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Twickelerlaan ter hoogte van erve de Wengel. (foto: Jasper de Groot)

Door CHANTAL OPHUIS

Verjonging
voorkomt verval
Twickelerlaan
De eeuwenoude Twickelerlaan
kan niet zonder verjonging.
In fases worden oude bomen
gekapt en nieuwe aangeplant.
“Het kappen van een mooie eik
doet ons ook pijn.”

bomen raakten ook in verval. Eiken kunnen
weliswaar honderden jaren oud worden maar door
bijvoorbeeld droogte, insecten, zwammen en
bodemverzuring kan hun conditie achteruit gaan.
Herstelplan
In 1993 werd een herstelplan voor de

Rond 1684 werd de Twickelerlaan aangelegd,
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Twickelerlaan gemaakt. “Niets doen zou leiden

samen met de loodrecht voor het kasteel gelegen

tot verder verval en uiteindelijk het verdwijnen van

Kooidijk. De circa twee kilometer lange, kaarsrechte

de laan als cultuur-historisch element op Twickel”,

laan verbond kasteel Twickel met de weg van Delden

zegt Hans Gierveld, adjunct-rentmeester. “We

richting Hengelo en eindigde aan de andere kant bij

startten toen met gedeeltelijke verjonging en het

de heidevelden van Azelo in een soort niemands

verbeteren van groeimogelijkheden. Het is een

land. In 1776 werden de eiken langs de laan

doorlopend proces, inmiddels is de helft van de laan

vervangen door dennen en nieuwe zomereiken,

verjongd. Vanaf de voetgangersbrug gezien is ter

om en om geplant. De dennen werden in de eerste

hoogte van huis Omega in 2014 nog een groot deel

helft van de negentiende eeuw gekapt om ruimte

van de laan gedaan. Elk jaar opnieuw maken we

te bieden voor de gestaag groeiende eiken. Een

afwegingen waarbij de kwaliteit van het laanbeeld

groot deel staat nog overeind, maar veel massieve

en de vitaliteit van de bomen bepalend is.”

Voetpad langs de laan met karakteristieke

Zwammen kunnen de stam aantasten.

Twickelerlaan ter hoogte van het kasteel, omstreeks de jaren dertig van de vorige eeuw.

dubbele bomenrij.

(Foto’s: Wim Ahne)

Links het vroegere betaalkantoor op de plek waar nu een grote zwerfkei staat.
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Vanaf de rentmeesterij tot de Dikke
Steen lopen we de Twickelerlaan langs.

Krommers
voor
botters

Holle boom die
gekapt wordt.

Ter hoogte van de rentmeesterij, voor het
grasveld, is de laan niet meer heel fraai.
“De afgelopen decennia zijn daar een stuk
of tien bomen tussenuit gehaald, waarvan
drie in de afgelopen twee, drie jaar.
Allemaal omdat ze in slechte staat waren.
Twickel is verantwoordelijk als er bomen
omvallen en je wilt niet dat voorbijgangers

Door MARTIN STEENBEEKE

gevaar lopen. Ook de bomen die er nog
staan hebben veelal slechte kronen”, zegt
Gierveld. “We komen bijna op het punt dat

De Groot laat iets verderop

de bosploeg gebeld om bovenin een boom

we ons moeten afvragen of het laanbeeld

zien hoe belangrijk een regelmatige

te komen kijken. De boom was van binnen

in dit stuk nog voldoende is.”

schouw is. “Bij een aantal bomen zien

helemaal hol! Als je goed omhoog kijkt,

we de biefstukzwam waardoor de

dan zie je dat er veel bomen zijn waarvan

boom langzaam wordt aangetast en

de kroon niet meer mooi vol is, een teken

er bruinrot ontstaat. Ook zien we in

dat de boom het niet meer goed doet.”

Hout van het landgoed wordt gebruikt voor
onder meer woningen, meubels en vloeren.
Kromme stammen en takken zijn heel
geschikt voor de scheepsbouw.

een aantal jonge bomen mogelijk
vorstscheuren, die we goed moeten
blijven controleren en beoordelen.”

