Lucia den Ouden en Jan Haverkate zijn met behulp van
oude kaarten boven het landgoed gaan hangen.

Tijden-Twickel in de negentiende eeuw (2010)
en de reisgids ‘Twickel’ (2013).

ACTUEEL

‘Twickel is meer
dan het kasteel’

‘Twickel met hart en ziel’ (2003), ‘Tussen Twee

De laatste uitgave (3000 ex.) geeft
een compleet beeld van de historie en
ontwikkeling van het landgoed maar is al enige

Door MARTIN STEENBEEKE

tijd uitverkocht. Terwijl er veel belangstelling
voor is. “Nog elke week komen er verzoeken
binnen”, verklaart pr-functionaris Lucia den

Cirkel met een camera boven het landgoed en

Ouden. “Er is gewoon altijd vraag naar boeken over Twickel”,

bestudeer het historisch cultuurlandschap dat zich in

zegt Jan Haverkate, samen met Aafke Brunt auteur van ‘de Atlas’.

zeven eeuwen tijd door mensenhanden heeft gevormd.

Een herdruk van de reisgids is onderzocht maar gekozen is voor

Het is het concept van het nieuwe boek ‘Atlas van Twickel’

een nieuw boek omdat de gids inmiddels op een aantal punten

dat binnenkort verschijnt.

gedateerd is. Over bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis van het
kasteel en de relatie met stad Delden

Over interesse heeft Twickel nooit te klagen gehad, zo

zijn nieuwe inzichten ontstaan. En

is te lezen in het voorwoord van Atlas van Twickel. Maar grote

ook nieuwe ontwikkelingen zoals

landelijke belangstelling kreeg het landgoed pas na een reeks

de inrichting van knooppunterven

reportages van de Delftse professor Karel Sluyterman in Elseviers

worden beschreven. Daarnaast is in

Geïllustreerd Maandschrift in 1906. Zijn lovende beschrijvingen

de huidige tijd beeld heel belangrijk.

van het landgoed met ‘zijn ongerepte bosschen, zijn weilanden en

In Atlas van Twickel is er voor foto’s

akkers, en met zijn 200 boerderijen’ leidden in de decennia erna tot

en andere afbeeldingen veel ruimte.

een ‘niet te tellen’ aantal publicaties in boeken en tijdschriften,

“Er is meer en groter beeld”, zegt

bestemd voor een breed publiek. Twickel heeft zelf ook een aantal

Lucia den Ouden, verantwoordelijk

boeken uitgebracht, zoals ‘Twickel Bewoond en Bewaard’ (1993),

voor de beeldredactie.
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Moeras en heide
Natuurlijk beschrijft Atlas van Twickel ook
de historie van het landgoed. Die begon in 1347 met
de aankoop van erve Eijsinc en de Noordmolen door
Herman van Twickelo. Boerderij en watermolen (‘het
rad van fortuin’) vormden de bakermat van Twickel.
De groei van het landgoed door de eeuwen heen,
de projecten van de verschillende eigenaren, de
ontwikkeling van de tuinen en het overpark; het wordt
allemaal beschreven. En uiteraard is er veel aandacht

Barones van Heeckeren van Wassenaer met het actiecomité

voor de (uit-)bouw en inrichting van het kasteel. Aan de

tegen de aanleg van de S-23. (1972)

hand van kaarten wordt een wandeling gemaakt door
de verschillende vertrekken, gebruik makend van foto’s

Welbewuste keuzes

die elders niet eerder gepubliceerd zijn. Zo zien lezers

Tekst en beeld maken inzichtelijk hoe Twickel sinds

niet alleen de kamers die bij rondleidingen te bezichtigen

de veertiende eeuw in het ‘driestromenland tussen Woolde en

zijn, maar bijvoorbeeld ook de wapenkamer en de met

Wiene’ zijn territorium heeft uitgebreid, hoe de aanleg van (vaar)

allerlei voorwerpen volgestouwde zolderverdieping.

wegen Twickel én Twente economische voorspoed bracht en hoe

“Heel on-Twickels”, zegt Lucia den Ouden. “Want met

door ontginningen en aanplant van bos het huidige landschap

foto’s van het interieur en voorwerpen zijn we altijd

is ontstaan. Ook de recente terugkeer van het water neemt een

heel behoudend geweest.”

prominente plek in. De gebruikte kaarten zijn voorzien van een
uitgebreide legenda. Op een kaart uit 1750 is te zien dat de
watermolen in Azelo omringd wordt door heide en dat achterop de
Deldeneresch de heide begon. Ook kleinere landschapselementen
komen aan bod. Zo wordt beschreven dat het kerkpad tussen
het kasteel en de Noorderhagen in Delden deel uitmaakte van de
Eijsincsdijk. Een smalle strook gras tussen de volkstuinen nabij de
rondweg vormt het overgebleven restant.
Het landschap dat is ontstaan, is het resultaat van
welbewuste keuzes die door de verschillende landgoedeigenaren
zijn gemaakt. Economisch nut en landschappelijke waarde gingen

