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Stikstofuitstoot, verdroging en vernatting, 
verminderde biodiversiteit, energietransitie naar wind en 
zon. Slechts een aantal van de moeilijke opgaves die we 
in Nederland moeten oplossen. Ook voor Twickel zijn het 
nijpende kwesties. De frictie tussen natuur en landbouw 
was hét thema bij een veldpracticum van zestien studenten. 
Onder leiding van prof. dr. ir. Theo Spek, hoogleraar 
Landschaps  geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
waren zij in juni een week te gast op het landgoed. Allen 
masterstudenten die al een bachelor achter de rug hadden, 
zoals Sociale Geografie, Planologie, Biologie of Geschiedenis, 
aan verschillende universiteiten. Theo: “Het unieke van 
onze opleiding Landschapsgeschiedenis is dat we allerlei 
disciplines met elkaar verbinden. We proberen niet een 
zijdig naar het landschap te kijken met een historische, 
economische of sociale bril. We stimuleren juist een  
integrale blik. Daarmee proberen we recht te doen aan 

allerlei, soms botsende belangen. Daarnaast zijn we  
heel praktijkgericht: we analyseren het landschap én  
doen voorstellen voor de toekomst.” 

Dat belangen op het platteland stevig kunnen botsen, 
is bekend. Denk alleen maar aan de boerenprotesten tegen 
de kabinetsvoorstellen om de stikstofuitstoot te ver min
deren. Theo acht de boeren van groot belang: “Uiteraard  
kun je op Twickel meer ruimte voor natuur creëren maar  
je wil de boeren er niet uitjagen. Dit is hier juist een  
boerenlandschap. Zij wonen en werken hier. De grond  
die vrijkomt als boeren toch stoppen, moet weer naar 
agrarische bedrijven gaan.” 

Muziek van Unico

De studenten schetsen tijdens de werkweek een 
toekomstperspectief voor de landbouw op Twickel in vier 
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Boeren in een  
houtwalhalla

Landgoed Twickel als studieobject. Studenten Landschapsgeschiedenis 
bogen zich een week over het verleden maar met een actuele opdracht: hoe 
kunnen natuurinclusieve landbouw en zorg voor het landschap samengaan?

D o o r  H I S K A  B A K K E R

Veldonderzoek op de es. 
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Onderzoek in het huisarchief van Twickel.

deelgebieden; de Deldeneresch, de 
Zendersche Es, in Woolde en bij Beckum. 
Ze bestuderen oude geografische kaarten 
in het archief (en combineren die met 
actuele digitale opnames), verrichten 
grondboringen, praten met boeren en 
observeren het landschap. Extra kennis 
wordt vergaard door bijeenkomsten met 
de top van Twickel, landschapsarchitecten 
en historici. Op die manier formuleren zij 
de kernkwaliteiten van die vier gebieden. 

Voor sommige studenten blijkt het 
boerenbedrijf een vervanmijnbedshow 
te zijn. Zij komen voor het eerst van hun 
leven in aanraking met de producenten 
van alledaagse voedingsmiddelen als 
melk, kaas, groente. Ook Twickel is 
nagenoeg onbekend. Bij één student  
doet de naam wel een belletje rinkelen. 
Hij kent de muziek van graaf Unico van 
Wassenaer Obdam, begin 18e eeuw 
eigenaar van Twickel. Maar ja, deze 
student speelt dan ook cello.

Dromen van kleuren bruin

Janne, Peter, Lieuwe en Hannah 
onderzoeken de Deldeneresch. Samen 
met Theo lopen we over het grasland 
achter erve Ottenhof. Peter wijst op een 
bosje: “Op een oude archiefkaart zagen  
we dat daar vroeger de boerderij van  
de hofmeier stond: de boer die op gezag 
van de bisschop van Utrecht de pacht  
inde en recht sprak. Een grote boerderij  
die in 1936 is afgebrand.” Hannah en 
Lieuwe zetten de grondboor in  

