimtelijke concentratie van een sector 
kan leiden tot een gespecialiseerde arbeidsmarkt, maar er kan ook een netwerk 
van gespecialiseerde toeleveranciers en afnemers ontstaan of meer kennis-
deling plaatsvinden. Voor het empirisch uitputtend toetsen van de kenmerken 
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besloten de clustering van sectoren te operationaliseren op basis van het aan-
deel werkgelegenheid. Ten eerste kan de gemiddelde omvang van bedrijfs-
vestigingen sterk verschillen per regio (Van Oort 2004). Door hier geen reke-
ning mee te houden, kunnen de mogelijke spillovers worden onderschat die 
tussen bedrijven plaatsvinden. Als er bijvoorbeeld in een regio slechts twee 
bedrijven actief in dezelfde sector zijn gevestigd, maar deze bedrijven wel beide 
een groot aantal medewerkers hebben, dan is het vrij waarschijnlijk dat kennis-
spillovers plaatsvinden omdat de kans groot is dat een aantal medewerkers bij 
het andere bedrijf gaat werken. Het is echter wel noodzakelijk inzicht te hebben 
in de verschillen tussen het aandeel banen en het aandeel vestigingen in een 
sector om de resultaten op de juiste wijze te kunnen interpreteren.
 Een tweede reden waarom is gekozen voor werkgelegenheidsdata, is dat  
we gebruikmaken van een databestand dat op zeer gedetailleerd ruimtelijk 
schaalniveau gegevens bevat over economische activiteiten op 5-digitniveau 
(lisa). Dit bestand is echter ontwikkeld om inzicht te geven in regionale  
verschillen in werkgelegenheid. Dit betekent dat het bestand wat betreft de 
vestigingen van kleine bedrijven minder vaak wordt opgeschoond. De werk-
gelegenheidsdata geven dus een betrouwbaarder beeld van de ruimtelijke  
concentratie van sectoren dan de vestigingendata in lisa.
 Het in kaart brengen van clustering in Nederland vereist niet alleen een  
keuze voor een maat voor de ruimtelijke concentratie van sectoren, maar ook 
een selectie van de sectoren die worden bekeken. In de volgende paragrafen 
lichten we toe welke sectoren we voor onze analyse hebben geselecteerd en 
bekijken we de mate van clustering van deze sectoren.

Hoofdsectoren

Uitgaande van de aandelen in werkgelegenheid in de vier brede sectoren van  
de Nederlandse economie (landbouw, industrie, handel en diensten), heeft 
zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een belangrijke verschuiving voor-
gedaan van de industriële naar de dienstverlenende sector (zie figuur 5).  
Was de industrie in �960, met ruim 40 procent van het aantal banen, veruit de 
grootste economische sector, anno 2004 is meer dan de helft van het aantal 
banen aan diensten gerelateerd en heeft de industrie nog slechts een aandeel 
van �8 procent. De handel vertoont een stabiel patroon, met zowel in �960 als  
in 2004 een aandeel van ongeveer een kwart. De werkgelegenheid in de land-
bouw is in deze periode gedaald, van bijna �0 procent van het totale aantal 
banen in Nederland in �960 naar een kleine 4 procent in 2004.

Ondanks deze duidelijke verschuiving in sectorstructuur is het belangrijk de 
huidige rol van de industrie niet te onderschatten. In termen van de toegevoeg-
de waarde (productiviteit) vormt de industrie namelijk nog steeds een belang-
rijk onderdeel van de Nederlandse economie. Deze sector is wel steeds meer 
ingebed geraakt in het web van dienstverlenende organisaties. Intermediaire 
diensten en productie zijn complementair geworden (Bolwijn & Kumpe �99�; 
Lambooy �988). Wat betreft het toegenomen aandeel van de diensten is het 

en de precieze werking van clusters is gedetailleerde informatie over al die 
onderwerpen vereist (Brenner 2004). Zulke data zijn momenteel echter niet 
voor alle sectoren landsdekkend beschikbaar voor analyse. De meeste studies 
over de voordelen van clusters zijn dan ook beperkt tot casestudy’s waarin de 
situatie in één cluster wordt beschreven.
 De focus van zulke casestudy’s op het achterhalen van de mechanismen  
die de voordelen van clusters veroorzaken, gaat echter ten koste van een toets  
of clusters of specialisaties wel positief samenhangen met economische groei. 
Aangezien we in deze studie de samenhang proberen te achterhalen tussen  
de ruimtelijke concentratie van sectoren in regio’s en regionale verschillen in 
economische groei, kiezen we voor een definitie van clustering die relatief een-
voudig te meten is. We meten simpelweg de mate van ruimtelijke concentratie 
van specifieke sectoren. Uit het overzicht van theorieën over clusters zoals 
weergegeven in het vorige hoofdstuk, blijkt dat deze theorieën één kenmerk 
gemeenschappelijk hebben: er is alleen sprake van een cluster als een gespecia-
liseerde sector ruimtelijk is geconcentreerd; als er lokalisatievoordelen zijn,  
dan zal de economische groei in een regio waar een gespecialiseerde groei-
sector is geconcentreerd hoger moeten zijn dan in regio’s waar een dergelijke 
concentratie afwezig is. In deze studie meten we om die reden niet wat de  
specifieke voordelen van clusters zijn, maar toetsen we met behulp van econo-
metrische modellen of er een samenhang is tussen de mate van ruimtelijke  
concentratie van specifieke sectoren en regionale verschillen in economische 
groei.� Deze analysemethode kan worden gezien als een eerste toets of  
voldaan wordt aan de basisveronderstelling in de literatuur over de voordelen 
van clusters. Mocht er een positieve samenhang worden gevonden tussen 
gespecialiseerde ruimtelijke clustering en economische groei, dan kan in latere, 
gedetailleerder studies worden bekeken welke mechanismen aan de voordelen 
van de ruimtelijke concentratie van die sectoren ten grondslag liggen. Om  
verwarring te voorkomen, spreken we in het vervolg van clustering (de ruimte-
lijke concentratie van sectoren) en niet van clusters.

