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Elk voorjaar, zo rond 
eind april, begin mei, 
kijk ik uit naar de komst 
van de tapuiten. Ik zoek 
op de pas omgeploegde 
akkers op de Deldeneres 

en de Goormeen kleine opvallende gedaantes die 
plotseling in beweging komen. Tapuiten zijn vogels 
met een net iets kleiner formaat dan een merel.  
Ze hebben een opvallende zwarte staart en een  
witte stuit. Het zwart vormt een omgekeerde 
hoofdletter t die opvalt bij het opvliegen. Bij het 
foerageren staan ze een poosje stil op een kleine 
verhoging op een akker om de omgeving op een 
hapje te scannen. Als ze een kever, spin of ander 
insect in het vizier hebben, rennen ze erheen om  
toe te slaan.

Tapuiten broeden tegenwoordig in de duinen of op 
droge heideterreinen met stuifzand. Vroeger werd 
er namelijk ook veel gebroed op de cultuurgronden. 

Het nest wordt gemaakt in een hol op de grond. 
Meestal een verlaten konijnenhol. Er worden vier 

tot zes eieren gelegd die na twee weken broeden 
uitkomen. De jongen worden zo’n twee en een halve 

week in het nest gevoerd, waarna de opvoeding  
in het veld verder gaat tot ze zelfstandig zijn.  
In een goed seizoen wordt er aan een tweede legsel 
begonnen. De stand van de tapuiten is sinds de 
jaren zestig flink onderuit gegaan. De voornaamste 

oorzaak is vermesting waardoor schrale vegetaties 
en open, zandige plekken verdwijnen en die vormen 
nu juist een onmisbaar deel van de leefomgeving. 

Een andere reden is de achteruitgang van de 
konijnenpopulatie. De tapuiten die in het voorjaar  
op Twickel neerstrijken zijn doortrekkers. Ze komen 
van hun winterverblijf in de Sahel en zijn onderweg 
naar hun broedgebied in Scandinavië of Groenland. 

Ze verblijven hier een paar weken en trekken  
dan verder. Maar ieder jaar hoop ik dat er een  
paartje achterblijft…

Door
trekkers 

‘Het heeft mij 
veel gebracht’

Tijdens de komende jaarvergadering van de Vrienden van Twickel 
op 2 juni treedt Eduard van Emmerik af als voorzitter. Hij is dan 
ruim negen jaar bestuurder geweest, waarvan de eerste drie jaar 
als penningmeester. 

D o o r  M A R C  T E R  H O R S T

Toen Eduard in maart 2012 zijn entree maakte in het 
VVT-bestuur voelde hij zich al gauw als een vis in het water. Twickel 
kende hij namelijk al veel langer. Zijn eerste kennismaking dateert 
uit 1989. Op de kerstmarkt in Delden was Twickel met een kraam 
aanwezig. Eduard raadde met succes hoeveel oranje appeltjes er 
in een grote glazen fles zaten. Een rondleiding in het kasteel door 
Christian Zu Castell was zijn prijs. Een jaar later maakte de familie 
Van Emmerik kennis met de Vereniging Vrienden van Twickel 
tijdens een open dag in de tuinen van het kasteel. “We gaven  
ons toen meteen op als lid.” 

Gevoel van voldoening

Het bestuurslidmaatschap volgde op zijn pensionering 
in januari 2012 bij AkzoNobel Industrial Chemicals. In zijn laatste 
functie als director manufacturing bezocht hij geregeld vestigingen 
in binnen- en buitenland. Na zijn pensioen wilde hij zich inzetten 
voor het culturele en sociale leven in Delden. “Maar door mijn 
zakelijke dienstreizen was mijn netwerk in Twente te beperkt 
om mijn nieuwe maatschappelijke leven een goede invulling te 
kunnen geven”, verklaart hij. “Ik besloot mij aan te melden voor 
een bestuursfunctie en werd met open armen ontvangen door het 
toenmalige VVT-bestuur. Ik werd gevraagd om penningmeester te 

worden. Die functie nam ik over van Gillis de Bruijn, die voorzitter 
werd en heb daardoor de vereniging goed leren kennen.” Drie jaar 
later werd hij gevraagd om zelf voorzitter te worden. Dankbaar 

kijkt Eduard terug. “Als bestuurder kon ik letterlijk en figuurlijk 
in de keuken van Twickel kijken. Het heeft mij persoonlijk veel 
gebracht en dat geeft een gevoel van grote voldoening.”

