
gebouwd in de 18e eeuw. Kasteel Twickel is bewoond en 
heeft een kwetsbaar interieur en is daarom beperkt open 
voor publiek. Op een aantal dagen in het jaar kunt u deel-
nemen aan een rondlei-
ding door het huis.

Tuinen & Park
Kasteel Twickel staat 
bekend om haar fraaie 
huispark. De tuinen in 
het huispark zijn door 
verschillende generaties 
aangelegd en geven een 
goed beeld van de tuingeschiedenis sinds de renaissance. 
Zo is er een formele tuin met strak gesnoeide figuren van 
taxus en buxus. De siertuin in Victoriaanse stijl is een ont-
werp van de laatste barones. Het omringende park met 
grote waterpartijen werd in de 18e en 19e eeuw aangelegd 
in Engelse landschapsstijl.

Oranjerie 
In het huispark bevindt zich een historische oranjerie. 
Deze is gebouwd in de eerste helft van de 19e eeuw en 
dient als winterverblijf voor tropische en subtropische 
planten, waaronder oranjebomen van wel 300 jaar oud. 
In de zomermaanden is de oranjerie een plek waar eve-
nementen en tentoon-
stellingen plaatsvinden, 
en een drankje met iets 
lekkers kan worden ge-
nuttigd. 

Een rijke historie
Landgoed Twickel is ontstaan in de middeleeuwen. Tus-
sen 1347 en 1953 is Twickel steeds vererfd van vader op 
zoon of dochter. Zo kwam het landgoed in bezit van de fa-
milies Van Twickelo, Van Raesfelt, Van Wassenaer Obdam 
en Van Heeckeren van Wassenaer. De laatste eigenaresse, 
barones Van Heeckeren van Wassenaer, gravin Van Alden-
burg Bentinck, had geen kinderen en besloot Twickel in 
1953 in een stichting onder te brengen om het geheel als 
natuur- en cultuurmonument in stand te houden. Twickel 
is nu één van de grootste en best bewaarde particuliere 
landgoederen van Nederland.

Kasteel Twickel 
Centraal op het landgoed ligt het kasteel. De oudste de-
len, waaronder de toren aan de voorzijde, stammen uit de 

15e eeuw. Door de 
eeuwen heen is het 
kasteel uitgebreid 
en verfraaid. Zo 
zijn de bouwhuizen 
aan het voorplein 
met paardenstallen 
en koetshuis bij-

Moestuin
Naast het huispark ligt 
de grote, ommuurde 
moestuin. Hier worden 
als vanouds groenten, 
fruit en bloemen ge-
kweekt. De moestuin 
functioneert nog steeds 
als ‘gebruikstuin’ voor 
het kasteel. Het is ook 
een levend monument voor bezoekers, met karakteris-
tieke elementen zoals de grote pronkkas (‘Iron House’), 
het leifruit langs de muren, de rabarber in bleekpotten en 
de sla onder glazen cloches.

Bezoekerscentrum | Landgoedwinkel 
Dichtbij het kasteel, tegenover het parkeerterrein, 
ligt Twickels Bezoekerscentrum | Landgoedwinkel. 
In dit entreegebouw naar het huispark is informatie 
verkrijgbaar over het landgoed, evenementen, be-
zienswaardigheden, rondleidingen en groepsarrange-
menten. Daarnaast zijn er ‘Twickel’-artikelen te koop, 
zoals boeken, wandel- en fietsroutes, terracotta aar-
dewerk, tafellinnen, wijn, jams en honing. Plus streek-
producten van pachters, zoals kaas en landvlees. 

Wandelen op de Umfassungsweg
De ‘Umfassungsweg’ is een met routepalen (UW) ge-
markeerde wandelroute van circa 11 kilometer lang. De 
route dankt zijn naam aan de Duitse landschapsarchi-
tect Petzold, die rond 1890 in opdracht van baron Van 
Heeckeren van Wassenaer veel heeft betekend voor het 

landgoed. Het pad om-
vat ‘het hart’ van land-
goed Twickel en geeft 
een mooie indruk van de 
verscheidenheid van het 
Twentse landschap. De 
route voert u langs het 
kasteel, door het bos, via 
halfopen weiden over het 
vlonderpad door natuur-
gebied Koematenveld, 
langs het einde van de Twickelerlaan, om ten slotte 
uit te komen op de weidse Deldeneresch. 