De ruimtelijke concentratie van sectoren kan op verschillende manieren  
worden gemeten.2 Belangrijk is om de absolute concentratie van bedrijvigheid 
te controleren voor de omvang van de regio. De twee meest gebruikte indica-
toren voor het meten van lokale of regionale economische specialisaties in  
individuele sectoren zijn daarom (�) het relatieve aandeel van vestigingen of  
de werkgelegenheid in die vestigingen in een sector ten opzichte van het totale 
aantal vestigingen of de totale werkgelegenheid in een gemeente;3 of (2) dit 
relatieve aandeel in verhouding tot het nationale equivalent ervan (de locatie-
quotiënt).4 In deze studie gaan we uit van de eerste indicator en meten we het 
relatieve aandeel werkgelegenheid in de sector in het gemeentelijke en regiona
le totaal om individuele sectorspecialisaties aan te geven.5 We meten clustering 
dus op basis van het aandeel werkgelegenheid en níet op basis van het aandeel 
vestigingen. Dit strookt niet geheel met het gebruik in de literatuur om clusters 
te definiëren als een ruimtelijke concentratie van meerdere vestigingen die actief 
zijn in dezelfde sector (Brenner 2004). Toch hebben we om twee redenen 
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1. In feite kiezen we dus voor een 

definitie van clustering waarmee we 

de mate van ruimtelijke concentratie 

van sectoren meten zonder daarbij 

de daadwerkelijke interacties tussen 

deze bedrijven te meten. Volgens  

de besproken theoretische perspec-

tieven kunnen bedrijven binnen 

clusters profiteren van zowel goed-

ontwikkelde horizontale relaties 

tussen bedrijven actief in dezelfde 

sector als verticale relaties tussen 

klanten en toeleveranciers. Een 

goede indicator voor die verticale 

relaties zouden input- en output-

relaties zijn. Deze zijn echter niet  

op een gedetailleerd sectoraal en 

ruimtelijk schaalniveau beschikbaar. 

Echter, als er sprake is van voor-

delen door verticale en horizontale 

relaties, dan zullen deze zich beide 

uiten in een verhoogde groei van  

de sector zelf in de regio’s waar de 

sector is geconcentreerd.

2. Uitgebreide overzichten van  

statistische concentratiematen en 

hun voor- en nadelen zijn te vinden 

in Cantner en Graf (2004), cbs 

(�972), Gorter (2005), en Maurel  

en Sédillot (�999).

3. Onder andere toegepast in 

Braunerhjelm en Carlsson (�999), 

Brenner (2004), Isaksen (�996), 

Paniccia (2006) en Sforzi (�990).

4. Onder andere toegepast in Feld-

man en Audretsch (�999), Glaeser 

e.a. (�992) en Henderson (2003).

5. De analyses zijn ook gedaan met 

het locatiequotiënt als indicator. 

Door de zeer hoge correlatie  

(>0.92 voor alle gebruikte secto-

ren) wijken deze nauwelijks af  

van de gepresenteerde analyses.
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verder van belang een onderscheid te maken tussen persoonlijke en zakelijke 
diensten. De zakelijke dienstverlening is sterk gegroeid vanwege het toege-
nomen gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict) en het 
gebruik van kennis in de moderne economie (Drennan 2002). Hierdoor heeft 
een snelle groei plaatsgevonden van de zogenoemde kennisdiensten (zakelijke 
en financiële diensten); volgens Drennan (2002) is de hieraan gekoppelde 
informatiesector in de Verenigde Staten ongeveer net zo groot als de goederen-
productiesector. Ook de persoonlijke en op consumenten gerichte diensten  
zijn door de jaren heen sterk gegroeid (Glaeser e.a. 200�), maar in absolute  
termen zijn deze nog steeds ondergeschikt aan de diensten in de industriële, 
zakelijke en distributiesector (Van der Laan e.a. 2006).

Op basis van deze ontwikkelingen maken we in deze studie een onderscheid 
naar vijf hoofdsectoren. We leggen daarbij het accent op de stuwende werk-
gelegenheid, dat wil zeggen de sectoren die niet bevolkingsvolgend of grond-
gebonden zijn. De ruimtelijke concentratie van de niet-stuwende werkgelegen-
heid is namelijk gebaseerd op de spreiding van de bevolking over Nederland,  
en hoewel deze spreiding vaak samenhangt met regionale verschillen in de 
vraag (en daarmee urbanisatievoordelen belangrijk zijn), zijn deze sectoren 
minder gevoelig voor de mogelijke voordelen van ‘Porter-clustering’. Bedrijven 
in de stuwende activiteiten hebben een veel vrijere locatiekeuze, wat kan leiden 
tot economische voordelen in de vorm van lokalisatievoordelen en Jacobs-
externaliteiten (vergelijk Louter �992; Van Oort 2004). Wat betreft de diensten-
sector focussen we daarom op de kennisdiensten en niet op de gehele dienst-
verlenende sector. In relatie met de opkomst van de kenniseconomie, splitsen 
we daarnaast de industriesector op in drie categorieën, afhankelijk van het 
gebruik van de voornaamste productiefactoren: de arbeidsintensieve industrie 
(met arbeid als belangrijkste inputfactor), de kapitaalintensieve industrie (met 
de kapitaalgoederenvoorraad [het machineapparaat] als voornaamste factor) 
en de kennisintensieve industrie (waar de investering in technologische kennis 
[r&d] de belangrijkste productiefactor is). De vijfde hoofdsector die we onder-
scheiden is transport en distributie. Nader omschreven gaat het in de hoofd-
sectoren om de volgende subsectoren, waarvan de afbakening is gebaseerd op 
de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) gehanteerde Standaard-
bedrijfsindeling (sbi) uit �993 (zie bijlage 2 voor de sbi-codes van de diverse 
sectoren):

• Arbeidsintensieve industrie: textiel-, kleding-, leer-, hout- en metaal-
producten, meubels, recycling.

