
De missie van stichting Erfgoed Landfort

De huidige verschijningsvorm kreeg Huis Landfort in de jaren 
1823-1827, toen het huis en omliggende landgoed in opdracht van 
Johann Albert Luyken een ware metamorfose onderging.  
Op deze foto zien we de achtergevel van het huis met links de  
aangebouwde kas. De majestueuze bomen (links een moeras -
cypres en op het grasveld een zomereik) zijn in ook in opdracht 
van Luyken aangeplant.  
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goede manier is om een historische buitenplaats te behouden. 
Daarmee is er tegelijk dagelijkse aandacht voor het huis en de tuin, 
wordt er geleefd en voorkomt men dat het geheel een statische  
uitstraling krijgt.’  
Aan de handvan het ambitieuze beleidsplan wil de stichting die 
is ontstaan door particulier inititatief niet alleen Huis Landfort 
herstellen en bewaren, maar tevens een gaaf voorbeeld doen 
ontstaan van een buitenplaats zoals er vroeger zoveel in ons 
land bestonden. Wanneer de werkzaamheden zullen zijn af -
gerond en Huis Landfort weer in zijn oude luister is hersteld, 
zal het dé plek zijn geworden waar het publiek een beeld kan 
krijgen wat een buitenplaats in vroeger tijden betekende. 
 
Aan het roer van de stichting staat directeur René Dessing. Als 
kunsthistoricus en autoriteit op gebied van de historische 
Nederlandse buitenplaatsen – hij heeft over dat onderwerp 
meerdere publicaties op zijn naam staan en is bovendien voor-
zitter van de stichting Kastelen historische Buitenplaatsen & 
Landgoederen (sKBL) – heeft hij een groot aandeel gehad in het 
ontwikkelen van het beleidsplan. Met zijn jarenlange ervaring 
en contacten in de wereld van het monumentaal erfgoed is hij 
zonder twijfel de geschikte man om samen met zijn staf de 
plannen met betrekking tot Landfort uit te voeren.  
Op de vraag hoe al deze plannen kunnen worden gerealiseerd 
en in hoeverre de continuïteit van Landfort is gewaarborgd, 
geeft Dessing aan dat het uiteraard zo is dat de voortgang van al 

Op Landfort lijkt zich een wonder te voltrekken. Waar 
eerder het idee bestond dat er door oorlogsgeweld en 

verwaarlozing in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een eind 
was gekomen aan de pal aan de Duits-Nederlandse grens  
gelegen eeuwenoude buitenplaats, worden nu bomen 
gesnoeid, grachten uitgebaggerd en paden toegankelijk 
gemaakt en komt de grandeur die Huis Landfort ooit bezat, 
weer tevoorschijn. 
De werkzaamheden zijn een uitvloeisel van de niet geringe 
ambities van de stichting Erfgoed Landfort (sEL) die sinds 2017 
de buitenplaats in langdurige erfpacht heeft gekregen. Op de 
website van de stichting kunnen we daarover lezen: 
‘De stichting ziet de volledige bouwkundige en landschappelijke  
restauratie van Landfort als een belangrijk doel. Hierbij krijgen het 
landhuis, de bijgebouwen, de bruggen en het park weer haar vroegere 
grandeur terug. Het huis zal worden gerenoveerd en voor particuliere 
bewoning en ontvangsten geschikt worden gemaakt. Voorts streeft 
sEL ernaar om het afgebroken koetshuis te herbouwen, de moestuin 
en visvijver te herstellen, een boomgaard met hoogstamfruit aan te 
leggen en de verdwenen fruitmuren terug te plaatsen. In het park 
wenst sEL zich een historische kas om er tijdens wintermaanden de 
weer aangelegde verzameling oranjerieplanten op verantwoorde 
wijze te kunnen huisvesten. Voorts zullen de twee bruggen worden 
hersteld. Ook streeft sEL ernaar om de grachten te laten uitbaggeren 
en te voorzien van nieuwe beschoeiingen. De stichting kiest ervoor om 
het huis particulier te bewonen. De ervaring leert dat bewoning een 
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‘De stichting ziet de volledige bouwkundige  
en landschappelijke restauratie van Landfort 
als een belangrijk doel.’
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De geschiedenis van het in de gemeente Oude IJsselstreek gelegen Huis Landfort wordt gekenmerkt 
door tijden van bloei maar meer nog door tijden van verval. Als Landfort aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog ook nog eens ernstig wordt beschadigd, lijkt het eind van deze bijzondere buitenplaats op 
de grens van Nederland en Duitsland nabij, maar gelukkig verwerft de stichting Geldersch Landschap & 
Kasteelen in 1970 het huis en omringende landgoed en is het voortbestaan van Landfort verzekerd.  
In 2017 werd Landfort in langdurige erfpacht overgedragen aan de stichting Erfgoed Landfort die – 
mogelijk gemaakt door particuliere fondsen – ambitieuze plannen in uitvoering heeft genomen om het 
goed weer in oude luister te herstellen en open te stellen voor het publiek. 

