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Als bakermat van wifi, Thuisbezorgd.nl en Stork 
toont Twente aan dat deze regio op het gebied van 
technologie en innovatie behoorlijk vooroploopt. 

“In de regio wordt onder andere veel onderzoek gedaan 
naar fotonica, robotica, nanotechnologie, big data en het 
toepassen van slimme materialen”, vertelt Kirsten den 
Hertog, accountmanager bij Congresregio Twente. “Dat 
onderzoek vindt plaats bij kennisinstellingen zoals de Uni-
versiteit van Twente (UT), Saxion Hogescholen en ROC van 
Twente, maar ook zeker bij de meer dan 800 technologie-
bedrijven die de regio rijk is. Deze partijen treffen elkaar 
op verschillende locaties zoals Kennispark Twente. Dit is 
een 180 hectare grote innovatiecampus waar de campus 
van de UT en het Business & Sciencepark in Enschede on-
derdeel van uitmaken. Het testen van nieuwe producten 
en het simuleren van real life situaties staat centraal op de 

Technology base op Twente Airport waar technologische 
bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties sa-
menkomen. Daar vind je de Twente Safety Campus waar 
onderzoek naar veiligheid  wordt gedaan en grote rampoe-
feningen worden gehouden. Ook wordt er volop aandacht 
besteed aan Advanced Materials & Manufacturing; de in-
zet van moderne productietechnieken in ‘slimme’ produc-
tieprocessen voor de ontwikkeling van nieuwe ‘slimme’ 
componenten en systemen.” Het onderzoek dat in Twente 
plaatsvindt heeft diverse innovatieve technologische op-
lossingen opgeleverd die binnen diverse sectoren worden 
toegepast. Mooie voorbeelden hiervan zijn de inzet van 
robotica voor industriële oplossingen en de inspectie van 
waterlopen van het waterschap, een nieuwe techniek voor 
de afvang van CO2 en een innovatieve methode voor de fil-
tering en ontzilting van water. 

UITGEBREID NETWERK
De kennisinstellingen en bedrijven die van Twente een 
technologische topregio maken, zijn inmiddels onderdeel 
van het uitgebreide netwerk dat Congresregio Twente heeft 
opgebouwd. “De aanwezige kennis en bedrijvigheid in de 
regio biedt namelijk volop inspiratie en inhoudelijke meer-
waarde voor kenniscongressen en evenementen”, vertelt 
Den Hertog. “Denk aan een innovatief bedrijf dat meer kan 
vertellen over de mogelijkheden van unmanned systems, of 
een professor die uitweidt over de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van fotonica. Twente kan een kwalitatief hoog-
staande bijdrage bieden op het gebied van technologie en er 
zijn steeds meer organisaties die daarom bewust deze regio 
als bestemming voor hun kennisevent kiezen. Eind septem-
ber vond bijvoorbeeld het tweedaagse congres StripeCon 
plaats in de Grote Kerk. Organiserende partij was de com-
munity achter open source softwareproducent SilverStripe. 
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Technologiehart 
van Nederland

Congresregio Twente

In augustus van dit jaar werd bekendgemaakt dat de 
Overijsselse vrijetijdssector een bloeiperiode doormaakt. 
Het aantal directe bestedingen is in de loop der jaren zelfs 
doorgegroeid naar een imposante 348 miljoen euro. Om ook 
het zakelijk toerisme in Twente een stevige impuls te geven, 
werd anderhalf jaar geleden Congresregio Twente opgericht. 
Belangrijkste troeven: een bloeiende technologiesector, een 
prachtig aanbod aan locaties en echte gastvrijheid.
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Begin november was in het Proeflokaal in 
Hengelo het Smart Maintanance Congres te 
gast. Tijdens dit congres werden de ontwik-
kelingen en verwachtingen van Internet of 
Things, slimme sensoren en additive manu-
facturing besproken.”

DIVERS LOCATIEAANBOD
Naast de aanwezige kennis beschikt Twente 
over een uitgebreid en divers locatieaan-
bod. “Zowel in de levendige steden als in 
het prachtige coulissenlandschap liggen 
verschillende locaties die zeer geschikt zijn 
voor zakelijke bijeenkomsten. Dit varieert 
van intieme B&B’s tot buitenplaatsen en 
luxe hotels, maar ook theaters, stadions, 
congrescentra en evenementenlocaties zijn 
hier aanwezig. De hangaars van vliegveld 
Twente zijn geschikt voor grote groepen tot 
4.000 personen. Voor extra capaciteit kun-
nen recreatieparken worden afgehuurd. 
Maar je kunt ook gezellig samenkomen op 
Golfbaan de Lage Mors. Wil je graag culi-
nair uitpakken, dan zijn de sterrenrestau-
rants De Bloemenbeek en ‘t Lansink echte 
aanraders. Het grote voordeel van deze 
locaties is bovendien dat ze over meer dan 
genoeg eigen parkeergelegenheid beschik-

ken.” Naast meer dan 60 locaties om uit 
te kiezen bestaat het partnetnetwerk van 
Congresregio uit diverse AV-specialisten, 
vervoersbedrijven, evenementenbureaus en 
bedrijven die partnerprogramma’s en team-
buildingsaciviteiten kunnen organiseren. 
“Vervoer tussen verschillende locaties kan 
via busmaatschappijen worden verzorgd”, 
licht Den Hertog toe. “Maar het is ook 

mogelijk om toertochten met Landrovers, 
Lelijke Eendjes, Tuktuks of Solexen te onder-
nemen. De stoomtrein tussen Haaksbergen 
en Boekelo kan eveneens worden ingezet. 
Bijkomend voordeel is dat de regio bijzonder 
prijstoegankelijk is en uitstekend bereikbaar 
per auto, openbaar vervoer.”

GASTVRIJHEID
Waar boekers volgens Den Hertog even-
eens op kunnen rekenen, is de gastvrijheid 
die ‘De Tukker’ als geen ander kan bieden. 
“De mensen hier zijn nuchter, gastvrij en 
levensecht. Als we iets doen, doen we het 
ook goed. Alle partners nemen echt de tijd 
voor je en willen kwaliteit leveren. En dat 
geldt ook voor Congresregio Twente zelf. 
Wij ondersteunen waar mogelijk en kun-
nen naast het regelen van locaties site visits 
op maat organiseren. Zelf ben ik bij zoveel 
mogelijk bijeenkomsten zelf aanwezig om 
de gasten mede welkom te heten. Ik vraag 
ook altijd na hoe de bijeenkomst is bevallen. 
Onze gasten zijn daar zeer over te spreken. 
Met die unieke combinatie van kennis, bij-
zondere locaties en de Twentse gastvrijheid 
heeft de MICE-branche er een hele mooie 
bestemming bij.”
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Over Congresregio Twente

Congresregio Twente biedt meeting-, 

congres- en eventplanners gratis 

professionele ondersteuning bij het 

organiseren van zakelijke bijeen-

komsten. Dit kan variëren van het 

aandragen van interessante sprekers 

en bedrijfsbezoeken tot het bemidde-

len bij het vinden van de beste loca-

tie. Ook treedt de organisatie op als 

intermediair bij het regelen van AV, 

vervoer, het samenstellen van part-

nerprogramma’s of museum- of the-

aterbezoek. Meer informatie is te vin-

den op www.congresregiotwente.nl.
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