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Door kappen en plaggen worden 
kleine heidevelden weer met  
elkaar verbonden.   

Walter van Dijk uit Borne gaat op zomerse avonden vaak naar Twickel 
om reeën te kijken. Deze stoere reebok zag hij in een weiland aan de 
Dashaarsweg. Eerst staken alleen twee hoorntjes boven het gras uit maar 
toen het beest opstond, kon hij hem in vol ornaat fotograferen. De reebok was 
blijkbaar op verkenning want even later kwam een reegeit met twee jongen 
een varenrand uit om te grazen. “Een dik half uur heb ik kunnen genieten  
van dit tafereel totdat een ballonvaarder met veel lawaai over het bos aan 
kwam zetten en de drie reeën er geschrokken vandoor gingen”, vertelt Walter.  
Ook een mooie foto gemaakt; stuur deze naar Twickelblad@stnbk.nl.

Ik heb het idee, en de hoop,  
dat dit Twickelblad net iets 
gretiger uit de brievenbus 
wordt gehaald dan anders. 
Want nu we al tijden 
grotendeels thuis werken,  
eet- en drinkgelegenheden 
gesloten zijn, funshoppen  
en reizen worden afgeraden, 

vormt een magazine met informatie over een landgoed dat u 
dierbaar is, een welkome afwisseling van de dagelijkse routine.

U leest in dit nummer bijvoorbeeld dat u binnenkort waarschijnlijk 
Twickelkaas en –brood kunt eten, dat kleine heidevelden weer  
met elkaar verbonden worden en u leert hoe een paddestoel een 
boom kan doden. Sommige verhalen zetten wellicht aan tot een 
bezoek aan het landgoed. Dat is prima, een wandeling is goed  
voor lichaam en geest en het is in deze hectische tijd ook wel  
weer geruststellend om te zien dat de seizoenen elkaar afwisselen  
alsof er geen pandemie is. 

Maar we moeten ons op Twickel wel aan de anderhalve meter-
richtlijn en de maximale groepsgrootte houden. En dat is best  
lastig want het is druk met wandelaars, fietsers en mountainbikers. 
Ik merkte het zelf tijdens één van mijn vele hardlooprondjes.  
De corona-code luidt dat je bij tegemoetkomend verkeer allebei  
de zijkant van het pad opzoekt. Maar op een smal pad merkte  
een wandelaarster mij heel laat op. Pas op het allerlaatste moment 
stapte zij opzij, binnensmonds vloekend terwijl ik langsliep. 

“In de kerk mag ik niet zingen maar hier mogen hardlopers mij  
in de nek hijgen”, zei ze boos. Mijn verweer dat je moeilijk afstand 
kunt houden als iemand in het midden van een 1 meter breed pad 
blijft lopen, maakte geen indruk. Ik heb de discussie afgekapt en 
hoop dat deze mevrouw een abonnement op het Twickelblad heeft. 

Zo kan ze, thuis in haar luie stoel, corona-proof genieten van al  
het moois dat Twickel te bieden heeft. En als ze het verhaal over 
erve Graes leest, hoort ze uit de mond van pachter Dubbelink  
dat niet iedere bezoeker zich realiseert dat hij te gast is op  
het landgoed. Zo is het maar net. We zullen het samen moeten 
delen. En doen.  

van de
redactiE

Martin Steenbeeke
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ons eens

Lezersfoto

Inhoud
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Een proef om met melk van Twickel op grote schaal  
kaas te maken is gestart.

Een bellenbord was in het kasteel de 
verbinding tussen ‘downstairs’ en ‘upstairs’.

De vrijwilligers van de watermolen 
in Lage vieren het 750-jarig 
jubileum zonder franje.

jaargang 30 | zomer 2020

19e eeuws fornuis in de 
keuken van het kasteel. 
(foto Han Morskieft)
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Brood van het landgoed
Op initiatief van Twickel heeft de Deldense bakker Meen 
een aantal broden gemaakt met graan afkomstig van het 
landgoed. De bedoeling is dat de meest smaakvolle broden 
op de markt worden gebracht. “Het streven is een eerlijk 
product te maken, 100% afkomstig van het landgoed”, 
zegt Meen. De granen waarmee het meel is gemaakt zijn 
afkomstig van de Zenderensche Es, waar pachter Arjen  
van Buren bezig is met strokenteelt. De eerste proefbroden 
smaken Jan Meen goed. “Anders dan de meeste Nederlandse 
broden, wat zwaarder maar ik vind het persoonlijk wel 
lekker.” Bij succes wordt het assortiment uitgebreid met 
brood gemaakt met gerst, haver en spelt van het landgoed. 
“En het kan nog onderscheidender door honing en walnoten 
van het landgoed toe te voegen”, zegt Meen.

Virus beperkt activiteiten
De tweede coronagolf heeft ook effect op Twickel.  
Het landgoed en huispark krijgen meer bezoek (zie pag 
23) maar restaurants en museum No Hero moesten weer 
gedwongen sluiten. Twickel komt pachters financieel 
tegemoet door net als bij de eerste coronagolf renteloos 
uitstel van pacht te geven. Ook veel activiteiten gingen  
of gaan niet door. Zo is er geen Midwinterwandeling en  
geen Kerstfair bij de Oelermolen. De Vereniging Vrienden  
van Twickel schrapte de natuurwerkochtend in het 
Schijvenveld. De jaar vergadering ging 4 november wel  
door. In het Deldense parochiehuis hielden 18 aanwezigen 
zich aan de voorschriften van het RIVM (zie foto). Zij  
stemden in met de aanstelling van nieuwe bestuursleden  
en luisterden naar een toelichting van pachter Paul Harink 
over het wilde bloemenproject.

Watertoren in eigen beheer
Net als vroeger heeft Twickel weer een ‘eigen’ watertoren. 
Het gaat om de monumentale watertoren naast het 
landgoed in Delden, waarvan het eigendom in 1955 samen 
met andere waternetwerken van Twickel, is overgedragen 
aan een aparte stichting. Deze Baron van Heeckeren van 
Wassenaer Stichting werd sindsdien gezamenlijk bestuurd 
door vertegenwoordigers van de waterleidingmaatschappij 
(WMO, nu Vitens) en Twickel. Na een slapend bestaan  
waren er geen actieve bestuursleden meer. De statuten  
zijn gemoderniseerd waarbij Vitens heeft aangegeven  
geen bestuurlijke bemoeienis meer te willen. Vitens blijft  
op basis van historische afspraken echter wel verant
woordelijk voor de exploitatie en het volledige onderhoud 
van de toren en de waterleidingen. De watertoren is in 
1894 in opdracht van baron van Heeckeren van Wassenaer 
gebouwd en geldt als rijksmonument.

Streekmarkt naar Cramersweide
De Streekmarkt Twente verhuist tot en met maart naar 
Cramersweide in Delden. De markt met regionale producten 
werd elke eerste zaterdag van de maand gehouden op 
het kerkplein. In verband met de coronavoorschriften is 
dit voorjaar al uitgeweken naar een weiland tegenover de 
landgoedwinkel aan de Twickelerlaan. Op verzoek van de 
Deldense middenstanders is nu gekozen voor Cramersweide, 
dat dichter bij het centrum ligt. Zo kan de middenstand 
profiteren van het extra bezoek.

Steun voor Eschmolen
De gemeenteraad van Hof van Twente wil dat de  
gemeente de stichting Eschmolen een lening van  
200.000 euro verstrekt. De herbouw van de in 1959 
afgebrande molen wordt recreatief en maatschappelijk 
belangrijk bevonden. De initiatiefnemers stellen dat  
met zo’n lening de begroting bijna rond is en hopen dat  
de bouw volgend jaar kan beginnen. Stichting Twickel,  
die tot dusver sceptisch was over de financiële dekking,  
gaat binnenkort met de initiatiefnemers om tafel zitten.  

rondom
Twickel

actueel

Leiding sluit waterproject af
In het gebied Havikerpoort wordt de laatste hand gelegd  
aan het verbeteren van het natuurlijke watersysteem.  
De vijvers op Hof te Dieren en de beken kampten in tijden  
van droogte met watertekort. Door de watertoevoer vanuit 
de Veluwe naar de bronbossen op landgoed Middachten  
te verbeteren, komt hier weer voldoende kalkrijk kwelwater 
omhoog, waarmee de beken en vijvers worden gevoed. 
Dit komt ook de vegetatie ten goede. Als sluitstuk van het 
project wordt er een leiding aangelegd tussen de  
Ruiters Aa en de Ruitersbeek. Het water uit de Ruiters Aa 
wordt, voordat het de IJssel instroomt, teruggeleid naar 
de Ruitersbeek. Zo worden met één waterstroom uit het 
bronbos twee beken van voldoende water voorzien.  
(zie ook Twickelblad voorjaar 2018).Extra keurmerk voor Twickel-hout

Het hout dat uit de bossen van Twickel komt, is sinds kort 
FSCgecertificeerd. Dit keurmerk wordt verstrekt aan 
boseigenaren die hun bossen duurzaam beheren en oog 
hebben voor educatie en sociale aspecten. Twickel is al 
decennia bezig met duurzaam bosbeheer. Een deel van  
de bomen wordt, met het duurzame PEFCcertificaat, 
geleverd aan de eigen zagerij. Klanten (aannemers en 
particulieren) toonden in toenemende mate ook interesse 
voor hout met een FSCkeurmerk. Beide keurmerken 
garanderen dat er bij de kap geen onherstelbare schade  
aan de bossen wordt aangericht, zoals in veel tropische 
landen gebeurt. Het FSCcertificaat is door Nicole Olland 
(Directeur Unie van Bosgroepen) en groepsmanager  
Gerard Koopmans (Unie van Bosgroepen) overhandigd  
aan rentmeester Egbert Jaap Mooiweer.
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De melk van erve Klein Hobbelink –  
in totaal 6.000 liter – wordt door het 
zuivelbedrijf uit Rhenen verwerkt tot 
kaas. “Eindelijk. Na een lange aanloop 
is dit de eerste concrete stap richting 
een eigen Twickelkaas”, zegt Truitman. 

