
Nieuwsbrief regionale samenwerking ondergrond – 5 oktober 2017 

 

‘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 retentiegebied Dakhorst in Wierden 

- Soils2Meet 

 

 

 

 

Het woord aan… Hans van Agteren / Wethouder gemeente Enschede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gaan we tot de bodem? 

“We onderzoeken de relatie tussen de bodem en 

de hedendaagse maatschappelijke opgaven, zoals 

de energietransitie, waterberging en gezondheid. 

Hoe kan de bodem een bijdrage leveren aan de 

oplossingen voor die opgaven? Zie het als een 

expeditie in een relatief onbekend deel van onze 

leefomgeving. We gaan het veld in om te leren en 

ervaren hoe de bodem werkt en wat zij voor ons 

kan betekenen. Doe je mee?” 

 

Hans van Agteren, wethouder gemeente Enschede 

 

 

Excursie de toekomst van de zoutwinning in Twente op 5 oktober gaat niet door!! 

Let 

op! 
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Excursie / 19 oktober 2017 / 14:00 uur / Kulturhus Akkerhus Ypelo 

Ga mee op excursie naar retentiegebied Dakhorst in Wierden! 

Drinkwaterwinningsbedrijf Vitens is op zoek naar een nieuwe waterwinningslocatie in de 

gemeente Wierden. Waarom is voor de gemeente Wierden gekozen en welke aspecten van 

de ondergrond zijn van invloed geweest op de keuze voor deze locatie? 

Er is dus een geschikte locatie in beeld, maar de waterwinning heeft verdroging in het 

natuurgebied Mokkelengoor tot gevolg. Daarnaast heeft het waterschap Vechtstromen een 

retentieopgave in dit gebied. Een retentiegebied tussen de waterwinningslocatie en het 

natuurgebied Mokkelengoor biedt een mogelijke oplossing voor het verdrogingsprobleem! 

Hoe kunnen al deze plannen gerealiseerd worden in het agrarische gebied? Je komt alles te 

weten tijdens onze boeiende excursie! 

Na de presentatie en een bezoek aan 

het gebied volgt een interactieve 

sessie: 

grondwaterbeschermingsgebieden 

brengen beperkingen mee voor de 

omgeving. Hoe kunnen al deze 

plannen mogelijk worden gemaakt: 

Win-Win-Water-Wierden. 

Meld je nu aan hij Herman van Os: h.v.os@overijssel.nl  Bron foto: www.ditisrijssen.nl 

  

 

Informatiemarkt / Soils2Meet / 2 november 2017 

Oproep voor initiatieven, startups en ideeën omtrent  

bodem en ondergrond. Doe mee en noteer de datum  

alvast in jouw agenda! 

Twente is ons gebied. De Twentse bodem is letterlijk en figuurlijk de grond onder onze voeten 

en onder ons bestaan: we leven erop en we leven ervan.  

Maar in de bodem gebeurt veel. Ondergronds is het druk met funderingen, tunnels, leidingen, 

boringen, wortels, zoutwinning, waterwinning en bodemenergie. De ondergrond biedt kansen 

bij de realisering van onze ambities op het gebied van groen, water, energie, wonen en 

klimaatbestendigheid.  
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Op donderdag 2 november 2017 openen de 14 Twentse gemeenten en het initiatief Bewust 

Bodemgebruik de deuren van Soils2Meet, een plek voor iedereen die werk wil maken 

van een gezonde bodem en een goede balans tussen benutten en beschermen van de 

ondergrond. Deze bijeenkomst heeft als doel het creëren van ontmoetingen waardoor 

nieuwe inspiratie en verbindingen ontstaan. Zo kunnen ideeën en ambities een vlucht 

nemen.  

Call for pitches 

 

Soils2Meet geeft bodem-gerelateerde initiatieven, startups en ideeën een platform om 

bewustzijn te generen, ervaringen te delen én om hulp in te roepen voor jouw onderwerp. 

Meld je aan als deelnemer en pitch in maximaal 2 minuten jouw initiatief, startup of idee en 

stel een specifieke hulpvraag aan het publiek. Zo brengen we samen ideeën verder en geven 

ze een extra duwtje in de rug. 

Heb of ken je een goed initiatief dat zéker gepitched moet worden? Of heb je andere vragen? 

Neem dan contact op met Sarah Wildeboer via sarah.wildeboer@rhdhv.com of 06 - 2099 96 

00. 

Praktische details 

Donderdag 2 november 2017 (locatie volgt) 

15.00: Inloop met koffie en thee 

15.30: Opening bijeenkomst  

16.00 – 18.00: Pitch rondes bodem-gerelateerde 

initiatieven 

18.00: Afsluiting 

 

 

 

 

 

 

 