• Kapitaalintensieve industrie: voedings- en genotmiddelen, tabak, papier, 
rubber en kunststof, glas-, aardewerk-, cement-, kalk- en gipsproducten.

• Kennisintensieve industrie: aardolie- en steenkoolverwerking, chemische 
producten, metalen primaire vorm, machines en apparaten, elektrische en 
optische apparaten en instrumenten, transportmiddelen.

• Transport en distributie: handel in auto’s, groothandel, vervoer over land, 
water en lucht, dienstverlening voor vervoer.
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Figuur 5. Het aandeel van de landbouw, industrie, handel� en diensten2 in de werkgelegenheid, 

�960 en 2004. Bron: Knippenberg en De Pater (2002); bewerking rpb
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• Kennisdiensten: uitgeverijen, post- en telecommunicatie, financiële 
instellingen, verzekeringswezen, pensioenfondsen, verhuur en handel  
in onroerend goed, verhuur van transportmiddelen, computerservice en 
informatietechnologie, speur- en ontwikkelingswerk, overige zakelijke 
diensten (advocaten, advies en organisatie, architecten, reclame, reiniging 
enzovoort).

Kijken we naar de groei in werkgelegenheid en productiviteit van deze hoofd-
sectoren, dan zien we grote verschillen in ontwikkeling tussen �996 en 2005  
(zie figuur 6 en 7).6 Het aantal banen in de Nederlandse economie is in die  
periode tot 2002 toegenomen. Daarna was er door de conjuncturele neergang 
geen sprake meer van groei. Uit figuur 6 komt naar voren dat de werkgelegen-
heidsgroei vooral is bewerkstelligd door de kennisdiensten. Deze sector kreeg 
echter ook in Nederland behoorlijke klappen toen de ‘internetbel’ rond de 
eeuwwisseling barstte. De transport- en distributiesector ontwikkelde zich vrij-
wel conform de nationale trend, met groei in de jaren negentig en daarna een 
afvlakking van de groei. In de industrie nam het aantal banen af; deze ontwikke-
ling heeft zich echter al sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw ingezet.

Wanneer het ontwikkelingspatroon van banen wordt vergeleken met dat  
van de arbeidsproductiviteit (figuur 7), dan valt op dat de toegevoegde waarde  
per baan (productiviteit) zich over de hele periode tussen �996 en 2005 positief 
heeft ontwikkeld. Enerzijds kan dit te maken hebben met besparingen in  
personeelskosten; minder banen bij dezelfde output betekent immers pro-
ductiviteitswinst. Anderzijds kan een groei in toegevoegde waarde per baan 
oplopen met de groei van het aantal banen; van elke nieuwe baan wordt  
immers verwacht dat deze een toegevoegde waarde creëert. Figuur 7 laat zien 
dat de kennisdiensten, die snel groeien in aantal banen, ook snel groeien in  
productiviteit. De transport- en distributiesector kent de sterkste en meest  
stabiele ontwikkeling in productiviteit. De kennisintensieve industrie vertoont 
meer schommelingen: juist in de periode van conjuncturele neergang (na 
2002), nam de productiviteit in deze sector toe. De economische groei, zowel  
in werkgelegenheid als productiviteit) verschilt dus sterk per sector.
 We meten de mate van clustering van deze vijf hoofdsectoren met hulp  
van twee verschillende indicatoren: een geaggregeerde specialisatiemaat en  
een specialisatiemaat voor elke hoofdsector. De mate van clustering van de 
hoofdsectoren wordt via deze maten ook op de kaart gezet.

Geaggregeerde specialisatiemaat over de vijf hoofdsectoren
Om inzicht te krijgen in regionale verschillen in clustering hebben we een  
geaggregeerde indicator van specialisatie ontwikkeld. Deze indicator maakt  
het mogelijk om de specialisatie van de totale regionale economie te meten,  
in plaats van alleen de mate van specialisatie in één sector zoals specialisatie-
maten meestal doen. In hoofdstuk 5 zal met behulp van deze indicator een  
eerste inzicht worden gegeven in het mogelijke effect van clustering, waarna 
vervolgens wordt getoetst hoe specialisatie in specifieke sectoren samenhangt
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Figuur 6. De nationale ontwikkeling van het aantal banen in de vijf hoofdsectoren, �996-2005. 

Bron: cbs (2005)

Figuur 7. De nationale ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de vijf hoofdsectoren, �996-

2005. Bron: cbs (2005)
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 met economische groei. Geaggregeerde specialisatie meet de afwijking van  
de regionale sectorstructuur (over de vijf hoofdsectoren) ten opzichte van de  
nationale sectorstructuur (Hoen & Oosterhaven 2006). De formule van deze 
maat is als volgt:

