
28 november 2017 

 

Onder Twente is de regionale samenwerking ondergrond tussen de 14 Twente gemeenten en de provincie 

Overijssel. 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. 

  

INHOUD: 

- Het woord aan… 

- Uitnodiging Platform Bodembeheer 

- Onderzoek door studenten van hogeschool Saxion 

- Terugblik Twents bodem café  

 

Het woord aan… Egbert Jaap Mooiweer / rentmeester landgoed Twickel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*GroeiBalans is de bodemadviseur van de rentmeester van landgoed Twickel. 

Hoe gaan we tot de bodem? 

"Op het landgoed Twickel zet ik mij als 

rentmeester met GroeiBalans* in voor een 

grondgebonden landbouw met een gesloten 

koolstofkringloop en ketencreatie. Het idee 

hierachter is dat in de kringloop voedingsstoffen 

weer beschikbaar komen, al het materiaal 

opnieuw wordt gebruikt en niets onbenut blijft. 

Herstellende landbouw met een positief effect op 

mens, dier en bodemvruchtbaarheid." 
 

Egbert Jaap Mooiweer, rentmeester landgoed Twickel 
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 Platform Bodembeheer bijeenkomst: 

 Duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied  

  11 december 2017 / 12:30 uur / Provinciehuis Overijssel in Zwolle  

In het landelijk gebied bestaan meerdere functies naast elkaar zoals voedsel- en 

(drink)watervoorziening, natuur, recreatie, ruimte voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

Deze functies zijn afhankelijk van een vitaal bodemsysteem. De kwaliteit van het 

bodemsysteem staat echter in veel gevallen onder druk door onduurzaam landgebruik. Er 

worden te veel eisen aan het systeem gesteld of functies worden suboptimaal gecombineerd 

in tijd en / of ruimte.  

  

Tijdens de bijeenkomst over duurzaam bodemgebruik in landelijk gebied wordt gekeken hoe 

men kan samenwerken in het landelijk gebied aan een goede bodemkwaliteit op lange 

termijn. Hoe ziet handelingsperspectief en –vrijheid er uit 

voor de verschillende betrokkenen? En hoe kan waarde 

gecreëerd worden door een multifunctioneel landgebruik 

met als doel een breder, rijker, vitaler gebruik van het 

landelijk gebied?  

Programma 

Tijd Onderwerp  

12: 30 Inloop met koffie en thee 

13:00 Welkom - dagvoorzitter René Schepers (Schepers Adviseurs) 

13:20 Blik op de toekomstverhaal: wat gebeurt als we doorgaan zoals nu? Jan-Paul Wagenaar 

(Louis Bolk Instituut) 

14:00 Wat gebeurt er in Overijssel -  Hester Maij, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Cultuur  

14:30 Interactief panel 

15:00 4 Parallelle sessies over diverse initiatieven in Overijssel en Nederland 

• Mineral Valley Twente, duurzaam omgaan met mest en bodem 

Erick Back (melkveehouder en ZZPer) 

• LandvanWaarde: een nieuwe aanpak voor agrarisch natuur-en  landschapsbeheer 

Hans de Haan (Ketensief) 

• Innovaties in de bodem: betere verbinding tussen high-tech en agrarische praktijk  

Jurgen Neimeijer (provincie Overijssel) 

• Permacultuur, agroforestry en stadslandbouw  

Fransjan de Waard (De Waard Eetbaar Landschap) 

16:15 Afsluiting van de middag -  dagvoorzitter René Schepers 

16.30 Borrel 
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Data, route en aanmelden 

De bijeenkomst start op maandag 11 december om 13:00 (12:30 inloop) en we sluiten af met 

een borrel. Het provinciehuis van Overijssel (Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle) is goed 

bereikbaar via OV, het is ongeveer een kwartier lopen vanaf het station. U kunt 

zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. Indien u zich al aangemeld heeft voor deze 

bijeenkomst, hoeft dat niet nogmaals. Indien u onverhoopt niet kan komen, meldt u zich dan 

af in verband met de catering? 

Contact en informatie 

Voor informatie, aanmelden voor aankondigingen van bijeenkomsten: zie de website: 

www.platformbodembeheer.nl. Overige vragen of afmelden voor de mailinglijst van Platform 

Bodembeheer, stuur een mail naar pbb@expertisebodemenondergrond.nl. 

 

 

Onderzoek door studenten van hogeschool 

Saxion 

Studenten, van verschillende studierichtingen binnen 

hogeschool Saxion te Deventer, zijn in september 

begonnen met onderzoeken in opdracht van de Regionale 

Samenwerking Ondergrond bij het lectoraat Bodem en Ondergrond. Dit lectoraat richt zich 

op het verbeteren van de rol van bodem en ondergrond in ruimtelijke 

besluitvormingsprocessen en een duurzame ontwikkeling van bodem en ondergrond. 

Bestuurskunde studenten inventariseerden de kennisbehoefte van betrokken gemeenten. 

Wat de studenten opviel is een grote behoefte aan interdisciplinaire samenwerking, 

betrokkenheid van burgers en heldere wet- en regelgeving om in de toekomst beter te 

anticiperen op vraagstukken.  

Studenten van Ruimtelijke 

ontwikkeling zijn aan de slag gegaan 

met het ontwerp voor een ‘Factsheet 

bodem en ondergrond in Twente’. 

Ambtenaren en bestuurders gaven 

aan behoefte te hebben aan een 

factsheet om overzicht te creëren in 

de hoeveelheid beschikbare 

informatie, waardoor zij hun 

afwegingen weloverwogen kunnen 

maken. Hoe moet die factsheet er 

dan uit zien? De studenten kwamen 

op een combinatie van kernachtige 

informatie op een visuele factsheet, 

met verwijzingen naar een 

achterliggende tekstuele factsheet.  
Voorbeeld Visuele Factsheet Zoutwinning  
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Op dit moment werkt een groep minor studenten aan de vraag hoe de informatie kan worden 

aangeboden aan de participerende inwoner. De resultaten van deze studenten komen in 

januari beschikbaar. Onder Twente neemt de bevindingen mee in haar activiteiten. 

 

 

Terugblik Twents bodem café: Soils2Meet! 

Op 2 november was het eerste Twentse bodemcafé, Soils2Meet, op het Indiëterrein in 

Almelo. De bijeenkomst stond in het teken van duurzaam bodemgebruik en het stimuleren 

van informele ontmoetingen. De bodem en ondergrond zijn voor veel mensen een relatief 

onbekend terrein, de verschillende bodemlagen en goed grondwater kunnen een belangrijke 

rol spelen in het aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Het bodemcafé werd in 

samenwerking met het Initiatief Bewust Bodemgebruik georganiseerd. René Jochems van 

GroeiBalans opende de bijeenkomst. René is de bodemadviseur van Egbert Jaap Mooiweer, 

rentmeester van landgoed Twickel. Na deze boeiende presentatie over duurzaam 

bodemgebruik konden mensen hun eigen ideeën en projecten pitchen en een hulpvraag 

stellen. Vragen kwamen er vanuit allerlei hoeken: een biologische boerin, een vormgever van 

het Geopark, stichting Stop Afvalwater Twente, et. Daarna is er in kleine groepen verder 

gepraat over de hulpvragen van de pitchers. De opbrengsten uit die groepen zijn direct op 

papier gezet zodat de initiatiefnemers meteen de informatie, tips en nieuwe contacten mee 

naar huis konden nemen.  

De middag werd afgesloten met een borrel. We kijken terug op een goed bezocht Twents 

bodemcafé!  

 

 

 


