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              Onder Twente 

 

Verslag: Tweede Editie “Twents Bodemcafé”    
 

Datum: 13-09-2018 

Locatie: Stadslab Indië, Almelo.  

Deelnemers: +/- 60 bezoekers 

 

 

Bodemcafé 

Op 13 september organiseerde Onder Twente voor de tweede keer het ‘Twents Bodemcafé’. Het 

Twents Bodemcafé is in het leven geroepen om bodem gerelateerde initiatieven, ideeën, startups en 

hulpvragen een podium te bieden. Tijdens deze editie gaf Kim van der Leest een interessante 

presentatie over de (mogelijke) integrale rol van de bodem. Ook waren er acht verschillende partners 

uit ons netwerk die een pitch verzorgden over diverse bodem en ondergrond thema’s. Tot slot heeft 

Onder Twente zelf ook een pitch verzorgt over de ‘menukaart’ en de bijbehorende projectmodules.  

Het bodemcafé eindigde ook weer met de welbekende ‘bodemborrel’! 

 

 

Programma 
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Opening 

Wethouder Eugène van Mierlo (CDA, Almelo) opende het bodemcafé. Tijdens de opening kwamen er 

verschillende inhoudelijke thema’s aan bod:  

• Er komt steeds meer druk op de bodem en de ondergrond te staan. We gebruiken het voor 

van alles en nog wat: voedselvoorziening, kabels en leidingen, drinkwaterwinning  en 

grondstoffen zoals zand, zout en vroeger ook gas.  

• Ook in de toekomst willen we gebruik blijven maken van de kwaliteit van de bodem en 

ondergrond. Sterker nog, waarschijnlijk gaan we er alleen maar meer gebruik van maken. We 

ontdekken steeds meer mogelijkheden. Alleen al in het kader van de energietransitie kunnen 

we de bodem en ondergrond goed gebruiken. Echter, we moeten wel nadenken over hoe we 

er gebruik van maken. Schade is snel aangericht en herstel duurt lang.  

• Geen enkele overheid of sector kan deze opgave alleen realiseren. Dit gaat ons allemaal aan 

en vraagt om samenwerking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismaking 

Hierna volgde de kennismakingsronde waarin de deelnemers via de werkvorm ‘over de lijn’ elkaar 

beter leerden kennen. Dit werd gedaan door gebruik te maken van de volgende stellingen: 

 

- Ik zie veel bekenden/Ik zie vrij veel nieuwe gezichten 

- Ik kom uit Twente/Ik woon helaas niet in het mooie Twente 

- Ik heb dagelijks te maken met de ondergrond/Het onderwerp is vrij nieuw voor mij 

- De bodem(kwaliteit) is belangrijk/Zolang we er bovengronds geen last van hebben is het prima 

- Ik heb het idee dat ik nu meer mensen ken/Ik moet nog stevig netwerken tijdens de 

bodemborrel 
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Presentatie Kim van der Leest 

Na de kennismaking volgde de presentatie van Kim van der Leest over de (mogelijk) integrale rol van 

de bodem. 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. 

In opdracht van Branchevereniging VHG ontwikkelde Kim van der Leest het handboek ‘De Levende 

Tuin’. Over groene integrale oplossingen voor bij particulieren, bedrijven, zorg, onderwijs, 

woningbouw en overheid. Met ruim aandacht voor het belang van de bodem. Wetenschappelijke 

informatie en inspirerende praktijkcases zijn handig geordend over de pijlers Mens, Klimaat, Natuur en 

Economie. En elke opdrachtgever heeft een eigen mindmap. Het complete inkijkexemplaar kun je 

hier inzien. 

Tijdens het bodemcafé presenteerde Kim haar model van ‘De Levende Tuin’ dat bestaat uit 4 pijlers: 

klimaat, economie, natuur en mens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vhg.org/flippingbook/de-levende-tuin/
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Pitch ronde 1 

Na de interessante presentatie van Kim van der Leest volgde de eerste pitch ronde. In deze ronde 

verzorgden diverse partijen een pitch over een bodem gerelateerd thema, initiatief of onderzoek. 

