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Wat is het doel?
Het door Johan David Zocher jr. ontworpen 
landschappelijk park op Huis Landfort is bijna 
weer in oude luister hersteld. Het behoort zeker 
tot de fraaiste tuinontwerpen van Zocher jr. Hier 
concentreerde hij zich in zijn ontwerp op de 
lieflijke loop van de Oude IJssel die hij met de 
slingergracht liet dansen. Bovendien creëerde hij 
diverse vista’s of zichtassen waardoor het geheel 
wint aan ruimtelijkheid en dynamiek. Door het 
plaatsen van bruggen, het grafeiland, botenhuis, 
de bijzondere Ottomaanse duiventoren en een 
tuinprieel werd de blik van de toeschouwer 
subtiel gestuurd om zo het omringende 
landschap optimaal te kunnen ervaren.

Jammer genoeg veranderde dit in de laatste 
dagen van de Tweede Wereldoorlog toen 
heftige gevechten een einde betekenden voor 
het koetshuis en het tuinprieel in de as legden. 
Daarvan resteren nu de fundamenten nog. 
Graag wil stichting Erfgoed Landfort dit fraaie 
tuinsieraad herplaatsen zodat het aanwezige 
reliëf weer kan worden beleefd en zichtlijnen 
hersteld. Bovendien zal dit tuinprieel door 
bezoekers te benutten zijn. Daar gezeten valt 
optimaal te genieten van de rijke bloementuin, 
het unieke uitzicht en de weergaloos mooie 
slingergracht. 

Herstel tuinprieel Huis Landfort

Ooit sierde een fraai tuinprieel het park op Huis Landfort.  
Dat raakte in 1945 zwaar beschadigd. Nu ijvert de stichting voor 
het herstel van dit tuinsieraad. 

http://www.erfgoedlandfort.nl
mailto:rdessing%40erfgoedlandfort.nl?subject=


Hoe gaan wij dit doen?
 
Historisch groenexpert Jan Holwerda (bureau 
Groen Verleden) verrichtte in opdracht van 
de stichting en met financiële steun van de 
provincie Gelderland onderzoek naar de wijze 
waarop Zocher jr. dit prieel vorm gaf. Ook onder
zocht hij andere ontwerpen van tuinpriëlen van 
Zocher jr. Doel van dit onderzoek was om een 
verantwoord restauratieplan voor de herbouw 
van een prieel te kunnen maken. Gekeken is 
naar de verschillende vormen en materialen 
die Zocher jr. toepaste. Op basis van de 
onderzoeksresultaten heeft Verlaan & Bouwstra 
Architecten een gelijkend ontwerp gemaakt; een 
open prieel met rieten dak op hoge staanders. 

Met de algehele restauratie van dit prieel is 
een flink bedrag gemoeid. Inmiddels heeft 
TBI Holding een mooi bedrag in het vooruit 
gesteld en heeft Rietdekkersbedrijf Koen Turk 
uit Gendringen aangeboden om het rieten dak 
gratis te leggen. Dankzij deze gift en die geste 
blijft nog € 25.000,- om het prieel te kunnen 
herplaatsen. 
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ontwerp Verlaan & Bouwstra Architecten
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U kunt ons helpen door met een crowdfunding 
mee te doen. Alle beetjes helpen en zijn welkom. 
Als u € 100,- of meer schenkt nodigen wij u 
graag uit voor een leuke rondleiding door huis en 
park samen met andere personen die dit bedrag 
schonken. Besluit u om € 250,- of meer bij te 
dragen, dan wordt u uitgenodigd voor een lunch 
met rondleiding zodra Huis Landfort gereed is. 
Besluit u om ons met € 750,- of meer te helpen, 
bent u en uw partner welkom op een ontvangst 
met diner in het koetshuis van Huis Landfort 
samen met de andere schenkers. Wij stellen 
voor deze ontvangsten in de loop van 2022 een 
datum vast waarop de schenkers welkom zijn. 

Zo zijn wij samen met u op weg van Huis 
Landfort een buitenplaats te maken waarbij de 
oorspronkelijke zeggingskracht weer volop te 
genieten valt. De stichting stelt uw betrokkenheid 
op welke wijze ook zeer op prijs. 

Herstel tuinprieel Huis Landfort

Doet u mee, ga dan naar onze website  
www.erfgoedlandfort.nl en vul daar het 
schenk formulier in dat onder het kopje 
crowdfunding tuinprieel te vinden is. 

Stichting Erfgoed Landfort is een culturele ANBI. 
Dit maakt dat schenken aan sEL voor zowel 
particulieren als bedrijven fiscaal aantrekkelijk is. 
Voor bedrijven kan een schenking maximaal met 
50% worden verhoogd bij hun VPB verrekening. 
Dus bij schenking van € 1.000, maakt dit een 
aftrekpost van € 1.500, toe. Voor particuliere 
schenkingen aan onze culturele ANBI stichting 
geldt een aftrekbaarheid van gift boven 1% van 
het drempelinkomen tot maximaal 10% van 
datzelfde inkomen. 

Megchelen, november 2021

Crowdfunding Herstel 
Tuinprieel Huis Landfort
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Doet u mee met een crowdfunding?

stichting Erfgoed Landfort

Landfortseweg 4a

7078 BT  MEGCHELEN

+31 (0)6 22801668

rdessing@erfgoedlandfort.nl

www.erfgoedlandfort.nl

facebook: @erfgoedlandfort

Bank NL73 RABO 0318 0295 37

http://www.erfgoedlandfort.nl
http://www.erfgoedlandfort.nl
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