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Alert
Het gesloten winkelhuisje maakte plaats voor een transparant

“Drugslab in schuur gevonden’, ‘Honderden
liters xtc-afval in bos achtergelaten’. U herkent

gebouw. Met een ruim kantoor, een kantine voor de tuinmensen

deze krantenberichten vast wel. Het tekent een groot

en vrijwilligers en een grote opslag.

maatschappelijk probleem. De terreineigenaren draaien
vervolgens op voor de kosten van de schoonmaak

“Rentmeester Schimmelpenninck kwam bij ons kijken

operatie. Dat loopt vaak in de tienduizenden euro’s.
En dan zijn de maatschappelijke kosten nog niet

ik wel om lachen. Vergeleken met 2007 hebben we wel heel veel

meegerekend, zoals de inzet van politie, rechercheurs,

producten geschrapt. We zijn teruggegaan naar het uitgangspunt:
vooral producten van de pachters, zoals kaas, vlees, honing. Ook
het assortiment aan boeken en ansichtkaarten is kleiner: bezoekers
kopen liever een kaart met het kasteel erop dan eentje met Marie
Cornélie.” De eigengemaakte potjes met marmelade en ragout zijn
er ook niet meer. Hygiënische richtlijnen van de overheid zijn er
debet aan, maar het kostte ook veel energie en tijd. “We sjouwden
met grote dozen met zware potten. Spierballen kreeg ik ervan.
De ragout was zo populair dat we die nog warm verkochten. Toch
zal ik die ochtenden nooit vergeten waarop we koffie dronken bij
de kookploeg in de keuken. Koffie in een geur van gebakken uien.”
Uiteraard dacht Janette ook na over nieuwe publieks
activiteiten. “Graag had ik een jachtmarkt opgezet. Dat is nu
typisch Twickel. Met wildproducten; een show met jachthonden.
Maar het onderwerp ligt te gevoelig.” Bovendien speelde mee
dat alle evenementen en rondleidingen al veel van de vrijwilligers
vergden. “Bij de voorbereiding en op de dag zelf, werkten we
met dubbele bezetting. Omdat Twickel zo gastvrij is krijgen
we veel bezoekers. Om die goed te ontvangen kost veel energie
én mensuren.”

VAN DE RENTMEESTER

en merkte over die opslag op: ‘Is dít nou echt nodig?’ Daar moest

brandweer en milieudiensten.
Vaak spelen deze taferelen zich af in Brabant, daar zijn
we aan gewend. Het gebeurt toch niet in de omgeving
van het ‘keurige’ Delden? Helaas wel. Ook in Twente
worden we in toenemende mate geconfronteerd met
criminelen die zich nestelen zich in het landelijke gebied.
Deze ondermijning verergert waarschijnlijk omdat er
veel agrarische bedrijven gaan stoppen. Alleen al in de
gemeente Hof van Twente komt er 200.000 m2 agrarische
bebouwing vrij tot 2030. En tegelijkertijd ontstaat
daarmee het probleem van sanering en herbestemming.
Dat is niet makkelijk en leegstand en verloedering liggen
op de loer; een magneet voor ongewenste en
criminele activiteiten.
Er zijn in ons land voorbeelden waarbij de eigenaar van
een leegstaande schuur niet door had dat deze tijdelijk
was gebruikt als productielocatie van synthetische drugs,
met een enorme vracht aan gevaarlijk afval als stille en
kostbare getuige. Ook op ons landgoed is bij één van
onze pachters een afgedankte productielocatie met

Zoals een doof meisje Janette aanzette tot haar baan

afval aangetroffen. De pachter stelt door zijn veelvuldige

bij Twickel, zo bracht het overlijden van haar echtgenoot én de

afwezigheid er niet van geweten te hebben. En ook

coronapandemie het besef dat er meer in het leven is dan werk.

de politie had na een inval in eerste instantie niet

“Mijn kleinkinderen wonen in Noordwijk, ik ga graag meer golfen,

alles ontdekt.

ik wil mijn tijd zelf indelen.” Eind 2021 nam Janette afscheid van
allen met wie ze samenwerkte. Vanwege corona ging dat in kleinere

Die activiteiten gebeuren dus voor onze ogen en op

groepen: een high tea met de vrijwilligers, een borrel met de

een zeer geraffineerde wijze. Daar schrik je van en dat

tuinmensen, koffie met andere collega’s. “Het was de afgelopen

geldt ook voor de schaal en omvang. Als we daar niet

vijftien jaar een hele mooie tijd. Door de diversiteit aan activiteiten.

heel scherp op zijn, wordt het probleem van drugs

Door alle persoonlijke contacten. Never a dull moment.”

productie en afval in onze regio groter, veel groter.
Allereerst vergt dat van ons allen een strakke regie
op het eigen erf, inclusief de mogelijk achteraf gelegen
schuren en gebouwen. Een lege zolder, stapel hooibalen
of een mestvaalt is een goede verstopplek voor het
produceren en dumpen van drugs.
Geen regie betekent anarchie en criminaliteit. Daarnaast
moeten we uiterst betrokken en alert blijven bij wat
er in onze eigen buurt gebeurt. Het is een belangrijke

Bloemen van buitenplaatsbeheerder
Rob Bloemendal bij het afscheid.

verantwoordelijkheid en een vorm van noaberschap om
zaken te melden wanneer die niet in de haak lijken te zijn.
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