door Loek Kemming, fotografie Iemke Ruige
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■   Uit een archiefstuk uit 1434 weten we dat Johan 

van Assewyn in dat jaar zijn buitenverblijf verkocht 

aan Diederick van Bronckhorst. Het is de eerste 

maal dat het Huis Landfort – toen nog Lanckvoort 

geheten – in een officieel document wordt ge -

noemd. De oorspronkelijke naam Lanckvoort lijkt te 

verwijzen naar een voorde, een doorwaadbare plek 

in de Oude IJssel.  

Opmerkelijk is dat in de eeuwen die daarop volgen 

geldzorgen een rode draad lijken te zijn door de 

geschiedenis van het pal aan de Nederlands-Duitse 

grens gelegen huis. Tot in de 19de eeuw gaan  

verschillende eigenaren failliet of kunnen geld -

leningen niet terugbetalen. Geldgebrek is er dan 

ook vaak de oorzaak van dat de buitenplaats  

telkens in andere handen overgaat. Ook is op -

merkelijk dat Landfort, ondanks haar ligging in het 

grensgebied, de eerste echte oorlogsschade opliep 

in de laatste dagen van Tweede Wereldoorlog. 

Doordat het lange tijd een leen was van het adellijke 

(Duitse) Anholt is het hier in dit gebied meestal  

rustig geweest. Meer dan van oorlogsgeweld had 

Landfort te lijden onder verwaarlozing door eige- 

naren die te weinig geld hadden om het behoorlijk 

te kunnen onderhouden. De een kon zijn schulden 

niet aflossen, de ander kwam in de problemen door-

dat hij/zij Landfort niet kon verkopen of het door 

een armlastige status niet kon accepteren na het te 

hebben geërfd. Weer anderen sluiten leningen op 

dit bezit af om hun hoofd boven water te kunnen 

houden. Als de buitenplaats in 1610 in het nabij -

gelegen Duitse Emmerik onder de hamer komt, telt 

het ruim zestien hectare of achttien morgen land. 

Beknopte geschiedenis van Huis Landfort

Dat men het in die tijd een havezate noemt, komt 

doordat het eigendom was van een edelman. In die 

tijd waren er grachten, wallen, hakhoutbossen, een 

boomgaard, viswaters en een jachtterrein. Ondanks 

het feit dat in Oost-Nederland de grootgrond -

bezitters meestal tot de adel behoorden, zijn zij in 

de bewoners geschiedenis van Landfort nauwelijks 

vertegenwoordigd. Vaker zijn het gegoede midden-

standers of kooplieden die het goed in hun bezit 

hebben gehad. 

