
  

  

 

NIEUWSBRIEF 
 

Onder Twente, 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... 

• 2 november: Twents bodem café, meld u nu aan! 

• Nieuwe huisstijl en krachtige kernboodschap 

• Terugblik excursie retentiegebied Dakhorst Wierden 

 

 

 

Het woord aan... 

 

… Geert Roovers 

Lector Bodem en Ondergrond - Saxion Hogeschool  

"Samenwerking in de regio voor regie over de 

ondergrond! Dat klinkt mooi. Maar heeft het risico 

van samenwerken omdat we willen samenwerken. 

Maar de samenwerking kan alleen meerwaarde 

leveren als we scherp maken wát we willen bereiken, 

met iedereen vanuit zijn/haar eigen ambitie én 

zijn/haar eigen rol. En vandaar uit het verbinden met 

de ander en zijn/haar ambitie en zijn/haar rol. Alleen 



 

dan kunnen we écht iets toevoegen."  
 

 

 

 

Onder Twente presenteert:  

Twents Bodemcafé, Soils2Meet 

 

 

Graag nodigen we u hartelijk uit voor de allereerste editie van het Twents Bodem Café op donderdag 2 november! 

Speciaal voor deze eerste editie werken we samen met ‘Soils 2 Meet’ van het landelijke initiatief Bewust 

Bodemgebruik. Het event vindt plaats bij het karakteristieke Stadslab op het Indiëterrein in Almelo: inspirerend, 

innovatief en industrieel erfgoed. 

Het Twents Bodem Café biedt een plek voor iedereen die werk wil maken van een gezonde bodem. Deze 

bijeenkomst heeft als doel het creëren van ontmoetingen waardoor nieuwe inspiratie en verbindingen ontstaan, en 

ideeën en ambities een vlucht kunnen nemen. 

 

Wees erbij, breng uw initiatief of vraag in!  

 

  

 

Wat gaan we doen? 

Na een boeiende presentatie van een keynote spreker, gaan we in twee ronden met elkaar in gesprek over 

interessante initiatieven die ertoe leiden dat onze bodem krachtiger en robuuster wordt. Een goed 

functionerende bodem is immers essentieel. De deelnemers geven vervolgens een pitch over hun eigen 

initiatief waarna men hierover met elkaar van gedachten kan wisselen. Deze deelnemers zijn onder andere: 

• Saxion 

• Stichting Stop Afvalwater Twente 



 

• NTP Milieu Enschede 

• Provincie Overijssel 

• Science Shop Twente  

Meer pitchers zijn natuurlijk van harte welkom! Bent of kent u een goed initiatief of hulpvraag die zeker aan 

bod moet komen? Deel het met ons en de rest van Twente, wij nemen uw bijdrage graag op in het 

programma! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarah Wildeboer via 

sarah.wildeboer@rhdhv.nl of 06-20999600. 

 

 
 

Afsluiten met de BodemBorrel 

Het belangrijkste ingrediënt van het 

Twents Bodem Café en Soils2Meet is 

natuurlijk de netwerkborrel. Ze zeggen 

niet voor niets dat de beste ideeën in de 

kroeg ontstaan. Natuurlijk onder het 

genot van duurzame hapjes. Want een 

borrel kan niet zonder goede bodem! 
 

 

 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

15.00: Opening van de bijeenkomst 

15.10: Opening met boeiende presentatie 

15.30-17.30: Pitchrondes bodem-gerelateerde initiatieven 

O.a. deelname door Saxion, NTP Milieu Enschede, 

Provincie Overijssel, Stichting Stop Afvalwater Twente en 

Science Shop Twente 

17.30: BodemBorrel 

 

 

 
 

Aanmelden 

Wilt u van de partij zijn bij het eerste 

Twentse Bodem Café? Meld u dan aan 

met dit aanmeldformulier. 

Kent u iemand die hier echt bij moet 

zijn? Neem hem of haar dan vooral 

mee! 

Aan deze bijeenkomst zijn overigens 

geen kosten verbonden. 
 



 

 

 

Nieuwe huisstijl en krachtige kernboodschap 

 
 

Onder Twente is de regionale 

samenwerking ondergrond tussen 

de 14 Twente gemeenten. In Twente 

trekken overheid, inwoners, 

bedrijven en wetenschap met Onder 

Twente samen op om het mozaïek 

van belanghebbenden in de 

ondergrond en bodem in kaart te 

brengen.  

