
“Als je weet waar het vakmanschap van 

vroeger uit bestond, kan dat inspiratie geven 

voor innovaties met de techniek van nu.” Dat 

vinden Helma Hoving en Arnoud Odding, de 

directie van TwentseWelle en Rijksmuseum 

Twenthe. “De textieltechniek maakte Twente 

ooit groot en was zelfs goed voor 20 tot 30 

procent van het bruto nationaal product. 

Sinds dat verloren ging, leiden we hier aan 

een Calimero-effect”, stelt Odding. “Daar 

is echter geen reden voor en dat willen we 

laten zien. Daarom sluiten we ons aan bij de 

ambitie om van Twente een hightechregio te 

maken. Onze rol is het verbinden van verle-

den, heden en toekomst en het inspireren tot 

nieuwe ideeën en toepassingen.”

Van spinnenweb naar 3D-printing

De musea zetten met hun programmering 

daarom veel sterker in op techniek, elk 

vanuit hun eigen oorsprong als stedelijk 

respectievelijk rijksmuseum. Zo staat een 

tentoonstelling op stapel over hoe de wereld 

geconstrueerd is met draad. Van spinnen-

web en vogelnest tot 3D-printwerk, dat 

bestaat uit aan elkaar gesmolten draden. 

“Een hoogleraar kan bijvoorbeeld vertellen 

over hoe je via extrusie draden ontwikkelt. 

En wellicht dat TenCate dit versterkt met een 

innovatieverhaal over sterke vezels”, hoopt 

Hoving. 

Creatieve motor voor economie

Waarom de nieuwe koers belangrijk is voor 

bedrijven? “Zonder culturele infrastructuur 

dondert de regio op z’n gat”, meent Od-

ding. “Mensen willen wonen op een plek 

waar wat te doen is. Cultuur is de creatieve 

motor waar de samenleving uiteindelijk 

op draait. Alles wat we gebruiken, is 

ontworpen. Ook dát is cultuur. Musea zijn 

daarin heel belangrijk. We hebben alleen 

een ander verdienmodel dan bedrijven. 

Met de overheidssubsidies waren we te 

afhankelijk van één financier, maar dat is 

al flink veranderd.” De twee werken nu aan 

meer inkomsten uit onder meer horeca, 

museumwinkel, kaartverkoop en vooral sa-

menwerking met bedrijven en instellingen. 

“Want we zijn samen verantwoordelijk voor 

ons leefklimaat.”
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‘Regio dondert 
op z’n gat’
Wat is het belang van musea en oude technieken voor het bedrijfs-

leven? Rijksmuseum Twenthe en TwentseWelle maken het duidelijk. 

Hiervoor verbinden ze de grote voorbeelden van vroeger met de 

ontwikkeling van nu. En daar gaan ze zelfs een bestuurlijke fusie 

voor aan.
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“Aansluiten bij 
Twente als hightech-

regio”

“We leiden aan 
Calimero-effect”

Helma Hoving

Arnoud Odding
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