  

Bouwvorm   Vroeger zag Huis Landfort er anders 

uit dan nu. Toen leek het meer op het huidige 

Kasteel Biljoen bij Velp. Net als dat huis bestond 

Landfort uit een vierkant gebouw met vier hoek -

torens, ieder bekroond met een helmdak en erom-

heen lag een gracht; een brug leidde naar de toe -

gangsdeur. Het huis had een kelder, twee bouw -

lagen en een zolder. Iedere zijde van het huis had 

vensters met luiken en dit geheel dateerde ver -

moedelijk uit het begin van de 17de eeuw. Mogelijk 

waren wel elementen van een eerder huis benut. Zo 

stond het huis er bij tot in de jaren tussen 1823 en 

1827 alles op de schop ging en het huis zijn huidige, 

uitgestrekte vorm kreeg. Hierbij is het centrale 

deel, of te wel het corps-de-logis, als het ware 

opgegaan in het nieuwe huis. Nu nog kan men op de 

zolder van Landfort de oude 16de-eeuwse over -

kapping waarnemen. Ook resteert de oude, ondiepe 

kelder onder het gebouw. Hier zijn de centraal 

gelegen delen de oudste. 

 

 

Johann Albert Luyken op Landfort   In 1823 

was Landfort door alle wisselingen van eigenaren in 

slechte staat geraakt en had het huis zijn markante 

hoektorens reeds verloren. De toenmalige eigenaar 

Mr. Gerrit Willem van Motman, oud-inspecteur  

der Domeinen in Gelderland, was in januari van dat -

zelfde jaar overleden en zijn erf genamen deden 

Landfort in de verkoop.  

Op de veiling die op 27 juni 1823 plaatsvond, bracht 

Johann Franz baron von Motzfelt, op dat moment 

bewoner van kasteel Hardenberg, het hoogste bod 

uit op Landfort, maar in de definitieve veiling -

toeslag op 14 juli 1823 bleek Johann Albert Luyken 

meer te bieden: ƒ 20.798.05. Tijdens het bieden dat 

in Hotel van Dielen te Gendringen plaatsvond,  

leidde hij de aandacht voor zijn persoon af door als 

een eenvoudige boer gekleed te gaan. Hierdoor ver-

slapte de aandacht van de aanwezige heren omdat 

men ervan uitging dat geen van de aanwezige  

boeren zich Landfort kon permitteren. Nadat hij zijn 

bod had uitgebracht, vroeg de notaris die toezicht 

hield op het bieden bezorgt of de bieder genoeg 

borgen bezat. Hierop zou Johann Albert ‘nee’  

hebben geroepen en tegelijk een groot pak bank -

biljetten tevoorschijn hebben getrokken waarmee 

hij de aankoop contant voldeed. Luyken kon zich dit  

permitteren dankzij een geldschenking van zijn  

21 jaar oudere zuster Stiencke Christina Waltmann-

Luyken. Haar overleden man was bankier geweest, 

hetgeen haar tot een schatrijke weduwe had 

gemaakt. Bij de schenking stelde zij wel als voor-

waarden dat ook zij op Landfort kon gaan wonen en 

dat eventuele revenuen haar zouden toekomen.   > 

’t Huis LANTFORT bij Aenholt. 1731, 
gewassen pentekening door Abraham 
de Haen. 
(Bron: RKD - Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis) 

‘De oorspronkelijke naam 
Lanckvoort lijkt te verwijzen 
naar een voorde, een  
doorwaadbare plek in de  
Oude IJssel.’ 
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Mei 2019;  in de grachten rondom Huis Landfort worden nieuwe beschoeiingen aangebracht.