de zandbodem. Om beurten draaien zij  
aan de boor en schudden de onderste 
grond voorzichtig los. Theo geeft 
commentaar: “De eerste 35 centimeter  
is niet interessant. Dat is landbouwgrond 
die tot die diepte wordt omgeploegd. 
Maar daarna komt de grond die tussen 
1500 en 1900 is aangebracht: met mest 
uit de potstallen. Zie je dat de kleur bruin 
anders wordt? Voor mijn dissertatie heb ik 
vroeger duizenden grondboringen gedaan: 
ik kan die verschillende schakeringen 
bruin wel dromen.” De boor gaat verder 
en het bruin wordt lichter. We komen in de 
middeleeuwse akkerlaag, het oerbos, de 
ijstijd en tot slot bij de ondoor dringbare 
laag van keileem op 1.50 meter diep. 

Meidoornhagen 

Aan het einde van een week hard 
werken presenteren de studenten hun 
voorstellen om natuurinclusieve landbouw 
beter te integreren in het landschap. 
Namens Twickel zijn rentmeesters Egbert 
Jaap Mooiweer en Hans Gierveld aanwezig, 
evenals regent Violet van Heek. 

Het groepje van de Deldeneresch 
trapt af met een analyse van het land
schap van vroeger en het huidige. Als 
kernkwaliteiten noemen zij de openheid 
van de es versus de beslotenheid van 
de boerderijen die in een kring om de 
onbebouwde ruimte liggen. Op de es zijn 
houtwallen en zandpaden nog aanwezig. 
Zes boerderijen uit de middeleeuwen staan 
nog fier overeind, slechts twee zijn ooit 
in vlammen opgegaan. De structuur van 

het landschap is eigenlijk nog heel goed 
vergelijkbaar met die van eeuwen geleden. 
Behalve dan de meidoornhagen die  
in hun ogen niet gewenst zijn: te hoog  
en niet historisch. Twickel verdedigt dit 
juist: ze zijn goed voor de biodiversiteit 
omdat er allerlei vogels en dieren in 
schuilen en nestelen. 

Wat het agrarisch gebruik van de 
Deldeneresch betreft: pakweg een eeuw 
geleden was dat nog vooral akkerbouw. 
Granen, bieten, aardappelen. Nu is het 
veeteelt. Gras en mais voor koeien. Om  
het landschap aantrekkelijker voor flora  
en fauna te maken, vinden de studenten 
dat akkerbouw weer prioriteit moet 
hebben. Zij stellen smalle langgerekte 
percelen voor met gewassen als veldbonen 
en rammenas, afgewisseld met ruige 
stroken met inheemse planten en 
struiken. Goed voor de biodiversiteit en 
een schuilplaats voor vogels als patrijzen 
en veldleeuweriken. Wat recreatie 
betreft pleiten zij voor herstel van oude 
zandpaden, zodat je op meerdere manieren 
over de es kunt wandelen. Ook lijkt een 
coöperatie van boeren hen een goed idee: 
die kan allerlei producten ontwikkelen  
ter verkoop in een boerderijwinkel. Zo’n 
coöperatie lijkt op de samenwerking  
in de marke van vroeger.

Houtwalhalla 

De presentatie over de Zendersche 
Es lijkt op die van de Deldeneresch. Weer 
een open es met boerderijen rondom. 
Opnieuw adviseren de studenten om  

het contrast tussen de 
openheid van es en de 
geslotenheid rondom de erven 
meer te benadrukken; meer 
prioriteit aan akkerbouw  
te geven; een coöperatief  
verband tussen de drie  
boeren te stimuleren. 

Een groot verschil 
is echter dat dit gebied 
opgepropt ligt tussen een 

Theo Spek: “Jaag boeren  

niet uit dit landschap.”