Plattegrond van Delden door Jacob van Deventer,

daarbij vaak hand in hand. En die keuzes werden gemaakt vanuit

omstreeks 1555.

de gedachte dat niet alles altijd overal mogelijk is. Een voorbeeld
uit het boek: als Twickel gekozen had voor de zak met geld van

Maar anders dan in vorige boeken wordt het

projectontwikkelaars, was Cramersweide, het groene weiland

ontstaan van het omringende landschap nu uitvoerig

midden in Delden, in 1951 ingericht als een bushalte. Nu fungeert

beschreven. 89 van de 240 pagina’s gaan hier over.

het als groene long en kermisterrein, en kan de hele gemeenschap

“Meer dan ooit is landschap een actueel thema”,

er van genieten.

verklaart Jan Haverkate. Door plannen op het gebied
van woningbouw, natuurontwikkeling, landbouw en
verduurzaming van de energievoorziening staat het
landschap onder druk. Het boek neemt de lezers bij de
hand om de (historische) waarde van het landschap
te verduidelijken. “We zijn met behulp van oude
kaarten en foto’s als het ware boven het landgoed gaan
hangen. Zes-, zevenhonderd jaar geleden was het een
moeras en heidegebied wat door Twickel in cultuur
is gebracht. Ik wist bijvoorbeeld niet dat elke weg in
dit gebied op een dijk ligt. Want anders kon je er
vroeger niet door.”
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Restant van het kerkpad door de volkstuinen. (foto: Wouter Borre)

Stille boodschap
Zoals professor Sluyterman zich
ruim een eeuw geleden afvroeg of het
sprookje Twickel de moderne tijd met de
oprukkende stedenbouw en de sociale
onrust onder de bevolking kon overleven,
zo wordt in Atlas van Twickel de vraag
gesteld hoe er gereageerd moet worden
op de huidige maatschappelijke opgaven.
Hoewel het antwoord niet expliciet wordt
gegeven, lees je tussen de regels een
pleidooi om het landgoed intact te laten
en waar mogelijk te versterken. “De stille
boodschap is om zuinig op het landschap
te zijn”, erkent Haverkate.
Het lastige is dat er geen hek
rond het landgoed staat en dat Twickel
zich niet altijd kan of wil afsluiten voor
maatschappelijke ontwikkelingen en
politieke besluiten, genomen in het
algemeen belang. Zo hebben in de
twintigste eeuw stadsuitbreidingen,
de aanleg van het Twentekanaal, de
snelwegen A1-A35 en de rondweg bij
Delden de eenheid en schoonheid
van het landgoed fors aangetast.
Veranderingen liggen voortdurend
op de loer. De verduurzaming van de

Pad langs de Twickelerlaan. (foto: Wim Ahne)

energievoorziening met windturbines en
zonneparken dreigt het platteland te industrialiseren. En ook de
dreigende afkalving van de landbouw, een van de economische
pijlers onder het landgoed, zal niet aan Twickel voorbijgaan.

Atlas van Twickel moet helpen om nog meer draagvlak
te creëren voor huidige en toekomstige plannen om het landschap

				

te behouden en te versterken. Haverkate: “Als je nieuwe natuur

Prominente plek

wilt ontwikkelen is het middengebied van Twente, grotendeels

Maar anders dan vroeger, zo luidt de conclusie, is

in handen van Twickel, strategisch van grote waarde. Mensen

Twickel beter voorbereid op de ontwikkelingen van buitenaf.

moeten zich realiseren dat Twickel meer is dan het kasteel. Een

Voorheen ging er veel aandacht uit naar het kasteel en werden

landgoed van 4500 hectare in een verstedelijkt gebied, dat komt

stadsuitbreidingen en wegenplannen gezien als vormen van

bijna nergens in Nederland voor.”

vooruitgang die niet waren tegen te houden. “Het verzet tegen de
S-23 was een keerpunt”, zegt Haverkate, die als actievoerder tegen
de aanleg van deze nieuwe weg door de Deldeneresch aan de
basis heeft gestaan van de oprichting van de Vereniging Vrienden
van Twickel. Mede door druk van natuurbeschermers is op Twickel
het besef ingedaald dat het landschap van onschatbare waarde
is en neemt natuur- en landschapbeheer een prominente plek

Atlas van Twickel, Uitgever WBooks, i.s.m.

in. Achterstallig onderhoud in de bossen en op de heidevelden is

Stichting Twickel. Verkoopprijs 29,95 euro.

weggewerkt, gebouwen worden duurzaam opgeknapt, er wordt

ISBN 978 94 625 84211

gestreefd naar natuurinclusieve landbouw en onder de paraplu
van het Pact van Twickel zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
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