het werk afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen, 
maar dat er geen concessies zullen worden gedaan aan de  
doelstellingen van de stichting: ‘Ieder project is bij aanvang een 
kwetsbaar kasplantje, zeker in de fase waarin wij ons nu bevinden 
waarin er zoveel werk moet worden aanbesteed en in een tijd dat de  
prijzen in een overspannen bouwmarkt torenhoog zijn gestegen. 
Voorop zullen altijd de doelstellingen staan zoals deze in het beleids-
plan zijn verwoord en mijn visie als directeur daarbij is dat de  
ontwikkeling niet over de rug van Landfort mag gaan, maar de norm 
altijd zal zijn wat Landfort toelaat. Dat wil zeggen dat het niet de 
bedoeling is om van Landfort het zoveelste evenementencentrum te 
maken. Ik denk dat deze plekken zo slecht bekeken worden, dat veel 
mensen de waarde die ze vertegenwoordigen zal ontgaan en ik geloof 
dat daar je “wisselgeld” te halen valt. Op het moment dat je het 
publiek laat zien wat er op deze plek aan harmonie, aan schoonheid 
en aan historie te vinden is en de verhalen vertelt die aan dit huis  
verbonden zijn, betrek je mensen bij je project en creëer je het nodige 
draagvlak. Op die manier moeten we vrijwilligers, maar ook  
sponsoren en overheden voor ons werk zien te interesseren en aan ons 
zien te binden. Dat is een lange weg te gaan.’ 
 
 

Voor Dessing is de opdracht om van Landfort een gaaf voor-
beeld te maken van het fenomeen buitenplaats en Huis 
Landfort open te stellen voor het publiek een vanzelfsprekend 
onderdeel van de inspanningen – hij publiceerde onder meer in 
2012 samen met Jan Holwerda de Nationale gids Historische 
Buitenplaatsen en was in datzelfde jaar initiatiefnemer van het 
Jaar van de Historische Buitenplaats – die hij de afgelopen vijftien 
jaar heeft ondernomen: ‘Het fenomeen dat wij in ons land  
honderden van dit soort “Landforten” kennen die in hun verbinding 
nauwelijks zichtbaar zijn en die door de meeste mensen niet worden 
gezien, betekent voor mij een enorme uitdaging. We hebben in ons 
land misschien wel zesduizend van dergelijke huizen gehad, we zijn 
woonachtig in een fabelachtig rijk land – in de 17e eeuw klotste bij 
wijze van spreken het geld tegen de plinten, alle kooplieden in 
Amsterdam, Haarlem en Den Haag ontwikkelden van dit soort  
plekken – en toch bestaat er geen enkel boek in het Duits en ook niet in 
het Engels of Frans over de Nederlandse huizen en kastelen. Zo gaan 
wij dus om met ons monumentale bezit!  
Binnenkort komt in Duitsland mijn boek Holländische Ländsitze 
uit, het is het aller- allereerste boek over de Nederlandse kastelen dat 
beschikbaar komt in het Duitse taalgebied. Het feit dat wij in Neder - >
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Johann Albert Luyken (1785-1867) was het tiende 

en laatste kind van Daniël Luyken en Christina 

Gerdrutha Löhr. Zij behoorden tot een voornaam 

koopmansgeslacht uit het Duitse Wezel. Na zijn 

gymnasiumtijd bekwaamde Johann Albert zich als 

oogarts, chirurg en gynaecoloog in Halle en 

Göttingen. Ook had hij veel aandacht voor dendro-

logie. In die tijd behoorden botanische studies tot 

een vast onderdeel van de artsenopleiding. Dit zou 

later uitgroeien tot zijn grote passie.  

Over Johann Albert doet het verhaal de ronde dat 

hij, na zich als oogarts op Prinsengracht 464 te 

Amsterdam te hebben gevestigd, door collega- 

artsen met wolfskers (belladonna) zou zijn ver -

giftigd. Luyken zou in leven zijn gebleven door het 

drinken van grote hoeveelheden water. Echter, het 

gif zou zijn gehoor hebben aangetast, waardoor hij 

niet meer in staat was om patiënten te behandelen. 