In de Gelderse gebieden was er al een voortvarende 
start gemaakt, maar nu worden ook op het landgoed rond 
Delden houtwallen hersteld, boomsingels en struweelhagen 
geplant, kruidenrijke graslandstroken ingezaaid en vogelakkers 
aangelegd. Het doel is om de biodiversiteit te stimuleren,  
het landschap te verrijken en de cultuurhistorie te versterken. 
Het tweejarig landschapsproject wordt door Stichting Twickel 
in samenwerking met het Collectief Deltaplan Landschap 
uitgevoerd. Het collectief is een vereniging die zich inzet voor 
agrarisch natuurbeheer. Agrariërs zijn nauw betrokken bij  
de uitvoering.

Houtwallen maken al eeuwen deel uit van het 
coulisselandschap maar door kap en schaalvergroting in de 
landbouw zijn veel bomenrijen met ondergroei verdwenen.  
Het fijnmazige netwerk is daardoor op veel plekken onder
broken. Dit betekent een verlies aan biodiversiteit want 
houtwallen herbergen allerlei plant en diersoorten, vooral 
wanneer ze met elkaar en andere landschapselementen, 
bossen of natuur verbonden zijn. De zonkant is belangrijk voor 
insecten, amfibieën en reptielen; in de schaduwzijde gedijen 
varens en mossen. De plantensoorten onder de bomenrijen 
komen vaak buiten de houtwallen niet voor in het gebied. 

Op het landgoed wordt in totaal 2,5 kilometer houtwal 
hersteld of nieuw aangelegd. Dit voorjaar zijn de eerste  
1,4 kilometer houtwal en 6 km houtsingel aangelegd. Ook  
zijn – hoofdzakelijk in de Fraterwaard – al 11 van de beoogde  
18 km struweelhagen geplant. In het najaar worden kruidenrijke 
graslanden ingezaaid. Net als de vogelakkers vormen deze een 
goede habitat voor vogels en insecten. Volgend jaar worden  
de resterende landschapselementen gerealiseerd.
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Nieuw aangelegde houtwal.

Verrijking van 
het landschap

snel en spoorweg, dicht tegen Borne aan. Daarom benadrukken  
zij ook meer betrokkenheid met die stedelijke omgeving: 
bied burgers uit Almelo, Borne en Hengelo meer recreatieve 
mogelijkheden. En maak gebruik van de Bornsche en Azelerbeek: 
laat die meanderen, zodat de grond natter blijft. Bovendien 
kunnen koeien grazen nabij de oevers. Zij introduceren het woord 
houtwalhalla: er moeten veel meer groene aders komen in de vorm 
van houtwallen om ruimte te bieden aan vogels, dieren, insecten. 

Harde realiteit

De discussie is levendig en maakt duidelijk dat theorie  
en praktijk soms botsen. Twickel benadrukt de harde economische 
realiteit. Zo brengt akkerbouw veel minder op dan veeteelt.  
Ook heb je voor rendabele gewassenteelt veel meer hectare  
nodig. Zo gemakkelijk kunnen boeren hun focus dus niet verleggen 
van dier naar plant. Twickel stelt dat je samen met boeren naar 
oplossingen moet zoeken die de stikstof of waterproblemen niet 
verergeren. Studenten die uit de agrarische hoek komen, geven een 
aantal praktische suggesties. Ze tippen de verbouw van triticale; 
een mix van winterrogge en tarwe die floreert op droge grond. 
En ploegen op 10 centimeter diepte – in plaats van de gangbare 
35 centimeter – is beter voor het bodemleven. Ook vinden de 
studenten de energietransitie een belangrijk thema. In Groningen 
hebben veel boerderijen bijvoorbeeld een eigen kleine windmolen. 
Verandering is soms nodig; het kan niet eeuwig blijven zoals het is.   

De ideeën en het slotdebat worden door iedereen 
als heel vruchtbaar ervaren. Een concreet besluit: de master 
Landschapsgeschiedenis en Twickel gaan samenwerken via 
afstudeeropdrachten en stages. Studenten zullen bepaalde 
kwesties intensief bestuderen en adviezen geven. Juist in  
de wrijving tussen hun ideeën en die van Twickel ontstaan  
originele plannen voor de toekomst. 
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