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In het rechterdeel van de onderbouw bevinden 
zich – niet zichtbaar vanaf de Twickelerlaan – vier 
openingen waarvan de functie niet bekend is. Deze 
gaten lopen naar binnen smaller toe wat erop kan 
wijzen dat zij oorspronkelijk als schietgat bedoeld 
waren.

De noordtoren met het daarachter liggende woon-
paviljoen is gebouwd tussen 1845-1850. Ontwerper 
was de Engelse architect Robert Hesketh uit Lon-
den.

dE voorgEvEL

De verbouwingen die het huis Twickel in de loop der 
eeuwen heeft ondergaan, hebben in de voorgevel 
duidelijk zichtbare sporen achtergelaten. Om deze 
te camoufleren werd het huis omstreeks 1830 aan 
de voorzijde van een stuclaag voorzien die in 1896 
gelukkig is verwijderd. Bouwkundig onderzoek van 

het metselwerk heeft sindsdien vele nieuwe aanwij-
zingen opgeleverd over de ontstaansgeschiedenis 
van het huis. Deze tekening geeft een overzicht van 
alle opmerkelijke bouwhistorische details die aan de 
voorzijde te zien zijn.
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Legenda
 Zandsteen
 Metselwerk 15e eeuw
 Metselwerk 16e eeuw
 Metselwerk 19e eeuw
 Opvallende bouwsporen
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De zuidtoren dateert uit 1460 en was vroeger de 
woontoren van het huis. De buitenmuren zijn in 
1828 opnieuw opgemetseld zoals aan de kleur van 
de bakstenen nog te zien is. 

De muurankers vormden oorspronkelijk het jaartal 
1552. De sierstenen onder de daklijst van het linker 
bouwdeel dateren uit de beginperiode van het huis. 

De zandstenen erkers naast de hoofdingang zijn 
aangebracht in 1640. Achter de erkers zijn nog spo-
ren van raambogen uit de middeleeuwse gevelinde-
ling te zien. Waarom onder de linker erker vier ra-
men zitten en onder de rechter één, is niet bekend.

De middenpartij vormt de overgang tussen het lin-
ker bouwdeel uit 1460 en het rechter bouwdeel uit 
1551. De muurvlakken naast de hoofdingang zijn in 
1551 opgevuld met nieuw metselwerk. Mogelijk be-
vond zich op deze plaats de ophangingsconstructie 
van de vroegere ophaalbrug.
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De smalle ramen in de trapgevel spiegelen niet 
exact in de middellijn van de hoofdingang. Ook de 
kapellen boven de dakgoot zijn asymmetrisch ge-
plaatst. Deze rommelige indeling wijst erop dat de 
ramen in de volgende bouwfase zijn aangebracht.

De hoofdingang was ooit een inrijpoort. Toen het 
huis in 1690 aan de achterzijde werd uitgebreid met 
een galerijvleugel, kwam de poort te vervallen. Ook 
de beelden van Adam en Eva en de zuilen zijn in 
dat jaar geplaatst. Waarom de rechterzijde van de 
hoofdingang schuin naar binnen loopt, is niet be-
kend. 

Het onderhuis rust op een zware middeleeuwse 
fundering van zandsteen. De toegang tot het onder-
huis is vanaf de Twickelerlaan niet te zien, omdat het 
voorplein in 1640 is opgehoogd. De vloer van het 
onderhuis ligt net onder het maaiveld.
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