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In opdracht van de regio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem 

en overige stakeholders in de regio, heeft BCI een kwalitatieve analyse uitgevoerd naar de 

economische betekenis en potentie van de ICE verbinding via Arnhem.  

In deze rapportage zijn de achtergronden, analyse, redeneerlijn en aanbevelingen van BCI 

samengevat op hoofdlijnen. De volledige analyse is uitgewerkt in een achtergrond document, 

met daarin alle onderliggende informatie met betrekking tot de opbouw van de analyse en 

redeneerlijn: Achtergronddocument Economische betekenis en potentie ICE Arnhem  
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1 Inleiding: aanleiding en invulling analyse 
 
De ICE verbinding tussen Amsterdam en Frankfurt is een van de belangrijke schakels in het 

grensoverschrijdende personenvervoer tussen Nederland en Duitsland. Jaarlijks vervoert de 

ICE tussen Amsterdam en Frankfurt 1,46 miljoen reizigers over de Nederlands-Duitse grens. 

Via de ICE halte op station Arnhem wordt de regio Arnhem-Nijmegen rechtstreeks en snel 

verbonden met diverse economische centra in het Duitse achterland (Düsseldorf, Köln en 

Frankfurt) en de belangrijke Europese luchthavens Schiphol, Frankfurt, Düsseldorf en Köln-

Bonn. Met één overstap zijn nog meer bestemmingen te bereiken, waaronder bijvoorbeeld 

Karlsruhe, Stuttgart, Hannover en Berlijn. 

 

De verbindingen per ICE worden door de partners in de regio Arnhem-Nijmegen gezien als 

een cruciaal onderdeel van de internationale bereikbaarheid van de regio. Te meer omdat de 

trein een duurzaam alternatief voor de auto (en eventueel het vliegtuig) kan zijn. Momenteel 

rijd de ICE 8 keer per dag, maar om het potentieel van internationale duurzame verbindingen 

te vergroten, heeft de regio samen met de provincie Gelderland en VNO-NCW ambities ge-

formuleerd voor een stapsgewijze kwaliteitsverbetering van de het ICE product, die vorm zou 

kunnen krijgen middels een hogere frequentie (1x per uur, 26 treinen per dag in beide rich-

tingen), het verhogen van de snelheid en het verbeteren van de betrouwbaarheid. Om deze 

kwaliteitsverbeteringen in de komende jaren concreet te implementeren wordt constructief 

samengewerkt met partijen als NS, NS International en ProRail.  

 

Vanuit economisch perspectief hebben regionale partijen de verwachting uitgesproken dat 

de ICE potentiële internationale relaties zou kunnen bevorderen voor bedrijven in de regio. 

In eerdere beleidsdocumenten en onderzoek zijn op hoofdlijnen kansen benoemd voor eco-

nomische samenwerking tussen regio’s in Nederland en Duitsland, die kan worden gebouwd 

op complementaire kennis, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Deze economische kansen 

zijn tot op heden echter nog beperkt uitgewerkt en geconcretiseerd. De regio Arnhem-Nijme-

gen, de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en overige stakeholders in de regio, 

hebben daarom aan Buck Consultants International (BCI) gevraagd om een kwalitatieve 

analyse uit te voeren, gericht op de economische betekenis en potentie van de ICE 

verbinding via Arnhem.  

 

De genoemde analyse is door BCI uitgevoerd in de periode tussen november 2020 en maart 

2021.  

 

Hierbij heeft BCI gekeken naar: 

 

• De regionale ambities met betrekking tot de ICE verbindingen; 

• De ontwikkeling van het ICE netwerk (met de verbinding naar Frankfurt als basis); 

• Mogelijke economische relaties via de ICE voor speerpunt clusters in de brede regio rond 

Arnhem-Nijmegen;  

• Het potentieel aan economische relaties met verschillende ICE bestemmingen in Duits-

land (rechtstreeks en met overstap); 

• Economische kansen van verbindingen op langere termijn (bijvoorbeeld Berlijn); 

• De specifieke betekenis van de ICE verbindingen voor de ‘knoop Arnhem’ (het gebied 

rond station Arnhem). 
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De resultaten van de analyse zijn besproken en aangevuld in diverse begeleidingsgroepen 

met de opdrachtgevers (regio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en gemeente Arn-

hem) en overige stakeholders, waaronder VNO-NCW, NS, NS International en ProRail.  

 

Op basis van de analyse heeft BCI een redeneerlijn opgesteld waarin het economisch 

potentieel van de ICE verbindingen wordt geschetst, inclusief een handelingsperspec-

tief voor de partners in de regio Arnhem-Nijmegen.  

 

In deze rapportage worden de redeneerlijn en het handelingsperspectief op hoofdlijnen ge-

presenteerd: 

 

• In paragraaf 2 wordt de opbouw van de redeneerlijn toegelicht; 

• De regionale ambities en de ontwikkeling van het ICE netwerk worden nader toegelicht 

in paragraaf 3; 

• Vervolgens wordt in paragraaf 4 ingegaan op potentiële economische relaties via de ICE; 

• Het handelingsperspectief voor de regio wordt toegelicht in paragraaf 5; 

• De rapportage wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen van BCI (paragraaf 6) 

 

De volledige analyse is uitgewerkt in een achtergrond document, met daarin alle onderlig-

gende informatie met betrekking tot de opbouw van de analyse en redeneerlijn. Dit document 

(in PowerPoint) is beschikbaar als bijlage bij deze rapportage.  

  



 

Buck Consultants International 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzichtskaart ICE verbinding Amsterdam – Frankfurt (en aansluitende bestemmingen). Bron: Position pa-

per ICE (Provincie Gelderland, Economic Board, VNO-NCW, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen) 
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2 Opbouw redeneerlijn 

 
De uitkomsten van de analyse naar de economische betekenis en potentie van de ICE ver-

binding via Arnhem zijn samengevat in een redeneerlijn, die is ingevuld aan de hand van 

een aantal inhoudelijke bouwstenen. Deze bouwstenen zijn onderzocht vanuit twee per-

spectieven:  

 

• ‘inside-out’: het potentiële economisch belang van de ICE voor (speerpunt clusters in) 

de regio Arnhem-Nijmegen en de knoop Arnhem; 

• ‘outside-in’: de ontwikkeling van het ICE netwerk en potentiële economische relaties met 

bestemmingen binnen het ICE netwerk. 

