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Na jaren van voorbereidingen
gaan de textiel- en confectieafde-
lingen van ROC Oost-Nederland
en Twente Plus, Saxion Hoge-
school en TNO eindelijk van start
met Expertex. Dit Twentse textiel-
centrum  moet hét baken worden
van textielonderzoek en -onder-
wijs in Nederland. Voorzien van
ultramoderne machines en be-
volkt met ’s lands beste resear-
chers wil Expertex de moderne
textielindustrie voeden met hoog-
waardige kennis en goed ge-
schoold personeel. Eind november
gaat het centrum officieel open.
Bijna iedereen doet mee, behalve
de technische textiel. 

(door  Pasca l  Jacobs)

Historisch ‘de Maere’  centrum van innovatie

Expertex: 
bundeling van textielkrachten

De regionale ROC’s en Saxion Hoge-
school namen enkele weken geleden
hun intrek in het historische pand de
Maere. Binnenkort, als de aanpalende
nieuwbouw gereed is, verhuist ook TNO
naar de voormalige HTS. In de glorietijd
van de textielindustrie was de Maere een
baken van technische en textiele activi-
teit, maar de teloorgang van de textiel-
sector leek de doodsteek voor dit monu-
mentale pand. De toenmalige Hoge-
school Enschede wilde het liefst van het
pand af en in de gemeenteraad werd al
gesproken over de aanleg ven een  par-
keerplaats op de plek waar vroeger een
van de belangrijkste  opleidingsinstitu-
ten van de regionale textielindustrie was
gevestigd. De oprichting van het textiel-
centrum Expertex heeft de Maere gered
van de ondergang. Er is zelfs sprake van
eerherstel; de Maere wordt in feite op-
nieuw de belangrijke, faciliterende spil
in een volledig gemoderniseerde textiel-
sector. Alleen de naam ‘de Maere’ ver-
dwijnt van de gevel. Want qua opleiding
en kennis wil Expertex met het verleden
breken, net zoals de textielsector van nu
een ander gezicht heeft. Straks zal alleen
de centrale vergaderzaal (de Maerezaal)
nog aan de tijden van weleer herinneren.

Storm
“De teloorgang van dit gebouw illus-
treerde ook de dip in de belangstelling
voor de textiel,” vertelt Expertex-direc-
teur Joop Pinkster. Pinkster was jaren-
lang hoofd van de sector Techniek van
de Hogeschool Enschede en hij zag hoe
potentiële studenten alleen al bij de aan-
blik van het pand massaal afhaakten.

“Tijdens open dagen waren er twee ex-
treme reacties. Enerzijds de vader die
vroeger zelf in het pand werkte of stu-
deerde, die lyrisch herinneringen op-
haalde aan de tijd dat de Enschedese tex-
tielindustrie bloeide. Anderzijds stroom-
de het water langs de muren van het ver-
waarloosde gebouw en gierde de storm
door de gangen. Zoon- of dochterlief
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Expertex-directeur
Joop Pinkster heeft
er juist door de 
treurige staat waar-
in het gebouw 
verkeerde een 
stevige kluif aan
gehad om Expertex
en de Maere aan
elkaar te verbinden.





wilde daar dus echt niet gaan studeren.”
Juist door de treurige staat waarin het
gebouw verkeerde, heeft Pinkster er een
stevige kluif aan gehad om Expertex en
de Maere aan elkaar te verbinden. Om de
oprichting van het centrum mogelijk te
maken moest er een behoorlijke investe-
ring gedaan worden voor een rijksmonu-
ment. “Expertex vereist, inclusief nieuw-
bouw, een investering van 24 miljoen
gulden. Met een banklening, een aan-
zienlijke EFRO-subsidie, en de bijdragen
van de partners kregen we twintig mil-
joen bij elkaar. De resterende vier mil-
joen, voornamelijk bedoeld voor renova-
tie van het monument, komt voor reke-
ning van monumentenzorg. De toezeg-
ging van een subsidie van monumenten-
zorg hebben we al heel lang. Alleen het
geld is nog steeds niet binnen.” Pinkster
heeft er echter alle vertrouwen in dat
binnenkort dit probleem tot het verleden
behoort.

Laboratoria
Zo’n vijfhonderd scholieren en studen-
ten volgen bij Expertex inmiddels hun
opleiding en krijgen er straks de beschik-
king over ultramoderne apparatuur.
Vooral de aanwezigheid van de TNO-
laboratoria zal het niveau van de oplei-
ding aanmerkelijk versterken. Daarnaast
biedt het textielcentrum scholieren de
kans om sneller door te stromen van
MBO- naar HBO-niveau. “Voorheen was
er een scherpe tweedeling tussen de lera-
ren van de ROC’s en van de hogeschool.
Wie wilde doorstromen van MBO naar
HBO moest daardoor veel cursussen
dubbel doen omdat de ROC’s en de hoge-
school elkaars opleidingen niet erken-
den. Tegenwoordig worden leraren van
de hogeschool ook bij de ROC’s ingezet
en omgekeerd. Daardoor is er meer ken-
nis over opleidingen en studenten waar-
door een MBO-HBO-traject van acht jaar
tegenwoordig in zes jaar kan worden
afgelegd. Een belangrijk gegeven, ook
voor textielbedrijven die om personeel
verlegen zitten.”