Digitale communicatie

Tijdens zijn ‘regeerperiode’ was de ervaren en ambitieuze 
Eduard de drijvende kracht achter veel ontwikkelingen, in 
samenwerking met de activiteitencommissie. De jaarlijkse 
natuurwerkochtenden en de Vrienden-uitstapjes blijven een 
schot in de roos maar er werd ook ingespeeld op de toenemende 

behoefte aan digitale communicatie. Zo werd 
de website actueler en de ledenadministratie 
geautomatiseerd. De nieuwsbrief wordt 
tegenwoordig per e-mail naar zeker 1500 leden 
verstuurd en er is een eigen pagina op Facebook. 
Alle Twickelbladen en Twickelbulletins van 
de afgelopen 45 jaar zijn gedigitaliseerd. Dit 
doorzoekbare archief werd ter gelegenheid van 
het zestigjarig bestaan van de Stichting Twickel 
(2013) als cadeau van de Vrienden aangeboden. 
Ook kijkt hij voldaan terug op de met de stichting 
georganiseerde zomerse muzikale ontvangsten in 
het kasteelpark. Bij alle activiteiten van de vereniging was  
Eduard aanwezig en daardoor goed zichtbaar en benaderbaar.

Focus op ontwikkelingen

Op de vraag welke rol de Vrienden in de toekomst moeten 
vervullen, verwijst Eduard naar de vele columns die hij schreef in 
het Twickelblad. “Behoud van de natuur- en cultuurhistorische 
waarden van Twickel blijven speerpunten voor de toekomst. 
Maar we moeten gefocust blijven op de maatschappelijke 
ontwikkelingen op en rond het landgoed. Zo hebben we samen 

met de stichting onze krachten gebundeld bij het indienen van 
zienswijzen naar aanleiding van de plannen van Twence om een 
zonnepark op de voormalige vuilnisbelt ’t Rikkerink’ te realiseren. 

We hebben met vertegenwoordigers van de gemeente Hof van 
Twente en Hengelo gesproken over duurzame energieplannen van 
de gemeentes en met omwonenden over de rondweg in Delden 
gediscussieerd in het kader van het Pact van Twickel.” 

Uitstekende samenwerking

Eduard is erg te spreken over de samenwerking met de 
Stichting Twickel. “In de jaren zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw was er een haat-liefdeverhouding die gelukkig ten goede is 
gekeerd. Er bestaat over en weer geen argwaan.  

Natuurlijk zijn we geen twee handen op één buik; een ieder heeft 
zijn verantwoordelijkheid maar de samenwerking is uitstekend 
en onze doelstellingen lopen parallel. De samenwerking mondde 
bijvoorbeeld uit in het plaatsen van 23 nieuwe Twickelbankjes op 
het landgoed, waarvan de helft werd gefinancierd uit ons Fonds 
Behoud Twickel. We hebben mee mogen denken over de duurzame 

ontwikkeling van de landbouw en verbetering van de biodiversiteit 
op het landgoed en over ideeën hoe Twickel zich nog meer ‘op de 
kaart’ kan zetten.” 

De pachters krijgen van de Vrienden van Twickel een 

financiële bijdrage (ook weer uit het Fonds Behoud Twickel)  
voor het aanleggen van wilde bloemenstroken op akkerranden, 

zowel vorig jaar als dit jaar. Het contact tussen de pachters en  
VVT is de laatste jaren inniger geworden, signaleert Eduard.  
Zijn kennis en ervaring gaan niet verloren voor de vereniging  
want hij blijft beschikbaar voor projecten of als vraagbaak.  
“Goed communiceren en een open relatie met de Stichting  
en alle VVT-leden is een waarborg voor de toekomst van  
de vereniging”, benadrukt hij.

D o o r  H E L M I G  K L E E R E B E Z E M
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Eduard van Emmerik: “Stichting en VVT 

zijn geen twee handen op één buik.”