Of dit laatste waar is, is onbekend, maar dat hij doof 

was, is wel een feit. Mogelijk wakkerde deze  

handicap zijn reeds bestaande liefde voor botanie 

verder aan. Nadat hij met zijn achternicht Christina 

M.B. Luyken (1797-1849) in het huwelijk was  

getreden, vestigden zij zich op Landfort waar ook 

zijn oudste zus kwam te wonen. Na de dood van zijn 

eerste vrouw, hertrouwde Johann Albert met Emma 

C. Viebahn. Hier overleed hij 1867 waarna Landfort 

overging op diens zoon Albert Gustav Hermann 

Luyken. 

  

Nadat tot verbouw en nieuwbouw was besloten, 

werd de hulp van de Duitse architect-aannemer 

Johann Theodor Übbing ingeroepen. Hij verrichtte 

veel werk voor Fürst zu Salm-Salm op de Wasser -

burg Anholt. Overigens kocht Johann Albert pas op 

25 april 1825 alle oude leenrechten van de prinsen 

Van Salm-Salm af. Daarmee kwam voorgoed een 

einde aan de eeuwenoude verbintenis van Landfort 

met deze Duitse adellijke familie. 

  

Johann Albert bemoeide zich intensief met de  

verbouwing en uitbreiding van Huis Landfort. Meest 

ingrijpende verandering zijn de twee lichtgekromde 

vleugels die aan beide zijden van het huis werden 

aangebouwd. Het valt op dat het huis geen upstairs/ 

downstairs indeling kent. Aan beide uiteindes van 

de vleugels bevinden zich trappen die naar de  

zolder leiden. Op die wijze kon personeel ongezien 

de zolder bereiken waar mogelijk afgetimmerde 

personeelsvertrekken zijn geweest. De keuken en 

andere dienstvertrekken bevonden zich op dezelf-

de etage als de zaal, salon en ontvangstkamer. 

Zeer opmerkelijk was ook de luchtverwarming door 

middel van een haardvuur in de kelder.  

 

Opvallend veel aandacht kregen de voorzieningen 

om de botanische lief hebberijen van Johann Albert 

mogelijk te maken. Uniek voor Nederland is de aan-

wezigheid van een inpandige oranjerie. Op geen 

enkele buitenplaats in ons land treft men een  

dergelijk inpandig winterverblijf voor (sub) -

tropische planten aan. Ook bestemde Übbing in zijn 

plan een ruimte tot zaadkamer, maar deze werd niet 

gerealiseerd.  

Luyken had eerder tijdens een lange reis door 

Europa een omvangrijk herbarium aangelegd en 

bezat op Landfort een uitgebreide planten -

verzameling*. Ook was er een grote bibliotheek met 

medische en botanische boeken. In de tuin  

bevonden zich talrijke bijzondere bomen waarvan 

nu nog maar weinig resteren. Stichting Erfgoed 

Landfort beraadt zich op het terugbrengen van de 

planten- en boomsoortenrijkdom die destijds door 

Johann Albert op Landfort is ingebracht. Daartoe 

zal ook het plaatsen van een kas in het park nood -

zakelijk zijn. 

  

Jan David Zocher jr.   Uit de plankaarten die 

Übbing aan het begin van de werkzaamheden voor 

Landfort maakte, blijkt dat de vroegere indeling van 

de landerijen rond het huis utilitair en enigszins  

formeel was. Er stond een menagerie, er waren hak-

houtbossen, houtwallen, bouwland, een visvijver en 

grachten. Kort daarna transformeert het geheel 

naar een aanleg in meer landschappelijke stijl met 

slingerpaden en een meanderende beek. Übbing 

ontwierp zelfs een duiventoren in Turkse of 

Ottomaanse stijl; een voor Nederland zeldzaam 

bouwkundig fenomeen. 

Toch lijkt het er op dat Übbing in artistiek opzicht 

niet geheel aan de veeleisende wensen van Johann 

Albert Luyken kon voldoen. Na de introductie van 

Jan David Zocher jr. door een Amsterdamse vriend, 

brengt de gerenommeerde landschapsarchitect – 

twee jaar nadat de werkzaamheden waren aan -

gevangen – in de zomer van 1825 een bezoek aan 

Landfort.  