Geaggregeerde specialisatie = �2 ∑ j|(X j
A|X A)(X J

REF| X REF)|

X j
A  staat daarbij voor de werkgelegenheid in sector j in regio a ten opzichte  

van de totale werkgelegenheid in die regio (X A). X J
REFmeet het aandeel werk-

gelegenheid van sector j in heel Nederland en dat aandeel wordt afgezet tegen 
de totale werkgelegenheid in het land. Door vervolgens het regionale aandeel 
werkgelegenheid in sector j van dat van het Nederlandse gemiddelde af te  
trekken, wordt de mate van afwijking verkregen van het aandeel van sector j in 
regio a ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde. De absolute afwijkingen 
van de sectoren worden opgeteld en gedeeld door een half om ervoor te zorgen 
dat de index een waarde tussen de 0 en � heeft. De geaggregeerde specialisatie-
maat wordt in deze studie dus gemeten als de som van de absolute afwijkingen 
in werkgelegenheidsaandelen, verdeeld over de vijf sectoren in �996. Dit houdt 
in dat een regio met een sectorstructuur gelijk aan die van Nederland een afwij-
king van 0 scoort. Hoe hoger de geaggregeerde specialisatie, hoe meer de  
regionale sectorstructuur van de Nederlandse afwijkt. We gaan uit van de mate 
van geaggregeerde specialisatie voor het jaar �996, omdat we vervolgens het 
effect gaan meten op de groei tussen �996 en 2004. Verondersteld wordt dat de 
werkgelegenheid en productiviteit in die periode vooral zijn toegenomen in  
die gebieden waar de mate van specialisatie in �996 hoog was. Figuur 8 geeft  
de regionale verschillen weer in geaggregeerde specialisatie per gemeente in 
�996. Vooral de gemeenten buiten de Randstad kennen een sectorstructuur  
die afwijkt van de nationale verdeling over de hoofdsectoren. Deze gemeenten 
hebben een lager aandeel werkzame personen in de diensten en zijn meer 
gespecialiseerd in industriële activiteiten. De gemeenten in het westen van 
Nederland kennen een minder gespecialiseerde sectorstructuur, die sterker op 
het Nederlandse gemiddelde lijkt.

De clustering van de vijf hoofdsectoren
De geaggregeerde specialisatie van een regio geeft alleen globaal inzicht in  
de mate van specialisatie van de totale regionale economie. Omdat daarmee 
niet duidelijk is welke van de hoofdsectoren het meest bijdraagt aan de van  
het Nederlandse gemiddelde afwijkende score, meten we de mate van regio-
nale specialisatie in elk van de hoofdsectoren ook via het aandeel werkzame 
personen in die sector binnen de totale werkgelegenheid in een regio. In deze 
paragraaf analyseren we in hoeverre de hoofdsectoren zich in bepaalde regio’s 
in Nederland concentreren.7 Hiervoor gebruiken we de recent ontwikkelde 
Exploratory Spatial Data Analysis-methode (esda), waarmee kan worden 
bepaald in hoeverre de ruimtelijke concentratie van werkgelegenheid in secto-
ren significant clustert in gemeenten of in meerdere bij elkaar gelegen gemeen-
ten in Nederland.
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Figuur 8. Geaggregeerde specialisatie in de vijf hoofdsectoren, �996. Bron: cbs (2004);  

lisa (2004); bewerking rpb
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Noordelijk Twente (Ommen-Twenterand). Brabant, Gelderland en Overijssel 
kennen daarmee een aaneengesloten clustering van gemeenten met een hoog 
aandeel arbeidsintensieve industrie. Tussen �996 en 2004 is dit patroon verder 
versterkt: de Randstad telt dan nog meer aangrenzende gemeenten met een 
laag aandeel werkgelegenheid in de arbeidsintensieve industrie, terwijl de drie 
clusters juist verder zijn uitgebreid.
 Het ruimtelijk patroon van de kapitaalintensieve industrie (figuur �0) lijkt  
sterk op dat van de arbeidsintensieve industrie. Ook hier zijn de gebieden  
buiten de Randstad sterker gespecialiseerd in de kapitaalintensieve industrie, 
hoewel er wel enkele hotspots van deze sector in de Randstad zijn, zoals in 
Zoeterwoude (Heineken). De regio langs de grens van Noord-Gelderland met 
Overijssel (rond Epe) kenmerkt zich door clustering van kapitaalintensieve 
bedrijvigheid. In 2004 zien we ook een significante clustering van deze sector in 
Noord-Limburg en West-Brabant. Net als bij de arbeidsintensieve industrie, 
geldt dat het aaneengesloten gebied met een gering aandeel werkgelegenheid 
in de kapitaalintensieve industrie in de Randstad zich verder heeft uitgebreid.
 De kennisintensieve industrie (figuur ��) is gelijkmatiger over Nederland  
verdeeld, maar ook minder geclusterd over gemeenten. Hoewel er in 2004 wel 
wat meer significante hotspots zijn ontstaan, blijft het patroon van deze sector 
sterk gefragmenteerd, samenhangend met de aanwezigheid van enkele grote 
bedrijven of instituten. Zo zien we concentraties van kennisintensieve industrie 
rond Eindhoven (Philips en tu Eindhoven), Sittard-Geleen (dsm), Terneuzen 
(Dow Chemical) en Dordrecht (DuPont).
 De specialisatie in transport en distributie (figuur �2) is juist zeer sterk gecon-
centreerd in de Randstad, in een patroon van clustering van gemeenten rond  
de mainports (de Rotterdamse haven, Schiphol). Significant hoge concentraties 
van specialisatie in deze sector zien we ten zuiden van Amsterdam rond 
Haarlemmermeer (en via Amstelveen naar Woerden), rond Rotterdam via de 
Drechtsteden richting Dordrecht, en ten zuiden van Utrecht langs de a2 
(Nieuwegein-Zaltbommel). De periferie kent in het algemeen weinig specia-
lisaties in transport en distributie, uitgezonderd enkele solitaire gemeenten  
aan de A�2 nabij Duitsland en in Friesland. Dit is een vrij stabiel patroon, dat ook 
in 2004 nog duidelijk te herkennen is.
 De kennisdiensten tot slot, clusteren zich in stedelijke gemeenten, en meer 
aaneengesloten regionaal in de Randstad (figuur �3). Van de vier regio’s waar  
de clustering in deze sector het grootst is, is de noordvleugel van de Randstad 
(de grootstedelijke regio die Amsterdam en Utrecht verbindt) de belangrijkste; 
dit gold in �996 ook al voor zowel de steden als de suburbane gebieden, maar  
in 2004 is deze concentratie over nog meer gemeenten in de noordvleugel 
gespreid. Ten tweede is er een clustering rond Den Haag zichtbaar, en ook de 
regio’s Eindhoven en Arnhem scoren hoog op de kennisdiensten. In het alge-
meen geldt buiten de Randstad, zowel in �996 als in 2004, dat deze sector  
verbonden is aan een stedelijk patroon van middelgrote steden; voorbeelden 
hiervan zijn Leeuwarden, Groningen, Zwolle en Deventer.