De pachterscommissie is al langere tijd bezig om met behulp  
van de naam en faam van Twickel meer opbrengst te genereren 
uit agrarische producten. Melk moet dan niet anoniem opgaan  
in een grote plas van een zuivelbedrijf maar gebruikt worden 
voor herkenbare producten, zoals kaas. Een eerder initiatief  
om gezamenlijk kaas te maken, een vijftal jaren geleden, 
sneuvelde omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt 
tussen de melkveehouders en FrieslandCampina, met wie de 
meesten een leveringscontract hebben. “Het zijn nu andere 
tijden, een andere markt”, verklaart Truitman. FrieslandCampina 
heeft hem toestemming gegeven om tijdelijk maximaal 30%  
van de melkproductie elders te laten verwerken.

Reputatie verzilveren
Hollandsche Meesters is een coöperatie, opgezet door 
(biologische) boeren uit de Gelderse Vallei. Met melk van 
verschillende koeienrassen wordt op een ambachtelijke wijze 

kaas gemaakt. Het is bepaald geen standaard kaas, en wordt 
niet geproduceerd in grote volumes. “Wij verwerken melk 
veehouderspecifiek en proberen de unieke eigenschappen  
van de melk,het koeienras of van het bedrijf eruit te halen”, 
verklaart directeur Hans Boot. Daarnaast ontwikkelt 
Hollandsche Meesters op verzoek eigen kaasconcepten.  
Zoals voor Twickel, maar dat gebeurt al voor boeren uit 
de Drunense Duinen in Brabant en melkveehouders op 
Schiermonnikoog. De gemeenschappelijke deler is dat  
boeren uit een bepaald, herkenbaar gebied de handen  
ineen slaan en profiteren van de bekendheid van het gebied.  
Boot denkt dat Twickel zijn goede reputatie kan verzilveren. 
“De consumentenmarkt verandert in een razend tempo. 
Herkenbaarheid en duurzaamheid worden heel belangrijk. 
Consumenten staan steeds meer open voor dit soort 
initiatieven.” Uit een eerder onderzoek naar de verwaarding  
van Twickelproducten werd zuivel (met name kaas) door 
pachters en consumenten prominent genoemd.

Gras en ras
Met de melk van Truitman worden bij wijze van proef zes 
verschillende smaken kaas gemaakt; vier halfharde kazen 
(vergelijkbaar met Goudse), en twee harde kazen (zoals de 

Franse Comté). “Er zullen van die zes ongetwijfeld een paar 
afvallen of veranderd moeten worden”, zegt Boot. Een proeverij, 
georganiseerd door Twickel, moet hierbij helpen. Voor de smaak 
van de kaas is ‘gras en ras’ heel bepalend, licht kaasmaker  
Boot toe. Het beïnvloedt bijvoorbeeld het eiwit en vetgehalte 
van de melk en de kaas. “Wij sturen erop aan dat koeien veel, 
vaak en zo lang mogelijk gras grazen.” Het kaasmaakproces, met 
het aftappen van wei en het toevoegen van melkzuurbacteriën 
of natuurlijke rijpingsfermenten, gebeurt in twee verschillende 
wrongelbereiders. Een traditioneel model van roestvrijstaal, voor 
de halfharde kazen, en een koperen exemplaar uit Zwitserland 
(bouwjaar 1963), speciaal voor de harde kazen. De massa van de 
wrongel wordt in verschillende modellen geperst en kortstondig 
gepekeld met bronwater en zeezout. “Daarin wijken wij af van  
de industrie, waar leidingwater en zout wordt gebruikt.”

Eikenhout
Door rijping komt de kaas verder op smaak, waarbij de  
keuze voor een traditionele coating of een natuurkorst erg 
bepalend is. “Enkele Twickelkazen met een natuurkorst laten  
we in ons pakhuis op eikenhouten planken van Twickel rijpen.  
Mijn verwachting is dat dit iets met de smaak gaat doen. We 
maken bijvoorbeeld al een kaas die rijpt in een boomschors. 
Die schors houdt de kaas in model maar geeft ook smaak 
af.” Gedacht wordt om in een latere fase bij de receptuur 
ingrediënten te gebruiken die specifiek Twickelgebonden  
zijn. Zoals aan de kaas van Schiermonnikoog nu lamsoor en 
veenbes worden toegevoegd, zou bij Twickelkaas ook gagel, 
orangeriesinaasappelen of walnoten gebruikt kunnen worden. 
“De consument vindt dat soort toevoegingen heerlijk, daar  
gaat het uiteindelijk om.” Boot sluit niet uit dat naarmate het 
project succesvoller verloopt, er ook kaas wordt gemaakt met 
melk van één specifiek bedrijf. Zo’n melkveehouderij kan zich  
dan nog specifieker profileren. 

“Laten we eerst maar eens een herkenbare Twickelkaas maken”, 
zegt Truitman. En hij benadrukt dat de kaas wel verkocht moet 
worden. “Je hoort veel enthousiaste reacties, maar we moeten  

er uiteindelijk wel aan verdienen.” Twickel wil de kaas in elk 
geval via de landgoedwinkel verkopen en weet dat groothandel 
Hanos en regionale Jumbosupermarkten positief zijn over 
het initiatief. “Als ik Twickel was, zou ik Duitsland zeker niet 
vergeten. De Duitse consument is heel gevoelig voor duurzame, 
herkenbare producten”, merkt kaasmaker Boot op. Hij hoopt 
uiteindelijk jaarlijks zo’n 250.000 kilo Twickelkaas te kunnen 
maken. Dan moet het aantal deelnemende melkvee houders 
fors zijn toegenomen en de regio waarin de kaas wordt afgezet, 
vergroot. “Er staat geen druk op. Laat dit initiatief organisch 
groeien en gestaag uitbreiden.”

auteur

Martin Steenbeeke

actueel

Eerste stap op weg  
naar Twickelkaas 

Zijn koeien merkten geen verschil maar voor melkveehouder 
Walter Truitman was het een bijzonder moment. Een melkwagen 
van Hollandsche Meesters reed eind oktober zijn erf op om  
2000 liter melk op te halen. 

De eerste melk wordt opgehaald bij melkveehouder Walter Truitman (r).

De bovenste drie kazen rijpen op Twickel eikenhout van Twickel. 

Kaasmaker Hans Boot van Hollandsche Meesters.
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“Mijn vader, Jan Hendrik Bloemena,  
is geboren op het erve Jolink, een in 1936 
afgebrande boerderij aan de Lage Eschweg 
aan de rand van de Deldeneresch. Tot 
ongeveer 1960 stond hier nog een schuur. 
Mijn grootvader en zijn oudste dochter 
stierven kort na elkaar. Mijn grootmoeder 
bleef achter met haar enige zoon en 
een jongere dochter. Omdat ze het op 
de boerderij niet kon redden, zocht de 
rentmeester voor haar een oplossing. 
Twickel fungeerde wel vaker als sociaal 
vangnet. Mijn vader kreeg een aanstelling 
in het park en twee jaar later in de 
moestuin. De overgebleven leden van het 
gezin verhuisden naar het Oude Wijnhuis, 
een dubbele personeelswoning aan de 
Benteloseweg in Delden, die na hun 
vertrek in 1956 door Twickel is verkocht 
en in de jaren tachtig afgebroken. Alle 
boerderijen en huizen van Twickel hadden 
een eigen naam.”

“Voor de tuinschuur van de moestuin, 
die nu in gebruik is als woning, stonden 
de groenten. Mijn vader werkte hier zes 
dagen in de week. Op zaterdag tot vier uur. 
Op zondagochtend moest hij terugkomen. 
Als jongetje ging ik vaak met hem mee. 
Hij zette mij dan voor op zijn fiets. In het 
kasteel lag in het onderhuis een briefje 
klaar met de verlangde groenten en 
vruchten. In het kasteel mocht ik niet 
komen en in de moestuin eigenlijk ook 

niet. Alles was daar op orde en regel.  
In de crisistijd bood de tuin in het 
hoogseizoen werk aan een twintigtal 
personeelsleden. In de winter werkte een 
aantal daarvan in de bossen. Omdat er 
op zondag niemand was, kon ik stiekem 
binnenglippen. Mijn vader verzamelde zijn 
oogst in een gevlochten, hoge mand. Die 
werd prachtig opgemaakt, een lust voor 
het oog. De sleutel van de hoofdpoort 
werd afgehaald en ingeleverd bij voorman 
Ernst Averink. Hij woonde tegenover 
de moestuin op erve Wijvekate. Deze 
boerderij werd in 1934 afgebroken voor  
de verlegging van de Bornsestraat.  
Ernst Averink was de grootvader van het 
meisje met wie ik later zou trouwen. De 
wereld van Twickel was overzichtelijk.“ 

“In de moestuin bewonderde ik de 
geknipte buxus en taxusfiguren, die 
fungeerden als reservefiguren voor de 
Franse tuin. In de tablettenkas, waar 
de plantjes verspeend werden, groeide 
kruidjeroermeniet, een plantje dat  
in elkaar kromp als het je aanraakte.  
In die tijd had bijna iedereen een 
moestuin met doorsnee planten maar 
in de tuin van Twickel groeiden speciale 
groenten als postelein en molsla. Een 
groot deel daarvan werd weggegeven 
aan de predikanten, de pastoors en aan 
het R.K. ziekenhuis in Delden. In één van 
de kassen groeiden bananen. Die waren 

hier geïntroduceerd door 
de Engelse hoofdtuinman 
William Rabjohn. Mijn vader 
vertelde over hem dat hij 
erg eenzaam was geweest. 
Hij sprak nauwelijks een 
woord Nederlands en stierf 
op 39jarige leeftijd. Niet in 
Delden maar op Twickel, zoals 
zijn grafsteen op de Algemene 
Begraafplaats aangeeft. De 
baron, die meende dat in 
Engeland alles beter was, had 
hem gevraagd om van Welbeck 
Abbey naar Twickel te komen. 
Rabjohn had inderdaad veel 
meer opleiding genoten dan 
zijn Nederlandse collega’s. Op 
Twickel werkte ook de Engelse 
timmerman Guilbert Bradford. 
In de Eerste Wereldoorlog 
kreeg hij knallende ruzie met 
de Duitse hoofdjachtopzichter, 
’Förster’ Heinrich Michel.”