 

Voor elk van de perspectieven zijn 3 bouwstenen uitgewerkt: 
 

 

 

 
Bij de analyse en uitwerking van de bouwstenen is BCI, in samenspraak met de opdrachtge-

vers uitgegaan van de volgende scope: 

 

• Vertrekpunt voor potentiële economische effecten en relaties is het huidige ICE netwerk, 

met de verbinding Amsterdam CS – Frankfurt Hbf en de bestemmingen die via dat net-

werk te bereiken zijn met maximaal 1 overstap. Bij selectie van bestemmingen is uitge-

gaan van een maximale reistijd van 5 uur voor zakelijke reizigers (aansluitend bij een 

studie van het KiM 2018 naar substitutie mogelijkheden voor de internationale trein). 



 

Buck Consultants International 7 

Kansen voor economische relaties op de langere termijn (bijvoorbeeld het verbeteren van 

de verbinding naar Berlijn) worden apart in beeld gebracht; 

• Er wordt bij het beschrijven van potentiële economische relaties uitgegaan van een fre-

quentie van 1 ICE per uur via Arnhem. Dit sluit aan bij de ambitie van de regio (en overige 

stakeholders in Nederland), maar deze frequentie is veel hoger dan de huidige frequentie 

van 8 keer per dag; 

• Voor het inventariseren van potentiële economische relaties is gekeken naar speerpunt 

sectoren in de regio Arnhem-Nijmegen: Hightech, Health, Energy. De analyse neemt de  

Knoop Arnhem als vertrekpunt, maar bij het in beeld brengen van potentiële kansen is 

ook de relatie met de brede regio, waaronder Foodvalley (met WUR en gelieerde bedrij-

ven), meegenomen. Daarom is ook specifiek aandacht besteed aan de sector Food. Aan-

sluitend is ook gekeken naar potentiële relaties tussen de speerpuntsectoren en zakelijke 

dienstverleners en kennisinstellingen;  

• Het betreft een kwalitatieve analyse van potentiële economische relaties via het ICE net-

werk, als basis voor de strategische redeneerlijn. Er is geen nieuwe vervoerwaarde studie 

uitgevoerd. 

 

In dit document wordt de opbrengst van de verschillende bouwstenen bij elkaar gebracht  in 

een redeneerlijn die regionale partners overzicht, inzicht en een handelingsperspectief 

biedt met betrekking tot de economische kansen van de ICE verbinding via Arnhem. Achter-

eenvolgens wordt ingegaan op:  

 

• Overzicht: hoe kijken regionale stakeholders aan tegen het belang van een ICE verbin-

ding en hoe ontwikkelt het netwerk en gebruik van de ICE zich in de komende 10 jaar 

(paragraaf 3); 

 

• Inzicht: kan de ICE als vervoermodaliteit een bijdrage leveren aan internationale kansen 

voor speerpunt sectoren in de regio Arnhem-Nijmegen, en hoe zou je specifiek rond het 

station Arnhem kunnen inspelen op de economische waarde van de ICE verbinding (pa-

ragraaf 4); 

 

• Handelingsperspectief: hoe kunnen regionale stakeholders potentiële economische 

kansen, die zijn gekoppeld aan het ICE netwerk, stapsgewijs bevorderen (paragraaf 5).  

 

 

Per onderdeel van de redeneerlijn worden de belangrijke inzichten uit de analyse op 

hoofdlijn samengevat in een blauw tekstblok. 
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3     Overzicht: regionale ambitie en ontwikkeling ICE 

3.1. De regionale ambitie 
 

Internationale bereikbaarheid per ICE wordt door de regionale partners gezien als een cruci-

aal onderdeel van de internationale duurzame bereikbaarheid van de regio, waarbij de trein 

als alternatief voor de auto (en eventueel het vliegtuig) wordt aangemerkt. Voor de lange 

termijn (2040) spreken partijen de ambitie uit om Arnhem te ontwikkelen tot internationaal 

vervoersknooppunt (met snelle HST verbindingen naar het westen en oosten). Partijen hech-

ten er belang aan om (in goede samenwerking met het Rijk, de Duitse overheid en railopera-

tors) de kwaliteit van de ICE verbinding Amsterdam – Frankfurt te verbeteren, waarbij wordt 

ingezet op een verhoging van de frequentie (1x per uur), snelheid en betrouwbaarheid. Op 

langere termijn willen regionale partners ook de kwaliteit van de verbinding naar Berlijn (via 

een overstap in Duitsland) verder verbeteren. 

 

Vanuit economisch perspectief wordt verwacht dat de ICE potentiële internationale relaties 

zou kunnen bevorderen voor bedrijven binnen sterke speerpunt clusters in de regio. In eerder 

onderzoek (o.a. ‘Kracht van Oost’) worden op hoofdlijnen kansen benoemd voor strategische 

economische samenwerking tussen regio’s in Nederland en Duitsland, die kan worden ge-

bouwd op complementaire kennis, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Voor specialisa-

ties/speerpunt clusters zouden ‘strategische allianties’ kunnen worden uitgewerkt met Duitse 

regio’s/steden/clusters. Onderlinge verbindingen (zoals de ICE) zouden hierbij in beschou-

wing kunnen worden genomen als extra kans voor de ‘praktische verbinding’ in de samen-

werking. Binnen Nederland zien regionale partijen op langere termijn ook kansen in een ver-

beterde verbinding met Amsterdam (hogere frequentie en snelheid).   

 

Genoemde economische kansen zijn momenteel nog niet concreet opgenomen in internati-

onaliseringsbeleid van de gemeente Arnhem en de regio Arnhem-Nijmegen. In 2021 wordt 

dit beleid aangevuld met voorstellen voor een lobby positionering en profilering richting Duits-

land, waarbij regionale partners, naast de Euregio (grensregio) ook willen kijken naar poten-

tiële economische relaties met Nordrhein-Westfalen. 

 

Alle regionale stakeholders, waaronder de regio Arnhem-Nijmegen, de Provincie Gel-

derland, en de gemeente Arnhem onderschrijven het economisch potentieel van een 

(verbeterde) ICE verbinding via Arnhem en hebben de ambitie uitgesproken om dat 

potentieel te verzilveren. 

