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Een toenemende vraag naar grondstoffen die steeds schaarser worden, stelt ons voor
grote maatschappelijke opgaven. We moeten efficiënter met onze bronnen omgaan en
zetten in op het duurzaam winnen en verwerken van grondstoffen. Samen met
bedrijven, onderwijs en overheden gaan we de uitdaging aan om te verduurzamen en
in te spelen op de benodigde veranderingen. Oplossingen uit Twente dragen bij aan
maatschappelijke vraagstukken. Samen werken we aan een groene regio. Gelukkig is
Twente groen!

Op weg naar een duurzame
toekomst voor textiel: "nieuwe
kleding maken uit oud textiel
kán, maar gebeurt nog
mondjesmaat"

Anno 2021 is duurzaamheid een
modewoord, maar de textielindustrie zélf is
nog lang niet duurzaam. "Duurzame
veranderingen zijn hoognodig, want de
kledingindustrie is na olie de meest
vervuilende industrie ter wereld. Het is
cruciaal om op zoek te gaan naar
innovatieve manieren om duurzamer te
zijn. Zo ook als het gaat om Circulair
Textiel. De hele keten moet eerlijk en
circulair zijn, vanaf de productie van de
draad tot de aankoop van een consument",
aldus Jutta van Ballegooijen, sinds negen
maanden programmamanager van
Circulair Textiel Twente. 

 

https://www.twente.com/
https://www.twente.com/twente-board/op-weg-naar-een-duurzame-toekomst-voor-textiel-nieuwe-kleding-maken-uit-oud-textiel-kan-maar-gebeurt-nog-mondjesmaat


Technology Base: een immense proeftuin in een groene
omgeving

Twente beschikt over een innovatiecampus met vijf topwerklocaties. Het zijn de
buitenboordmotoren van de regionale economie die zorgen voor internationale allure.
Eén van deze topwerklocaties is Technology Base, gelegen in het coulliselandschap
tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal, op het noordelijke deel van de voormalige
militaire vliegbasis Twenthe. De gebiedsontwikkeling van het oude vliegveld is een van
de grootste ruimtelijke projecten ooit in Nederland. "Voor de herontwikkeling van de
militaire vliegbasis hadden wij de opdracht om te kijken naar een transformatie voor
een economisch sterker en duurzamer Twente. Daarin liep dus evenwichtig mee dat je
rekenschap geeft aan een bijzonder en kwetsbaar landschap", vertelt Joep van Aaken,
gebiedsontwikkelaar en sinds 2008 bezig met de transformatie van het oude
vliegveld. 

 

Twente Board en Brainport
Eindhoven willen onderlinge
samenwerking energietransitie
versterken

Prominente bedrijven en organisaties uit
Brainport Eindhoven en Twente zaten op 5
november om tafel om samenwerking op
het vlak van de energietransitie door
maakindustrie en kennisinstellingen in
beide regio's te versterken. Ze spraken
over samenwerking om een volledige
batterijketen in te richten en de kansen die
er liggen voor de maakindustrie in de
waterstof transitie. Logischerwijs werd ook
gesproken over het aanpakken van de
enorme tekorten aan technici die de
transitie in de praktijk moeten
bewerkstelligen. 

 

https://www.twente.com/twente-board/technology-base-een-immense-proeftuin-in-een-groene-omgeving
https://www.twente.com/twente-board/brainport-eindhoven-en-twente-board-willen-onderlinge-samenwerking-energietransitie-versterken


Young Twente Board gaat voor Bruto Twents Geluk!

De Young Twente Board bestaat uit tien Twentse young professionals die meedenken
over de toekomst van Twente. Met nieuwe ideeën komen zij op voor de belangen van
Twentse jongeren, zodat Twente ook voor jongeren the place to be is om te wonen,
studeren, werken en leven. Tijdens het Twente Board Event lanceerde de Young
Twente Board op een spectaculaire manier het Bruto Twents Geluk. Met tien
verschillende statements lieten zij zien waar de Young Twente Board voor staat en hoe
dit bijdraagt aan het Bruto Twents Geluk. Want een fijne plek om te wonen, studeren,
werken en leven draait om meer dan geld en een bloeiende economie.

Investeren in Twente

Op 18 november vond er een Twente Board vergadering plaats. Tijdens deze
vergadering heeft de Twente Board ingestemd met projecten die medegefinancierd
worden door Investeren in Twente. Deze projecten zijn: 

Deelproject Kennispark Slimme Verbinding
Euregionaal Doorlopende Leerlijn (grensoverschrijdende samenwerking)
Circulaire Textiel (grensoverschrijdende samenwerking)
Internationale School Twente 
Grensstatistiek
Huis van de Zorg
Basislab

Ook werd onze voortgangsrapportage Investeren in Twente van de eerste helft van
2021 gepubliceerd. Deze keer voor het eerst digitaal! Zie jij kansen binnen één van de
projecten of ben je benieuwd wat 'Investeren in Twente' voor jou kan betekenen?
Neem dan contact op met info@twenteboard.nl!

Meld je aan voor de
Overijsselse Circulaire
Innovatie Top 20

Circulair ondernemen is de toekomst. In
Twente werken we dagelijks aan
innovatieve oplossingen voor een circulaire
economie. Wil jij met jouw bedrijf ook
bijdragen aan een circulaire economie?

https://twente.com/young-twente-board
https://twente.com/twente-board/event-27-oktober-2021
https://twente.com/young-twente-board/young-twente-board-gaat-voor-bruto-twents-geluk
https://www.twente.com/twente-board/gelukkig-is-er-twente


Dan is dit jouw kans! Meld jouw circulaire
innovatie aan voor 23 december en maak
kans op de juryprijs of de publieksprijs. De
uitreiking is op 9 februari 2022.
Aanmelden kan via de website. 

 

De Twente Board is de strategische
adviesraad van de economische
ontwikkeling van Twente. De board bestaat
uit vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheden. Alle boardleden zijn in het bezit
van een groot hart voor Twente en met
een groot netwerk.
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