“Zelf heb ik bij Stork gewerkt. 
Als lid van het college van 
notabelen van de Hervormde 
Kerk ben ik eens door de 
barones, in haar functie als 
kerkvoogdes, uitgenodigd om 
te praten over de opzet van 
een jeugdhonk. Precies op  
tijd meldden we ons aan bij de 
voordeur van het kasteel.  
Net als de baron hield zij van 
orde en regel. Maar zij was ook 
heel beminnelijk. Toen mijn 
vader de zestig bereikte, werd 
hij ziekelijk. Mijn vrouw en  
ik woonden bij mijn ouders in 
en ik hoorde het wanneer de 
barones bij hem was geweest. 
Zij zat dan aan zijn bed. Zij was 
erg bezorgd over de toekomst 
van Twickel. Dat uitte zich in 
haar opmerking: ‘Bloemena, 
jij bent veel rijker dan ik. Jij 
hebt een zoon en ik niet.’ Toen 
mijn vader aangaf dat hij wilde 
stoppen, kwam de barones de 
andere dag naar de moestuin. 
‘Wat hoor ik Bloemena’, zei ze. 
‘Ga je mij verlaten? Wie moet 
dan mijn meloenen kweken?’ 
Mijn vader ging toch met 
pensioen maar hij kwam terug 
voor de meloenen. Hij kon  
dit niet weigeren.”

van DE
rent 
meester

auteur

Egbert Jaap Mooiweer

Brood op  
de plank
Boerenbedrijven hebben eeuwenlang het Twentse landschap 
mede vormgegeven, ook op Twickel. Dat er géén koeien meer 
in de wei staan of gewassen op het land worden verbouwd 
kunnen we ons niet voorstellen. Maar boerenbedrijven hebben 
het moeilijk. Ze moeten aan steeds meer en steeds wijzigende 
wetten en regels voldoen, dit verhoogt de kosten. Aan de 
andere kant staan de prijzen onder druk. 

Misschien biedt de huidige coronacrises waarin we zitten,  
toch ook een lichtpuntje. ‘Wees loyaal, koop lokaal’; deze 
slogan zien we momenteel vaker op spandoeken langs de  
weg verschijnen. In deze tijd van nood komen we tot het besef 
dat we meer op elkaar zijn aangewezen. En eigenlijk is dat 
een uiting van een tendens die al langer gaande is: er zit een 
grens aan internationalisering, schaalvergroting, slepen met 
dieren, eten en voedingsmiddelen over duizenden kilometers. 
We zien aarzelend een herwaardering van lokaal/regionaal 
geproduceerd voedsel. In de praktijk is het echter niet makkelijk 

om het daadwerkelijk van de grond te 
krijgen. Grote melkfabrieken zijn er niet 
op ingericht en dat geldt bijvoorbeeld 
ook voor meelfabrieken: het graan wordt 
wereldwijd ingekocht en men staat  
niet te trappelen om allerlei lokale en  
per definitie kleine initiatieven een kans 
te geven. 

Om de kar de juiste kant op te duwen, 
moeten we zelf stappen zetten, voor
waarden scheppen, bedrijven en 
vakmensen met elkaar verbinden.  
In dit nummer kunt u meer lezen over 
het kaasinitiatief: koeien die grazen op 
rijke graslanden van ons landgoed, geven 
lekkere melk en dat proef je terug in de 
kaas die daarvan gemaakt gaat worden. 
Tegelijkertijd werken we nu aan Twickel

brood, brood van het landgoed. Van graan dat in strokenteelt 
verbouwd wordt op de Zenderse Es door boer Arjen die daar  
dan een eerlijke prijs voor krijgt. Na het malen bakken de  
lokale bakkers van Meen er brood van. 

We zijn nu in de boeiende fase van proeven en proberen: 
type meel, vloerof bus, met of zonder desem en nog veel 
meer. De eerste proefbaksels zijn veelbelovend. We streven 
ernaar om het brood in het volgend voorjaar beschikbaar te 
hebben en (hopelijk) feestelijk te introduceren. Dat betekent 
niet alleen dat we een voorzichtige, eerste stap zetten in 
lokale voedselvoorziening, maar ook dat we bijdragen aan de 
verdiencapaciteit van onze boeren, aan de biodiversiteit en 
een waardevolle invulling geven aan fijnschalig, eeuwenoud 
cultuurlandschap. Laten we ervoor zorgen dat het landschap 
beter verdient. Graan op de es is een uitgelezen kans voor  
brood op de plank bij boer en burger. 

Mijn
twickel

auteur

Aafke Brunt
 

Het sociale 
vangnet  
van Twickel
Als kleinzoon van een pachter en zoon van 
een tuinman voelt Bernard Bloemena (98) 
uit Delden zich verbonden met Twickel. 
“Alles was op orde en regel.”

Hoofdtuinman William Rabjohn. Achter hem 
tuinman G.J. de Vries.
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Diederik was negentien jaar toen  
zijn vader hem meenam naar Twickel. 
Het adellijke geslacht van de Van 
Wassenaers had in de negentiende  
en twintigste eeuw weinig contact  
met de Van Heeckerens van Twickel  

en vader vond het tijd voor verandering. Hij belde de toen
malige rentmeester Albert Schimmelpenninck en een bezoek 
was geregeld. Diederik: “Aafke Brunt, de archivaris, gaf ons  
een rondleiding. Als dochter van rentmeester Brunt kent  
zij het kasteel natuurlijk op haar duimpje. Zij wees ons 
bijvoorbeeld op de prachtige kasten in de bovengalerij en 
vertelde dat er maar drie exemplaren bestonden: één in het 
Rijksmuseum Amsterdam en twee bij Twickel; en die twee 
waren mooier dan die in het Rijks. Ze vertelde dat zo terloops 
dat het mij bijbleef. Voor haar was het doodnormaal, maar het 
is natuurlijk bijzonder. Dat merk ik ook bij mijzelf: Twickel voelt 
voor mij als thuis, maar het is uniek. Daarvan ben ik mij erg 
bewust. En daarom vind ik het belangrijk om het buitengewone 
karakter van Twickel te delen met de samenleving. Twickel  
is ook van de maatschappij en daarom moeten we ons zo  
open en transparant mogelijk opstellen. Een toegankelijk  
park, rondleidingen in het kasteel, publieke evenementen.  
Die openheid speelt ook op bestuurlijk niveau: wij leggen  
geen besluiten op maar overleggen met anderen, of dat  
nu boeren, buren of overheden zijn.” 

Met de pet 
Meer dan twintig jaar na dat uitje werd Diederik benaderd 
of hij wilde toetreden tot het College van Beheer, later het 
College van Regenten. Dat verzoek was niet aan dovemansoren 
gericht. Hij stemde toe vanwege twee redenen: zijn interesse 
in geschiedenis en het contrast met zijn werk bij ING. Wat 
historie betreft, vertelt Diederik met genoegen: “Ik gooide 
er op de lagere school een beetje met de pet naar, maar elke 
geschiedeniswedstrijd won ik. Karel de Vijfde of Margaretha 
van Oostenrijk? Ik kende hen. Dat komt ook omdat ik stam  
uit een geslacht dat al meer dan acht eeuwen bestaat en  
dat nauwe contacten had met vorsten en stadhouders.  
Die interesse in mijn familiegeschiedenis heb ik nog steeds. 

Mijn moeder, historica en ver in de tachtig, schrijft boeken  
over ons verleden en ik help haar. We richten ons nu op Jan II 
van Wassenaer, van rond 1500, en zijn voorgeslacht. Ik pluis 
archieven uit, lees haar teksten.” De tak van de familie Van 
Wassenaer waartoe baron Diederik behoort, is een andere  
dan die van Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam, de bekende 
diplomaat en componist. “We komen van dezelfde familie, maar 
hij was van de tak Obdam; wij zijn van Duivenvoorde. In Den 
Haag woonden beide families echter tegenover elkaar aan de 
Kneuterdijk en kwamen zij regelmatig bij elkaar op visite.”

Goudstaven
Diederik studeerde rechten, werd advocaat en uiteindelijk 
topbankier bij ING. Bij een bank gaat het veelal om de kortere 
termijn, geld, abstractie. In Twickel trok hem juist alles wat 
anders is: lange termijn, mensen, concreetheid. “Hier gaat 
het erom lange lijnen te trekken, van verleden naar toekomst. 
Je plant als het ware een eik, wetende dat mensen over drie 
eeuwen daar nog plezier van zullen hebben. Geld is virtueel, 
de balans van ING is 900 miljard; ik kan mij geen voorstelling 
maken hoe dat eruitziet in goudstaven. Maar bij Twickel 
betekent geld voor mij bijvoorbeeld een boer die pacht betaalt. 
Dat zijn reële euro’s, verdiend door hard te werken. Alles wat 
bij de bank groot is, is bij Twickel op kleinere schaal en in alle 
levendigheid aanwezig.” 