 

 

3.2. Ontwikkeling ICE: gebruik 
 

Jaarlijks vervoert de ICE tussen Amsterdam en Frankfurt 1,46 miljoen reizigers over de Ne-

derlands-Duitse grens. Het aandeel zakelijke reizigers bedraagt ca. 30% (Goudappel, 2017). 

Een verhoging van de frequentie naar 26 treinen per dag in (beide richtingen) zou kunnen 

leiden tot een doorgroei naar 2,3 miljoen reizigers (Goudappel 2017, Positionpaper ICE , 

2020).  
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De gebruikersvraag naar internationale treinreizen neemt ook in algemene zin toe. In 2019 

(pre-COVID19) zijn er 13% meer internationale treintickets verkocht in Nederland dan in 

2018. De komende decennia wordt een verder groeiende internationale vervoersvraag voor-

zien (NS, 2019).  

 

Ook zakelijke reizigers zien de trein steeds meer als concurrerende modaliteit (naast het 

vliegtuig en de auto). Uit eerder onderzoek (KiM, 2018) blijkt dat tot een reisduur van 5 uur 

de trein een interessant alternatief voor Europees zakelijk verkeer is. Bij die keuze voor de 

trein als zakelijk vervoermiddel spelen een aantal factoren een rol. In volgorde van be-

lang gaat het om:  

 

• reistijd (en zekerheid m.b.t. de reisduur – vertragingen); 

• reismogelijkheden en keuze (frequentie); 

• comfort (vooraf boeken van zitplaats, ruimte in de trein, code-sharing met vliegtuig etc.); 

• prijs (in relatie tot andere modaliteiten). 

 

Voor de ICE verbinding via Arnhem geldt dat de factor frequentie mogelijk sterk gaat verbe-

teren (dat is de ambitie van regionale partijen), waardoor ook de factor reiszekerheid positief 

wordt beïnvloed.  

 

De geschetste (zakelijke) gebruikersvraag zal naar verwachting in de komende decennia ook 

door andere factoren verder veranderen ten gunste van de internationale trein. Een toene-

mend aantal bedrijven kijkt in het kader van eigen klimaatmaatregelen kritisch naar het (in-

ternationale) reisgedrag van werknemers. Dat gebeurt op individuele basis, maar ook collec-

tief. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe visie van VNO/NCW en MKB Nederland ‘Onderne-

men voor brede welvaart’ (2021). De verwachting is dat dit brede welvaart perspectief de 

komende jaren een extra factor toevoegt aan de eerder door het KiM benoemde keuze-

factoren voor zakelijke reizen:  

 

• de maatschappelijke impact/kosten van de reis.  

 

Een ander relevant element in de ontwikkeling van het zakelijke gebruik van het ICE netwerk 

is de potentiële verschuiving van vliegbewegingen op korte afstand in Noordwest-Europa 

naar internationale trein. In de Actieagenda Trein en Luchtvaart (ministerie IenW, 2020) zet-

ten Schiphol, KLM, NS, ProRail en het Rijk in op het verder verbeteren van de internationale 

trein als aantrekkelijk alternatief voor de luchtvaart op afstanden tot 600-700 km. Daarbij 

wordt ook gekeken naar de corridor die van Amsterdam, via Arnhem naar de luchthavens 

van Düsseldorf en Frankfurt loopt. Voor de regio Arnhem-Nijmegen betekent dit dat er poten-

tieel een reizigersstroom via Arnhem gaat lopen die eerst ‘over’ Arnhem heen vloog. Dit zou 

op termijn een versterking van de basis voor economische relaties kunnen betekenen. Ook 

voor reizen waar trein en vliegtuig in elkaars verlengde liggen (Europese transfer per trein, 

aansluitend op een intercontinentale vlucht) is de regio via de ICE uitstekend gepositioneerd: 

via de ICE zijn de luchthavens van Düsseldorf en Frankfurt relatief snel te bereiken. Op ter-

mijn geldt dat ook voor Schiphol (al is daar de door NS geplande kwaliteitsverbetering van 

het binnenlandse treinproduct bepalend en niet de ICE).  
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3.3. Ontwikkeling ICE: netwerk 
 

Naast de groei van het (zakelijk) gebruik van de ICE, wordt zowel in Nederland als in Duits-

land ook ingezet op een kwalitatieve ontwikkeling van het ICE netwerk, die goed aansluit bij 

de geschetste regionale ambities. NS en ProRail onderzoeken in 2021 samen met Duitse 

partijen de mogelijkheden om de frequentie van de verbinding Amsterdam - Düssel-

dorf/Frankfurt te verhogen en de reistijd verder te bekorten.  

 

Aansluitend worden in de periode tot 2030 ook door de Duitse federale overheid en Deutsche 

Bahn diverse ontwikkelingen voorzien die een positieve uitwerking kunnen hebben op de 

bereikbaarheid van Duitse bestemmingen via de ICE Arnhem. Op het traject Frankfurt – Düs-

seldorf – Hannover – Berlijn wordt ingezet op een verhoging van de frequentie naar 2 treinen 

per uur (DB, 2019). De verbinding Amsterdam – Arnhem naar Duitsland wordt via Duisburg 

of Düsseldorf (overstap) op dit traject richting Berlijn aangesloten.  

 

Duitsland wil de eigen maatregelen graag koppelen aan een kwalitatieve ontwikkeling van 

Europese trajecten voor internationale treinen (het initiatief TEE 2.0, gepresenteerd in 2020). 

Op korte termijn zou daarbij moeten worden ingezet op corridors met veel potentiële reizigers 

en relatief lage benodigde investeringen. Voor de regio Arnhem-Nijmegen zijn daarbij vooral 

de corridors Amsterdam – Frankfurt en Parijs – Brussel – Keulen – Hannover – Berlijn van 

belang.  

 

Kijkend naar de Duitse ambitie en plannen is het interessant om vanuit Nederland (op ver-

schillende manieren) aan te sluiten op de ontwikkeling van internationale corridors met hoge 

snelheid en hogere frequentie. De ICE verbinding via Arnhem is daarvoor een van de opties. 

Het Rijk gaat in 2021 onderzoeken hoe op lange termijn de verbinding van Amsterdam naar 

Berlijn optimaal verbeterd zou kunnen worden (via Zwolle en/of Arnhem). Op korte termijn 

wordt de Berlijntrein (via Amersfoort, Deventer, Bad Bentheim) verbeterd, zowel in Nederland 

als in Duitsland, waardoor deze sneller wordt (o.a. door overslaan stations in Duitsland). 

