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Finale Pact  
van Twickel
Heeft u Twickel de afgelopen tijd ook op tv en in de krant 
gezien? We waren onder meer te zien in het tv-programma 
BinnensteBuiten, het NOS journaal en kwamen regelmatig 
aan bod in Tubantia. Al die media-aandacht leidt tot meer 
bezoekers, goed gevulde parkeerplaatsen en levendigheid. 
Twickel als dagje uit of ‘en route’: geen kermis of groots 
vermaak maar genieten van cultuur en natuur, een lekker 
hapje eten en een fijnschalig landschap. 

Wie over de Rondweg naar Twickel rijdt, valt het meteen op 
dat de zogenaamde ‘Noordelijke lus’ de es doorklieft. Deze 
provinciale weg is, met haar ongelijkvloerse kruising en 
halve klaverbladen, een verkeerskundige voorziening waar 
toeristische hotspots als de Efteling of Ikea van dromen… 
Ons daarentegen is deze grootschalige lus een doorn in het 
oog en het verwijderen ervan al jarenlang een grote wens. 

Het weghalen van de lus levert allerlei voordelen op. 
De belevingswaarde voor bezoekers op de es en in Delden 
wordt bijvoorbeeld beter. Er komt per saldo minder asfalt wat 
duurzamer, stiller en goedkoper is. Doordat zo’n 70% van de 
lantaarnpalen door deze aanpassing kan verdwijnen, is er 
minder lichtvervuiling. Voor de automobilist betekent het een 
overzichtelijker, rustiger en dus veiliger wegbeeld. U leest het: 
voor ons is het zo klaar als een klontje! We hebben echter te 
maken met enkele partijen die daar iets anders over denken.

Landgoed Twickel en de overheid werken 
in het Pact van Twickel sinds 2009 samen 
om – zoals het zo mooi omschreven is - 
‘de ruimtelijke kwaliteit rondom Delden’ 
te versterken. In het kader van dit Pact 
is bijvoorbeeld het Overpark opnieuw 
ingericht, zijn er projecten voor beek-
herstel uitgevoerd, is de Umfassungsweg 
als wandelroute aangelegd en zijn de 
twee welbekende bruggen aangelegd om 
de verbinding tussen stad en landgoed te 
herstellen. Mooie initiatieven, tot stand 

gekomen in goede samenwerking met gemeenten Hengelo, 
Borne en Hof van Twente, het waterschap en de provincie 
Overijssel.

Het Pact van Twickel eindigt dit jaar. Het verwijderen van 
de Noordelijke lus blijkt financieel haalbaar en is het finale 
agendapunt. Het is onze grote wens voor het nieuwe jaar de 
natuurschade te herstellen die het S-23 plan aan de Deldener 
es heeft veroorzaakt. Wij werken er hard aan om dit doel te 
bereiken. Wat zou 2019 voor Twickel mooi beginnen als ik u in 
mijn volgende column kon vertellen dat onze inspanningen 
succesvol zijn geweest!

Voor nu wens ik u alvast fijne feestdagen en een mooi en  
gezond nieuwjaar! 