Diederik heeft nevenfuncties in zeven besturen. “Twickel is 
het meest intensieve bestuur en zorgt dat ik met mijn voeten 
midden in de maatschappij sta.” In ruim twintig jaar tijd heeft 
hij Twickel zien veranderen. Als eerste noemt hij de meer 
informele omgangsvormen. Geen u maar jij. Minder hiërarchie, 
meer direct contact. “En dat vind ik prettig. Het maakt het 
overleg veel gemakkelijker. Het toont ook aan dat Twickel 
meegaat met de tijdsgeest. Wij zijn gelukkig geen gesloten 
bolwerk meer, geen machtige organisatie die dwingend zijn  
wil aan anderen oplegt.” 

Windmolens en zonneparken?
Twee bestuurlijke ontwikkelingen in de afgelopen decennia zijn 
vermeldenswaard. De restauratie van het overpark en tuinen 

auteur

Hiska Bakker

actueel

Diederik van Wassenaer is de nieuwe voorzitter van het College van 
Regenten van Twickel. Hij is al ruim 20 jaar bestuurlijk betrokken bij  
het landgoed. Wat zijn de verschillen tussen toen en nu? Hoe compenseert 
Twickel de economische schade door corona? Wat zijn de plannen voor  
de toekomst?

‘Twickel is van  
de samenleving’

Vergadering College van Regenten met 
kasteelbewoner en rentmeester. Vlnr:  
Susan Lammers, Mark van Weede,  
Egbert Jaap Mooiweer, Diederik van Wassenaer,  
Roderik zu Castell, Elisabeth Beelaerts van 
Blokland, Jan Jaap de Graeff.

in de geest van J.D Zocher, de originele 
ontwerper. En het Pact van Twickel. 
“De eerste keer dat een particuliere 
organisatie als Twickel zo nauw 
samenwerkte met allerlei overheden 
om veranderingen te realiseren op 
het gebied van natuur, landbouw, 
infrastructuur, waterbeheer en recreatie. 
We hebben er elf jaar over gedaan;  
alleen de noordelijke lus van de  
rondweg verdwijnt begin 2021 nog.”

“Wij zijn nu druk bezig om een Pact  
van Twickel 2.0 te bedenken: een  
nieuw toekomstplan waarbij we  
nog meer overheden bestuurlijk, 
ruimtelijk en financieel willen betrekken, 
de gemeenten Enschede en Almelo 
bijvoorbeeld. Twickel is het groene 
hart van Twente en belangrijk voor ons 
regionale vestigingsklimaat. Dat moet 
je koesteren. Die grotere schaal is met 
name zinvol voor de energietransitie. 
Heel concreet: wat gaan we doen met 
grote windmolens en zonneparken? 
Beide zijn tussenstations. Ik denk 
dat waterstof de toekomst is, niet 

zon en wind. Is het dan 
noodzakelijk om nu 
windmolens langs nabije 
snelwegen te plaatsen 
die bovendien zichtbaar 
zijn vanaf het landgoed? 
En moeten we onze 
landbouwgrond opofferen 
voor zonnecollectoren 
die de bodem zullen 
verschralen? Mijns 
inziens kunnen we beter 
inzetten op het elders, 
buiten het landgoed, 
aankopen van grond voor 
zon en windenergie om 
op die manier te voldoen 
aan het Akkoord van 
Parijs. Verwaarloosde 
bedrijventerreinen 
bijvoorbeeld.” 

Biologische landbouw
Een andere belangrijk 
thema voor de regenten 

is een landbouwbeleid dat nog meer 
gericht is op duurzaamheid. “Hoe 
kunnen we in het kleinschalige 
landschap van Twickel toewerken naar 
bijna 100% natuurinclusieve landbouw? 
Dus geen gebruik van pesticiden; 
betere benutting van dierlijke mest; 
vermindering van kunstmest en 
mestinjectie, akkerranden met bloemen 
die insecten aantrekken en beschutting 
bieden aan dieren. Ik woon zelf deels 

op een boerderij in het Woold bij 
Winterswijk en ik zie hoe maatregelen 
om de natuur te stimuleren al in amper 
twee jaar tijd hebben geleid tot meer 
vogels en hazen.” Daarbij realiseert hij 
zich dat niet iedere boer even snel kan 
omschakelen. “Het kost tijd. Maar  
als nu een boerderij of grond vrijkomt,  
zal Twickel die gebruiken om de doel
stelling van meer natuurinclusiviteit te 
waarborgen bij de volgende pachter.”

Corona
Een recente kwestie betreft Covid19.  
De coronapandemie heeft gevolgen voor 
de lokale economie. Voor de agrariërs 
denkt Diederik dat die niet direct in  
grote financiële problemen zullen 
komen: “Melk, eieren, vlees: mensen 
moeten eten en zullen die producten 
blijven kopen.” Het ligt zijns inziens 
anders voor nietagrarische erfpachters 
die failliet kunnen gaan of hun baan 
verliezen. “Dan schorten we de canon 
op. Dat hebben we in de lente ook 
gedaan bij de horecabedrijven. In dit 
najaar zouden die gelden weer geïnd 
worden, maar de tweede coronagolf 
heeft ons doen besluiten tot een 
verlengde opschorting. Mogelijk treffen 
we ook meer vergaande maatregelen. 
Het is nu eenmaal zo dat het ene 
horecabedrijf ook nog hotelgasten  
heeft of gemakkelijker over kan gaan  
tot afhaal van eten. Met Museum  
No Hero hebben we ook overleg.”
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kapotte onderdelen werden vervangen. Ook werd er stof 
verwijderd; belangrijk omdat dit vocht aantrekt. Op langere 
termijn kan dit negatieve gevolgen hebben. 

Het was niet de eerste keer dat Meddeler op Twickel aan het  
werk was. Eerder werkte zij mee aan de restauratie van 
twee grote lichtkronen in het kasteel. Ze is enthousiast over 
de collectie. “Het mooie van Twickel is dat het authentiek 
is. Vrijwel alles is er nog. Ook de losse onderdelen van het 
fornuis waren grotendeels terug te vinden. Het uitgebreide 
archief is voor mij een extra toevoeging. Aan de hand van 
bewaarde facturen is datering soms goed mogelijk. Ik heb alles 
beschreven wat ik bij het fornuis en draaispit heb gezien en 
gedaan, wat belangrijk is voor het behoud in de toekomst.”

Het restaureren van het draaispit bracht nieuwe vragen  
met zich mee. Het verkeert nagenoeg in originele staat maar 
werkt al enige tijd niet meer. Ook hiervan was geen technische 
beschrijving beschikbaar. De hulp werd ingeroepen van expert 
Henk Klaassen, verzamelaar van draaispitten en auteur van het 
boek ‘Het mechanisch draaispit’. “Henk keek vooral naar het 
technische gedeelte”, licht Marije de samenwerking toe. “Maar 
ook samen kwamen we niet achter de werking. Het geheel zag 
er niet heel sleets uit. Het is waarschijnlijk niet veel gebruikt, 
mogelijk omdat het nooit goed gefunctioneerd heeft. Het was 
wel meerdere keren overgeschilderd. Met een aantal adviezen 
van Henk heb ik het draaispit in mijn werkplaats volledig uit 
elkaar gehaald en onderdelen schoongemaakt. Ook hier kijk 
ik naar de functionaliteit: een tandwiel kun je bijvoorbeeld 
prachtig laten glimmen maar is dat ook nodig? Samen met  
Rob Bloemendal, beheerder van het kasteel, besloten we dat 
dit niet zo was. Het hoeft niet mooier te worden dan het al is.” 

Toen eind oktober het draaispit werd teruggeplaatst,  
bleek het te functioneren. Wellicht ruikt het in de 
kasteelkeuken binnenkort weer naar malse kippetjes, 
ronddraaiend aan het spit! 

auteur

Chantal Ophuis

historie

Het fornuis en een draaispit in de keuken van het kasteel zijn 
gerestaureerd. “Het hoeft er niet uit te zien alsof het gisteren gekocht 
is”, zegt restaurator Marije Meddeler. 

Onderdelen van het draaispit.

Marije Meddeler voor de haard en het draaispit. (foto’s: Piet Brummer)

Ingenieus en imposant

In de keuken van het kasteel 
zal het vroeger een drukke 
bedoening zijn geweest: 
rinkelende koperen pannen en 
potten, verrukkelijke etensgeuren 
en het snorrende geluid van de 
ventilatoren die de fornuiswarmte 

moesten verdrijven. Intussen zal het spit vol malse kippetjes 
aan het draaien zijn geweest voor de haard. Het dubbele 
kolenfornuis met een ingenieus systeem van waterleidingen, 
ventilatiekanaal en rookafvoer, is gedateerd aan het einde  
van de 19de eeuw. Het imposante gevaarte  bijna drie  
meter lang  is in Frankrijk gefabriceerd door keukenfabrikant 
Denoyelle en constructiebedrijf A. De Smets. Het draaispit 
is in het midden van de 19de eeuw aangeschaft en komt 
vermoedelijk uit begin 1800. 