Overheid (Rijk, provincie Gelderland) en NS zetten daarmee in op meerdere mogelijke spoor-

corridors, die elkaar ook kunnen aanvullen in het grensoverschrijdende spoorvervoer (com-

plementair aanbod). 

 

De ontwikkeling van het ICE netwerk tot 2030 en de verwachting dat het gebruik van 

de internationale trein door zakelijke reizigers zal toenemen, bieden momentum en uit-

stekende kansen om regionale ambities met betrekking tot internationale bereikbaar-

heid per spoor, samen met partners in Nederland en Duitsland te concretiseren. Voor 

de regio Arnhem-Nijmegen is de verbinding Amsterdam-Frankfurt hierbij de basis. Op 

langere termijn kunnen investeringen/maatregelen ook zorgen voor een kwaliteitsver-

betering van de verbinding van Arnhem naar Berlijn (met overstap).  
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4   Inzicht: potentiële economische relaties  

4.1. Speerpunt sectoren Regio Arnhem-Nijmegen: internationale kansen 
 

De regio Arnhem-Nijmegen huisvest binnen de speerpuntsectoren (Hightech, Health, Energy 

– en Food) sterke niches van bedrijven en kennisinstellingen die (de potentie hebben om) 

internationaal onderscheidend (te) zijn. Het industriële mkb in de (brede) regio is veelal ver-

bonden met grootbedrijven buiten het landsdeel, met name het Ruhrgebied/Düsseldorf (naast 

de Randstad en Noord-Brabant). Ook voor voldoende gekwalificeerd personeel wordt door 

bedrijven naar uitwisseling met gebieden buiten de regio gekeken.  

 

Per sector worden op hoofdlijn de volgende belangrijke ontwikkelingen voorzien (voor meer 

informatie wordt verwezen naar het achtergrond document): 

 

• Hightech: De brede regio is traditioneel sterk in de hightech maakindustrie (incl. de pro-

cesindustrie), met name in materiaaltechnologie. In totaal gaat het om ca. 9.000 bedrijven 

(veel mkb) en 11.3% van de werknemers binnen de provincie Gelderland. Industriële mkb 

in Oost-Nederland is veelal verbonden met grootbedrijven buiten het landsdeel, met name 

uit Noord-Brabant en Nordrhein-Westfalen. Belangrijke internationale ontwikkelingen lig-

gen op het terrein van digitalisering, robotisering, AI (Industrie 4.0), energie- en grond-

stoffen transitie, circulaire processen  en servitisation (service, reparatie, onderhoud, trai-

ning etc.). Product- en procesinnovaties op deze gebieden worden door bedrijven vooral 

buiten de regio verkocht, ook internationaal. Hier ligt een belangrijke relatie met het Duitse 

achterland dat mede wordt ontsloten door de ICE, waar in diverse steden/bestemmingen 

sterke clusters van hightech bedrijven en kennisinstellingen bestaan; 

• Health: D regionale economische kracht ligt op het terrein van specialisaties als preven-

tion, medtech en onderdelen van AI en robotica. Zorgfuncties zijn relatief sterk vertegen-

woordigd in Arnhem/Nijmegen, hier bevinden zich de meeste zorgorganisaties, kennisin-

stellingen en innovatieve bedrijven in de brede regio. Regio breed bestaan er diverse 

valorisatieprogramma’s gericht op preventie waaronder TopFit en OnePlanet. Belangrijke 

(ook internationale) ontwikkelingen liggen op het terrein van digitalisering en robotisering 

(digital health), extramuralisering (meer zorg aan huis en in eigen omgeving), preventie 

strategieën en sociale innovaties in zorgketens. Genoemde innovaties kunnen ook buiten 

de regio (en in Duitsland) vermarkt worden, of in combinatie met internationale partners 

worden doorontwikkeld. Diverse bestemmingen in het ICE netwerk hebben Health of 

Medtech clusters (bedrijven en kennisinstellingen). Daarnaast biedt een snelle verbinding 

per spoor voor zorginstellingen ook een mogelijkheden om gespecialiseerd personeel van 

grotere afstand te werven; 

• Energy: De regio, met name Arnhem, huisvest enkele grote Energie bedrijven zoals Ten-

neT, Alliander, Cesi (Kema) en DNV-GL, die een cruciale rol spelen in de energietransitie. 

Met de HAN, TU Delft, diverse regionale bedrijven en Industriepark Kleefse Waard/Con-

nectr is er ook een ‘smart energy’ cluster in ontwikkeling. Rond Arnhem is ook een (klein) 

cluster gericht op waterstof aanwezig. Innovaties (product, proces) gekoppeld aan de 

energietransitie en decentrale energieopwekking/systemen bieden kansen voor internati-

onale handel en samenwerking. De regio is gunstig gelegen in NW Europa langs 
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belangrijke transportcorridors, in het hart van de energie-infrastructuur en tussen de 

Randstad, Noord-Nederland en NRW in. Dit maakt de export naar en samenwerking en 

partnering met andere Europese regio’s gemakkelijk. De onderscheidende positie zit 

vooral in de decentrale systemen (in tegenstelling tot de grootschalige ontwikkelingen in 

de zeehavens). Daarnaast biedt een snelle verbinding per ICE ook mogelijkheden om 

gespecialiseerd personeel van grotere afstand te werven; 

• Food: De brede regio (met FoodValley op enige afstand van de knoop Arnhem) huisvest 

veel (agri)food bedrijven en organisaties met sterke kennis- en marktproposities op het 

terrein van duurzame voedseltechnologie en de optimalisatie primaire landbouw. Interna-

tionaal vermarkten van product- en proces innovaties biedt nadrukkelijk kansen (bijvoor-

beeld op het gebied van eiwit transitie, gezonder en duurzaam voedsel, kringloopland-

bouw en smart farming). Internationaal bestaat een duidelijke vraag naar oplossingen 

voor voedselschaarste en duurzame, gezonde en klimaatbestendige voedselvoorziening. 

Dit biedt kansen, ook in het kerngebied rond het ICE netwerk, voor de vele agro- en food-

bedrijven en kennisinstellingen in de brede regio, die over veel kennis hierover (Food, 

Tech en Bio-Based materials) beschikken.  

