
Dat zijn de belangrijkste conclusies van een 
conferentie over de toekomst van het Vlaams-
Nederlandse deltagebied, die op 1 december 
2010 werd gehouden in het Noord-Brabantse 
Hoeven. De bijeenkomst was een initiatief 
van de Antwerpse gouverneur, de Noord-
Brabantse commissaris van de koningin en de 
secretaris-generaal van de Benelux Unie. Zij 
verwelkomden de captains of industry in het 
deltagebied, wetenschappers van relevante 
disciplines en bestuurders van de betrokken 
provincies en gemeenten.
Ook de Nederlandse staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken, de kabinetschef van de 

Bedrijven en overheden willen kansen verzilveren

Aan de slag in de Vlaams-
Nederlandse ‘gouden’ delta!
Wil de Vlaams-Nederlandse Delta met zijn havens de sterke positie op het wereldtoneel 

behouden en versterken, dan is actie geboden. Het gaat om duurzame initiatieven op met 

name de terreinen infrastructuur, logistiek en mobiliteit. De betrokken overheden stellen 

daarom op korte termijn een agenda op. De uitvoering van projecten krijgt vorm in publiek-

private samenwerking, met de ‘probleemeigenaar’ in de leidende rol. Kennisinstellingen 

in beide landen worden nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen. Grenzen zouden deze 

samenwerking niet in de weg mogen staan.  
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Vlaamse minister-president en de Zeeuwse 
commissaris van de koningin spraken het 
gezelschap toe.

Luisteren 
In hun gezamenlijke openingswoord bena druk-
ten commissaris van de koningin Wim van de 
Donk en gouverneur Cathy Berx het belang  
van de verdere ontwikkeling van het Vlaams-
Nederlandse deltagebied. Wim van de Donk:  
‘In het tempo van de wereldeconomie moet deze 
delta mee. Bedrijven zien de urgentie daarvan 
eerder dan de overheden. Wij verkennen graag 
met u of we de belangen van bedrijven, burgers 
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en milieu kunnen omzetten in een gezamenlijke 
agenda voor de lange termijn.’ 
Cathy Berx: ‘We zijn ons ervan bewust dat 
de delta in beide landen kan bijdragen aan 
duurzame welvaart en welzijn. Wij luisteren 
graag naar de havens en andere logistieke 
bedrijven om te horen wat er nodig is voor de 
toekomst en hoe de overheid daar resultaat- en 
oplossingsgericht aan kan bijdragen.’     

Staatssecretaris Ben Knapen nodigde de regio’s 
uit mee te liften op het regeringsbeleid gericht 
op strategische buitenlandse samenwerking, 
te beginnen met de aanpak van knelpunten in 
de grensoverschrijdende samenwerking. ‘De 
grenzen van het deltagebied zijn ooit willekeurig 
getrokken. Toen het nog een rafelgebied, een 
grensgeval was. Maar nu gaat het om een 
centrale plek in de wereldhandel. Dan mogen 
landsgrenzen, verschillende bestuurslagen 
en fiscale stelsels geen belemmeringen zijn 
voor de verdere ontwikkeling. Als we van de 
delta iets willen maken, moeten we het nu echt 
samen doen.’

Toekomst van de delta
Dat de roep om samenwerking meer is dan een 
loze kreet, bleek uit de economische analyse 
van prof. dr. Leo van den Berg, directeur van 
het European Institute for Comparative Urban 
Research (EURICUR) en verbonden aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam.
De regio bestaat uit de twee grote havens van 
de grote steden Antwerpen en Rotterdam, de 
Brabantse stedenrij en de kleinere havens 
Moerdijk, Vlissingen, Terneuzen, Dordrecht, 
Gent en Zeebrugge. Hun economische 
activiteiten vullen elkaar goed aan. Er zijn 
enkele krachtige leader firms gevestigd, 
zoals Shell en BASF. Er is een hoogwaardige 
kennisinfrastructuur en het gebied kent 
fraaie natuurgebieden en landschappen. Daar 
staat tegenover dat de complementaire delen 
onvoldoende samen werken. Het ontbreekt aan 
een grensoverschrijdende visie op het gebied. 
Bovendien staat het leefmilieu onder druk.
Nieuwe uitdagingen liggen er voor de regio 
op het terrein van duurzame ontwikkeling, 
leefbaarheid, de invloed van de HSL, 

