
Het Twickelblad belicht de komende edities telkens een pachtbedrijf. Wie wonen er? 
Wat is de bedrijvigheid op en rond het erf? Hoe zien de bewoners de toekomst? In de 
eerste aflevering staat Erve Groot Averink in Delden centraal.

Ingeklemd tussen de spoorlijn Hengelo-Delden, de rondweg, 
houtzagerij en restaurant Carelshaven is Groot Averink op 
een herkenbare plek in het landgoed gesitueerd. Vanaf de 
Hengelosestraat voert een toegangsweg naar het erf met  
de boerderij, stallen en loodsen. Hier wonen drie generaties  
Ter Keurs, die samen een melkveebedrijf bestieren.

De historie
De oorspronkelijke boerderij Groot Averink, in 1394 als 
erve Overringh genoemd als een bezitting van Herman van 
Twickelo, lag 100 meter verwijderd van de huidige locatie. 
Deze dateert uit 1900. Na verschillende generaties van de 
familie Averink, die de boerderij anderhalve eeuw bewoonden, 
ging de bewoning in 1832 over naar de familie Hofhuis.  
De laatste vertegenwoordiger van deze familie was Berend Jan 
Hofhuis, die er tot 1966 woonde. “Een bekend figuur in Delden, 
die veel antiek verzamelde vol met verhalen zat”, herinnert 
Bernard Ter Keurs (76) zich. In een seinhuisje tegen het spoor 
woonde zijn broer, maar de verhoudingen waren niet altijd 
goed. “Ze zaten elkaar wel eens met de hooivork achterna.” 
Na het overlijden van Hofhuis deden lange tijd verhalen de 
ronde dat hij op en rond de boerderij grote sommen geld had 
achtergelaten. “Wij hebben de melkbus met gouden tientjes 
nooit gevonden”, zegt bewoner Bernard ter Keurs met een 
lach. In 1978 werd de boerderij door blikseminslag getroffen  
en daarna herbouwd. 

De bewoners
Na het overlijden van Hofhuis werd Erve Groot Averink tot 
1978 bewoond door Egbert Nijhof en zijn echtgenote. Sinds 
1979 wordt het gepacht door de familie Ter Keurs. Zij zijn 
afkomstig van Erve Nieuw Buren dat door de aanleg van de 
A35 werd versnipperd en te klein werd. “We hadden de koeien 
als het waren in de kippenschuur staan”, zegt zoon Henk 
Ter Keurs (53). Hij nam Erve Groot Averink in 2008 volledig 
over van zijn ouders die nog altijd op de boerderij wonen. 
Henk en zijn vrouw Renate hebben drie kinderen (20,18 en 
15) waarvan er twee nog thuiswonen. “De jongste zoon heeft 
agrarische ambities maar hij moet het wel willen, het is 
hard werken.” Henk werkt daarnaast drie dagen in de week 
als account-manager voor Kverneland, een fabrikant van 
landbouwwerktuigen. “In het begin was het een financiële 
noodzaak, nu is het voor mij een leuke uitdaging. Ik probeer 
bewust mijn sociale contacten te onderhouden, door tijd vrij te 
maken voor bijvoorbeeld volleybal. Dat is met ons drukke werk 
wel lastig. Als je niet oppast, wordt je wereld erg klein”

De bedrijfsvoering
Groot Averink is een melkveebedrijf, met in totaal 100 melk- 
koeien en 70 stuks jongvee. Van de 60 hectare grond worden 
er vijftig gepacht, hoofdzakelijk van Twickel. Rond de boerderij 
ligt 11 hectare grond; de overige pachtgronden, voor het 
weiden van (jong)vee en het telen van voedergewassen, 

liggen verspreid in de omgeving, bijvoorbeeld bij het kasteel 
(Ossenweide), het sportcomplex van Rood Zwart en aan de 
overzijde van het kanaal, richting Beckum/Bentelo. “Je went 
eraan”, zegt Ter Keurs over het heen en weer rijden. Hij geeft 
er de voorkeur aan om met zijn familie zoveel mogelijk zelf te 
doen, in plaats van een loonwerker in te huren. “Dat geeft je 
flexibiliteit. Als we vandaag gras willen maaien doen we dat, 
en als de wind voor Carelshaven verkeerd staat bemesten  
we nog even niet. Bovendien is het sociaal ook wat waard  
als je samen met je zoons en vrienden een biertje drinkt na  
de werkzaamheden.” 

Pachten op een landgoed
Jan Nijhof heeft vijftig jaar geleden het kampenlandschap 
rond de boerderij grotendeels geëgaliseerd waardoor veel 
heggen en houtwallen zijn verdwenen, maar nog altijd is 
de bedrijfsvoering heel bewerkelijk. “Als ik wel eens buiten 
Twente op een agrarisch bedrijf kom, ben ik bedrijfskundig 
gezien stinkend jaloers. Als je ziet hoeveel wij moeten draaien 
en keren. Zij kunnen het makkelijker verdienen. Maar pas op! 
Het gaat niet alleen om werken. Het wonen is hier prachtig.  
Ik heb een boerderij met bijna 100 koeien en kan op de fiets 
naar Delden. Die combinatie is fantastisch.” 

Enkele tientallen jaren geleden had Ter Keurs het idee dat 
Twickel ‘vanaf de tekentafel’ het landgoed wilde intekenen.  
De laatste jaren wordt er volgens hem meer meegedacht  
met agrariërs en een duurzame toekomst voor hun bedrijven. 
“Duurzaam zie ik heel breed. Dat betekent voor mij ook dat 
mijn zoon over twintig jaar hier een rendabel bedrijf kan 
uitoefenen. Aspecten als bodemvruchtbaarheid horen daar 
ook bij, maar dat gaat stapje voor stapje.  

We telen bijvoorbeeld vanggewassen, gebruiken compost en 
brengen slootvuil terug op het maïsland; iets wat we vroeger  
niet deden.”

De toekomst
Ter Keurs heeft de wens om op Erve Groot Averink een kleine 
uitbreiding te realiseren. “Ik heb de stal nu helemaal vol 
zitten.” Ook wil hij graag meer ‘vast’ pachten in plaats van 
‘liberale’ pacht, waarbij gronden kunnen wisselen.  
“Het wordt voor Twickel een grote uitdaging om pachters te 
houden die een boterham kunnen blijven verdienen”, zegt 
Henk, tevens lid van de pachtersvereniging en lid van de 
landbouwcommissie. Er wordt volop nagedacht over het in  
de markt zetten van het merk ‘Twickel’. “Misschien kunnen  
we ons als collectief promoten. Samen produceren de pachters 
tientallen miljoenen liters melk op het landgoed. En tegelijk 
zijn we ook heel gevarieerd. Het kan voor mensen uit het 
westen heel interessant zijn om ‘Twickel-melk’ te kopen met 
een afbeelding van boer Henk of boer Bert op het pak. En als 
ze hier in de zomer gaan fietsen, zien ze die boer in het echt. 
De consument zoekt herkenbaarheid en betrouwbaarheid.  
Dat kunnen wij bieden.”“ Het gaat niet  

alleen om werken”

Erve Averink omgeven door eiken. Uitsnede uit de kaart van  
de Twickelervaart, circa 1787.

Zoon Bjarne is bezig met de aanleg van een pad voor de weidegang.

Drie generaties met agrarische ambities; Bernard, Tijmen en Henk.
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Henk in de stal waar het dak recent van is vernieuwd.  
(Foto’s: Monique van der Hoeven)
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