 

Samengevat kan worden gesteld dat voor de regionale speerpuntsectoren nadrukkelijk kan-

sen liggen in het internationaal vermarkten van product- en procesinnovaties, en het aangaan 

van bedrijfs- en kennisallianties. Daarnaast speelt het aantrekken of uitwisselen van gespe-

cialiseerd personeel van buiten de regio een belangrijke rol. Genoemd belang van internati-

onale relaties geldt in algemene zin, maar in het bijzonder voor de Duitse regio’s direct over 

de grens vanwege de aanwezigheid van verwante clusters van bedrijven en kennisinstellin-

gen, en zakelijke dienstverleners die bedrijven uit de regio Arnhem-Nijmegen kunnen onder-

steunen bij de introductie van producten en diensten op de Duitse markt.  

 

Product- en marktontwikkelingen binnen de regionale economische speerpunt secto-

ren Hightech, Health, Energy en Food hebben nadrukkelijk ook een internationale com-

ponent. Daarbij is het Duitse achterland dat via de ICE mede ontsloten wordt 

(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg) een interessant gebied voor het 

vermarkten van product- en procesinnovaties, en het aangaan van bedrijfs- en kennis-

allianties. 

 

 

4.2. Bestemmingen ICE netwerk: potentiële economische relaties 
 

Om de bijdrage van een hoogwaardige verbinding per ICE (frequentie, snelheid, betrouw-

baarheid) aan het potentieel voor markt- en kennisrelaties van bedrijven binnen speerpunt-

sectoren in beeld te brengen, is een analyse op hoofdlijnen uitgevoerd van het econo-

misch profiel van belangrijke bestemmingen die vanuit Arnhem via het huidige ICE 

netwerk kunnen worden bereikt binnen 5 uur reistijd. Daarbij is een onderscheid gemaakt 

naar: 

 

• Primaire bestemmingen (rechtstreeks bereikbaar per ICE): Duisburg, Düsseldorf, Köln, 

Frankfurt Airport, Frankfurt; 

• Secundaire bestemmingen (bereikbaar per ICE met 1 overstap): Düsseldorf Airport, 

Köln/Bonn Airport, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Hannover 
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Per bestemming is gekeken naar: 

 

• De verbinding per ICE. Alle genoemde primaire verbindingen zijn in reistijd concurrerend 

met de auto. Ook een aantal van de secundaire verbindingen is per ICE (veel) sneller te 

bereiken dan met de auto (Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart); 

• Overstap mogelijkheden naar andere bestemmingen, ook mogelijkheden voor een over-

stap op een (intercontinentale) vlucht; 

• Het economisch ‘DNA’ van de bestemming (economische clusters, specialisaties etc.) 

• Synergie clusters/specialisaties met speerpuntclusters in de regio Arnhem-Nijmegen 

• Een inventarisatie van bedrijven met een potentiële link met de speerpunt clusters in de 

regio Arnhem-Nijmegen, in een straal (1,5 km) rond het ICE station – of snel bereikbaar 

per HOV. 

 

In het achtergronddocument is de analyse per bestemming uitgewerkt, inclusief een 

overzicht van aanwezige bedrijven. Vanuit het perspectief van de speerpuntclusters ziet 

het potentieel aan economische bedrijfsrelaties per bestemming er op hoofdlijn  als volgt 

uit: 

  

 
 

Dezelfde analyse heeft plaats gevonden met betrekking tot mogelijke kennisrelaties of -

uitwisseling van kennis en innovaties, en de verbinding met internationale luchtvaart-

netwerken: 
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Een analyse van de belangrijkste per ICE te bereiken bestemmingen in het Duitse ach-

terland laat zien dat een kwalitatief hoogwaardige verbinding per ICE kan bijdragen 

aan potentiële economische relaties voor bedrijven en kennisinstellingen in de speer-

puntsectoren van de regio Arnhem-Nijmegen. In veel van de ICE bestemmingen/steden 

zijn kernclusters (bedrijven en kennisinstellingen) aanwezig in dezelfde speerpuntsec-

toren. Een eerste inventarisatie laat zien dat een groot aantal bedrijven en kennisin-

stellingen in deze clusters zich bevindt in een directe straal (1,5 km) rond de ICE stati-

ons, of snel per HOV kan worden bereikt vanuit de ICE stations.   

 

 

4.3. Kansen op langere termijn: potentiële relaties Berlijn en Amsterdam 
 

Een kwalitatief betere ICE verbinding naar Berlijn (met overstap, zoals beschreven in 

paragraaf 3.3) zorgt op langere termijn voor extra kansen voor potentiële economische 

relaties (bedrijven/kennisinstellingen) vanuit de regio Arnhem-Nijmegen. In Berlijn liggen de 

belangrijkste kansen op het gebied van: 

 

• De aanwezigheid van groot aantal hoofdkantoren in de zakelijke dienstverlening 

(Duitsland, Europa), die een ondersteunde rol kunnen spelen bij bijvoorbeeld de 

introductie van marktproposities of innovaties op de Duitse markt; 

• Een sterk Hightech cluster met uitgebreide pool van technology-driven startups; 
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• Clusters van bedrijven (al dan niet geconcentreerd op technologieparken/campussen) die 

(inter)nationaal sterk zijn in IT, energytechnologie, health en medische technologie; 

• De aanwezigheid van een zeer groot aantal kennisinstellingen en universiteiten. 

 

Door een verbetering van het binnenlandse spoorproduct tussen Arnhem en Amsterdam (de 

ICE is hier niet de bepalende factor) ontstaan de komende 10 jaar ook extra kansen op het 

gebied van economische relaties met de Metropoolregio Amsterdam (met als belangrijkste 

bestemmingen Amsterdam CS, en met overstap Amsterdam Zuid en Schiphol). De meest 

interessante economische kansen liggen hierbij op het gebied van:  

 

• Een betrouwbare en snelle verbinding met het intercontinentale bestemmingennetwerk 

van de luchthaven Schiphol; 

• Een snelle verbinding met grote bedrijvenclusters Hightech en Life-Sciences (Health) in 

de kerncorridor Amsterdam-Zuidas-Hoofddorp; 

• Goede verbinding met de internationale mixed-use locatie Zuidas (zakelijke 

dienstverlening, ondersteuning internationale handel); 

• Toenemende kansen voor uitwisseling van werknemers tussen de regio Arnhem-

Nijmegen en de metropoolregio Amsterdam (hogere frequentie, kortere reistijd, goede 

overstapmogelijkheden).  