De gouverneur van Antwerpen (Cathy Berx ) en de 
commissaris van de koningin in Noord-Brabant, 
Wim van de Donk, openen samen de bijeenkomst.

De Nederlandse staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken, Ben Knapen.
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ontwikkelingen op het terrein van biomassa en 
energie, kennisintensieve logistiek, en zeker 
ook de toenemende goederenstroom, al is de 
omvang daarvan nog onzeker. Daarnaast leiden 
maatschappelijke ontwikkelingen ertoe dat de 
kenniseconomie steeds meer een stedelijke 
economie wordt, die op haar beurt vraagt om 
grotere functionele regio’s. De economische 
crisis vereist dat we meer kwaliteit leveren 
tegen lagere kosten, dus slimmere oplossingen 
moeten zoeken. Uiteindelijk zullen de (haven)
steden de sleutellocaties zijn van onze kennis 
economie en de powerhouses van onze 
regionale en nationale economieën. De steden 
en havens zullen bovendien verder integreren. 
In de wereldwijde concurrentie tussen 
stedelijke regio’s zijn aantrekkelijkheid en 
bereikbaarheid nu al doorslaggevende factoren, 
aldus prof. dr. Leo van den Berg.

Triple helix
Vanwege de geschetste samenhang der 
dingen is samenwerking door de verschillende 
actoren wenselijk. Centraal daarin staat het 
samenspel van de overheid, het bedrijfsleven 
en de kennisinstellingen. Deze triple helix moet 
de voorwaarden scheppen voor de regionale 

kenniseconomie door in samenhang te werken 
aan een sterke kennisinfrastructuur, een 
veelzijdige economische structuur, een goed 
leefmilieu, goede bereikbaarheid, stedelijke 
diversiteit, een sterk imago, een stedelijke 
schaal en het voorkomen van sociale conflicten. 
Economische en sociale veiligheid worden 
nieuwe vestigingsfactoren, terwijl leefmilieu 
en maatschappelijk waarden weer aan belang 
winnen. De belangen van de private en de 
publieke sector naderen elkaar steeds verder. 
Met als perspectief een attractieve, duurzame, 
bereikbare en dus concurrerende stad.  
De Vlaams-Nederlandse Delta heeft de 
juiste schaal om de balans te vinden tussen 
economie, bereikbaarheid en de omgeving. Hier 
zou het moeten lukken. Maar dan moet iemand 
het voortouw nemen. Om vervolgens politiek en 
maatschappelijk draagvlak te creëren en ervoor 
te zorgen dat de ruimtelijke en economische 
voorwaarden worden geformuleerd.

Vanuit eigen kracht 
In een reactie op de economische analyse 
verklaart Eddy Bruyninckx, gedelegeerd 
bestuurder van het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen, warm voorstander te zijn van 

De organisatoren luisteren aandachtig. V.l.n.r. Jan van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux, Wim van 
de Donk en Cathy Berx.
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samenwerking. Maar wat hem betreft geldt 
daarbij als uitgangspunt dat we vasthouden 
aan een ‘multiportuele’ ontwikkeling, 
waarin elke haven zich vanuit eigen kracht 
ontwikkelt zonder een van buitenaf opgelegde 
taakverdeling. ‘Wij willen concurreren. En flink 
ook. Behalve op terreinen waar de samenhang 
er niet beter van wordt.’ Bruyninckx gaf alvast 
wat vragen en suggesties mee waaraan 
samen gewerkt zou kunnen worden. Zoals het 
ontwikkelen van grote clusters in de haven, 
bijvoorbeeld voor de (petrochemische) industrie. 
Of het verder en slimmer ontwikkelen van onze 
logistiek, zodat we meer toegevoegde waarde 
kunnen realiseren. En voor infrastructurele 
projecten. ‘Wanneer die de grens overschrijden 
duren ze vreselijk lang. Wij zouden Europa 
ervan moet overtuigen dat dergelijke projecten 
om eigen procedures vragen en niet door elke 
betrokken natie worden gereguleerd.’

