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Twents Water & Bodemcafé  
 

Bodemcafé begin 2019 

 

Begin volgend jaar organiseert Onder Twente weer een Twents Bodemcafé. 

In dit café is extra aandacht voor het thema water. 

Onder Twente werkt samen met onder andere Vitens, Waterschap Vechtsromen & het 

Saxion om een divers en interessant programma in elkaar te zetten. 

Reserveer hem alvast in de agenda: 

donderdagmiddag 7 maart 2019 (meer info: zie hieronder)! 

 

 

Presentaties & Pitches 



 

 

Het bodemcafé is ook hét platform voor het delen van bodemgerelateerde initiatieven, 

ideeën en start-ups. Deelnemers krijgen de unieke kans om het podium te beklimmen en 

hun pitch te houden. Zo kan ieder op eigen wijze zijn verhaal over de bodem & 

ondergrond te vertellen. Met het aanwezige netwerk is er de kans om het idee of initiatief 

aan te scherpen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen om het verder te brengen. 

 

 

Praktische informatie 

 

De derde editie van het bodemcafé vindt plaats op 7 maart, van 14.00u tot 17.00u in het 

Stadslab in Almelo. Natuurlijk sluiten we daarna weer af met de bekende 

'bodemborrel'. Er worden ook hapjes geserveerd, want een borrel kan natuurlijk niet 

zonder goede bodem! 

 
 

 

 

Aanmelden 

 

U kunt gratis deelnemen aan het Twents Water & Bodemcafé! 

 

Aanmelden voor het Bodemcafé kan door een mail te sturen naar l.plant@almelo.nl. 

Mocht u een idee/initiatief of hulpvraag willen pitchen, geef dit dan spoedig door bij uw 

aanmelding! 

 

Voor overige vragen/tips of ideëen voor het bodemcafé kunt u ook contact met ons 

opnemen. 

   

 

http://l.plant@almelo.nl


Voortgang Menukaart 
 

Menukaart Onder Twente 

 

Onder Twente heeft een rondje gemaakt langs de 14 Twentse gemeenten om te 

inventariseren wat er speelt in de bodem en ondergrond. De output van deze 

inventarisatieronde wordt gebruikt om projecten vorm te geven die aansluiten op 

de vragen en behoeften van de Twentse gemeenten. 

 

 

4 verschillende thema's 

 

Uit de menukaartgesprekken zijn 4 verschillende thema's duidelijk naar voren gekomen: 

   

1. Kennis: Met de diversiteit aan maatschappelijke opgaven zoals energie en 

klimaat en de diversiteit aan activiteiten en kwaliteiten van onze bodem is er 

behoefte aan kennis. Denk hierbij aan nieuwe toepassingen (zoals geothermie) of 

de positie van ondergrond in de gemeentelijke omgevingsvisie. 

  

2. Veilig Bodemgebruik: Ook dit thema kwam ter sprake, Twente beschikt over 

een goede bodemkwaliteit die onze zorg en aandacht verdient. We willen de 

bodem breed beschouwen en kijken daarom naar de chemische, fysische en 

ecologische kwaliteit. 

  

3. Communicatie: Doordat de bodem en ondergrond niet altijd even zichtbaar is 

maar wel een belangrijke basis is van ons bestaan, is communicatie nodig. Op 

welke wijze willen we nieuwe ingrepen/initiatieven in de bodem & ondergrond 

inzichtelijk maken? En hoe maak je mensen meer bewust van het goede wat 

bodem & ondergrond ons brengt? 

  

4. Netwerk: Met toenemende complexiteit en diversiteit is een robuust netwerk 

noodzakelijk. Met het noaberschap kennen we in Twente een goede traditie van 

(regionale) samenwerking. Onder Twente staat in verbinding met andere 



 

regionale samenwerkingsverbanden/netwerken (o.a. RES-T, Mineral Valley & 

Waternet) om zo gezamenlijke opgaven en uitdagingen op te pakken. 

 

 

Wat brengt 2019? 