esda is een techniek om ruimtelijke autocorrelatie (ruimtelijke nabijheid)  
tot uitdrukking te laten komen (Anselin �988; Le Gallo & Ertur 2003; Guillain 
e.a. 2006). Hiermee kan clustering door aangrenzendheid in beeld worden 
gebracht, waarbij positieve ruimtelijke autocorrelatie optreedt wanneer hoge  
of lage waarden (in ons geval van een gemeentelijk aandeel van een sector in 
het totaal) de neiging hebben zich in de ruimte te concentreren oftewel te  
clusteren. Negatieve ruimtelijke autocorrelatie treedt daarentegen op wanneer 
naburige locaties sterk verschillende (hoge en lage) waarden laten zien. De 
ruimtelijke autocorrelatie wordt bepaald met behulp van de Moran I-statistiek.8 
De individuele gemeentelijke waarden van de Moran-statistiek kunnen voor 
alle gemeenten afzonderlijk in een kaartbeeld (de zogenoemde Moran-scatter-
kaart) worden weergegeven. De figuren 9 tot en met �39 geven op deze wijze 
het ruimtelijk beeld weer van de relatieve specialisaties (aandelen) in werk-
gelegenheid in de vijf hoofdsectoren in Nederlandse gemeenten in �996 en 
2004. De gemeenten in Nederland worden in vier typen weergegeven:

� hh: gemeenten met een relatief groot aandeel werkgelegenheid in een 
bepaalde hoofdsector, en die bovendien worden omgeven door 
gemeenten met eveneens een groot werkgelegenheidsaandeel in die 
sector.

2 ll: gemeenten met een relatief gering aandeel werkgelegenheid in een 
bepaalde hoofdsector, en die bovendien worden omgeven door 
gemeenten met eveneens een gering werkgelegenheidsaandeel in die 
sector.

3 lh: gemeenten een relatief gering aandeel werkgelegenheid in een 
bepaalde hoofdsector, maar die worden omgeven door gemeenten met 
een groot werkgelegenheidsaandeel in die sector.

4 hl: gemeenten met een relatief groot aandeel werkgelegenheid in een 
bepaalde hoofdsector, maar die worden omgeven door gemeenten met 
een gering werkgelegenheidsaandeel in die sector.

Op deze maat van clustering over gemeenten heen is per waarneming  
een significantietoets mogelijk.9 In de figuren 9 tot en met �3 zijn significante 
gemeentelijke clusteringwaarden omkaderd weergegeven.

Uit figuur 9 blijkt dat de relatieve specialisaties van de arbeidsintensieve industrie 
zich overwegend buiten de Randstad bevinden: de Randstad scoort in het  
algemeen laag, terwijl een zuidoostelijke band in Nederland aaneengesloten 
gemeenten met elkaar verbindt die zijn gespecialiseerd in arbeidsintensieve 
industrie. Nader gespecificeerd zijn er drie ruimtelijke clusters zichtbaar van 
arbeidsintensieve industrie die significant hoger scoren op het aandeel arbeids-
intensieve werkgelegenheid. De eerste is gelegen in de regio Eindhoven  
(echter zonder de stad zelf), met een noordwestelijke uitwaaiering in Brabant 
(de regio ten noorden van Tilburg en van Helmond tot Boxtel); de tweede in  
de Achterhoek (Genderingen-Eibergen); en de derde in de regio 

Clustering in Nederland op de kaart

8. Met deze statistische maat  

wordt een afstandenmatrix (w)  

tussen gemeenten gebruikt om  

de mate van ruimtelijke clustering 

van de sectorale specialisaties  

tussen gemeenten te bepalen. In de 

analyses wordt een enkelvoudige 

inversedistance-matrix gebruikt. 

Toetsen met hogere ordematrices 

leverden geen betere resultaten op; 

de precieze kenmerken van deze 

statistiek zijn na te lezen in Van Oort 

(2004).

9. De zogenoemde local indicator  

of statistical association; zie Anselin 

(�995) en Guillain e.a. (2006) voor 

de afleiding van deze significantie-

maat.



