Door toeval treffen we elkaar in de

ACTUEEL

‘Erfgoed
is om te
delen’

Door HISKA BAKKER

Sinds dit jaar telt het College van
Regenten twee nieuwe bestuurders:
Susan Lammers en Violette van Heek.
Een dubbelinterview over Twickel en
hun inbreng.

Elke dag zijn medewerkers bezig om met

hebben met de maatschappij, met

Twickelerlaan waar juist een aantal oude

oneindige zorg, aandacht en vakmanschap

verschillende achtergronden en expertise.

eiken geveld is. Die moesten verdwijnen

Twickel een lange toekomst te geven.”

om nieuwe eiken te planten die weer een

Ook Violette van Heek roemt de manier

echte laan zullen creëren: een dubbele rij

waarop Twickel oog heeft voor het

bij de Rijksdienst voor het Cultureel

bomen van gelijke hoogte. Echt een project

landschap en voor de samenhang tussen

Erfgoed. De RCE voert beleid uit van het

gericht op de toekomst. Niet voor volgend

natuur en cultuur. “Ik loop regelmatig de

Ministerie van OC&W, bevordert kennis

jaar maar voor de volgende decennia.

Umfassungsweg. In tien kilometer geeft

en geeft advies over erfgoed, zowel wat

Een dergelijk project vinden beide nieuwe

die een heel goed beeld van Twickel: de

betreft gebouwen als het landschap.

regenten exemplarisch voor de manier

uitgebreidheid, de diversiteit, de kwaliteit.”

De RCE verstrekt tevens subsidies,

waarop Twickel met het landgoed omgaat.

Lammers is algemeen directeur

bijvoorbeeld aan Twickel dat één van de

Susan Lammers: “Deze laan heeft een grote

Monumentenbehoud

dertig organisaties is met een POM-status.

historische cultuurwaarde. Twickel denkt

Bij de keuze voor nieuwe regenten

Die afkorting staat voor Professionele

goed na over deze en andere ingrepen.

selecteert Twickel op mensen die binding

Organisatie voor Monumentenbehoud.

Violette van Heek (l) en Susan Lammers
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De verbinding met de samenleving krijgt
onder meer vorm via het Stiftfestival.

De verjonging van de Twickelerlaan is
exemplarisch voor het beheer van het landgoed.

Twickel heeft 117 gebouwen en groene rijksmonumenten
in eigendom. Qua grootte is het met bijna 7000 hectare de derde
landeigenaar, na Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Lammers: “Ik kan Twickel helpen met mijn algemene ervaring
in het besturen van organisaties, kennis over hoe de overheid

Agrariërs horen bij het landgoed.

werkt, mijn netwerk en een groot hart voor erfgoed. Overigens
neemt binnen de RCE mijn collega-directeur het over als het

de ander doet liever aan atletiek, wil een evenement organiseren

Twickel betreft. En als het College van Regenten het heeft over

of picknicken. Daarvoor organiseert zij sessies met omwonenden

zaken die mijn dienst raken, beslis ik niet mee. Dat is van

en zorgt ervoor dat hun opinies meewegen bij de herinrichting.

tevoren goed geregeld.”
DJ Radical Redemption
Volkspark
Violette van Heek stamt uit de bekende Twentse Van

Verbondenheid met de maatschappij is een thema
dat beiden belangrijk vinden. Voor Lammers geldt dat ook

Heekfamilie die de textielindustrie in Enschede opzette. Ook

voor haar woonplek, Huis Duistervoorde in Twello. Lammers:

zij heeft, mede vanwege haar werk als programmamanager bij

“Het is een rijksmonument dat we net hebben overgenomen.

de Veiligheidsregio, een groot netwerk, vooral in deze streek.

Het was jarenlang een klooster en daarna een gesticht waar

Van Heek: “Ik voel mij geworteld in Twente. Niet voor niets ben

nonnen de scepter zwaaiden. De vorige eigenaars hadden enkele

ik van Amsterdam weer teruggekomen naar mijn geboortegrond.

b&b-kamers ingericht en tot nu toe vinden we het leuk om gasten

Daarbij speelde ook mee dat ik jonge kinderen had die ik

te hebben. Erfgoed is namelijk iets om te delen. In onze tuin zit

graag in de nabijheid van hun familie wilde laten opgroeien.”

een Lourdesgrot die we elke zondag openstellen. En we krijgen

Zij omschrijft zichzelf als iemand met verbindende eigenschappen.

schoolklassen op bezoek, Sinterklaas, de Kerstman,

Zo zit zij bijvoorbeeld in de Commissie van Beheer van het

de Raad van Elf…”

Volkspark in Enschede die onlangs een visie presenteerde om
het park ook in de komende anderhalve eeuw goed te laten
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“Twickel deelt erfgoed ook. Sint komt hier ook logeren

passen bij de samenleving. Dat oudste stadspark van Nederland

op het kasteel, er zijn rondleidingen door het kasteel en de tuinen,

wordt zo ingericht dat het recht doet aan de verschillende

evenementen als Open Monumentendag en de Moestuindag.

behoeften van inwoners. De één houdt van een ommetje,

Ik zie Twickel als meer dan het kasteel of de tuin eromheen.