Daarna volgde er een discussieronde waarin we dieper ingingen op de diverse thema’s die tijdens de 

pitches naar voren kwamen. Deze gesprekken werden geleid door de ‘facilitators’, leden van kernteam 

Onder Twente. De resultaten van de discussieronde is te vinden in de bijlage. Het onderstaand schema 

geeft een compleet overzicht van de pitchers, onderwerpen en facilitators: 

 

 
Naam 
 

 
Functie 

 
Pitch onderwerp  

 
Facilitator 

Freek van den Heuvel Consultant Bioclear Earth Kansen voor 
fytoremediatie: Hoe kunnen 
bomen de bodem saneren? 
 

Lydia 

Martin Voorma Innovation Manager 
Arcadis 

Het labelen van 
restverontreiniging met een 
chip: De volgende stap in 
het digitaliseren van de 
bodem? 
 

Herman 

Marco Vergeer Consultant, Royal 
HaskoningDHV 

Doen-leren-opschalen: 
Voorbereiden op bodem en 
ondergrond in de 
Omgevingswet 
 

Margot 

Ingrid Nij Bijvank-van 
Herel 
 

Landschap architect, Het 
Oversticht 
 

Ruimtelijke kwaliteit onder- 
en bovengrond 

Alzira 

Peter Bakker Verkoop & advies, Den 
Ouden Groenrecycling 
 

De bodem is de basis voor 
een gezonde en 
toekomstbestendige 
leefomgeving! 
 

Annemieke 

Saxion – Robert Wienk Lectoraat bodem & 
ondergrond 

Ontwerpend het nieuwe 
productielandschap van 
Twente onderzoeken 
 

Jori 

Rogier Lansink & 
Jasper ten Berge 
 

Bij de Oorsprong Onderzoek naar de 
toepassing van effectieve 
micro-organismen en 
koolstof in de bodem 
 

Jos  
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Pitch ronde 2:  

Tijdens de tweede pitch ronde, presenteerde Jori Warmerdam namens Onder Twente de eerste 

resultaten van de ‘menukaart’ van Onder Twente. Onlangs heeft Onder Twente een rondje gemaakt 

langs de 14 Twentse gemeenten om eens te inventariseren wat er op het ‘menu’ staat met betrekking 

tot de bodem en ondergrond. Deze thema’s/onderwerpen worden door Onder Twente gebruikt om 

concrete projecten vorm te geven. Uit de menukaartgesprekken kwamen de volgende thema’s en 

projectmodules naar voren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook na deze pitch werden er in vier verschillende groepen (verdeeld over de vier menukaart thema’s) 

verder gediscussieerd. De vraag die hierbij centraal stond was: “hoe gaan we invulling geven aan deze 

module/ wat betekent het voor jou?”. De resultaten van de verschillende discussies zijn te vinden in 

de bijlage. Onderstaand schema geeft een duidelijk overzicht van de vier groepen en facilitators:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thema’s: 

 
Projectmodules 

 
Facilitator 

Kennis & onderzoek 1. Ontwikkelen visie 
2. Kennis-delen 
3. Kennis-leren 

 

Herman + Jos 

Veilig bodemgebruik 4. Risicomanagement 
5. Bodemkwaliteit 

 

Annemieke + Margot 

Communicatie 6. Communicatie-
bewustwording 

7. Communicatie-
management 
 

Alzira + Lydia 

Netwerk 8. Regionale 
samenwerking 

9. Regionale 
bewustwording 
 

Marco + Jori 
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Afsluiting/bodemborrel 

Aan het einde van de dag werd er kort teruggeblikt op de presentaties, pitches en discussie rondes. De 

deelnemers waren het erover eens dat er veel (vooraf ongeziene) verbindingen gelegd konden 

worden tussen verschillende partijen. Daarnaast kwamen we ook tot het besef dat we op belangrijke 

bodem/ondergrond thema’s meer moeten en kunnen samenwerken. Er zijn veel spelers in het veld in 

Twente op het gebied van bodem & ondergrond maar deze spelers werken niet altijd samen of weten 

soms niet van elkaars bestaan af.  