 

Op de langere termijn (2030) kan een verbetering van de kwaliteit van het ICE netwerk 

(hogere frequentie, hogere snelheid, betere overstapmogelijkheden) ook potentiële 

economische relaties tussen de regio Arnhem-Nijmegen en Berlijn faciliteren. In het 

huidige netwerk is deze bestemming nog niet binnen 5 uur bereikbaar, maar 

investeringen en maatregelen in de komende jaren kunnen de reistijd (en frequentie 

en betrouwbaarheid) van deze indirecte verbinding verbeteren. De ICE speelt geen 

doorslaggevende rol in het verbeteren van concrete relaties tussen bedrijven en 

kennnisinstellingen uit de regio Arnhem-Nijmegen en clusters/sectoren in de 

Metropoolregio Amsterdam. Een kwaliteitsverbetering van het binnenlands 

spoorproduct zorgt er echter voor dat de kansen voor deze relaties in de komende 10 

jaar wel toenemen.  

 

 

4.4. Ontwikkeling knoop Arnhem 
 

Het stationsgebied rond Arnhem CS kan profiteren van een betere ICE verbinding, doordat 

het gebied aantrekkelijker wordt voor bedrijven met frequente internationale contacten met 

bedrijven/instellingen nabij ICE stations in Duitsland (of Amsterdam). Het ICE netwerkeffect 

(agglomeratie effect) voor het knooppunt Arnhem CS is relatief beperkt (op basis van een 

frequentie van 1 keer per uur en geen internationale transferfunctie), maar in combinatie  met 

de overige nationale- en regionale spoorverbindingen is Arnhem wel de internationale ‘hub’ 

van de regio. Het onderscheidend vermogen (t.o.v. andere stations in Oost-Nederland) 

van de Knoop Arnhem zit daarbij niet alleen in de kwaliteiten van de verschillende 

werkmilieus, maar ook in de verbindingen: als ‘poort naar de regio’ (Wageningen, Nij-

megen), met sterke internationale, nationale en regionale verbindingen. 
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Vanuit de relatie met het ICE netwerk zou (een deel van de) beschikbare ruimte rond de 

knoop gereserveerd kunnen worden voor verschillende internationale functies: hoofdkanto-

ren en zakelijke dienstverlening met een internationale component en verhuur van flexkanto-

ren / vergaderruimte. De nu gevestigde bedrijven op of nabij het knooppunt hebben (nog) 

beperkte internationale relaties, maar Arnhem heeft de ambitie om het aantal internationale 

bedrijven rondom de Knoop te vergroten. Bedrijven met internationale ambitie uit Oost-Ne-

derland (of bedrijven met internationale relaties die zich vestigen in Oost-Nederland), zouden 

op de knoop mogelijk een passende vestigingslocatie kunnen vinden.  

 

Daarvoor zijn locaties in de ruimere stationsomgeving nodig waar aantrekkelijke, onderschei-

dende werkmilieus voor bedrijven (met internationale relaties) worden ontwikkeld. De toe-

komstige vraag naar kantoorruimte in het stationsgebied (ook in WLO laag) overtreft de be-

schikbare plancapaciteit (Ecorys, 2019).  

 

Kijkend naar de ontwikkelmogelijkheden in de tijd zou daarom uitgegaan kunnen worden van 

de volgende stappen: 

 

1. Op korte termijn (tot 2025) lijkt, ook vanuit economische kansen die voortkomen uit de 

ICE verbindingen, voldoende bestaande kantoorruimte beschikbaar. Het raadzaam de 

beperkte potentiële plancapaciteit direct/nabij het station zo optimaal mogelijk te benut-

ten, ook voor functies met een internationale component (8.500 m2); 

2. Op middellange termijn (2025-2030) kan gekeken worden naar aanvullende ruimte in het 

stationsgebied (Bestuurskwartier, Stadskantoor, locaties rondom winkelcentrum). Het 

gaat daarbij om locaties in de ruimere stationsomgeving waar aantrekkelijke, onderschei-

dende werkmilieus (voor internationale bedrijven) kunnen worden ontwikkeld. Het is daar-

bij ook van belang om nog de (beperkt) beschikbare werklocaties in het stationsgebied 

zoveel mogelijk te behouden en niet te snel over te gaan op transformatie naar woningen; 

3. In tweede instantie en op langere termijn (na 2030) komen ook locaties op grotere afstand 

in beeld, zoals Arnhem Oost, Arnhems buiten en IPKW. Voor deze plekken wordt gewerkt 

aan goede HOV-verbindingen en misschien nieuwe stations. Er loopt nu al een goede 

HOV verbinding naar Arnhems Buiten (Rijnlijn). 

 

Een deel van de beschikbare ruimte rond station Arnhem zou gereserveerd kunnen 

worden voor verschillende internationale functies die waarde kunnen ontlenen aan de 

internationale, nationale en regionale spoorverbindingen die op het station bij elkaar 

komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofdkantoren en zakelijke dienstverlening met 

een internationale component en verhuur van flexkantoren / vergaderruimte. De nu ge-

vestigde bedrijven op of nabij het knooppunt hebben (nog) beperkte internationale re-

laties, maar Arnhem heeft de ambitie om het aantal internationale bedrijven rondom de 

knoop te vergroten. Aangezien de verwachte vraag de beperkte kantoorruimte en plan-

capaciteit overtreft, is het raadzaam om de beschikbare capaciteit en mogelijkheden 

optimaal te benutten, en alternatieve mogelijkheden bij (of direct verbonden met) het 

station Arnhem CS nader te onderzoeken. 
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5    Handelingsperspectief voor de regio 

Partijen in de Regio Arnhem-Nijmegen hebben de ambitie het economische potentieel 

van een kwalitatief betere ICE verbinding naar Duitsland (en Amsterdam) zo goed mo-

gelijk te benutten. De verwachte ontwikkeling van het ICE netwerk tot 2030, de ver-

wachting dat het gebruik van de internationale trein door zakelijke reizigers zal toene-

men, en de potentiële basis voor economische relaties met bedrijven/kennisinstellin-

gen in Duitse ICE bestemmingen bieden de komende jaren uitstekende kansen om de 

genoemde ambities kracht bij te zetten en om te zetten in concrete gezamenlijke stap-

pen. Deze stappen zijn hieronder als ‘handelingsperspectief samengevat’.  

