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Twents Bodemcafé 

Bodemcafé

Op donderdag 13 september organiseert Onder Twente opnieuw een Twents 

Bodemcafé! Ditmaal in het teken van inspireren en verbinden. Kim van der Leest

zal een interessante presentatie geven over de (mogelijke) integrale rol van de 

bodem.

Pitches



Tijdens de tweede editie van het Twents Bodemcafé hoeft u niet stil te zitten! In de 

pitchesronde proberen we bodem-gerelateerde thema's, initiatieven, ideeën, startups 

een podium te geven. 

Bodemborrel

Ook deze editie wordt afgesloten met een 'bodemborrel'!

Locatie

De tweede editie van het Twents Bodemcafé wordt gehouden in het Stadslab in 

Almelo. Het Stadslab op het Indiëterrein in Almelo is een unieke locatie (oude 

textielfabriek) en is goed te bereiken (op loopafstand) vanaf station Almelo.

Aanmelden

U kunt gratis deelnemen aan het Twents Bodemcafé! Aanmelden voor het 

Bodemcafé kan door een mail te sturen naar j.warmerdam@enschede.nl.

Mocht u een idee/initiatief of hulpvraag willen pitchen, vermeld dit dan bij uw 

aanmelding!

Kim van der Leest

Kim van der Leest is een veelgevraagd spreker, jurylid. brainstormer en 

interdisciplinair inspirator. Hierbij legt ze de nadruk op het verbinden van innovatie 

aan omgevingen, business, onderwijs, groen, sfeer, kleur, beleving en welzijn.



Kim van der Leest heeft o.a. in opdracht van Branchevereniging VHG het concept en 

handboek 'De Levende Tuin' ontwikkeld. Een praktisch handboek om te komen tot 

tuinen met meer aandacht voor biodiversiteit, bodem, voedsel, water en energie.

Binnen de EU is dit project benoemd als voorbeeld innovatieproject: 'Greening the 

Cities'. Veel gemeenten zien in de 'Levende Tuin' oplossingen voor gezonde en 

klimaatbestendige steden.

Meer informatie over Kim en het handboek 'De Levende Tuin' is te vinden via de 

onderstaande link: 

http://kimvanderleest.nl/ 

Tweede Editie: Twents Bodemcafé

Datum: 13 september

Locatie: Stadslab Indië, Sluiskade Noordzijde 14, Almelo.

Route: Stadslab is bereikbaar via Kolthofsingel of Aalderinksingel

(parkeerterrein aanwezig, volg borden stadslab@indië). 

Programma

13:30 uur: Inloop met koffie/thee

14:00 uur: Welkomstwoord

14:10 uur: Kennismaking

14:35 uur: Presentatie Kim van der Leest

15:00 uur: Pitches



15:45 uur: Afsluiting

16:00 uur: Bodemborrel!

Vervolg Onder Twente

Procesplan

Onder Twente heeft hard gewerkt aan een procesplan om de komende jaren een vaste 

koers te kunnen varen varen. Dit procesplan bevat een basisvoorziening bestaande uit 

een governance (bestuurlijk) spoor, een netwerk spoor en een communicatiespoor. 

Daarnaast gaan we ons bezig houden met verschillende projectmodules. De menukaart 

gebruiken we hierbij als 'tool' om de projecten verder te concretiseren. 

Menukaart-gesprekken

De afgelopen periode heeft Onder Twente een rondje gemaakt langs de 14 Twentse 

gemeenten om te inventariseren welke zaken er spelen in de bodem en diepe ondergrond. 

Hieruit kwamen verschillende zaken aan bod, zoals: het opstellen van een visie, 

kennisoverdracht, potentie van ondergrond, communicatie en risicoperceptie. Belangrijke 

thema's die straks onderdeel gaan worden van de menukaart van Onder Twente.

Vormgeven menukaart

Met de output van de menukaartgesprekken proberen we de menukaart van Onder 

Twente verder vorm te geven. Dit doen we door te werken met de thema's die aan bod zijn 

gekomen tijdens de menukaart-gesprekken. 



Voortgang IABR - Werksessies

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief werkt Onder Twente samen met Saxion

(lectoraat bodem en ondergrond) aan verschillende projecten binnen de

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR).

De eerste werksessies zijn achter de rug en de eerste resultaten zijn binnen.

In de werkgroep bestaande uit Kopgroep Stedelijk beheer, OVAM Soil, studio Vermeulen, 

Saxion en Onder Twente kwam aan bod dat we oude ondergrondse infrastructuur kunnen 

hergebruiken voor nieuwe doeleinden. Daarnaast bleek uit de praktijk dat stadsbeheer 

gezamenlijk met inwoners het nieuwe groene/duurzame stadsbeeld moeten gaan 



vormgeven.

Tot slot kwamen we tot de conclusie dat er geïnventariseerd moet worden hoe het staat 

met de huidige bodemkwaliteit en het effect hiervan op de biodiversiteit. Daarmee ontstaat 

de link tussen beheer, infrastructuur en bodemkwaliteit.

De werksessies in Rotterdam werden 6 juli afgesloten met een brainstorm over mogelijke 

pilots die de IABR straks kan gaan uitvoeren. 

Voor meer informatie over de IABR kunt u terecht op:

https://www.iabr.nl/nl/editie/iabr2018_2020

Onder Twente en de AVG

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Ook 

Onder Twente gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wij houden u via deze nieuwsbrief graag op de hoogte van onze projecten en 

ontwikkelingen. Als u de Onder Twente nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen dan kunt u 

zich altijd afmelden door een mail te sturen naar j.warmerdam@enschede.nl 

#OnderTwente



Heeft u tips voor Onder Twente? Dan horen wij dat graag!

Laat een berichtje achter via onze social media,

https://twitter.com/ondertwente & https://www.instagram.com/ondertwente/

of via onze website: www.ondertwente.nl.

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.