Tot slot volgde de bodemborrel! Kortom een gezellige en geslaagde tweede editie van het ‘Twents 

Bodemcafé’.  
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Bijlagen – aantekeningen bij discussieronden 

Pitch Ronde 1 
 

Pitch ‘fytoremediatie’, Freek van den Heuvel (Consultant Bioclear Earth) 

 

Is fytoremediatie het nieuwe ‘ei van Columbus’? 

Te gebruiken als afvang/natuurlijke damwand  bij gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) bij 

gebiedsgrens. 

 

Fytoremediatie is effectief en relatief goedkoop;  

Planten van bomen stimuleert schimmels & bacteriën in de bodem die afbraak in de bodem stimuleert 

en zo verontreinigingen in de bodem opruimt.  

 

Belangrijk bij fytoremediatie: tijd en ruimte. Na verloop van tijd heeft het invloed op zware metalen in 

de bodem, het opruimen van bodemverontreinigingen gaat snel door de grote hoeveelheid bacteriën. 

Waar blijven de gechloreerde stoffen?  

 

Let op bij vergroening van de stad: biomassa en het verwerken van zware metalen.  

Voorbeeld van zware metalen terugwinnen uit de bodem  project ‘De Ceuvel’, Amsterdam.  

 

Zuiveringsproces 

Uitgangspunt bij het realiseren van de nieuwe broedplaats `De Ceuvel` is de vervuiling van bodem en 

water. De techniek van fytoremediatie, waarbij planten worden ingezet om verontreiniging aan de 

bodem te onttrekken, biedt een alternatief. Een biovergistingsinstallatie gaat de biomassa omzetten in 

energie en er worden workshops en rondleidingen gegeven om bewoners en bezoekers te informeren 

en enthousiasmeren over het zuiverende park. Op het terrein van `De Ceuvel` wordt deze organische 

manier van zuivering vormgegeven tot een werkend park. Na tien jaar wordt de hele locatie schoner 

teruggegeven aan de stad Amsterdam. 

 

 

 

 
 

 

Proces gedurende 10 jaar  

 

1. Het park wordt ingeplant met zuiverende planten 

2. Overschot aan woonboten uit Amsterdam worden opgeknapt en in het zuiverende park geplaatst 

3. Park De Ceuvel waar kunstenaars werken in een zee van werkend groen  

4. Na 10 jaar verhuizen de boten naar een nieuwe locatie en laten de grond schoner achter 

 

https://delva.la/wp-content/uploads/2013/04/Pytoremediatie-biomassa-zuiverend-park-energielandschap-park-delva-landscape-architects-amsterdam-noord-antwerpen-Ceuvel-volharding-broedplaats-noordwaards-woonboot-space-and-matter-steven.jpg
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Pitch ‘digitaliseren’ van de bodem, opsporen van restverontreiniging met een chip 

Martin Voorma (Innovation Manager Arcadis). 

 

Wie durft de chip te gebruiken? Is niet het probleem, maar wie ‘wil’ gebruikmaken van een dergelijke 

chip? Eigenaarschap (bodem/grond) is hierbij van essentieel belang. 

 

1. Digitaliseren bodem met een chip  andere doelgroep en beleving 

2. Functionaliteit chip  meten, opsporen van bodemverontreiniging. 

3. Schaal als water indicatie 

4. Chip als waarschuwingssysteem: ‘Hier niet graven!’ 

5. schaliegrond verkleinen, of < > positief i.p.v. negatief.  

Voorbeelden gebruik van deze chip: Botanische tuinen.  