Het is het hele landgoed waar iedereen elke dag van kan genieten.
Publiekstoegankelijkheid is ook: participeren in onderzoek en
het publiceren van boeken. Of het net uitgebreide Praktijkcentrum
Restauratie en Ambacht waar restauratieprofessionals getraind
worden. Gevestigd in een gebouw van Twickel.” Van Heek vult
aan met de concerten van Delden Klassiek, het Stiftfestival maar

In de geest
van de barones
Het College van Regenten staat aan het hoofd van

ook de clip van DJ Radical Redemption die in 2020 opgenomen

de Stichting Twickel, die in 1953 door barones van Heeckeren

werd bij het kasteel en heel Delden deed trillen. De binding met

is opgericht. Het kasteel, park en landgoed in Delden,

de maatschappij zien ze ook geïllustreerd in de vele vrijwilligers

eeuwenlang in particuliere handen, werden in de stichting

die hun vrije tijd aan Twickel geven.

ondergebracht. Zo wilde zij de toekomst van het erfgoed veilig
stellen. Bij haar overlijden in 1975 liet ze de landgoederen

Zonnepanelen op daken

in Lage, Dieren, Nettelhorst, Breklenkamp en andere

Beiden noemen het een gedurfde keuze dat Egbert Jaap

particulieren bezittingen na aan de stichting.

Mooiweer een paar jaar geleden werd benoemd tot rentmeester.
Relatief jong, met grote kennis van zaken en een visie op thema’s

De barones was tot aan haar dood voorzitter van

als verduurzaming van panden, meer aandacht voor het milieu en

het stichtingsbestuur. Tegenwoordig wordt het bestuur

meer circulaire landbouw. Lammers: “Mede door zijn visie loopt

gevormd door vijf leden. De bestuurders zien erop toe dat

Twickel voorop in investeringen betreffende het milieu en groenere

Twickel, conform de opdracht van de barones, behouden

energie. Zo vind ik het bewonderingswaardig hoe Twickel inzet op

blijft als veelzijdig landgoed met een grote cultuurhistorische,

zonne-energie. Niet op akkers of weilanden: zonnepanelen horen

landschappelijke- en natuurwaarde. De dagelijkse leiding

op daken. Het liefst in de vorm van panelen die tevens als dakpan

van het landgoedbeheer berust bij de rentmeester.

functioneren. Helaas hebben de zonnecellen nog geen lange
levensduur, dus zijn geïntegreerde dakpannen nog niet duurzaam
genoeg. Wat windmolens betreft, is ons standpunt dat we tegen
zijn. De praktijk is dat gemeenten die altijd willen plaatsen aan
de grenzen, zodat de horizonvervuiling vooral de belendende
gemeente treft. Vanuit het perspectief van het landschap zijn
windmolens aan de rand van Twickel niet wenselijk.”
Steun voor boeren
Het overgrote deel van de vergaderingen van het College
van Regenten wordt volgens hen besteed aan het landschap.
Van Heek: “We kijken steeds naar het hele ecologische systeem.
De grotere verbanden. Dus ook hoe houtwallen kunnen zorgen
dat dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Of hoe meer diversiteit
op de akkers bereikt kan worden door randen met kruiden en
bloemen.” Uiteindelijk zijn het de agrariërs op wier land dergelijke
ingrepen plaatsvinden. Daarom is het van belang dat Twickel
boeren ondersteunt, vinden Van Heek en Lammers. Van de 150
boerderijen zijn er nog 50 in gebruik door boeren. Lammers:
“Mocht een boer stoppen, dan gaat het land zoveel mogelijk
naar een andere boer zodat die beter kan ondernemen.”
De afgelopen twee jaar met opflakkerende coronavirussen
leidde tot een herwaardering van erfgoed, zowel cultureel als
natuurlijk. Dat was goed te merken op Twickel. Er kwamen meer
mensen dan ooit om te wandelen of op een bankje om zich heen
te kijken. Van Heek: “Nu gaat het erom dat mensen het landgoed
blijven waarderen en dat wij tegelijkertijd met de tijd meegaan

Het College van Regenten. Vlnr: Violette van Heek,

met het oog op een lange, mooie toekomst voor Twickel.”

Elisabeth Beelaerts van Blokland, Diederik van Wassenaer
(voorzitter), Susan Lammers en Marc van Weede.
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