We hebben een nieuw logo dat de 

Twentse ondergrond, fauna en 

wateren verbeeld. Een logo voor een 

netwerk waarin de Twentse 

gemeenten samenwerken voor een 

duurzame toekomst. Ziet u onze 

hashtag, dan weet u: dat is Onder 

Twente! We zijn namelijk nu ook te 

volgen op Twitter, LinkedIn en 

Instagram: @ondertwente 

 

 

Onder Twente is de regionale samenwerking ondergrond tussen de 14 Twente gemeenten. In Twente trekken 

overheid, inwoners, bedrijven en wetenschap met Onder Twente samen op om het mozaïek van belanghebbenden 

in de ondergrond en bodem in kaart te brengen. 

 

Waarom? 

Het is weliswaar onzichtbaar, maar ondergronds is het een drukte van belang onder Twente; ondergronds is het 

druk met met funderingen, tunnels, leidingen, boringen, zoutwinning, waterwinning, nuttige bodembeestjes en 

bodemenergie. Deze ondergrond biedt kansen bij de realisering van Twentse ambities op het gebied van groen, 

voedsel, water, energie, wonen, ondernemerschap en klimaatbestendigheid. Ook bij verduurzaming speelt de 

ondergrond een steeds belangrijker rol, bijvoorbeeld voor de winning van aardwarmte, de opslag van stoffen en de 

winning van drinkwater. 

 

Er zijn veel spelers in het veld, er spelen veel belangen, er is veel kennis: Twente heeft een landschap met een 

mozaïek van belanghebbenden met hun standpunten en expertise. Een gezond evenwicht houden hierin is vaak 

uitdagend. 

 

Wat gaan we doen? 

In Twente trekken overheid, inwoners, bedrijven en wetenschap met Onder Twente, de regionale samenwerking 

over de ondergrond, samen op om het mozaïek in kaart te brengen. We gaan als goede noabers met elkaar in 

gesprek, we willen elkaar leren kennen. Doel is samen leren, samen werken, samen onderzoeken met als stip op de 



 

Twentse horizon een krachtiger kennisnetwerk over de Twentse ondergrond. Hoe meer kennis wij samen hebben, 

hoe beter wij goede keuzes kunnen maken voor de toekomst zodat een gezonde balans blijft bestaan. 

 

Daarom! 

Twente is ons gebied; we delen het eigenaarschap. Als je elkaars belang kent, kun je er een gedeeld belang van 

maken. Als je elkaars ambities kent, kun je er gedeelde ambities van maken. Daarom bundelt Twente met Onder 

Twente de krachten en werkt ambitieus verder aan de verbinding van boven- en ondergrond. 

 

 

 

Terugblik excursie retentiegebied Dakhorst in Wierden 

 
 

 

 

Op donderdag 19 oktober vond de excursie naar het retentiegebied Dakhorst in Ypelo (gemeente Wierden) plaats. 

Na een toelichting van de gemeente Wierden, de provincie Overijssel en Vitens over het project zijn we het gebied 

gaan verkennen. Het gebied is een grondwaterbeschermingsgebied in verband met de nabij gelegen 

drinkwaterwinning. De drinkwaterwinning in Wierden is een van de grotere winningen in de provincie. In de 

gemeente heeft Vitens meerdere waterwinputten. Het is van belang dat het intrekgebied van de winning zo schoon 

mogelijk blijft. Het wingebied aan de westzijde van Wierden moest terug in capaciteit vanwege het aantrekken van 



 

een grondwaterverontreiniging. 

 

De zoektocht naar een nieuw waterwingebied leidde tot de locatie in Ypelo. De waterwinning zou alleen verdroging 

veroorzaken in het nabij gelegen natuurgebied, Het Mokkelengoor. De oplossing is gevonden door invulling te geven 

aan een opgave van het waterschap: tussen de waterwinning en het natuurgebied is het retentiegebied Dakhorst 

gerealiseerd. 

 

Het gebied, wat ooit agrarisch landschap was, is nu het thuis van vele (water)vogels en biedt ruimte voor recreatie. 

Als er veel regen valt kan dit gebied als bufferruimte voor het overtollige water functioneren. 

Na het bezoek aan het gebied hebben de deelnemers in kleine groepen nagedacht over de (on)mogelijkheden voor 

een nieuw bungalowpark midden in een grondwaterbeschermingsgebied. B 

 

Belangrijkste uitdaging daarbij was hoe je het gebied beschermd zonder alles op slot te zetten. Het was een zeer 

inspirerende middag en we bedanken de gemeente Wierden, de provincie Overijssel, Vitens en het Waterschap 

Vechtstromen hartelijk voor hun bijdrage! 
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