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‘De regionale samenwerking ondergrond is een initiatief van de veertien Twentse gemeenten en de provincie 

Overijssel en heeft als doel meer kennis over en grip op activiteiten in de bodem en ondergrond’ 

 

INHOUD: 

- Activiteitenkalender 

- Oproep: wat zijn uw kennisvragen? 

- Terugblik excursie Roombeek 

 

Activiteitenkalender 

Een belangrijk onderdeel van de regionale samenwerking is samen leren en experimenteren. Daarom 

organiseren we excursies, workshops en symposia. De maatschappelijke opgaven waar we voor staan 

proberen we te vertalen naar de wereld onder onze voeten, wat kan de bodem bijdragen? Of zijn er 

juist belemmeringen? Denk aan opgaven zoals klimaatadaptatie, voedselvoorziening en de vraag naar 

energie. Hieronder staat de activiteitenkalender met daarin het onderwerp en de beoogde datum. 

Noteer deze data alvast in uw agenda! Zo komen we samen meer te weten over de bodem en 

ondergrond. Meer informatie volgt.  

  

“Zo komen we meer te weten over 

de bodem en ondergrond.”  

Activiteiten: 

- De rol van de Twentse bodem 

in de energietransitie: hoe kan 

de ondergrond een bijdrage 

leveren? 

- De toekomst van de 

zoutwinning in Twente 

- Excursie naar retentiegebied 

Dakhorst (Wierden) 

- Informatiemarkt 

- De Twentse energie transitie: 

wat zijn de opties? 

- Bijeenkomst over 

risicoperceptie en 

communicatie 

- Eindsymposium 

Beoogde data: 

- 11 september 2017 

 

 

 

- 5 oktober 2017 

 

- 19 oktober 2017 

 

- 2 november 2017 

- 30 november 2017 

 

- 7 december 2017 

 

 

- Begin 2018 
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Oproep! 

Wat zijn uw kennisvragen? 

De bovenstaande activiteitenkalender geeft een goed beeld van de onderwerpen waarover we onze 

kennis willen vergroten. Wij kunnen ons voorstellen dat u ook vragen over de bodem en ondergrond 

heeft. De studenten van Saxion Hogeschool kunnen met uw probleemstelling aan de slag gaan! Kleine 

onderzoeken, grote onderzoeken, een 

innovatief ruimtelijk ontwerp of misschien 

wel iets heel anders, het is allemaal 

mogelijk. Heeft u interesse of wilt u meer 

weten over de mogelijkheden? Neem dan 

contact op met Herman van Os: 

h.v.os@overijssel.nl.  

 

 

 

Terugblik excursie Roombeek – Enschede 

 

“Het is niet makkelijk om problemen op te lossen als je 

niet samenwerkt” 

Op dinsdagmiddag 11 juli waren we met 24 man te gast in de wijk Roombeek, Enschede. In het 

buurtgebouw luisterden we eerst naar het verhaal van Patrick Spijker, projectleider bodem en water, 

bij de gemeente Enschede. Hij begon met een schets van de botsende belangen op het gebied van 

waterbeheer in de wijk. Grondwaterverontreinigingen, potentiele grondwateroverlast, een industriële 

grondwater onttrekking, een mogelijke WKO-installatie, burgers die de beek terug willen in de wijk. Al 

deze belangen en bijbehorende partijen leken 

op bepaalde punten lijnrecht tegenover elkaar 

te staan. Maar ze zijn er gezamenlijk 

uitgekomen. Door de focus te leggen op de 

gedeelde belangen; zoals een duurzaam 

watersysteem. Door samen met partijen te 

zoeken naar een oplossing; zoals het 

grondwaterbeheer samen uitvoeren met de 

industriële onttrekking.  
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Daarna was het tijd om de wijk en het water eens goed te bekijken. De miezerregen kon de groep niet 

deren. Onder leiding van Patrick liepen ze langs plekken waar de beek weer is teruggebracht en namen 

ze een kijkje in de waterzuiveringsinstallatie.  

Na de wandeling gingen we zelf aan de slag in groepjes van vijf. De fictieve casus draaide om een 

projectontwikkelaar die een energie neutrale woontoren met WKO-installatie wil aanleggen. Het plan 

kent echter niet alleen voorstanders. Alle personen aan tafel namen een andere rol aan; van provincie 

tot natuur- en milieuorganisatie. Hoe ga je daar samen uitkomen? Hoe ga je om met risico’s? Elke groep 

presenteerde zijn eigen aanpak. Patrick was onder de indruk van het idee om de WKO-installatie en de 

restwarmte van de industriële onttrekking te combineren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kijken terug op een 

geslaagde en leerzame 

middag! We hopen u ook 

te zien bij de volgende 

activiteiten! Zie de 

activiteitenkalender 

elders in deze 

nieuwsbrief. 