Figuur 10. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in de kapitaalintensieve  

industrie in gemeenten, �996 en 2004. Bron: lisa (2004); bewerking rpb
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Figuur 9. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in de arbeidsintensieve  

industrie in gemeenten, �996 en 2004. Bron: lisa (2004); bewerking rpb
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Figuur 11. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in de kennisintensieve  

industrie in gemeenten, �996 en 2004. Bron: lisa (2004); bewerking rpb

 Significant Hoog-hoog Hoog-laag Laag-hoog Laag-laag

Figuur12. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in transport en distributie in  

gemeenten, �996 en 2004. Bron: lisa (2004); bewerking rpb
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Sleutelgebieden

In navolging van de suggesties van het Innovatieplatform heeft de nationale 
overheid een aantal zogenoemde sleutelgebieden aangewezen: economische 
sectoren waarin Nederland op combinaties van bedrijvigheid excelleert, en die 
ter versterking van de internationale concurrentiekracht van Nederland verder 
worden gestimuleerd. Daarbij wordt gefocust op die sectoren waar Nederland 
zowel wat betreft kennis als bedrijvigheid een uitstekende positie inneemt, met 
als achterliggend idee dat juist deze sectoren de meeste economische groei-
potentie kennen en daarmee het meest kansrijk zijn (Innovatieplatform 2004). 
De door het Innovatieplatform voorgestelde (potentiële) sleutelgebieden zijn 
vervolgens door het ministerie van Economische Zaken (ez) geadapteerd en 
ingebed in het beleid (Ministerie van ez 2005). Daarbij is rekening gehouden 
met de in de vorige paragraaf geschetste transities in de economie, door naast 
industriële sectoren ook dienstengerelateerde activiteiten als kansrijk te benoe-
men. Daarnaast is kennisintensiteit een belangrijk onderscheidend criterium, 
maar zijn ook meer traditionele Nederlandse sterkten het uitgangspunt. 
Specifiek gaat het om de volgende sectoren:

• Sleutelgebieden: food & flowers, hightechsystemen en -materialen, water, 
creatieve industrie, chemie, pensioenen en sociale verzekeringen.

• Potentiële sleutelgebieden (en innovatieassen): The Hague: Residence of 
Peace and Justice, logistiek, life sciences en gezondheid, duurzame 
energiehuishouding, ict (Innovatieplatform 2004, 2006; Ministerie van  
ez 2005).

Hoewel de term ‘sleutelgebieden’ anders doet vermoeden, zijn de aangewezen 
sectoren niet per definitie ruimtelijk gedefinieerd. Toch gaat van de beschrijving 
door het ministerie van ez en het Innovatieplatform wel een ruimtelijke veron-
derstelling uit, omdat de sleutelgebiedenaanpak wordt gezien als een zaak  
van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en andere spelers 
in de regio. Volgens het Innovatieplatform ligt het initiatief ook bij de regio: 
‘Dáár moet het gebeuren. Daar moeten de ambities worden geformuleerd,  
de afspraken gemaakt en de resultaten geboekt. Het Innovatieplatform doet 
daarom een groot beroep op mensen, bedrijven en organisaties in de regio’s’ 
(Innovatieplatform 2005: 5).
 Ook in de beleidsnota Pieken in de Delta (Ministerie van ez 2004b), waarin 
gebiedsgerichte ontwikkelingsprogramma’s worden benoemd, vertonen de 
genoemde regionale sterkten veel overeenkomsten met de sleutelgebieden.  
De regionale uitwerking van Pieken in de Delta in innovatieprogramma’s bevat 
vele verwijzingen naar de nationaal benoemde sleutelgebieden (Ministerie  
van ez 2006f). Ter illustratie geven we hier de regionale speerpunten (clusters) 
weer in de uitwerkingen van de programmacommissies van Pieken in de Delta:

• ZuidwestNederland: maintenance-cluster (technische systemen ten 
behoeve van levensonderhoud), productie en toepassing van bio-
energiebronnen, logistieke dienstverlening, toerisme.

Figuur 13. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in kennisdiensten in  

gemeenten, �996 en 2004. Bron: lisa (2004); bewerking rpb
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• Speur en ontwikkelingswerk in de biotechnologie: speur en ontwikkelings-
werk gericht op landbouw- en visserij, medische en farmacologische 
activiteiten.

• Food & flowers/tuinbouw (hierna samen tuinbouw genoemd):  
tuinbouw, dienstverlening voor akker- en tuinbouw, groothandel in 
bloemen, planten, groenten en fruit, veilingen van landbouw- en 
tuinbouwproducten, vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken.

Overigens overlappen enkele sleutelgebieden elkaar deels; zo maakt het  
speur- en ontwikkelingswerk in de biotechnologie deel uit van de hightech-
sector, en zijn de ict en creatieve industrie onderdeel van de zeer brede sector 
financiële en zakelijke diensten.

De clustering van de acht sleutelgebieden
Zoals ook bij de hoofdsectoren zetten we de acht sleutelgebieden op de kaart 
en toetsen we in hoeverre er sprake is van significante ruimtelijke concentratie 
binnen en over aangrenzende gemeenten (regio’s). Ook voor de sleutelgebie-
den geldt dat we de specialisatie in deze activiteiten meten als werkgelegen-
heidsaandeel in de totale economie van een regio (gemeente). De figuren �4-2� 
tonen de ruimtelijke patronen in �996 en 2004, weergegeven met hulp van de 
esda-methode.
 Een aantal regio’s is sterk in hightech gespecialiseerd (figuur �4). Vooral de 
regio Eindhoven (onder andere Eindhoven, Best en Veldhoven) springt er hier 
uit; deze regio is in het nationale beleid niet zonder reden als brainport van 
Nederland gedefinieerd, omdat de concentratie van hightechbedrijvigheid  
hier voor een belangrijk deel samenkomt. Er zijn echter ook enkele andere 
regio’s met een specialisme in deze sector. Zo laat Twente (Almelo en Hengelo) 
concentraties van hightechbedrijvigheid zien, maar hebben ook Delft, 
Wageningen, Nijmegen, Zijpe, Oss, Venlo en Sittard-Geleen een sterk high-
techprofiel (zie ook Raspe e.a. 2004).
 De specialisaties in logistiek (figuur �5) zijn zichtbaar in een clustering  
van aaneengesloten gemeenten rond de haven van Rotterdam, met een uit-
waaiering vanuit Rotterdam naar het midden van Nederland. Daarnaast is  
ook Zeeland relatief sterk in deze sector gespecialiseerd.
 Het patroon van de chemische industrie (figuur �6) kent weinig aaneen-
gesloten regio’s en is als het ware als een schot hagel over Nederland verdeeld. 
In het oog springen de chemische specialisaties (hotspots) in Sassenheim, 
Delfzijl, Terneuzen, Naarden, Sittard-Geleen, Oss, Emmen en Moerdijk.  
Veelal zijn in deze gemeenten grote bedrijven of instellingen in de chemische 
industrie gelegen (Heijs & Schmitz 200�). Vooral de concentratie van chemi-
sche industrie in Terneuzen is dominant. De aanwezigheid van Dow Chemical 
en Cerestar en kleinere chemische bedrijven bepalen sterk het profiel.
 De ict is vooral in de noordvleugel van de Randstad geconcentreerd, waar 
een aaneengesloten patroon van gemeenten rond Amsterdam en Utrecht zicht-
baar is (figuur �7). Deze specialisatie heeft zich in de periode tussen �996 en 
2004 versterkt, maar zoals de kaart voor 2004 laat zien, lijkt deze sector zich ook 