Zet bedrijven aan het stuur
Hans Smits, president-directeur van het 
Havenbedrijf Rotterdam ziet samenwerking al 
beginnen bij het ontwikkelen van een visie op 
het gebied. ‘Het steeds opnieuw schetsen en 
enthousiast uitdragen daarvan is cruciaal.’ Ook 
het bundelen van activiteiten is van belang, niet 
alleen in economische zin, maar eveneens met 
het oog op de modal shift die we uit het oogpunt 

van duurzaamheid moeten realiseren. Klimaat 
en milieu verbinden ons bij het zoeken naar 
oplossingen voor bijvoorbeeld de opslag van 
CO2. En ook het rekeningrijden zouden we aan 
weerskanten van de regio moeten aanpakken. 
Laten we trouwens vooral Duisburg niet 
vergeten, dat zich ontwikkelt als de draaischijf 
tussen West- en Oost-Europa. Waar Bremen 
en Hamburg al om tafel zitten, geldt voor 
Rotterdam en Antwerpen hetzelfde belang.
Al deze kwesties dienen een plek te krijgen op 
een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda met 
een  scherpe prioritering. Partijen committeren 
zich aan het algemene uitgangspunt van 
duurzame groei. Met name voor de realisering 
van de benodigde infrastructuur gaan de 
havenbedrijven en leading firms in de regio 
een publiek-private samenwerking aan 
met de overheid om versnelde uitvoering te 
bewerkstelligen. ‘Professor Van den Berg zei: 
iemand moet het voortouw nemen. Welnu, 
zet ons aan het stuur. Wij zijn degenen die het 
aangaat.’, aldus Hans Smits.     

Bio based economy
Karla Peijs, commissaris van de koningin in 
Zeeland, bekeek de delta vanuit de Zeeuwse 
havens en schetste de gelijkenis met een 
winkelcentrum. Met Antwerpen en Rotterdam 
als supermarkten en de Zeeuwse havens als 

De heren Bruyninckx (haven Antwerpen) en Smits 
(haven Rotterdam) geven hun visie op de Delta.  

De Zeeuwse commissaris van de koningin, Karla Peijs.
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speciaalzaken, gericht op niches in de markt. 
Samen maken ze de delta tot een compleet en 
aantrekkelijk gebied. Als het gaat om duurzame 
ontwikkeling is er veel toekomst voor de bio 
based economy die reststoffen tot grondstoffen 
maakt en derhalve waarde toevoegt. De 
Vlaams-Nederlandse Delta zou zich moeten 
presenteren als dé bio based hotspot waar 
‘agro meets chemistry’.
Een bijzonder punt van aandacht vormen de 
verbindingen van Zeeland naar het achterland. 
Daar doen zich vooral in de waterwegen allerlei 
knelpunten voor, waar Zeeland niet alleen 
verantwoordelijk voor kan worden gesteld. 
‘Laten we daar samen wat aan doen. We 
laten we ons toch niet de kans ontgaan om 
straks het Île de France vanuit het noorden te 
bevoorraden?’  