Nog altijd staan het fornuis en de draaispit in de keuken,  
maar ze zijn zeker al enkele decennia niet meer gebruikt.  
Om verval te voorkomen was restauratie noodzakelijk. 
Hiervoor werd metaalrestaurator Marije Meddeler in de 
arm genomen. Met haar studie archeologie en een master 

conservering en restauratie van cultureel erfgoed, herstelt zij 
objecten op haar eigen manier. “Iets hoeft er niet uit te zien 
alsof het gisteren gekocht is. Het mag passen bij de rest en 
gebruikssporen hebben. Ik probeer de functie van het object 
weer te laten zien, zodat verder verval kan worden voorkomen, 
maar iets hoeft niet altijd per se te functioneren. Als er veel 
originele onderdelen moeten worden vervangen of aangepast, 
behoud ik het liever in de oude staat. Ook let ik op hoe het er 
esthetisch gezien uit ziet, waarbij ik altijd wat terughoudend 
ben. Dat wat ik doe moet omkeerbaar zijn.”

Ze begon met het bepalen van de conditie van het fornuis en 
het draaispit. Een kachel, die in de Tweede Wereldoorlog was 
bijgeplaatst, werd verwijderd om goed zicht te hebben op de 
haard en het draaispit. Een technische beschrijving van het 
fornuis ontbreekt, waardoor Meddeler zelf moest onderzoeken 
welke functies de verschillende onderdelen hebben. Al snel 
constateerde ze dat de conditie van het fornuis slecht was.  
“In de loop van de jaren is er vet en vuil aangekoekt op de 
binnen en buitenkant, is er op onderdelen corrosie ontstaan 
en zijn er meerdere verflagen op bepaalde delen aangebracht.” 
Vet, vuil en een aantal verflagen werden verwijderd en enkele 
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het verslag op te maken. Hoe het ook zij, Cornélie was 
kennelijk onder de indruk van zijn werk. De dief bleek 
goudsmid te zijn en had in het arsenaal een winkel in 
een hutje. 
     
Volgens het bijschrift in het souvenirkabinet komen 
niet alleen de slippertjes maar mogelijk ook een 
bewerkte kokosnoot en zelfs een strooien hoedje 
uit zijn winkeltje. Het miniatuurstrohoedje in de 
verzameling van Cornélie kan echter ook uit Nevers 
komen. Daar bezochten Cornélie en Carel een oud 
kasteel waar glaswerk en voorwerpen van stro te 
koop werden aangeboden. Het glas was prachtig en 
ambachtelijk bewerkt maar extreem breekbaar.  
Het lijkt erop dat dit niet werd aangeschaft, maar 
misschien kocht ze toch het hoedje van stro als 
aandenken aan het bezoek aan Nevers. Tijdens het 
zoeken naar tastbare herinneringen van de vele 
reizen van Cornélie stuitten we op een kaart van 
Europa met daarop in pen een viertal verschillende 
reizen ingetekend. Het handschrift van een enkele 
toegevoegde naam is dat van Cornélie. 

In gedachten zie ik haar zitten, gebogen over de  
kaart met haar dagboekjes, reisgidsen en souvenirs 
onder handbereik om zo de routes van haar reizen 
minutieus op de kaart te tekenen, terugdenkend  
aan bijzondere momenten en wellicht dromend  
over nieuwe bestemmingen.

Net als in de huidige tijd was op reis 
gaan in de 19de eeuw soms een kwestie 
van wachten tot het zonder veel gevaar 
weer mogelijk was. Oorlogen of andere 
politieke conflicten gooiden regelmatig 
roet in het eten. Vaak moest men het 
doen met herinneringen aan eerdere 

reizen en het dromen van toekomstige tripjes. Dagboeken, 
tekeningen van bezochte plaatsen en typische reissouvenirs als 
prenten met klederdrachten en steentjes van bijzondere plekken 
hielpen bij het vasthouden van mooie herinneringen. Kaarten en 
reisgidsen gaven inspiratie voor nieuwe reisplannen. 

Door een onrustige politieke situatie moesten ook Cornélie  
van Wassenaer en haar kersverse echtgenoot Carel na hun 
huwelijk in 1831 een geplande reis door Duitsland en Frankrijk  
op de lange termijn schuiven. Getuige de reisgidsen die 
op Twickel bewaard zijn, werd die tijd gebruikt om de 
reis zorgvuldig voor te bereiden. Zo is er een gids met de 
bezienswaardigheden van de stad Lyon en een boekje over 
de geschiedenis van de oudheden in Nîmes, maar ook een 
algemene kaart van Duitsland en een ‘Livre de Poste’ met 
dienstregelingen van schepen en plaatsen om te overnachten. 

In 1814 was Cornélie met haar stiefmoeder Sophie van 
Heeckeren Van Kell naar de Middellandse Zee gereisd.  
Deze reis had blijkbaar zoveel indruk op Cornélie gemaakt  
dat ze een aantal van haar herinneringen met Carel wilde delen. 
In het verslag van de reis met Carel, die uiteindelijk in het  
najaar van 1833 plaatsvond, schreef ze daar beeldend over.  
Ze genoot er bijvoorbeeld van dat Carel verrast was bij het 
zien van olijfbomen en de besneeuwde Alpentoppen. Ook hun 
bezoek aan de beroemde Pont du Gard laat ze niet onvermeld. 
Terwijl Carel het aquaduct beklom, vermaakte zij zich met het 
plukken van tijm en het bewonderen van het uitzicht. Hoe 
romantisch is dan de vondst van een gedroogde bloem in het 
reisgidsje op de pagina met de afbeelding van de Pont du Gard!

De hele reis was gevuld met dergelijke romantische uitstapjes. 
Zo bezochten ze bekende toeristische trekpleisters aan de 
oevers van de Rijn in Duitsland. De beschrijvingen van het 
bezoek aan de romantische ruïnes van Ehrenbreitstein en 
Drachenfels zijn indrukwekkend en beslaan vele pagina’s. 
Een wandeling door de wijngaarden onder het genot van het 
proeven van druiven, het mooie uitzicht en de vrolijkheid en  
het gezang van de druivenplukkers was een nieuwe ervaring 
en ‘een feestje’ . Bij het zien van de Middellandse Zee en de 
prachtige tuinen, genoot Carel vooral van de schoonheid  
ervan en haalde Cornélie herinneringen op aan haar bezoek  
met ‘Maman’ in 1814.

Naast deze meer immateriële souvenirs, zijn er ook tastbare 
herinneringen meegenomen. Van de ruïne van Ehrenbreitstein  
is een stukje rots bewaard en van de Drachenfels kochten  
ze een mooie prent. Bracht Cornélie van de reis in 1814 
voornamelijk steentjes, mineralen en koraal mee; in 1833 werden 
de souvenirs veelal gekocht. In het kabinetje zijn enkele mooie 
voorbeelden te zien. De aanschaf van de voorwerpen is niet 
exact beschreven in het minutieus bijgehouden verslag, maar 
er wel uit te herleiden. Het meest in het oog springend zijn twee 
prachtig geborduurde muiltjes. Het door Cornélie opgetekende 
bijschrift intrigeert: ‘werk van de galeiboeven in de gevangenis 
in Toulon, gekocht van de dief van de diamanten van Mlle Mars’. 
In haar verslag verhaalt Cornélie over het bezoek aan het 
arsenaal van Toulon. In dit militaire bouwwerk werden schepen 
gerestaureerd door gevangenen die aan de grond waren 
vastgeketend. De bekendste en tegelijkertijd strengst bewaakte 
gevangene was de door Cornélie genoemde diamantendief. 
Volgens het bijschrift had hij de diamanten van Mademoiselle 
Mars gestolen. Anne Françoise Hyppolyte Boutet Salvetat (1779
1847), alias Mademoiselle Mars, was een in die tijd beroemde 
Franse actrice, bewonderd door niemand minder dan Napoleon. 
Haar bijnaam in het theater was ‘de diamant’. Of de gevangene 
nu echte diamanten had gestolen of de eer van de actrice had 
aangetast en of Cornélie hiervan op de hoogte was, is niet uit 

Reissouvenirs 
uit Frankrijk

In de bibliotheek van Twickel staat een  
kastje met reissouvenirs. De meeste van  
deze objecten werden verzameld door 
Cornélie van Wassenaer tijdens haar vele 
reizen door Europa.

auteur

Hélène Bremer

historie 

Kabinet met reissouvenirs.

 Muiltjes uit Toulon.

Een licht
ontvlam
bare zwam

Het najaar is de tijd van de paddenstoelen.  
Dan schieten ze uit de grond of komen tevoorschijn 
aan bomen en op dood hout. In verschillende vormen, 
formaten en kleuren zijn ze te bewonderen tot ze  
na een tijdje wegkwijnen, wel nadat ze hun sporen  
de wijde wereld in hebben gestuurd. Dat geldt niet  
voor de tonderzwam. Deze zwam is meerjarig en de 
hoeden kunnen doorgroeien tot zo’n 50 centimeter  
in de breedte met een dikte tot zo’n 30 centimeter.  
In tegenstelling tot de meeste paddenstoelen, die 
zacht en breekbaar zijn, is de tonderzwam hard en 
moeilijk te breken.

De tonderzwam komt voor op oude en beschadigde 
bomen. Veelal beuken en berken maar andere soorten, 
zoals eiken vallen ook te prooi aan deze parasiet. 
Want dat is het. De aanwezigheid van een tonder
zwam kondigt het einde van de gastheer aan. Het 
hout wordt aangetast en verandert in een witte 
sponsachtige structuur. Nadat de boom is gedood, 
teert de tonderzwam nog een tijdje op het dode hout. 
In de tussentijd heeft hij enorme hoeveelheden sporen 
de lucht in gestuurd die voor nageslacht zorgen. Deze 
gegevens zouden de tonderzwam een slecht imago 
kunnen geven, maar je moet weten dat deze zwam  
een belangrijke speler is in de kringloop van een bos.