• ZuidoostNederland: toptechnologie (r&d), hightechsystemen en  
-materialen, food & nutrition, life sciences & medische technologie, 
creatieve industrie, ict, value added services.

• OostNederland: Food & Nutrition Delta (Wageningen) als het ankerpunt 
binnen het sleutelgebied flowers & food.

• Zuidvleugel Randstad: haven- en industriecomplex, (glas)tuinbouw, 
internationaal recht, life & health sciences.

• Noordvleugel Randstad: creatieve industrie, ict, nieuwe media, life 
sciences en medisch cluster, handel en logistiek, zakelijke diensten, 
toerisme, congressen (Ministerie van ez 2006a,b,c,d,e).

Naast het Innovatieplatform en het ministerie van ez richt ook het ministerie  
van vrom zich op het versterken van de internationale concurrentiekracht via 
het aanwijzen van specifieke sectoren, in dit geval expliciet vanuit een ruimte-
lijke optiek. In opdracht van vrom heeft Buck Consultants International (bci 
2005) voor Nederland clusters gedefinieerd, die via de uitwerking van de Nota 
Ruimte de kracht van de Nederlandse economie moeten versterken. Het gaat 
hierbij om de volgende clusters: logistieke dienstverlening, tuinbouw, (petro) 
chemische industrie, zakelijke en financiële dienstverlening, creatieve sector, 
toerisme en non-profit (bci 2005).

Zoals eerder gezegd, richten we ons in deze studie alleen op de stuwende  
activiteiten. Dit betekent dat we niet alle aangewezen sleutelgebieden en hun 
relatie met economische groei zullen onderzoeken. De geselecteerde acht  
sleutelgebieden�0 en de erbij horende cbs-sectoren op basis waarvan we deze 
sleutelgebieden meten (zie bijlage 2 voor de sbi-codes) zijn de volgende:

• Hightech: vervaardiging van hightechproducten als machines en 
apparaten, computers, elektrische componenten, vlieg- en ruimtevaart, 
(technisch) speur- en ontwikkelingswerk, farmacie.

• Logistiek: vervoer over land, water en lucht, dienstverlening voor het 
vervoer, postdiensten.

• Chemie: aardolie- en steenkoolverwerkende industrie, bewerking van 
splijt- en kweekstoffen en gerelateerde dienstverlening, vervaardiging van 
chemische producten, vervaardiging van producten van rubber en 
kunststof.

• ict: vervaardiging van computers en kantoormachines, telecommunicatie, 
hardwareconsultancy, ontwikkelen, produceren en consultancy van 
software, computercentra en data-entry, automatiseringsdiensten, 
enzovoort.

• Creatieve industrie: uitgeverijen, architecten, reclame, interieur- en mode-
ontwerp, film en video, podiumkunsten, amusement, kunst, musea.

• Financiële en zakelijke diensten: telecommunicatie, financiële instellingen, 
verzekeringswezen en pensioenfondsen, financiële beurzen, verhuur  
en handel onroerend goed, verhuur transportmiddelen en machines, 
computerservice en informatietechnologie, speur- en ontwikkelingswerk, 
advocaten, rechtsbijstand, advieskantoren, onderzoeksbureaus.
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wat verder in oostelijke richting te verspreiden. Daarnaast zijn ook Den Haag  
en Eindhoven sterk gespecialiseerd in ict (zie ook Van Oort e.a. 2002). In het 
algemeen zijn de concentraties van ict-specialisaties te verbinden aan een 
patroon van stedelijkheid, waarbij grote steden (en hun suburbane gebieden) 
en middelgrote steden – bijvoorbeeld Delft en Nijmegen – relatief veel ict-
bedrijvigheid kennen en ook de Randstad als geheel hierin een sterk profiel 
heeft.
 Ook de creatieve industrie is nadrukkelijk aan de noordvleugel van de  
Randstad verbonden, in het bijzonder aan de as Amsterdam-Utrecht (figuur �8). 
Beide steden en ook hun omliggende randgemeenten, zoals Haarlem, 
Amstelveen, Baarn, Laren en Houten, kennen relatief veel creatieve industrie; 
Hilversum is de sterkst gespecialiseerde gemeente. Net als de ict-sector, heeft 
ook deze sector zich in 2004 nog verder verspreid over gemeenten in de noord-
vleugel; daarbuiten komen ook steden als Deventer en Groningen naar voren.
De ict en creatieve industrie vormen een belangrijk onderdeel van de bredere 
financiële en zakelijke diensten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ict-
gevoelige en ‘creatieve regio’s’ ook als hotspots van de financiële en zakelijke 
diensten naar voren komen (figuur �9).
 Bij het speur en ontwikkelingswerk in de biotechnologie (figuur 20) kennen 
vooral Wageningen, Leiden, De Bilt en Eindhoven een relatief sterke speciali-
satie. Hotspots in deze sector zien we ook in Zijpe, Noordwijk, Delft, Ede  
en Apeldoorn. Aaneengesloten (significant hoge) clusters zijn vooral rond 
Wageningen en De Bilt (knmi en rivm) gelegen, maar ook Flevoland komt 
hier naar voren. Voor de biotechnologie geldt overigens dat dit een relatief 
jonge sector is en slechts enkele honderden vestigingen telt. Hierdoor is het 
ruimtelijk patroon vrij sterk aan verandering onderhevig en zijn er relatief  
veel verschillen tussen de situatie in �996 en 2004.
 Tot slot is de tuinbouw (figuur 2�) geconcentreerd in en nabij de grote kassen-
complexen en veilingen in Bleiswijk, Aalsmeer, Rijnsburg, Westland, Boskoop, 
Venhuizen en Midden-Delfland. We zien concentraties van aaneengesloten 
gemeenten in deze sector in de kop van Noord-Holland, in het Groene Hart en 
in Noord-Limburg. Het Westland is als solitaire hotspot duidelijk in het patroon 
te herkennen.

