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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: 

- Het woord aan… 

- Excursie - De rol van de Twentse bodem in de energietransitie 

- Excursie - De toekomst van de zoutwinning in Twente 

- Activiteiten Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond,  

in samenwerking met VNG en Deltares  

- Definities bodem en ondergrond 

 

 

 

 

 

 

 

Het woord aan… wethouder Volmerink / gemeente Tubbergen 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoe gaan we tot de bodem? 

“We hebben de wens om als Twentse gemeenten 

gezamenlijk een eigen verhaal over de bodem te 

vertellen. Dat willen en kunnen we niet alleen 

doen. We nodigen bedrijven, kennisinstellingen, 

inwoners en maatschappelijke organisaties uit om 

die handschoen met ons op te pakken. Samen gaan 

we leren en spreken over de bodem. We willen de 

bodem begrijpen en daar onze toekomstige 

besluiten op baseren.“ 

 

Erik Volmerink, wethouder gemeente Tubbergen 

Oproep!! Studenten kunnen met uw ondergrond probleemstelling aan de slag! Kleine onderzoeken, grote 

onderzoeken, een innovatief ruimtelijk ontwerp of misschien wel iets heel anders, alles kan. Heeft u 

interesse? Neem dan voor 1 september contact op met Herman van Os: h.v.os@overijssel.nl. 
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Excursie / 11 september 2017 / 13:00 uur / Veenmuseum Vriezenveen 

De rol van de Twentse bodem in de energietransitie 

Er wordt steeds vaker naar duurzame vormen 

van energieopwekking gekeken. Naast wind, zon 

en biogas kan de ondergrond een belangrijke rol 

vervullen. Maar wat zijn de kansen voor Twente? 

Tijdens deze excursie kijken we naar de rol die 

de ondergrond in Twente kan vervullen in de 

energietransitie. Hiervoor gaan we eerst terug 

naar het verleden, en kijken we naar de invloed 

die turfwinning had op het gebruik van ruimte. 

Daarna gaan we terug naar het heden, waar we 

vanuit een bedrijfsperspectief gaan kijken naar 

de rol van warmte- en koude opslag in de energietransitie. Ten slotte gaan we onder leiding van 

Deltares onze blik verleggen naar de toekomst. Gezamenlijk gaan we bekijken wat er allemaal 

mogelijk is in de Twentse ondergrond. Welke activiteiten zijn mogelijk en in hoeverre kunnen ze 

bijdrage aan de energietransitie? Maar ook: welke (ruimtelijke en bestuurlijke) afwegingen moeten, 

boven en onder het maaiveld, worden gemaakt? Het belooft een interessante middag te worden! 

Kunnen we je op 11 september verwelkomen? Wees wel snel: voor deze bijeenkomst geldt een 

maximum van 25 deelnemers. 

 

Geef je nu op bij Herman van Os door een e-mail te sturen naar h.v.os@overijssel.nl. 

 

 

Excursie / 5 oktober 2017 / 14:00 uur / Zoutmuseum Delden 

De toekomst van de zoutwinning in Twente 

De zouthuisjes zijn vast en zeker een bekend gezicht voor 

u. Maar wist u dat zoutwinning een van oudste 

activiteiten is die plaats vindt in de Nederlandse 

ondergrond? Zo werd in 1886 voor het eerst zout 

aangeboord in Delden. Tijdens de excursie, zal het 

verleden van de zoutwinning en de invloed die het heeft 

gehad op de regio, aan de hand van voorbeelden 

worden besproken. Daarnaast zullen we stil staan bij de 

recente incidenten. Deze incidenten hebben er mede 

voor gezorgd dat zoutwinning onderdeel is geworden 

van een bredere maatschappelijke discussie over het gebruik van de ondergrond. In deze sessie, 

zoeken we de verdieping en kijken we vanuit meerdere perspectieven naar de toekomst van de 

zoutwinning in Twente. Hierbij zullen we gezamenlijk kijken naar de wenselijkheid van en de 

randvoorwaarde waaraan zoutwinning moet voldoen om de steun van de regio te houden. Let op! 

Voor deze bijeenkomst geldt een maximum van 35 deelnemers.  