 

Met gezamenlijke activiteiten en projecten in 2019 versterken we de bovenstaande 

thema's. Onder Twente werkt samen met de Twentse gemeenten aan een concrete 

invulling. Ook zijn er enkele van u die zich al hebben aangemeld om mee te denken of 

zelfs concrete initiatieven aandragen. 2019 staat wat ons betreft in het teken van DOEN, 

graag samen met u! 

 
 

 

 

Project: 'Doen, Leren, Opschalen' 
  

Samen werken aan een goede bodem onder 14 gemeentelijke omgevingsvisies. Hoe 

gaan we bodem en ondergrond op een goede wijze inbrengen? Hoe gaan we om met de 

ondergrondse ruimtevraag en ruimte-concurrentie van de komende periode, vooral als 

het gaat om duurzame energie, goed drinkwater, gezond voedsel, een klimaatbestendige 

omgeving en een functionerende ondergrondse infrastructuur? Hoe zit het dan met de 

bodemkwaliteit? 

 

Om dit voor elkaar te krijgen doet Onder Twente mee aan het project 'Doen, Leren, 

Opschalen' vanuit het landelijke convenant bodem en ondergrond. In dit project gaan zes 

regio's (en Twente is daar één van) tot het najaar van 2020 aan de slag met 

bovenstaande vragen. Vanuit het bodemconvenant wordt procesmatige en inhoudelijke 

ondersteuning beschikbaar gesteld. Het project 'Doen, Leren, Opschalen' wordt 

uitgevoerd door een consortium van Witteveen+Bos, Tauw en RoyalHaskoningDHV. 

 
 

 



 

 

Vervolg IABR-traject: 

 

Praktijk en studenten aan de slag met eerste resultaten ontwerpend onderzoek Twentse 

ondergrond 

 

Afgelopen november zijn studenten van Saxion hogeschool samen met partijen uit het 

werkveld aan de slag gegaan met de Twentse ondergrond en de opgaven die daarbij spelen. 

StadsLAB-studenten Stedenbouwkundig Ontwerpen, Planologie en Bestuurskunde uit het 

tweede, derde en vierde jaar presenteerden hun (tussen)resultaten uit diverse onderzoeken. 

Aansluitend vonden twee levendige werksessies plaats waarin de resultaten werden besproken 

en verdiept, en waarin nieuwe onderzoeksvragen op tafel kwamen. 

 

De werksessies zijn onderdeel van het onderzoeksproject ‘Naar een nieuw Twents 

productielandschap’. In dit project werkt Onder Twente samen met Saxion hogeschool 

(Lectoraat Bodem en Ondergrond), CroonenBuro5, NAM, Nouryon (voormalig AkzoNobel), 

Geopark Twente en provincie Overijssel. Het project onderzoekt hoe opgaven als 

energietransitie en klimaatverandering doorwerken in de ondergrond van Twente en hoe 

daarmee het nieuwe productielandschap van Twente vorm zou kunnen krijgen. Met dit project 

willen we het belang van de ondergrond bij ‘bovengrondse’ opgaven zichtbaar maken. Het 

project is bovendien onderdeel van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 

en loopt tot 2020. Binnen de IABR wordt in Nederlandse én Vlaamse voorbeeldprojecten 

onderzoek gedaan naar de ‘missing link’ om ingewikkelde ruimtelijke en maatschappelijke 

vraagstukken met elkaar te verbinden. 

 

In de werksessies werd onder meer gesproken over de wijze waarop leidingen in het 

landschap een rol kunnen spelen voor beleving en bewustwording van ondergrondse ingrepen, 

de risicopercepties rondom geothermie en de kansen die ontstaan op locaties waar 

ondergrondse activiteiten worden afgebouwd. Ook presenteerden studenten het idee van het 

SaltGreenHouse – een kleine duurzame kas gebaseerd op het bekende groene Twentse 

zouthuisje. Dat zouthuisje gaan we ook gebruiken als metafoor om de publieke bewustwording 

te versterken t.a.v. de verbinding tussen onder- en bovengrond. 

 

 

 

https://www.iabr.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. 

 

  

 

 

Foto:  Abraham Ledeboerpark, Enschede. (c) Jori Warmerdam. 

 

  

 

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. 
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