Figuur14. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in de hightech in gemeenten.  

�996 en 2004. Bron: lisa (2004); bewerking rpb
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Figuur 15. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in de logistiek in gemeenten,  

�996 en 2004. Bron: lisa (2004); bewerking rpb
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Figuur 16. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in de chemie in gemeenten,  

�996 en 2004. Bron: lisa (2004); bewerking rpb
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Figuur 17. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in de ict in gemeenten,  

�996 en 2004. Bron: lisa (2004); bewerking rpb
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Figuur 18. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in de creatieve industrie in  

gemeenten, �996 en 2004. Bron: lisa (2004); bewerking rpb
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Figuur 19. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in de financiële en zakelijke  

diensten in gemeenten, �996 en 2004. Bron: lisa (2004); bewerking rpb
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Figuur 20. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in speur- en ontwikkelings-

werk in de biotechnologie in gemeenten, �996 en 2004. Bron: lisa (2004); bewerking rpb
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Figuur 21. Moran-scatterkaart van het werkgelegenheidsaandeel in tuinbouw in gemeenten,  

�996 en 2004. Bron: lei (2005); lisa (2004); bewerking rpb
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Samenvatting

In dit hoofdstuk onderzochten we in hoeverre er in Nederland sprake is van 
regionale clustering van sectoren. De mate van clustering – hier gedefinieerd  
als de ruimtelijke concentratie van sectoren – hebben we geanalyseerd voor  
dertien stuwende sectoren waarvan kan worden verwacht dat ze profiteren van 
lokalisatievoordelen. Daarbij gaat het om vijf hoofdsectoren die grotendeels  
de Nederlandse economie afdekken, maar wel heel verschillende locatie-eisen 
stellen: arbeidsintensieve, kapitaalintensieve en kennisintensieve industrie, 
transport en distributie en kennisdiensten. Daarnaast gaat het om acht sectoren 
(‘sleutelgebieden’) die beleidsmakers hebben aangewezen als belangrijke 
groeisectoren voor de Nederlandse economie: hightech, logistiek, chemie, ict, 
creatieve industrie, financiële en zakelijke diensten, speur- en ontwikkelings-
werk in de biotechnologie en tuinbouw. We hebben de clustering van deze  
sectoren gemeten op basis van het aandeel werkgelegenheid van de sectoren  
in gemeenten. Omdat enkele van deze sectoren elkaar (deels) overlappen,  
hebben we het effect van clustering getoetst op de regionaaleconomische groei 
per sector.
 Uit onze analyses blijkt dat deze dertien sectoren zich in verschillende  
regio’s van Nederland concentreren. Van de hoofdsectoren hebben de arbeids-
intensieve en kapitaalintensieve industrie een sterk vergelijkbaar ruimtelijk 
patroon, waarbij vooral aaneengesloten gemeenten buiten de Randstad in deze 
sectoren zijn gespecialiseerd. De kennisintensieve industrie is minder sterk 
geconcentreerd; het ruimtelijk patroon van deze sector bestaat meer uit hot-
spots verspreid over Nederland. Zowel de transport- en distributiesector als  
de kennisdiensten zijn vrij sterk ruimtelijk geconcentreerd. De eerstgenoemde 
sector concentreert zich overwegend rondom de mainports (de haven van 
Rotterdam en Schiphol), terwijl de kennisdiensten sterk zijn geconcentreerd in 
de noordvleugel van de Randstad.
 De acht geselecteerde sleutelgebieden kennen eveneens een significante 
mate van fysieke clustering van werkgelegenheid in gemeenten, afwijkend van 
het nationale gemiddelde. De ict, financiële en zakelijke diensten en logistiek 
blijken de grootste aaneengesloten regionale dimensie te kennen. Andere  
sleutelgebieden concentreren zich in enkele ‘hotspotgemeenten’, zonder veel 
agglomererende werking in de omgeving; een agglomererende regionale uit-
straling die wel wordt verondersteld in Porters clustertheorie. Onze analyse  
laat daarmee zien dat de ruimtelijke voetafdruk van clusters niet automatisch op 
een hoger regionaal niveau moet worden verondersteld. Deze nuancering is 
belangrijk voor het nationale en regionale beleid, waarin vaak wordt veronder-
steld dat het relevante schaalniveau voor de clustering van sectoren in 
Nederland regio’s of zelfs landsdelen zijn (zie Ministerie van ez 2004b).
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