Uniek
Ook op onderzoeksgebied wil Expertex
top of the bill zijn. Juist door de combi-

natie van onderwijs met toegepast en fun-
damenteel onderzoek is Expertex volgens
Pinkster uniek in Europa. “In België en
het Verenigd Koninkrijk bestaan textiel-
centra die zich focussen op onderzoek op
universitair niveau. Door onze samen-
werking met de leerstoel Technologie van
Gestructureerde Materialen (TGM) van
UT-hoogleraar van Warmoeskerken heb-
ben we dat fundamentele onderzoek ook
in huis. Maar we gaan verder. TNO en de
Hogeschool staan garant voor toegepast
onderzoek en we kunnen daarnaast advi-
seren over de implementatie van die on-
derzoeksresultaten in bedrijven. De tex-
tielsector en individuele bedrijven kun-
nen daarvoor bij ons terecht.”

Pinkster zegt met Expertex in ieder
geval op nationaal niveau vooraanstaand
te willen zijn om wellicht later hand in
hand met TNO, dat zijn klanten de ko-
mende jaren ook aan de Duitse kant van
de grens gaat zoeken, zich als internatio-
naal textielcentrum te kunnen profileren.  

Technische textiel
Een belangrijk aandachtspunt van
Expertex is het opbouwen van een struc-
turele band met de sector technische tex-
tiel. Die poot ontbreekt nog aan de Ex-
pertex-stoel. “Momenteel is er nog geen
echte band tussen het textielcentrum en
de zogenaamde technische textiel,”
vindt Pinkster. Want die technische tex-
tiel is een belangrijk onderdeel van de
sector. Veel traditionele Twentse textiel-
bedrijven lijken nu meer op hightech-
ondernemingen dan op traditionele tex-
tielbedrijven. En hightech is juist datge-
ne waar Expertex vooral vanwege de
leerstoel van Van Warmoeskerken en
TNO zich bij uitstek op wil richten.
Diverse brancheverenigingen zijn be-
trokken bij Expertex: de Vereniging Tex-
tiel Nederland (VTN), researchvereni-

ging de ‘Voorzorg’, de Vereniging Neder-
landse Tapijtindustrie, het Branchecen-
trum voor de Kledingtechnologie, en de
Liftgroup (het scholings- en opleidings-
centrum voor de gehele textielindustrie).
‘Via de VTN zijn ook de Twentse textiel-
bedrijven in het stichtingsbestuur van
Expertex vertegenwoordigd. Ruim 30%
van de omzet van de gezamenlijke VTN-
leden wordt in technische textiel gere-
aliseerd en dit segment wordt de groot-
ste groeipotentie toegedicht. Deskundi-
gen menen dat 90% van de technische
textiel nog moet worden uitgevonden’,
laat de VTN schriftelijk weten.

Pinkster had graag gezien dat een aan-
tal bedrijven in de technische textiel zich
intensiever zou bemoeien met Expertex.
Textiel wordt door de buitenwereld nog
steeds gekoppeld aan de traditionele sec-
tor. Deze industrietak is sterk veranderd,
er opereren ook chemische bedrijven (zo-
als DSM), kunststofbedrijven en bedrij-
ven met gemengde technologieën. En die

voelen zich (wel of niet terecht) niet ver-
want met technische textiel.

Een bedrijf als Aemes Europe in En-
schede, levert van alles op het gebied
van autobekleding en heeft zowat de
hele Europese autobranche als klant
maar voelt zich geen textielbedrijf. Ook
de beurs (Euronext) deelt bedrijven als
Ten Cate, Gamma en Sioen niet meer in
bij de textielsector maar (met andere
technologische hoogwaardige onderne-
mingen) onder het kopje ‘diversified
industries’.  

Eind november zal de officiële opening
van Expertex plaatsvinden. Onderdeel
van het openingsprogramma is een ten-
toonstelling in textielmuseum Jannink.
Het is niet geheel toevallig dat deze ten-
toonstelling wordt geconcentreerd rond-
om het thema ‘technische textiel’. ■ Twentevisie. 08/2001

‘Traditionele textiel-
bedrijven zijn nu high-
tech-ondernemingen’

Zo’n vijfhonderd
scholieren en stu-
denten volgen bij
Expertex inmiddels
hun opleiding.
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