Het binnenste van de zwam bevat een licht 
ontvlambaar materiaal dat tondel genoemd wordt. 
Daaraan ontleent de zwam zijn naam. Als een soort 
voorloper van de lucifer werd, met een enkele vonk  
van een vuursteentje, in een ver verleden vuur 
gemaakt. In 1991 is er in Italië een ijsmummie 
gevonden die 5300 jaar geleden leefde. In zijn  
zak droeg hij een stukje tonderzwam en een  
steentje pyriet…

auteur

Marc ter Horst

natuur

Pagina uit reisgids met droogbloemen.
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biodiversiteit, bijvoorbeeld op de beekdalgronden die we zelf 
in beheer hebben. Op een paar hectare doen we aan uitgesteld 
maaibeheer, met het oog op de weidevogels.”

Toekomstperspectief
Het zou mooi zijn als één van de zonen het bedrijf wil 
overnemen. “Ze volgen een agrarische studie maar er moet 
wel een goed toekomstperspectief zijn.” Nu is dat onduidelijk. 
De landbouwsector ligt onder een politiek vergrootglas 
met de gedwongen stikstofreductie en de roep om een 
kringlooplandbouw. “Er komt veel op ons af, niemand weet 
het exact. Maar op Twickel zijn we al een tijd bezig om de 
kringloop te sluiten.” Voor zijn eigen bedrijf betekent dat  
óf meer grond, of minder vee, zodat hij geen mest meer af 
hoeft te voeren of voer hoeft aan te kopen. Bij een gedwongen 
inkrimping van de veestapel is een financiële compensatie 
nodig. 

Meer inkomsten uit het landschapsbeheer zijn welkom,  
zegt Dubbelink. “Iedereen vindt Twickel prachtig maar 
niemand betaalt ervoor.” 

Enigszins verscholen tussen de bossen en weilanden in Azelo ligt erve Graes.  
Een melkveebedrijf dat al ruim anderhalve eeuw van generatie op generatie 
wordt doorgegeven. “Het zou mooi zijn als één van de zonen het wil overnemen, 
maar er moet wel toekomstperspectief zijn.”

“Welkom in het meest afgelegen stukje Twickel”, zegt Gerrit 
Dubbelink bij de begroeting. Wie er niet moet zijn, komt niet 
zo snel op dit boerenbedrijf in Azelo. Auto’s zijn in de verste 
verte niet te zien; een wandelpad voert alleen voetgangers 
langs de Azelerbeek en het erf van het melkveebedrijf. Dit is  
de plek waar Gerrit Dubbelink (50) is geboren en is opgegroeid. 
Hij woont er met zijn vrouw Angelien (53) en hun drie kinderen 
Sanne (21), Stijn (19) en Luuk (18). In een ander gedeelte van de 
boerderij wonen de ouders van Gerrit, zodat er drie generaties 
onder één dak wonen. 

Huis Graes
Erve Graes is met recht een familiebedrijf. Aan de hand van 
een oud pachtboekje weet Gerrit te vertellen dat er vanaf 
1857 een Dubbelink aan het roer stond. “Mijn overgrootvader 
boerde hier, daarvoor weet ik het niet.” De boerderij dankt 
haar naam aan Huis Graes, dat 150 meter verderop aan 
de Azelerbeek heeft gestaan. Dit huis kwam, samen met 
een watermolen, in 1614 in handen van Twickel. Op een 
topografische kaart van Nicolaas ten Have uit 1648, staat 
Graes aangegeven als een ruïne of vervallen huis. Van de 
watermolen, die verder stroomafwaarts stond, zijn bij 
graafwerkzaamheden voor de A35 in 1978 een dertigtal  

palen gevonden. De huidige boerderij met de imposante 
wolfskap is in 1902 gebouwd, ter vervanging van een boerderij 
die haaks op de huidige stond. Op en rond het erf zijn in de 
loop der jaren een aantal stallen bijgebouwd; een oude, 
overbodig geworden schuur wordt binnenkort gesloopt.

Rendabel
Voor Gerrit was het niet meer dan logisch dat hij het bedrijf 
van zijn vader overnam. “Ik reed op de trekker toen ik een 
jaar of tien was, toen ik klaar was met school werkte ik 
volle bak mee.” Samen met zijn ouders liet hij het bedrijf de 
afgelopen decennia groeien. In 2000 werd afscheid genomen 
van de vleesvarkentak. De koeien zijn ondergebracht in een 
ligboxenstal die sinds de bouw in 1973 een aantal keren is 
uitgebreid en gemoderniseerd. De melkveestapel groeide  
naar 110 stuks maar ook het aantal hectares pachtgrond nam 
met ongeveer tweederde toe. “We zijn nooit uit geweest op 
een dikke boterham. Zo werkt het niet in een familiebedrijf.  
Je groeit om het rendabel en in gang te houden.” 

Een melkrobot staat er niet op erve Graes want een intensief 
contact met koeien is voor hem essentieel. “Ik word altijd  
voor de wekker wakker en zie in de stal gelijk of er  

Blijven boeren is belangrijker  
dan een dikke boterham

pracht
bedrijven

auteur

Martin Steenbeeke

bijzondere dingen zijn. Het valt bijvoorbeeld op als een koe te 
lang in de box blijft liggen.“

Boodschappen
De grond die er bijgekomen is, is afkomstig van stoppende 
boeren. Maar de koek is wel zo ongeveer verdeeld. “We  
zaten hier in de buurt met zeven agrariërs, nu nog maar  
met twee”, verklaart Gerrit. “Vroeger hielpen we elkaar  
met alles. Bijvoorbeeld bij de oogst of het afkalven. Nu is  
dat minder. Niet alleen omdat het werk minder arbeids
intensief is geworden maar ook omdat er minder boeren  
zijn.” Het contact met de nietagrarische buren is goed maar 
dat vraagt van beide kanten begrip. Hij waarschuwt via de 
buurtapp als hij met grote machines in de weer gaat, maar 
rekent op het bewustzijn dat ze op het platteland wonen,  
met allerlei activiteiten van dien. Hij kan wel eens boos 
worden op recreanten die zich niet realiseren dat ze te gast 
zijn op een landgoed. Sommigen weigeren aan de kant te 
gaan als hij met een trekker komt aanrijden. “Ze denken toch 
niet dat ik daarmee boodschappen ga doen. Ik ben dan aan 
het werk. Twickel is een levend landgoed. Er wordt gewerkt, 
gewoond en gerecreëerd, maar graag in die volgorde.” 

Extra loket
Het pachten heeft volgens Dubbelink voor en nadelen. 
“Twickel is toch een extra loket waar je langs moet.”  
En de wensen en verlangens lopen niet altijd parallel.  
Zo heeft Dubbelink flink gesteggeld over de compensatie 
van een aantal hectares die hij moest inleveren voor de 
herinrichting van de Azelerbeek. “Ik was echt boos, maar 
uiteindelijk zijn we er uitgekomen. Dan moet je er ook een 
streep onder zetten en is het klaar.” Dubbelink zou het 
toejuichen als er in het College van Regenten van Twickel 
een bestuurder met een agrarische achtergrond plaats zou 
nemen. “Nu praten we via de pachterscommissie wel mee, 
maar vaak zijn de grote lijnen dan al uitgezet.” Positief is dat 
Twickel pal staat voor de instandhouding van het landgoed. 
“Ze zullen hier niet opeens huizen gaan bouwen of een weg 
aanleggen.” Het streven om de landbouw meer te verbinden 
met natuurbeheer, sluit goed aan bij de bedrijfsvoering op 
erve Graes, dat maar liefst 5000 meter aan houtwallen telt. 
“We houden nadrukkelijk rekening met de natuur en de 

Erve Graes is nauw verbonden met de Azelerbeek.

De huidige boerderij is gebouwd in 1902. (Foto’s: Monique van der Hoeven)

Gerrit Dubbelink met hond Luna.
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De bouwvallige stuw uit 1932 is vervangen door een nieuwe. 
In plaats van een traditionele stuw is gekozen voor een 
ecologische bodemglijbaan. Het water stroomt over een grove 
grindlaag en twintig rijen natuurstenen. Vissen en andere 
in het water levende dieren kunnen zich door enkele gaten 
tussen de stenen stroomopwaarts verplaatsen en overbruggen 
trapsgewijs het hoogteverschil. Ook neemt het stromende 
water meer zuurstof op dan voorheen. Goed voor de natuur 
maar het effect voor het gebruik van de watermolen is minder. 
Molenaar GerdJohan Glüpker: “Met de oude stuw was het 
enigszins regelbaar maar met de nieuwe manier van stuwen 
in de Dinkel zijn wij ongerust over de aanvoer van voldoende 
water.” De Stichting Twickel deelt de zorgen en heeft deze aan 
de orde gebracht in een overleg met de Duitse autoriteiten. 
Besloten is om gedurende een jaar bij de nieuwe stuw en de 
watermolen de waterstand te monitoren. De molenaars hopen 
dat de natuur een handje helpt. “Als er veel regen valt, is er 
voldoende water om koren te malen en olie te slaan.”

Hoe meer bos, des te beter 
Eind oktober wandelden mijn vrouw en ik door het bos bij 
kasteel Twickel. We genoten van de herfstkleuren, de mooie 
vliegenzwammen, de doorkijkjes richting kasteel en de herfstgeur. 
Op diverse plekken waren beuken gekapt. De gezaagde stammen 
lagen her en der langs het pad, klaar voor de houtzagerij om  
te worden verzaagd tot planken die weer ergens gebruikt zullen 
worden in een duurzame houtconstructie. Het hout gaat zo  
niet verloren en de koolstof blijft voor lange tijd gebonden.  
Dit gebeurt tijdens de groei van een boom; het koolzuurgas  
in de lucht wordt omgezet tot cellulose en draagt niet meer  
bij aan het broeikaseffect. 