Het enkel vervangen van

“Dat is een lekkere dikke jongen, daar ben ik altijd naar
op zoek.” Enthousiast bekijkt scheepsbouwer Marco Venendaal

ontoereikend. De jonge eiken krijgen

uit Spakenburg een omgevallen eik in een bosperceel nabij de

dan tussen de overige, grote bomen

Hengelosestraat. Uit de stam en de takken zijn zogenoemde

herstelde rondeel op de kruising met

te weinig licht en groeien hierdoor

krommers te zagen; een gebogen plank van minimaal 25

de Bornsestraat, waar vroeger de koetsen

onvoldoende. Daarom wordt er voor

centimeter dik en en ongeveer 1,5 à 2 meter lang. Ze worden

konden keren. Op het rondeel is al

gekozen hele stroken – inclusief gezonde

gebruikt als spanten in de scheepsbouw. Door de vorm en omdat

verjongd, maar net iets verder ter hoogte

bomen – te kappen. Vlak bij het erf staat

ze uit één stuk zijn, wordt de sterkte van de constructie behouden.

van de ingang van de moestuin staan

een hele mooie eik, die ook gemarkeerd is

meerdere bomen met een verschillende

om vervangen te worden. “We kijken naar

diameter, die veelal aan het kwakkelen

het totaalbeeld. Maar het doet ons wel pijn

mal bij de ronding van een dikke tak met de stam. Het past. Een

zijn. Aan de kant van de moestuin staat

om deze te kappen”, zegt Gierveld.

meevaller is dat er meer krommers uit de boom te halen zijn.

We komen bij het in ere

een immens dikke eik die er op het oog

Om te kijken of de eik geschikt is, houdt Venendaal een

Ze worden door bosbaas Gert Jan Roelofs met een spuitbus

Met een mal meten Venendaal en Roelofs de krommer uit.

geattendeerd door een Facebook-bericht van Roelofs die wist
dat deze eik bij scheepsbouwers in de smaak zou vallen.
Tot een jaar of twintig geleden leverde de zagerij van

prachtig uitziet maar in werkelijkheid een

Plantafstand

gemarkeerd. “Door de afmetingen zijn krommers lastig te vinden”,

Twickel met enige regelmaat krommers aan scheepsbouwers.

Twickelerlaan bij huis Omega met

holle boom is. Die boom en een aantal

Waarschijnlijk zijn bij

zegt Venendaal, eigenaar van scheepstimmerwerf Nieuwboer

“Ik kan me herinneren dat ik hier een keer geweest ben”, zegt

op de achtergrond jonge aanplant.

andere bomen bij de ingang van de

het verschijnen van dit blad de

die met name botters renoveert en bouwt. Hij is op de eik

Venendaal. Door verschillende redenen is het in de vergetelheid

moestuin worden gekapt en vervangen

werkzaamheden in volle gang of al

geraakt. Eén daarvan is de kosten. Van een boom die omwaait

door jonge bomen.

afgerond. Bomen worden gekapt,

of omgezaagd wordt, breken bij de val bijna altijd de takken

stobben gefreesd, grond uitgewisseld.

af. Krommers moeten daarom voordien, met behulp van een

Holle boom

Op historische plantafstand van elkaar

hoogwerker, eruit gehaald worden.

Een eindje verder, vanaf de weg

(3,86 meter) worden in totaal zo’n 115

Regelmatige schouw
Lopend richting de parkeerplaats,
nog voor de landgoedwinkel, zien we dat
hier verjongd is. Bosbeheerder Jasper de

naar de Noordmolen tot aan het erf

Groot wijst op een bijzonderheid. “Je ziet

De Wengel, worden ook bomen gekapt.

dat de groeiomstandigheden aan beide

De laan vertoont gaten doordat niet vitale

kanten anders zijn. De bomen, die daar nu

bomen er tussenuit zijn gevallen of gekapt.

een jaar of twintig staan, zijn aan de kant

Venendaal en Roelofs gebruiken de gelegenheid om
in de Twickelerlaan te kijken of er krommers zitten in bomen
die gekapt worden. Omdat daar toch al een hoogwerker

De groeiplaats van de bomen
krijgt veel aandacht: er worden

ingezet wordt, zijn de extra kosten te overzien, legt Roelofs

bodemmonsters genomen, waar nodig

uit. “Wij hoeven er niet aan te verdienen. Jullie zijn bezig met

wordt bemest of water bijgegoten en

cultuurhistorie, wij ook. Zo helpen we elkaar.” Uiteindelijk bestelt

Dat komt omdat de boomwortels daar

dan in goede staat, weet De Groot.

er wordt met regelmaat gesnoeid.

Venendaal er een dertigtal. En zo vaart er binnenkort weer

gehinderd worden door de weg en

“Je ziet het van de buitenkant niet altijd.

Zo ontstaat er weer een mooie laan

Twickelhout over het IJsselmeer.

de sloot.”

Bij het afzagen van grote takken die

waar ook toekomstige generaties van

gevaar konden opleveren, werd ik door

kunnen genieten.

van de tuin dikker dan aan de andere kant.
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nieuwe bomen geplant.

Er zijn hier meer bomen in slechte

NATUUR

zieke bomen en opvullen van gaten is

Krommers in de boeg van een schip.

Twickelblad | voorjaar 2022

15