Andere bezienswaardigheden
Op landgoed Twickel vindt u naast het kasteel met 
zijn huispark meer dan 150 boerderijen en vele an-
dere bijzondere gebouwen. Bijna al deze gebouwen 
zijn herkenbaar aan hun zwart-witte luiken, de ‘huis-
stijl’ van Twickel. 

Leuk om te bezoeken zijn onder andere:
- Houtzagerij Twickel en Twickeler houtzaagmolen 

Zaagmolenweg 1, Delden
- De historische oliemolen Noordmolen

Noordmolen 5, Ambt Delden
- Museumboerderij Wendezoele

Twickelerlaan 14, Ambt Delden
- Natuurgebied de Breeriet 

Bornsevoetpad, Ambt Delden - beperkt toegankelijk; 
rondleiding op afspraak via het Bezoekerscentrum

- Wagenmakerij Van den Barg 
Bornsevoetpad 1, Ambt Delden

- Watermolen Oldemeule 
Oldemeulenweg 2, Oele

Twickel is een uniek historisch landgoed in Twente en 
biedt uitstekende mogelijkheden voor een dag je uit. Het 
landgoed is maar liefst 4.100 hectare groot. In het park-
bos met haar eeuwenoude eiken, beken en houtwallen, 
maar ook op de glooiende akkers, weilanden en heidevel-
den, vindt u mooie paden om te fietsen en te wandelen. 
Breng ook eens een bezoek aan het befaamde huispark 
dat kasteel Twickel omringt en aan de moestuin. Het 
ideale start- of eindpunt van uw activiteit is ons  
Bezoekerscentrum | Landgoedwinkel.



Agenda
Voor activiteiten en evenementen zoals de Moes-
tuindag, rondleidingen, exposities en concerten, 
zie twickel.nl

Openingstijden en toegangsprijzen
- Bezoekerscentrum | Landgoedwinkel
Twickelerlaan 7, Ambt Delden
Informatiebalie, rustpunt, verkoop van landgoed 
producten. Openingstijden: april t/m oktober op 
woensdag t/m zondag, 10.00-17.00 uur. November 
t/m maart op vrijdag t/m zondag, 11.00-16.00 uur.

- Tuinen & Park
Twickelerlaan 7, Ambt Delden
Toegang en groepsreserveringen via het Bezoekers-
centrum. Openingstijden: april t/m oktober (Oran-
jerie medio mei t/m september) op woensdag t/m 
zondag, 10.00-17.00 uur. Toegang: €5,− p.p. Groepen 
vanaf 10 personen €4,− p.p. Kinderen t/m 16 jaar en 
rolstoelbegeleiders gratis. Jaarkaart €17,50 p.p. Rond-
leiding met gids op aanvraag.

- Kasteel Twickel
Twickelerlaan 1, Ambt Delden
Beperkt open voor kasteelconcerten en kasteelrond-
leidingen. Kasteelrondleiding met gids, inclusief en-
tree huispark €15,− p.p.; reserveren via twickel.nl

- Moestuin
Twickelerlaan 11, 
Ambt Delden
Open voor bezoek 
en verkoop van plan-
ten, fruit, groenten en 
bloemen. Openings-
tijden: mei t/m no-
vember op woensdag 
en vrijdag, van 13.00-
16.00 uur. Gratis toe-
gang.

Informatie en reservering
- Bezoekerscentrum | Landgoedwinkel
Twickelerlaan 7, 7495 VG Ambt Delden
Telefoon: (074) 376 10 20 
E-mail: info@twickel.nl   Internet: twickel.nl
Twitter: @kasteeltwickel

Vrienden van Twickel
De Vereniging Vrienden van Twickel is er voor iedereen, 
jong en oud, die Twickel een warm hart toedraagt 
en belang hecht aan het behoud van de natuur- en 
cultuurhistorische waarden van het landgoed. Meer 
informatie, zie vriendenvantwickel.nl
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