 

Pitch doen-leren-opschalen, Omgevingswet. Marco Vergeer (Royal HaskoningDHV)  

 

Omgevingsvisie en bodem als verbinder? 

Welke potenties van de bodem kan je gebruiken en hoe doe je dat zonder de bodem uit te putten? Hoe 

laat je deze kans en zorg goed in de omgevingsvisies belanden?  

 

- Hoe ga je om met grensoverschrijdende onderwerpen? 

- Wie staat wanneer aan de lat? 

- De ondergrond is een ‘black box’, we weten er nog weinig van en informatie is complex. 

- Hoe leg je de verbinding van de ondergrond met de bovengrond en tot hoe diep ga je? 

- 4 bestuurslagen, gemeenten gaan aan de slag met de omgevingsvisie.  

- Voorbeeld = afvalwaterinjectie in Twente, ministerie van Economische Zaken wat gaan we met 

dit soort zaken doen? Daar mag je niks van vinden?  

- Krijgt de gemeente meer zeggenschap door de omgevingsvisie?  

- Dialoog over ingrepen in de bodem moet vooraf! 

- Hoe kunnen alle partijen, ook het maatschappelijke veld een eerlijke positie krijgen?  

 

Hoe kan je de ambities en visies op landelijk niveau verbinden met de regionale wensen? Wat zijn 

hierbij de kansen voor regionale belangen? 

 

- Het wordt dringen in de ondergrond, prioriteiten zijn nodig. Wat kan de gemeente hierin naar 

zich toe trekken?  

- Dit betekent dat je in 3D/4D moet kijken maar ook kennis van het systeem moet hebben. 

- Ook hebben gemeenten intern verschillende belangen & planfasen. 

- Voorzorgprincipe: beschermen en benutten – duurzaam benutten en beheren. 

- Gemeenten kunnen in Omgevingsvisie hun belangen weergeven en borgen. 

- Een discussie over belangen brengt je verder dan een discussie over standpunten  wat zijn 

de gedeelde belangen, waar maakt het niet uit, wat zijn tegengestelde belangen? 

- Ga na wat je minimaal kan regelen. 

- Ga de discussie aan!  

 
 

 

 

 



9 
 

Pitch Saxion + Het Oversticht + Den Ouden, Link ondergrond & bovengrond 
Ingrid Nij-Bijvank van Herel, landschapsarchitect ‘Het Oversticht’. 

Dayenne van Ouden, Verkoop & Advies ‘Den Ouden’ groenrecycling. 

Robert Wienk, Lectoraat bodem & ondergrond, Saxion. 

 

Hoe koppel je boven- en ondergrond?      

Doel: Ondergrond zichtbaar maken/bewustzijn vergroten over wat er gaande is in de ondergrond.  

Kennis delen  jeugd betrekken d.m.v. onderwijs (Hoger onderwijs, Saxion)! 

 

Ook bewustzijn op regionaal niveau: Geopark Twente  ‘verhaal’ bodem en draagvalk.  

Wat te doen met oude infrastructuur in onder en bovengrond? Misschien is er op oude winningslocaties 

potentie voor geothermie. Nieuwe kennis is nodig om te onderzoeken hoe de ondergrond kan bijdragen aan de 

energietransitie.  

 

Daarnaast is visualisatie van de ondergrond belangrijk om de potentie in beeld te brengen.  

Doel visualisatie: ondergrond/bodem zichtbaar maken, grondwatereffecten in beeld brengen.  

 

 

Pitch Micro-organismen in de bodem, Rogier Lansink & Jasper ten Barge (De Oorsprong)  

 
Compost: beschikbare verbeteraar versus mest (regelgeving). 

 

- Organisch stofgehalte via erfpacht, landbouwgrond verhogen 

- Grondbezit gemeenten  overeenkomst gebruik 

- Kleinschalige proeven  afzetmogelijkheden vergroten 

- Nieuwe thema’s zoals hittestress 

- Kennis vertalen in oplossingen (bijv. waterberging in de stad) 

- Begin bij overheden (beheerder openbare ruimte) 

- Integraal werken is noodzakelijk!  
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 Pitch ronde 2: Menukaart 
 

 

Thema: Kennis en Onderzoek 

Kennis + Onderzoek  

 

Gemaakte afspraken  netwerk 

Diepe ondergrond 

Wat is bekend/onbekend in de bodem? 

