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Ontstaan 
 
De Vereniging Vrienden van Twickel (VVT) is in 1972 ontstaan uit de actiegroep die was opgericht 
door verontruste burgers in verband met het geplande tracé van de S 23. Dat tracé zou dwars door het 
landgoed Twickel gaan. De actie heeft ertoe geleid dat die weg er niet is gekomen. 
 
“De Vereniging Vrienden van Twickel stelt zich ten doel bij te dragen tot het behoud, het onderhoud 
en de ontwikkeling van de kennis over het natuur- en parklandschap Twickel en de aangrenzende 
natuurgebieden en waardevolle landschappen. Dit doel zal bereikt kunnen worden door: het 
bevorderden van elke wettelijke bescherming die bijdraagt tot dit doel, het houden van 
bijeenkomsten, werkvergaderingen, lezingen, excursies enz. “Het zo mogelijk verlenen van steun en 
bijstand om de bestemming tot levend monument van het gebied Twickel en zijn omgeving te dienen, 
het bijdragen tot de instandhouding en de ontwikkeling en de kennis van het leefmilieu, de flora en 
fauna, als ook het bijdragen tot de kennis omtrent de geschiedenis van het gebied Twickel en zijn 
omgeving, hetgeen bereikt zal kunnen worden mede, door het contact met de Stichting Twickel, met 
andere eigenaren van natuurgebieden en waardevolle parklandschappen en gebruikers daarvan.” 
(Citaat uit de oprichtingsvergadering in 1972) 
 
De Vereniging Vrienden van Twickel is een bloeiende vereniging, die thans ca. 1750 leden telt. 
 
Doelen 
 
De VVT heeft statutair 3 doelen: 

1. De ontwikkeling van kennis en waardering voor betekenis van landschap, natuur en cultuur 
van het landgoed Twickel. 

2. Bevorderen maatschappelijk draagvlak, dat de natuur-, cultuur- en landschapswaarden van 
Twickel tegen schadelijke invloeden kan beschermen. 

3. De Stichting Twickel ondersteunen bij het bereiken van haar doelstellingen. 
 
 

Relatie met de Stichting Twickel 
 
De VVT en de Stichting Twickel zijn onderscheiden, zelfstandige rechtspersonen, die formeel los 
staan van elkaar. VVT stimuleert dat de leden kennis te nemen van de genoemde waarden van het 
landgoed, de bedreigingen en mogelijkheden die actueel zijn.  
De Stichting Twickel is als beheerder van het landgoed Twickel autonoom en beleidsbepalend. 
VVT zal conform haar doelstellingen het beleid van de Stichting constructief kritisch volgen.   
 
 
Hoe wil de VVT haar doelen te bereiken? 
 
1.Ontwikkeling van kennis en waardering voor de betekenis van het landgoed Twickel 
 

• Het in stand- en actueel houden van de website van de VVT  
• De activiteitencommissie maakt jaarlijks een programma met lezingen en excursies, die 

gerelateerd zijn aan het landgoed Twickel in brede zin. Jaarlijks zijn de Kasteeldag en de 
Vriendendag, voor- en najaarslezing en natuurwerkochtenden vaste programmapunten. 

• Uitgeven van het ‘Twickelblad’, dat 4x  per jaar verschijnt (samen met de Stichting Twickel). 
• Ontwikkeling van kennis door artikelen ( m.n. in het Twickelblad en regionale pers), het 

ondersteunen van het uitgeven van boeken en documentaires die gaan over het landgoed.         
Ter gelegenheid van ons 40 jarig jubileum is een DVD gemaakt over verleden, heden en 
toekomst van Twickel. Deze DVD is aangeboden als jubileum geschenk aan de Stichting. 
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• Samenwerken met relevante organisaties om leden te stimuleren actief de betekenis en de 
waarden van Twickel te ervaren. Zo zijn er kortingen voor leden bij bezoeken van de 
kasteeltuinen en de landgoedwinkel. Met ‘Delden Klassiek’ is een overeenkomst gesloten om 
de leden in de gelegenheid te stellen concerten in het kasteel bij te wonen. 