 

Geef je nu op bij Herman van Os door een e-mail te sturen naar h.v.os@overijssel.nl.  
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Activiteiten Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, in 

samenwerking met VNG en Deltares  
Tijdens drie excursies zal een workshop georganiseerd worden 

door Deltares. Deltares werkt samen met de VNG in een aantal 

regioprojecten van het Uitvoeringsprogramma Bodem en 

Ondergrond (de samenvoeging van het uitvoeringsprogramma 

van het bodemconvenant en het uitvoeringsprogramma 

STRONG). Naast Twente is Deltares actief in Friesland, de 

Waddeneilanden, Woerden, Rijk van Dommel en 

Aa, Zaanstad, Alkmaar en ze zijn in gesprek 

met nog meer initiatieven. 

Doelstelling 

Het doel is (ambtelijke en bestuurlijke) bewustwording over 

de belangrijke rol die de ondergrond kan hebben bij 

verschillende maatschappelijke opgaven. Hét moment om 

hiernaar te kijken is bij het maken van de omgevingsvisie.  

Omgevingswet 

De Omgevingswet gaat uit van samenhangende visievorming 

tussen traditionele ruimtelijke ordening en leefomgevingsaspecten en milieu. Hoewel er geen 

eisen zijn gesteld aan de vorm waarin je dat doet, lijkt het erop dat het voor de houdbaarheid 

van ruimtelijke plannen nodig is om die samenhang serieus te beschrijven in de 

omgevingsvisie. Naast een inhoudelijk instrument, is de visie ook te gebruiken als een 

agenderend instrument. Het bodem- en grondwatersysteem ontwikkelt zich mede door 

klimaatverandering onafhankelijk van menselijk ingrijpen. Dat betekent dat er een vorm van 

onvermijdelijkheid is. Er komen grote beslissingen op ons af. Wat gebeurt er als je niks doet? 

Welke knikpunten kunnen we benoemen? Wat is de argumentatie waarom we iets wel, dan 

wel niet willen? Hierbij kunnen overheden ook ambities / aandachtspunten agenderen die 

buiten hun ‘formele’ bevoegdheden gaan. Je hoeft er dus niet van ‘te zijn’ om er iets van te 

vinden. Met andere woorden: hier geldt meer dan in andere dossiers dat niet kiezen ook 

kiezen is. 

Tijdens de workshops op 11 september, 30 november en 7 december onderzoeken we 

achtereenvolgens de volgende onderwerpen: 

• Hoe kan de Twentse ondergrond een bijdrage leveren aan de energietransitie? 

• Hoe ziet adaptief / flexibel omgevingsbeleid eruit? Hoe kun je omgaan met 

onzekerheden? 

• Hoe neem je risico’s mee in het besluitvormingsproces? 

De workshops zijn bij voorkeur als serie, maar ook afzonderlijk te volgen. Houd de 

nieuwsbrieven en aankondigingen in de gaten!  
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Definities bodem en ondergrond 

Als er iets binnen ‘bodemland’ voor onduidelijkheid zorgt, dan zijn het wel de definities van 

‘bodem’ en ‘ondergrond’. Hierbij wagen we een poging om de begrippen uit te leggen zoals 

wij ze zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron en meer informatie: http://www.ruimtexmilieu.nl/lagenbenadering 

 

 

Goed gebruik van termen is belangrijk om spraakverwarring te voorkomen. Het gaat ons om 

de Twentse ondergrond. Onze definitie: de bodem waar de bodemsaneerder het over heeft, 

de toplaag waar de agrariër mee werkt, de grondwaterlaag waar het drinkwaterbedrijf uit 

wint, de diepe ondergrond waar bodemschatten worden gewonnen, de bodemlagen waar 

energie wordt onttrokken of opgeslagen. 

 

De term bodem wordt gebruikt 

in de milieuwetgeving en is 

gedefinieerd in de Wet 

bodembescherming. Het begrip 

duidt een te beschermen 

component van de fysieke 

leefomgeving aan, namelijk het 

vaste deel van de aarde met de 

zich daarin bevindende 

vloeibare en vaste 

bestanddelen en organismen. 
 

De term ondergrond kan worden 

beschouwd als de moderne term voor 

bodem en komt voor in de 

lagenbenadering. De lagenbenadering 

legt de ruimte uiteen in drie lagen. De 

eerste laag bestaat uit de fysieke 

ondergrond, het watersysteem en het 

biotisch systeem. De ondergrond is een 

onderdeel van de fysieke ruimte. 

Volgens de bedenkers van de 

lagenbenadering zouden afwegingen 

van onder naar boven moeten worden 

gemaakt, rekening houdend met 

verschillen in tempo. 
 


