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Onder-
gronds

De gele hesjes zijn er weer… En dan 
doel ik niet op de Franse protest
beweging van enkele jaren geleden, 
maar op de landmeters, geotechnici 

en vaklui van de grond, weg en waterbouw. Ze contro
leren leidingen of kijken waar ze gelegd zouden kunnen 
worden. En ik doel ook op de mensen van Defensie, 
niet in gele hesjes, maar in militair tenue, die eens in 
de zoveel tijd met een helikopter overvliegen voor de 
inspectie van hun ondergrondse leidingen die dwars 
door het landgoed lopen. Je verwacht het niet maar 
het is heel druk onder de grond. Want Twickel heeft 
niet alleen een kasteel en overpark van de landschaps
architecten Zocher, Petzold en Van Gessel maar ook 
een ‘onderpark’: een spreekwoordelijk leidingenpark. 
Zo zullen maar weinigen weten dat de Defensie Pijplei
ding Organisatie (DPO) vliegtuigbrandstof via een eigen 
ondergronds netwerk naar militaire en civiele vliegvel
den vervoert. Eén van die kerosinepijpleidingen loopt 
van EuropoortBotlek naar Duitsland en gaat dwars 
over (of eigenlijk onder) ons landgoed. Ja, u leest het 
goed: kerosine. Op een diepte van ongeveer één meter, 
met een capaciteit van 60.000 tot 500.000 liter per uur. 

Ook voor exploitanten van gas, elektra, water en glas
vezelleidingen is het landgoed snel in beeld. Het is voor 
hen immers makkelijker om te onderhandelen met één 
partij dan met verschillende grondeigenaren. Veel van 
deze ondernemingen hebben een publieke functie en 
in die gevallen kunnen grondeigenaren gedwongen 
worden om mee te werken. Men streeft dan naar een 
langjarig contract met de landeigenaren; begrijpelijk  
en billijk. Maar vaak wil men meer of liever gezegd 
langer. Men gaat veelal voor onbepaalde tijd en een 
eenmalige afkoopsom. Dat is ongewenst want niets 
is immers eeuwigdurend en corrigeren voor inflatie is 
behoud van kapitaal. Ook kunnen we er zeker van zijn 
dat over 30 of 60 jaar de omstandigheden sterk zijn 
veranderd. Misschien is waterstof dan de nieuwe  
kerosine. Daarom moeten grondeigenaren de moge
lijkheid hebben om iedere generatie opnieuw over de 
situatie en de voorwaarden te overleggen. 

Begin januari werden we door een calamiteit in het 
‘onderpark’ met de neus op de feiten gedrukt. Opeens 
stroomde een enorme hoeveelheid water de achter
plaats van het kasteel op; de 130 jaar oude gietijzeren 
hoofdaanvoer van het drinkwater was gebroken.  
Dat niets eeuwigdurend is, werd toen nog weer eens 
bevestigd. Gelukkig kwam er snel hulp in oranje hesjes.
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geen probleem, maar ik wist toen nog niet dat hij gewoon hier 
woonde! Holterman vroeg mij om een prijsopgave te maken voor 
het vervangen van het platte koperen dak boven op het kasteel. 
Dat werd mij gegund en vanaf dat moment, 1999, loop ik regel
matig op Twickel rond. Ik vind het erg prettig samenwerken met 
de bouwmensen hier. Het vertrouwen is er van beide kanten.” 

“In al die jaren hebben we veel daken vervangen. Op het 
kasteel bijvoorbeeld hebben we deels nieuwe leien aangebracht. 
De oude rentmeesterij is een aantal jaren geleden voorzien van 
een nieuw zinken dak en het torentje van nieuwe leien. In de 
moestuin hebben we een zinken dak op het nieuwe gebouw 
gemaakt. Ook hebben we bij veel Twickelboerderijen die 
verbouwd werden nieuwe dakgoten aangebracht, net als bij de 
oranjerie. In de buitengebieden werken we ook en hebben we 
bijvoorbeeld de Twickelwoning van Wilke Schoemaker, beheerder 
van Hof te Dieren, gedaan. Een van de mooiste werken uit mijn 
carrière is het koperen dak op het tempeltje dat op het bergje in 
het park staat. Het is een fantastisch mooi rond koepeldak wat 
door de vorm een prachtige uitdaging was om te maken.  
Jammer dat niemand het ziet!” 

“De nieuwe daken en goten gaan, afhankelijk van het 
materiaal, wel tachtig tot honderd jaar mee. Overal laat ik ergens 
op het dak een trotseerloodje achter, een klein plaatje met mijn 
eigen logo dat we zelf gieten en op het materiaal solderen. Soms 
moeten we er veel gebruiken om spijkers af te dekken maar in 
het algemeen ben ik er niet te scheutig mee. Het gaat niet om mij 
maar om het werk. Het is wel mooi dat ze over vele decennia nog 
kunnen zien welk bedrijf het dak heeft gemaakt. Ik ben er wel 
trots op voor Twickel te mogen werken omdat het landgoed goed 
bekend staat. Het is een voorbeeld voor Nederland als je kijkt naar 
hoeveel zorg en aandacht er is voor vakmanschap.”

Koperen dak van de koepel op het bergje in het huispark.
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