 
2.Bevorderen van maatschappelijk draagvlak ter bescherming van de waarden van het landgoed 
 
De Stichting Twickel heeft zelf haar contacten met de overheden. Beleid en afspraken zijn vastgelegd 
in het Pact van Twickel. Als het onderwerp dat vereist zal het bestuur van de VVT, waar mogelijk in 
samenspraak met de Stichting Twickel, zelf initiatieven ontwikkelen naar betrokken overheid / 
overheden of relevante organisaties. Hiermee wordt ook het draagvlak voor behoud van de waarden 
van het landgoed bevorderd. Actuele thema’s zijn: 

• Verbetering rondweg 
Verbeterde verbinding met de stadskern en verbeterde inpassing in het landschap past gezien 
onze historie goed in de doelstelling van de VVT. We hebben ons achter het Pact van Twickel 
geschaard en steunen daarmee de Stichting. Het is dan ook vanzelfsprekend dat, nu de 
besluitvorming over de rondweg recentelijk is uitgesteld wegens onenigheid tussen de 
ondertekenaars, we onze zorgen willen uiten.  De VVT heeft in een brief B&W van de 
gemeente Hof van Twente aangespoord zich te houden aan de afspraken in het Pact van 
Twickel en de kans die er nu is niet voorbij te laten gaan.  Mede ondertekenaars zijn de 
Stadsraad Delden, Ondernemersvereniging Delden en de Horeca Delden. 

• Goederenspoorlijn 
In de komende tijd zullen meerdere tracés worden bekeken voor de goederentreinen die van 
Zutphen richting Oldenzaal/Duitse grens moeten. Men zal zoveel mogelijk gebruik maken van 
het bestaande spoor of via Deventer/Almelo/Hengelo of via Zutphen/Hengelo. Het is van 
groot belang dat veel mensen interesse tonen want anders denkt men in Den Haag dat het 
allemaal wel meevalt.  
De RONA die al eerder actief was bij de nieuwe goederenspoorlijn (NOV) die destijds door 
minister Netelenbos is afgeblazen is nu weer actief. Deze vereniging probeert het protest van 
de bewoners van de huizen langs de diverse tracés te bundelen. 
Wij steunen het actiecomité: Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente en hebben onze 
bezwaren kenbaar gemaakt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

• Structuurvisie Borne 
Hierbij gaat het ondermeer om de aanleg van een westelijke randweg die langs of door een 
deelgebied van het landgoed Twickel zal komen. Al in 2005 heeft de Stichting een convenant 
gesloten met de gemeente waarin staat in welke bandbreedte deze weg zou moeten komen. 
De VVT kijkt kritisch mee. 
 

3.De Stichting Twickel ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen 
 
Belangrijk uitgangspunt: autonomie van de VVT is essentieel voor haar bestaansrecht. Wij zijn geen 
verlengstuk van de Stichting en kunnen en zullen af en toe fundamenteel van mening verschillen.  
Fact of Life: de Stichting is autonoom en voert haar eigen beleid uit. 
 

• Gestructureerd overleg met het College van Regenten en rentmeester van de Stichting Twickel 
(2 x per jaar) ter afstemming van initiatieven en actuele zaken. 

• Gezamenlijke uitgave van het Twickelblad (redactieraad en redactie zijn samengesteld uit 
vertegenwoordigers van beide organisaties) 
 

Tenslotte 
Bestuur  en activiteitencommissie en werken met een rooster van aftreden, waarbij contact met jongere 
leden en frisse input worden nagestreefd. Hetzelfde geldt voor de bijdrage vanuit de VVT aan de 
redactie van het Twickelblad. Deze beleidsnotitie wordt jaarlijks geactualiseerd. 
 