Lopende initiatieven
In een korte discussie met de zaal kwamen 
enkele initiatieven naar voren, die al nieuwe 
perspectieven ontwikkelen. Zoals het Dutch 
Institute World Class Maintenance, feitelijk 
een Nederlands-Vlaams initiatief waarin twaalf 
ondernemingen concrete acties ontwikkelen. 
Of het strategisch omgevingsmanagement 
dat er op de Maasvlakte toe heeft geleid dat 
uiteenlopende partijen - van ondernemingen 
tot milieuverenigingen - zich achter één 
toekomstvisie hebben geschaard. Op rijksniveau 
is er het programma Pieken in de Delta dat 
schreeuwt om concrete acties. Het blijft 
overigens van belang in de discussie niet het 
achterland te vergeten. Volgens het concept van 
extended gateways wordt daar toegevoegde 
waarde gerealiseerd, die voor de hele regio van 
belang is.

Geanimeerde lunch.
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Capaciteitsproblemen
De verschillende aspecten en het belang 
van logistiek en mobiliteit in het deltagebied 
werden belicht door Dr. Thierry Vanelslander, 
houder van de BNP Paribas Fortis leerstoel 
transport, logistiek en havens aan de 
Universiteit van Antwerpen. De activiteiten in 
de havens hebben Antwerpen en Rotterdam 
opgestuwd naar mondiaal niveau. Tegelijk 
veroorzaken zij negatieve effecten in termen 
van verkeerscongestie, infrastructuur, milieu, 
ongevallen en lawaai. Het is goed die in het 
oog te houden. Want door de verschuiving van 
economische activiteiten naar het oosten staan 
wij weliswaar een deel van onze activiteiten af, 
maar er ontstaan ook nieuwe markten die we 
kunnen gaan bedienen. De toegevoegde waarde 
van de sector logistiek en mobiliteit is nu al 
aanzienlijk, maar zal nog verder toenemen. Bij 
die ontwikkeling gaat het erom tot afstemming 
te komen bij het realiseren van capaciteit, het 
gebruik van de capaciteit en innovatie. Qua 
capaciteit is er sprake van missing links op het 
terrein van spoorverbindingen, binnenvaart, 
pijpleidingen en de daarbij behorende veiligheid. 
Deze verbindingen zijn des te belangrijker in de 
wetenschap dat reders en terminaloperators 
hun keuze voor een haven in belangrijke mate 
laten bepalen door de verbindingen met het 
achterland. De regio’s moeten bovendien 

berekend zijn op een toenemend aantal 
containers. Als we de capaciteit daar niet op 
aanpassen staat binnen de kortste keren alles 
stil. Het is aan de overheid visie en procedures 
te ontwikkelen ten aanzien van ruimtelijke 
ordening, milieu, infrastructuur en veiligheid.

Modal shift en innovatie
Bij het gebruik van de beschikbare capaciteit 
scoren Antwerpen en Rotterdam niet slecht 
wat betreft de verhouding rails-water-weg. 
Maar het kan beter. Niet door een modal shift 
te forceren, maar door gedragswijziging via 
best practices te stimuleren, maatschappelijk 
te waarderen en via prijsgevoeligheid te 
stimuleren. Ook op dit punt is afstemming 
nodig en mogelijk: ten aanzien van prijs, 
infrastructuur en regulering. Op het terrein 
van innovatie zijn er goede initiatieven. Maar 
de R&D investeringen lopen achter op die in 
andere sectoren. Toch is innovatie van groot 
belang om met name de genoemde negatieve 
effecten op het terrein van energie, emissies, 
lawaai en ongevallen aan te pakken. Ook is er 
onvoldoende samenwerking met en tussen 
academische instituten. Hun eerste taak zou 
overigens kunnen zijn om de verouderde, 
incomplete statistieken en indicatoren in de 
sector te actualiseren en te standaardiseren. 
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Gouden regio
In een paneldiscussie legden ook de captains of 
industry hun agendapunten op tafel.
Willem Sederel (SABIC IP): ‘Als de investeringen 
naar het oosten gaan, moeten wij duurzaam 
investeren. De toekomst van deze regio ligt in 
de bio based economy, in het cluster agro en 
chemie. Daarmee kunnen wij topregio in de 
wereld worden.’
Francis Rome (Vlaams Instituut voor de 
Logistiek): ‘De logistieke sector wordt te veel 
als ondersteunend gezien. Ze maakt echter 
deel uit van een keten (supply chain) waaruit 
ook productiebedrijven voordeel halen. Met 
slimme logistiek zijn veel van de al genoemde 
problemen op te lossen.’
Peter de Wit (Shell Nederland): ‘Bedrijven zijn 
steeds meer op zoek naar co-locaties: waar heb 