 

 

Thema: Veilig Bodemgebruik 

 
Veilig (en duurzaam) bodemgebruik, perceptie is ook belangrijk.  

Belangrijke punten: 

 

- Vooral relatie met verontreiniging in de bodem, hoe kunnen we hiermee omgaan?  

- Bodem is niet alleen verontreiniging  is ook voedsel. Wat is een ‘gezonde’ bodem. 

- Gaat over stedelijk en landelijk gebied, dempingen, dumpingen en asbest. 

- Diffuse achtergrond verontreiniging? Hoe sterk is die toegenomen? 

- Wie bepaalt straks de teeltvoorschriften? Voedselzekerheid en voedselveiligheid.  

- Is dit de opstap naar het bodempaspoort? 

- Bodemstabiliteit is ook een belangrijk thema, denk aan zoutcavernes & gasvelden. 

- Toeneembaarheid? Onomkeerbare effecten op bodem? 

- Droogte en vernattingsproblematiek. Effecten op veiligheid, biodiversiteit en productie.  

- Wie heeft welke kennis? 

- Wat is bodem, wat is ondergrond? Veiligheid gaat over beiden. Zonder ondergrond geen bovengrond! 

- Hoe gaan we dit regelen en hoe nemen we alle partijen mee in de dialoog en het beheer? 

- T.a.v. stoffen, wie gaan onze normen bepalen? Genetische waarden? Integrale benadering? Er zijn vaak 

meerdere modellen beschikbaar.  

- Wat is het effect van klimaat verandering op de veiligheid als gevolg van veranderingen in het 

bodemsysteem?  

 

 

Thema: Communicatie 

 

Communicatie: 

 

- Bodem vondsten  

- Visualisatie/ 3D print 

- Filmpjes & animaties 

- Taal: niet te technisch 

- Publiciteit opzoeken 

 

Netwerk 

 

- Geopark  kinderen betrekken 

- Invoeren ‘bodemdag’, bewustzijn vergroten 

- Wedstrijd: ‘Welke wijk is het meest bodem-bewust?’ 

- Sociaal-economisch bewustzijn 
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Initiatieven 

 

- Bodemkaart met compleet overzicht (Twente) 

- 1 vierkante meter bodem verbeteren, stop er wat goeds in! 

- Initiatiefnemers moeten vroegtijdig communiceren 

- Initiatieven moeten integraal zijn en ook gericht zijn op gezondheid 

 

Rol professionals: inhoudelijke kennis delen d.m.v. een bijeenkomst.  

Wat is bodem & ondergrond? Plaatjes/filmpjes + alle mogelijke communicatie middelen inzetten!  

 

 

Thema: Netwerk 

 

De meeste bodemnetwerken zijn initieel tot stand gekomen door ingrepen in de bodem/bodemvervuiling 

kwesties, hierdoor ontstond de noodzaak om een bodem-netwerk op te zetten.  

 

Het Twentse netwerk op het dossier bodem en ondergrond bestaat uit verschillende samenwerkingsverbanden 

(REST, Mineral Valley Twente, Twents Waternet). De rol van Onder Twente is om deze samenwerkingsverbanden 

aan elkaar te koppelen en verbinden.  

 

Dit een lastige opgave aangezien elk samenwerkingsverband in een verschillende sector actief is en wellicht in 

verschillende fases zitten (e.g. opzetfase, uitvoeringsfase of afrondingsfase).  

 

De kracht van Onder Twente is dat het deze samenwerkingsverbanden verbindt omdat het uiteindelijk om één 

gemeenschappelijke Twentse bodem gaat.   

 

 

 


