
“In 2019 heb ik gereageerd op een oproep voor nieuwe 
bestuursleden van de Vereniging Vrienden van Twickel. 
Maatschappelijke betrokkenheid staat bij mij hoog in het vaandel  
en met mijn managementervaring in de gezondheidszorg denk ik 
een nuttige bijdrage te kunnen leveren. In mei ben ik als opvolger 
van Eduard van Emmerik gekozen tot voorzitter.” 

“Ik heb er wel even over na moeten denken want ik heb  
een volledige baan met geregeld een calamiteitendienst, waarbij  
ik in noodgevallen direct aanwezig moet zijn in het ziekenhuis.  
Mijn voorzitterschap zal daarom anders zijn als dat van Eduard.  
Ik kan niet bij elke activiteit aanwezig zijn en zal delegeren en  
taken verdelen. Dat sluit wel aan bij mijn manier van leidinggeven. 
Ik ben niet van de ‘top-down’-besluitvorming en wil graag  
samen overleggen.” 

“Binnen onze vereniging, maar ook richting de 
buitenwereld, zijn communicatie en openheid van essentieel 
belang. Daarbij behoort ook een strategie voor de toekomst, 
waar willen we naar toe? De uitkomsten van de ledenenquête zijn 
overwegend positief maar er gebeurt de komende tien jaar in de 
maatschappij veel om ons heen. Behoud van cultuur, historie en 
landschap is belangrijk, maar er zijn externe ontwikkelingen, zoals 
de energietransitie, die dat beïnvloeden. Als vereniging moeten 
we daar op anticiperen en samen met betrokkenen zoeken naar 
oplossingen waarbij behoud van Twickel nu en in de toekomst 
voorop blijft staan.” 

“Voor onze vereniging is het ook belangrijk dat zich meer 
jongeren aansluiten, hoewel we op het huidige aantal leden best 
trots mogen zijn. Hopelijk blijven mensen in brede zin betrokken  
bij dit bijzondere landgoed.” 
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Regelmatig krijg ik de vraag: wat staat  
er nu eigenlijk allemaal op de es? Het  
begint wandelaars en fietsers op ons 
landgoed op te vallen dat er opeens  

andere gewassen staan dan enkel Engels raaigras 
en mais. Achter restaurant ‘t Hoogspel hebben 
we zogenaamde strokenteelt liggen: het telen van 
verschillende landbouwgewassen op één perceel  
naast elkaar. Doel is een grotere biodiversiteit  
waardoor de gewassen minder last hebben van  
ziekten, plagen of extreme weersomstandigheden.

Er worden combinaties ingezet van o.a. gerst, erwten, 
tarwe en veldbonen. De veldbonen dienen als veevoer 
voor koeien en de tarwe kan worden gemalen tot 
volkorenmeel (voor Twickelbrood bijvoorbeeld). 

In Zenderen telen we onder meer koolzaad waar 
biologische koolzaadolie van wordt gemaakt.  
En sorghum, ook wel grote gierst genoemd. Deze 
graansoort kan goed tegen droogte, gebruikt minder 
water, is suikerrijk en smakelijk. Het heeft een hoge 
voedingswaarde en zou een alternatief kunnen zijn  
voor mais. We leren over de teelt, het effect op onkruid, 
het oogsten en de rol in het rantsoen voor het vee. 

Kortom, allemaal gewassen die goed zijn voor de 
biodiversiteit én de bodem. Daarna moeten de 
producten verwaard en vermarkt worden in de korte 
keten. Dat wil zeggen: van producent naar eindgebruiker 
met zo min mogelijk tussenschakels. Dat verwaarden is 
heel belangrijk, maar beslist niet makkelijk in een wereld 
die primair is ingesteld is op massaproductie en prijs. Een 
interessant initiatief is ‘Herenboeren Twente’, waarbij 
een groep van 200 burgers (het collectief) 2000 euro p.p. 
investeert en grond pacht, waarop een boer namens 
en voor de groep op basis van abonnementen voedsel 
produceert. In feite is dat een uiterst korte keten. 

De burgerbeweging Herenboeren Nederland heeft al 
negen boerderijen in ons land opgestart en het doel is 
dat er binnen twee jaar ook een dergelijk coöperatief 
boerenbedrijf in Twente wordt gerealiseerd. Zo ver is het 
nog niet, maar in de tussentijd hebben we dus op Twickel 
al wel eerste stappen gezet naar een diversere teelt op 
een aantal essen. Herkent u de gewassen niet direct?  
Het appje PlantNet is daarbij handig en leerzaam, omdat 
deze applicatie helpt planten en gewassen te herkennen. 

Op de volgende pagina’s een impressie van de 
verschillende graansoorten op de Deldeneresch.
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Bij het Engelse kasteel Haddon Hall.