ik profijt van mijn buren? Dat biedt perspectief 
op het oplossen van congestieproblemen. En 
vergeet talentontwikkeling niet. Juist voor de 
groeiende bio based economy komen we straks 
mensen tekort.’
Wouter de Geest (BASF Antwerpen): ‘Dit 
is een gouden regio. Maar het wordt hoog 
tijd dat beide landen hun regelgeving 
harmoniseren. Het mag toch niet zo zijn dat elk 
infrastructureel project 4 à 5 jaar duurt, omdat 
ieder land er zijn eigen regeltjes op loslaat?’
Koen Helsen (gedeputeerde provincie 
Antwerpen): ‘Met POM Antwerpen zetten we 
reeds een triple helix structuur op. In het 
Logistiek Platform Antwerpen brengen we de 
drie pijlers bij elkaar om samen de logistieke 
sector te versterken. Die zouden we moeten 
doorontwikkelen voor de hele delta.’ 

De heren Rome, De Wit, De Geest, Helsen en Sederel in een paneldiscussie.

7

      Vlaams-
Nederlandse

Delta



Gezamenlijke uitdagingen
Na dat alles waagde Derrick Gosselin, 
kabinetschef van de Vlaamse minister-
president Kris Peeters, zich aan een 
opsomming van de uitdagingen waar de regio 
voor staat. ‘Het gaat erom samen te werken in 
een platform, onder meer met het doel meer 
complexiteit te ontwikkelen in de vorm van 
geïntegreerde ketens die meer toegevoegde 
waarde kunnen creëren dan alleen via transit 

mogelijk is. Infrastructuur, mobiliteit en CO2-
uitstoot zijn gemeenschappelijke problemen, 
maar ook de toegankelijk van de Antwerpse 
haven moeten we samen oplossen. Van een 
slimme vorm van rekeningrijden zouden we 
zelfs een gezamenlijk exportproduct kunnen 
maken. En ten slotte moeten we samen oog 
hebben voor de ruimtelijke problematiek en de 
veiligheid in deze dichtbevolkte regio.’

Derrick Gosselin, kabinetschef van de Vlaamse minister-president.

8

      Vlaams-
Nederlandse

Delta



Dit is pas het begin
In haar afrondende woorden concludeerde 
gouverneur Cathy Berx dat de belangen van 
het bedrijfsleven goed over het voetlicht 
zijn gebracht. ‘Nu gaat het erom effectief 
grensoverschrijdende projecten te realiseren, 
waarbij de partij met het grootste belang ook de 
verantwoordelijkheid krijgt.’ 
Commissaris van de koningin Wim van de Donk 
realiseerde zich hoe belangrijk het is dat we 
nu meters maken. ‘We zullen het bestaande 
netwerk vernieuwen en aanvullen met het 

Afsluiting door Wim van de Donk, Cathy Berx en Jan van Laarhoven. 

bedrijfsleven en kennisinstituten. In januari 
stellen we een uitvoeringsagenda vast, later in 
2011 komen we weer bijeen.’ 
Secretaris-generaal van de Benelux, Jan van 
Laarhoven, was blij met de energie die op 
deze bijeenkomst is getoond. Hij wees nog 
op het belang van het wat verdere achterland 
rond Duisburg en Luik. ‘En laten we ook de 
luchthavens in onze beide landen niet vergeten.’   
Commissaris van de koningin Wim van de Donk 
sloot daarop de bijeenkomst: ‘Dit is pas het 
begin, ’t echte werk komt nog!’
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