Conclusie: Hoe meer bos, des te beter voor het klimaat. 
Misschien heeft u meegekregen, dat minister Schouten op  
3 februari jl. een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd 
met de toekomstvisie voor de bossen als opvolging van het 
klimaatakkoord uit 2019. Het bos in Nederland moet worden 
uitgebreid met 10%. Dat is 37.000 ha, ca. 6 keer Twickel. 
De roep naar meer bos wordt steeds duidelijker in de samen-
leving. De minister, de provincies en partners haken daarop 

aan met hun plannen voor 
meer bomen in steden, 
dorpen, landelijk gebied 
en natuurgebieden. De 
Overijsselse gedeputeerde 
Ten Bolscher zegt: “Ook 
toekomstige generaties 
moeten kunnen genieten  
van gezond en veelzijdig 
bos. We willen meer ruimte 
bieden voor bomen, struiken 
en houtwallen in het 
landschap. Het is goed voor 
het binden van koolzuurgas, 
onze waterhuishouding 
en voor de biodiversiteit. 

Het past bij de kringlooplandbouw van de toekomst.” (Bron: 
Interprovinciaal overleg). Ik hoop dat we hier meer van gaan 
horen en ook dat Twickel hieraan een bijdrage kan gaan leveren. 
Nogmaals: “hoe meer bos, des te beter!”

En dan nog dit: U heeft het verzoek ontvangen om ons te 
machtigen voor automatische incasso van de contributie van 
uw lidmaatschap. We rekenen op uw medewerking. En we 
zoeken op korte termijn een enthousiaste persoon die onze 
ledenadministratie en boekhouding wil doen. We werken met 
E-boekhouden. Belangstellenden worden verzocht contact op te 
nemen met Martin Kerkhof (secretaris@vriendenvantwickel.nl). 

Ik wens u namens bestuur en activiteitencommissie fijne 
feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021 toe.

van DE
Voorzitter
auteur

Eduard van Emmerik,  
Vrienden van Twickel

De watermolen in Lage viert 
zonder franje het 750-jarig bestaan. 
Feestelijke activiteiten zitten er door 
corona niet in en de wateraanvoer 
van de Dinkel hapert. 

Vanaf 1270 vormde de 
watermolen op de Dinkel 
samen met het ‘Schloss’ 
een tweeeenheid in de 
‘Herrlichkeit Lage’. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat 

de molen de kern is waaruit het dorp Lage zich heeft 
ontwikkeld. Slot en molen werden in 1596 en 1597 
hernieuwd. In 1626 werd het slot na aftocht van de 
Spanjaarden verwoest door de Staatse troepen.  
Het ensemble is sinds 1642 in bezit van Twickel. 
Adolf Hendrik van Raesfelt liet als ‘heer van Lage’  
in 1677 de nu nog bestaande korenmolen bouwen 
aan de oever van de Dinkel. Een alliantiewapen 
en tekst op een steen in de kadewand getuigen 
hiervan: ‘ Heer Adolf Henr. van Raesfelt En Vrouw 
Amadea van Flodroff Hebben dese Muehle van nieus Her 
bout Anno 1677’. De molen had veel te lijden onder de 
sterke waterkracht van de Dinkel. Toenmalige heer 
van Twickel, Johan Hendrik van Wassenaer Obdam, 
liet de molen in 1741 herbouwen en verbeteren. 
In 1761 werd in het korenmolengebouw ook een 
oliemolen geïnstalleerd. De molen werd toen een 
geduchte concurrent voor de naburige molens in 
Neuenhaus en Uelsen. De rentmeester van de  
graaf van Bentheim verbood zijn boeren een 
tijdlang de ‘buitenlandse molen’ in Lage te 
gebruiken. Er volgden nog meerdere renovaties 
in 1826 en 1911. Hiervan getuigt een steen in de 
kademuur: ‘E fundamentis Renovatum Anno MCMXI 
Baron a Heeckeren Wassenaer’. 

Na de Eerste Wereldoorlog wekte een dynamo, 
gekoppeld aan het waterrad van de oliemolen, 
elektriciteit op. Door watergebrek in de Dinkel 
liet deze moderne verlichting de dorpelingen 
nog al eens in de steek. Zes jaar later werd Lage 
aangesloten op het openbare net. De oliemolen 
was tot 1920 in bedrijf. Hoog water veroorzaakte 

regelmatig overstromingen in het dorp waarop in 1932 werd 
besloten de Dinkel te voorzien van een omleiding (nieuwe 
Dinkel) met stuwwerk (Wehr War). Het waterpeil van de (oude) 
Dinkel werd hierdoor onvoldoende om de beide waterraderen 
van de molen aan te drijven. De maalstoel van de korenmolen 
werd vanaf dat moment aangedreven door een dieselmotor. 

Na 1945 werd ook de korenmolen minder gebruikt. De 
watermolen werd een ‘schone slaapster’ in de nabijheid van 
de ‘Schlossruine’. Op initiatief van de Landkreis Grafschaft 
Bentheim en met steun van Twickel zijn in de jaren zeventig 
de buitenkant van de molen, de kademuren, het vloedwerk en 
de molenkolk gerestaureerd. Ook werd de waterhuishouding 
verbeterd, waardoor de twee nieuwe molenraderen weer 
konden draaien op het water van de Dinkel. Het malen van 
koren en het persen van olie gebeurde echter zeer onregelmatig 
en stilstand van een molen betekent verval. In 1997 was een 
grondige restauratie om verschillende redenen noodzakelijk.  
In 1999 was de watermolen weer bedrijfsklaar en werden 
de beide waterraderen feestelijk in werking gesteld door de 
beheerder van Lage, Alfred Graf Solms van kasteel Weldam.
Tijdens de restauratieperiode nam een aantal verontruste 
dorpsbewoners van Lage in 1997 het initiatief tot oprichting  
van de vereniging ‘Dorf, Burg, und Mühlenfreunde Lage e.V’ 
waar velen lid van werden. Vrijwilligers geven nu rondleidingen 
door Lage, bemannen de watermolen, beschermen de flora 
en fauna en houden bijeenkomsten in het dorpshuis. De 
molenaarsgroep bestaat wisselend uit acht personen die 
van april tot november en tijdens maaldagen rondleidingen 
verzorgen in de watermolen maar ook koren malen en olie 
slaan. Bij droge zomers is de watertoevoer naar de molen  
een probleem. Die situatie is dit jaar verslechterd door de 
aanleg van een nieuwe stuw in de Dinkel. 

Een bewogen 
geschiedenis  
van 750 jaar

auteur

Helmig Kleerebezem

historie

Watermolen in Lage ca.1920.

De nieuwe stuw met de natuurstenen trap.
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Door bomenkap worden heidevelden in het Vörgersveld en de Benterhaar 
met elkaar verbonden. Zo moeten kwetsbare flora- en faunasoorten 
behouden blijven. Ook op andere locaties gaat Twickel heidevelden  
met elkaar en kruidenrijke gras- en akkerlanden verbinden.

Twickel kent veel natte heideterreinen. 
Maar doordat ze omsloten zijn door 
bos, kunnen veel insecten en reptielen 
zich niet van het ene naar het andere 
terrein verplaatsen. Door verbindingen 
te creëren en het kruidenrijker inrichten, 

krijgen deze heidevelden, en alles wat erop en eronder 
leeft, een positieve impuls. Twickel wil met financiële steun 
van de provincie Overijssel (die 75% van de kosten betaalt) 
verbindingen leggen tussen heidevelden en kruidenrijke  
gras en of akkerlanden. Als eerste zijn dit jaar de heidevelden 
in het Vörgersveld en de Bentelerhaar met elkaar verbonden. 
Het is een grootscheepse operatie in drie bedrijven.

Januari
Een stuk bos aan de noordzijde van de Sluitersdijk ziet eruit 
alsof er een tornado heeft huisgehouden. Overal liggen bomen 
tegen de vlakte. Het is alleen niet de wind maar een grote 

machine die de berken, dennen en eiken heeft gevloerd.  
Het zijn bomen die hier heel vroeger niet stonden. Toen was  
dit een uitgestrekt heidegebied, zoals aan de andere kant van 
de Sluitersdijk nog is te zien. Maar in de loop der jaren rukten 
de omliggende bossen op en kwamen de kleine heidevelden  
in de verdrukking. 

“Het is de bedoeling dat op de plekken waar we bos weghalen, 
heide terugkeert”, licht bosbaas Jasper de Groot toe. “Zo 
komen verschillende kleine heidevelden weer met elkaar in 
verbinding te staan.” Dat is goed nieuws voor faunasoorten 
zoals de bruine vuurvlinder, het gentiaanblauwtje en het 
vetblad. Voor deze soorten, die het best gedijen op een 
heidevegetatie, vormt bos een belemmering om zich te 
verspreiden. “Maar het gaat om meer soorten. Als deze  
drie zich hier kunnen voortplanten, volgen een hele rits  
aan flora en faunasoorten die minder hoge eisen stellen  
aan hun leefomgeving”, legt Jasper uit. 

Maart
In totaal is, verdeeld over tien locaties, 3,6 hectare bos  
gekapt. De gevelde bomen zijn door een machine vermalen  
tot houtsnippers. Deze zijn in grote vrachtwagens afgevoerd 
naar biomassainstallaties in de omgeving. Voor de verwarming 
van de houtkachelketel bij het kasteel worden snippers uit het 
dichterbij gelegen, noordelijk bosgebied van Twickel gebruikt. 