 

Om het potentieel voor economische relaties met ICE bestemmingen in  Duitsland op-

timaal te benutten, zouden de volgende gezamenlijke stappen gezet kunnen worden: 

  

• Continuering (regionale) lobby en onderbouwing richting het Rijk (ministerie IenW), de 

Duitse federale overheid, railoperators (NS, DB), railinfra beheerders (ProRail, DB Netze) 

gericht op het  benadrukken van het economisch belang van een verbeterde kwaliteit van 

de ICE verbinding Amsterdam-Frankfurt (frequentie, snelheid en betrouwbaarheid). Deze 

lobby kan aansluiten bij lopende initiatieven en concrete maatregelen die door het minis-

terie van IenW, ProRail, NS International en Duitse partijen de komende jaren worden 

uitgewerkt; 

 

• In het verlengde daarvan kunnen regionale stakeholders voor de langere termijn ook een 

verbetering van de verbinding naar Berlijn via Arnhem (en Duisburg/Düsseldorf)  agen-

deren, mede gelet op het economisch potentieel van deze bestemming. De verbinding 

via Arnhem kan daarbij als één van de verbindingen tussen Amsterdam en Berlijn worden 

gepresenteerd (complementair aan de verbetering van andere spoorcorridors tussen Am-

sterdam en Berlijn); 

 

• De regio Arnhem-Nijmegen kan (in overleg met overige regionale partners en VNO/NCW) 

het potentieel van economische relaties in het Duitse ‘ICE achterland’ opnemen als be-

langrijk onderdeel van de lobby positionering en profilering richting Duitsland (momenteel 

in ontwikkeling). De focus zou daarbij (kijkend naar het economisch potentieel van de 

bestemmingen) in eerste instantie kunnen liggen op bestemmingen in Nordrhein-Westfa-

len (Duisburg, Düsseldorf, Köln), waarbij na positieve resultaten ook bestemmingen in 

Hessen (Frankfurt), Baden-Württemberg (Karlsruhe, Stuttgart) en Hannover worden mee-

genomen;  

 

• Regionale partijen (Regio, provincie, gemeente Arnhem, VNO/NCW) zouden per speer-

punt sector (potentiële) economische relaties met Duitse regio’s en ICE bestemmin-

gen/steden kunnen ondersteunen en faciliteren, in het bijzonder door: 

o De huidige zakelijke- of kennisrelaties van bedrijven en kennisinstellingen in de regio 

met Duitse ICE bestemmingen meer in detail in kaart te brengen; 

o Het nader verkennen en organiseren van regionale handelsreizen naar interessante 

(ICE) bestemmingen Duitsland (per speerpunt sector); 
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o Het structureel faciliteren van relaties, samenwerking en allianties voor bedrijven en 

kennisinstellingen van regionale speerpunt sectoren. Hiervoor zou bijvoorbeeld een 

link gelegd kunnen worden met provinciale initiatieven gericht op de internationali-

sering van het mkb. 

ICE bestemmingen dichtbij Arnhem (Euregio gebied en Nordrhein-Westfalen) zouden 

een vertrekpunt voor deze aanpak kunnen zijn. De inzet kan worden voorts worden ver-

sterkt door een link te leggen met provinciale initiatieven gericht op de internationalisering 

van het mkb 

 

Om optimaal aan te sluiten bij mogelijke kansen voor de vestiging van (internationaal geori-

enteerde) bedrijven en instellingen, zou specifiek voor het stationsgebied Arnhem een 

fasering/strategie uitgewerkt kunnen worden, met de volgende stappen: 

 

• Korte termijn (komende jaren): de bestaande ruimte voor kantoren nabij Arnhem CS op-

timaal benutten; 

 

• Middellange termijn (tot 2025): het zoeken naar aanvullende ruimte voor werklocaties in 

het stationsgebied (Bestuurskwartier, Stadskantoor, locaties rondom winkelcentrum). Het 

gaat daarbij om locaties in de ruimere stationsomgeving waar aantrekkelijke, onderschei-

dende werkmilieus (voor internationale bedrijven) kunnen worden ontwikkeld; 

 

• Lange termijn (na 2025): ontwikkeling locaties op enige afstand van Arnhem CS, zoals 

Arnhem Oost, Arnhems buiten en IPKW. Voorwaarde is dat deze locaties via goede HOV-

verbindingen worden verbonden met Arnhem CS.  
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6    Conclusies en aanbevelingen BCI 

Aansluitend bij de resultaten van de analyse en de in deze rapportage gepresenteerde rede-

neerlijn, komt BCI tot de volgende conclusies: 

 

1. De regio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland, VNO-NCW en andere regionale 

stakeholders hebben de ICE verbinding naar Frankfurt als een cruciaal onderdeel van de 

internationale duurzame bereikbaarheid van de regio gepositioneerd, waarbij wordt inge-

zet op een verhoging van frequentie, snelheid en betrouwbaarheid, als basis voor een 

groei van passagiers en het optimaal benutten van (grensoverschrijdende) economische 

kansen. 

 

2. Er is sprake van momentum om de regionale ambities met betrekking tot een significante 

kwaliteitsverbetering van de ICE verbinding naar Frankfurt waar te maken:  

a. NS en ProRail onderzoeken in 2021 samen met Duitse partners de mogelijkheden 

om de verbinding Amsterdam - Frankfurt te verhogen in frequentie; 

b. ProRail, NS en IenW onderzoeken samen met Duitse partners de mogelijkheden om 

de reistijd te verkorten op het traject tussen Utrecht – Arnhem richting Zevenaar en 

verder naar het Ruhrgebied; 

c. Met de Actieagenda Trein en Luchtvaart (2020) zetten Schiphol, KLM, NS, ProRail 

en het Rijk in op het verder verbeteren van de internationale trein als aantrekkelijk 

alternatief voor de luchtvaart op afstanden tot 600-700 km. Daarbij wordt ook geke-

ken naar de corridor richting Frankfurt (met de luchthavens Düsseldorf, Köln-Bonn 

en Frankfurt); 

d. Voor zakelijke reizigers wordt de internationale trein steeds interessanter. Dit komt 

enerzijds omdat de trein voor bepaalde internationale bestemmingen sneller is dan 

concurrerende modaliteiten, maar ook omdat de trein steeds meer wordt omarmd 

als een duurzaam alternatief voor internationale reizen per vliegtuig en auto. 

 

3. Product- en marktontwikkelingen binnen de regionale economische speerpunt sectoren 

Hightech, Health, Energy en Food hebben nadrukkelijk ook een internationale compo-

nent. Daarbij is het Duitse achterland dat via de ICE mede ontsloten wordt (Nordrhein-

Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg) een interessant gebied voor het vermarkten 

van product- en procesinnovaties, en het aangaan van bedrijfs- en kennisallianties. 

 

4. Een analyse van de belangrijkste per ICE te bereiken bestemmingen in het Duitse ach-

terland laat zien dat een kwalitatief hoogwaardige verbinding per ICE kan bijdragen aan 

potentiële economische relaties voor bedrijven en kennisinstellingen in de speerpuntsec-

toren van de regio Arnhem-Nijmegen. In veel van de ICE bestemmingen/steden zijn kern-

clusters (bedrijven en kennisinstellingen) aanwezig in dezelfde speerpuntsectoren. Een 

eerste inventarisatie laat zien dat een groot aantal bedrijven en kennisinstellingen in deze 

clusters zich bevindt in een directe straal (1,5 km) rond de ICE stations, of snel per HOV 

kan worden bereikt vanuit de ICE stations. Kansen voor potentiële relaties verschillen per 

stad/cluster. Qua omvang zijn Düsseldorf, Köln en Frankfurt de meest interessante be-

stemmingen.  
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5. Op de langere termijn (2030) kan een verbetering van de kwaliteit van het ICE netwerk 

(hogere frequentie, hogere snelheid, betere overstapmogelijkheden) ook potentiële eco-

nomische relaties tussen de regio Arnhem-Nijmegen en Berlijn faciliteren. Daarbij is het 

voor zakelijke reizigers belangrijk dat de reistijd wordt verkort (liefst < 5 uur) en de be-

trouwbaarheid van de verbinding (overstap, frequentie) wordt vergroot.  

 

6. Voor de genoemde bestemmingen zijn in deze analyse potentiële relaties op het niveau 

van de speerpuntclusters (en kennisinstellingen) in beeld gebracht.  Het initiëren en struc-

tureel uitbouwen van relaties en marktkansen, vraagt een actieve opstelling en samen-

werking tussen overheden enerzijds en bedrijven en kennisinstellingen van regionale 

speerpunt sectoren anderzijds. Overheden kunnen een faciliterende rol spelen, bedrijven 

en kennisinstellingen zullen zelf relaties moeten initiëren en uitbouwen. Ervaring van BCI 

leert dat vooral bedrijven in het mkb hier ondersteuning bij kunnen gebruiken. Hiervoor 

zou een link gelegd kunnen worden met provinciale initiatieven gericht op de internatio-

nalisering van het mkb en Netherlands Business Support Offices (NBSO's) van de RVO 

in Frankfurt (en Stuttgart). 

 

7. Het is vanuit het (groei) perspectief van de ICE interessant om op en rond station Arnhem 

CS ruimte te reserveren voor internationale functies, die waarde kunnen ontlenen aan de 

internationale, nationale en regionale spoorverbindingen die op het station bij elkaar ko-

men. Aangezien de verwachte vraag de beperkte kantoorruimte en plancapaciteit over-

treft, is het raadzaam om de beschikbare capaciteit en mogelijkheden optimaal te benut-

ten: zowel de nog beschikbare kantoorruimte bij Arnhem CS, als mogelijke locaties in de 

nabijheid van het station en (op termijn) locaties op enige afstand die via HOV met de 

knoop Arnhem kunnen worden verbonden.   

 

In de redeneerlijn is een handelingsperspectief opgenomen voor regionale partijen (paragraaf 

5) waarmee ze concreet aan de slag kunnen om de ambities met betrekking tot de ICE en 

potentiële (grensoverschrijdende) economische relaties in te vullen. Aansluitend bij dit han-

delingsperspectief doet BCI nog de volgende aanbevelingen: 

 

• Zet actief in op het agenderen van internationale economische kansen en het faciliteren 

van bedrijven en kennisinstellingen bij het initiëren en opbouwen van economisch waar-

devolle relaties in Duitsland. Dit kan bijvoorbeeld door (zie ook het handelingsperspec-

tief): 

o Samen met leidende bedrijven en kennisinstellingen in de speerpuntsectoren za-

kelijke- of kennisrelaties met Duitse ICE bestemmingen meer in detail in kaart te 

brengen; 

o Het aansluitend organiseren van regionale handelsreizen naar interessante (ICE) 

bestemmingen in Duitsland (per speerpunt sector); 

o Voor specialisaties/speerpunt clusters zouden samen met bedrijven/kennisinstel-

lingen ‘strategische allianties’ kunnen worden uitgewerkt met Duitse regio’s/ste-

den/clusters. 

 

• Om als overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen ervaring op te doen bij deze acti-

viteiten kan worden gestart met bestemmingen met veel potentieel, die relatief dichtbij 

liggen (zoals Düsseldorf). Voordeel is dat voor deze bestemmingen ook gebruik kan wor-

den gemaakt van het  netwerk en contacten van de Euregio Rijn-Waal. De ervaring die 
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hierbij wordt opgedaan, kan vervolgens worden ingezet voor andere bestemmingen (op 

grotere afstand) met een interessant potentieel aan relaties met de regio Arnhem-Nijme-

gen. 

 

• Bij opstarten en uitbouwen van genoemde activiteiten kan telkens worden bekeken of 

gebruik kan worden gemaakt van kennis of ondersteuning van de provincie Gelderland 

en VNO-NCW (lopende initiatieven met betrekking tot de internationalisering van het 

mkb), en de Netherlands Business Support Offices (NBSO's) in Duitsland. 

 

• Tot slot kan worden overwogen om bij deze activiteiten ook samenwerking te zoeken met 

andere stedelijke regio’s in Nederland die gekoppeld zijn aan de ICE verbinding naar 

Frankfurt (Utrecht, Metropoolregio Amsterdam). Samenwerking met deze andere regio’s 

is opportuun daar waar speerpuntsectoren en potentiële economische relaties met Duitse 

bestemmingen overlappen.  