Nu het perceel aan de Sluitersdijk is ontdaan van 
boomstammen en stronken, is verderop een ven zichtbaar.  
Al goed is te zien dat er straks een fraaie doorkijk ontstaat 
van het ‘nieuwe’ heideveld, naar het bestaande natte 
hoogveengebied, aan de andere zijde van de Sluitersdijk.  
Ook deze recreatieve functie speelt een rol bij het heideherstel. 
Alle jeneverbessen die tevoorschijn zijn gekomen, blijven  
staan. “Het was een prettige verrassing dat we ze aantroffen”, 
zegt Jasper. De beschermde plant groeit in de schaduw van  
een boom, met dank aan de uitwerpselen van vogels boven 
op de takken. Nu de jeneverbessen een lengte van bijna twee 
meter hebben bereikt, hebben ze de bomen niet meer nodig 

maar wel veel licht. 

Natte heidevelden  
kunnen weer groeien 

auteur

Martin Steenbeeke

natuur

Augustus 
Met een schoen woelt Jasper de Groot door de bovenlaag  
van het gekapte perceel. “Kijk, je moet tot wel vijftien 
centimeter diep gaan om op de oorspronkelijke laag aarde te 
komen.” Dit afplaggen wordt gedaan door een grote grijper.  
Die gooit de bovenste laag in vrachtwagens die de grond 
afvoeren naar een locatie elders in het Vörgersveld. Het plagsel 
klinkt daar het komend jaar nog zo’n 20% in waarna er nieuw 
bos wordt geplant. Op de afgeplagde gronden is het wachten 
tot de nog altijd in de bodem aanwezige zaden van de heide  
tot bloei komen. “Ik verwacht dat er met twee tot drie jaar 
nieuwe dopheideplantjes tevoorschijn komen”, zegt Jasper.  
Het zaad van heide is honderden jaren kiemkrachtig. Twickel 
zou de natuur een handje kunnen helpen door heidemaaisel 
van een ander perceel uit te strooien maar dit vergroot de kans 
op opslag van grove den en berk. “Dat is niet de bedoeling  
dus laten we de natuur hier zijn gang gaan.” 

Als de heide zich naar tevredenheid ontwikkelt, blijft de  
rol van terreinbeheerder Twickel beperkt tot het verwijderen 
van opslag, zoals jonge berken. Om het gekapte bos te 
compenseren, wordt op andere kleinere heideterreinen 
niet ingegrepen. Ook worden er bomen geplant op enkele 
vrijkomende percelen landbouwgrond. Zo blijft het areaal  
bos gelijk.

De jeneverbessen blijven staan.

Een ven wordt zichtbaar. 
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Jaap Scholten in Paardenschuur
Eind september was de Twentse schrijver Jaap Scholten  
te gast op een literaire avond in de Paardenschuur.  
Hij werd door Tubantiahoofdredacteur Martha Riemsma 
geïnterviewd over zijn nieuwe roman Suikerbastaard, 
die zowel in Twente als in Ethiopië speelt. Het boek is 
geïnspireerd op de avonturen van Storkwerknemers  
in Afrika en Stokkum. Twickel komt in een voetnoot  
voorbij. Roderik Castell lardeerde als DJ het gesprek  
met Ethiopische en Roemeense muziek. 

Wachten bij  
het bellenbord

We gaan via de gebogen hardstenen 
trap onder de kasteelbrug het onder
huis binnen, het domein van het 
huispersoneel. Letterlijk downstairs. 
Links passeren we het houthok dat 
lijkt uitgehouwen in de twee meter 
dikke muur. In de centrale hal met de 
gemetselde gewelven slaan we rechtsaf. 
Voorbij de oude keuken en de brede  
trap naar het bovenhuis komen we in  
de gang naar de personeelseetkamer  
en het appartement van de huismeester. 
Daar hangen aan de muur twee 
bellenborden met 38 genummerde 
vensters die met kilometers looddraad 
verbonden zijn met alle uithoeken van 

het kasteel. Op een gekalligrafeerd  
bord staat achter elk nummer de  
naam van de kamer. En hoewel de 
installatie rond 1900 is aangelegd,  
zijn sommige namen al honderden 
jaren in gebruik: Zitkamer Graaf; 
Koningskamer, Wassenaerskamer.  
Wie in een van die ruimtes upstairs op 
een houten knopje drukt, doet de bel 
in het onderhuis luiden. Zelfs liggend  
in bad is er een knop binnen handbereik. 
Het wachtende personeel schiet in actie 
met hout, een poststuk, een drankje of 
warm water.

In een Twickel Bulletin uit 1980 staat 
een interessant ooggetuigenverslag 
van mevrouw BanninkBoom, die 
tussen 1923 en 1927 als kamermeisje 
in het kasteel woonde. Zij schetst 
een boeiend, maar wat beklemmend 
beeld van het reilen en zeilen in het 

onderhuis, dat helemaal gericht was om 
het de bewoners boven zo comfortabel 
mogelijk te maken. Zij herinnert zich 
16 personeelsleden die toentertijd in 
het kasteel werkten, van huismeester 
en piccolo tot kameniersters en 
wasmeisjes. Zij waren deels inwonend. 
De werelden onder en boven waren 
sociaal en fysiek strikt gescheiden en 
verbonden met eigen trappen. En dus 
met dat bellenbord dat elk moment  
kon gaan rinkelen. 

Het aardige van het verslag is dat er 
zoveel activiteiten aan de orde komen 
die ook nu nog alledaags zijn. De drie 
collega’s van de huishouding zijn 
dagelijks bezig met het schoonmaken 
van het huis en als dat gereed is  
poetsen zij het koper. In 1925 was  
dat niet anders. De medewerker  
beheer en behoud houdt net als zijn 
voorgangers, de huismeesters, het 
voorplein in de gaten. En een aantal  
in en omwonenden heeft de taak van 
de nachtwaker overgenomen, zij het  
dat zij nu worden ondersteund door 
allerlei elektronica. Maar het oude 
bellenbord is stil. 

Er is ook nog een klein kastje in 
het onderhuis met het opschrift 
’Buitenbellen’. Naast ‘Boerderij’ en 
‘Stallen’ kon er ook gebeld worden  
naar ‘Omega’, al lang een huis voor 
knechten en hoveniers, schuin 
tegenover het kasteel. En laat dat  
nou net het huis zijn waar ik nu met  
mijn gezin woon. Ik heb het geluid 
van de oude bel uit het onderhuis 
opgenomen en op mijn mobiele telefoon 
gekoppeld aan het telefoonnummer  
van het kasteel. Auditief erfgoed.

Kasteel Twickel herbergt duizenden voorwerpen. Niet allemaal  
even waardevol of bekend, maar wel met een eigen verhaal.  
Zoals objectnummer Z01330: een bellenbord.

berichten
van de
Buitenplaats
auteur

Rob Bloemendal

Tekenen in het Paradijs
Op uitnodiging van het Drawing Centre Diepenheim zijn 
de kunstenaars Susanne von Bülow uit Münster en de 
Zwolse Emmy Bergsma twee weken op zoek geweest naar 
het fictieve paradijs, een plek die je ‘wel kan zoeken maar 
nooit zal vinden’. Zij concentreerden zich in het bijzonder 
op oude bomen. Hebben de levende bomen hetzelfde DNA 
als de bomen in de Hof van Eden? Tekenend, fotograferend, 
dichtend en schilderend hebben zij de relatie tussen mens 
en boom vastgelegd in een serie kunstwerken. 

Een dag lang werkten zij in de oranjerie, die vol staat  
met zeer oude citrusbomen. Dat notabene de para
dijselijke ‘Boom des Levens’ de voorgevel van het kasteel 
siert, was een extra motivatie. Von Bülow heeft naast 
houtskoolschetsen en een animatie ook het jaarlijkse in  
en uitrijden van de citrusbomen proberen te vangen in een 
vloerpresentatie. Emmy Bergsma maakte een serie donkere 
aquarellen die geïnspireerd is op de ‘schaduwcollectie’.  
Dat zijn de duplicaatbomen die geënt zijn op de soms zeer 
oude en kwetsbare moederbomen. 

De tentoonstelling in Diepenheim in inmiddels voorbij 
maar een aantal werken is volgend jaar te zien op een 
tentoonstelling in het Duitse Ahlen. Meer informatie  
is te vinden op Facebook en Instagram. Zoek op  
‘Mapping Paradise’.

Tuin gesloten na druk seizoen
De bossen en tuinen van Twickel zijn een geliefde plek  
voor ontspanning in dit bijzondere jaar. Het huispark  
trok zo’n 3% meer bezoekers dan vorig jaar, ondanks 
de sluiting van een aantal weken in het voorjaar en het 
vervallen van groepsbezoeken en rondleidingen. De 
toegenomen belangstelling blijkt ook uit de bezetting van 
de parkeerplaats en het gestegen bezoek aan de website. 
De populariteit wordt weerspiegeld door het gastenboek bij 
de uitgang van het kasteelpark. Een greep uit de reacties: 

• Prachtige romantische tuin. Ik ben verliefd. 
• Der schönste Slosspark, den ich je gesehen habe.
• Bij de tempel ben ik ten huwelijk gevraagd! 
• The silence impressed me. 
• We zijn overweldigd. Prachtig zo in herfstkleuren. auteur

Rob Bloemendal 

Kasteelobject

Foto: Monique van der Hoeven 
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Twickelblad is een 
gezamenlijke uitgave 
van de Stichting Twickel 
en de Vereniging 
Vrienden van Twickel 
over historie, beheer 
en het leven op en rond 
landgoed Twickel.

De redactie van het 
Twickelblad wenst  
u prettige feestdagen  
en een voorspoedig 2021