Zocher zou voor Landfort, net als hij voor baron Van 

Spaen op Biljoen had gedaan, een zogenaamde 

vogelvluchtkaart maken. In een brief van Zocher 

aan Luyken schrijft hij: ‘Wat de tekening van het 

huis betreft, deeze is nog niet geheel gereed doch 

hoop hem UwEd bij mijne eerste reis naar Gelder -

land, van Arnhem te zenden, of mogelijk zeker te 

brengen.’ Dit maakt dat een aantal ongesigneerde 

en ongedateerde ontwerpen voor het huis, allen in 

classicistische stijl, wel aan de Zocher worden toe-

geschreven. Toch zijn meerdere elementen op deze 

buitenplaats eerder Duits dan Nederlands te  

noemen. De inpandige oranjerie, de hetelucht -

verwarming in het huis, het eiland met de familie-

graven en de Oosterse duiventoren zijn elementen 

die men eerder bij onze oosterburen aantreft dan 

bij ons. Hierdoor is de veronderstelling dat Übbing 

toch een substantieel aandeel in de vormgeving van 

het geheel heeft gehad, aannemelijk. 

 

De Tweede Wereldoorlog en daarna  Aan 

het eind van de Tweede Wereldoorlog raakte het 

huis zwaar beschadigd. Het omvangrijke koetshuis 

met paardenstallen en inpandige tuinmanswoning 

brandden af en de duiventoren werd zwaar 

 beschadigd. Ook het bomenbestand op Landfort 

had onder de oorlogshandelingen zwaar te lijden.  

In de jaren na de oorlog bewoonden nazaten van 

Johann Albert Luyken nog altijd een deel van het 

zwaar beschadigde huis. Door uiteenlopende 

omstandigheden was de familie in 1970 genood-

zaakt om Landfort met 42 hectares aan omringende 

landerijen en bossen te verkopen aan de stichting 

Geldersch Landschap & Kasteelen. 

In opdracht van die stichting werd in 1980 een  

cascorestauratie uitgevoerd, waarbij gevels en de 

daken werden hersteld. Ook werden het park aan-

gepakt, grachten uitgebaggerd, het toen reeds 

gedempte ‘grande canal’ in de moestuin (van  

oorsprong een visvijver) opnieuw uitgegraven en de 

zichtlijnen hersteld. Omdat op dat moment nog 

onduidelijk was wat de toekomstige bestemming 

zou worden, werd het herstel van het interieur 

opgehouden. Dit vond pas plaats nadat de Stichting 

Rhyngeest met architect Bob van Beek in 1998 voor 

een luttel bedrag de restauratieplicht voor het huis 

op zich namen. Door zijn grote inspanningen voor 

het herstel en behoud van deze historische buiten-

plaats komt hem veel waardering toe. Mede dankzij 

zijn inspanningen is Landfort behouden gebleven.  

(Bron: www.erfgoedlandfort.nl) 

 

* De botanische collectie van Johann Albert Luyken 

is bewaard gebleven en op aanvraag te bezichtigen in 

het Westfälische Landesmuseum für Kunst und 

Kulturgeschichte in Münster.
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De Moorse duiventoren is al ingetekend op het ontwerp dat aannemer- 
architect Übbing in opdracht van Johann Albert Luyken in 1825 maakte.  
In een kantlijn staat als toelichting geschreven: ‘Een zierlijken agtkantigen 
toorn, tot den menageriebouw beneffens met rasterwerk’. De toren, die als 
onderkomen voor zwanen, ganzen, kippen en ander gevogelte diende, is een 
voor ons land uniek voorbeeld van een tuinverrijking in de zogenaamde 
Oosterse, Moorse of Ottomaanse stijl. Het bevat tegelijk enige gotische en 
Chinese elementen. Op een van de ontwerptekeningen zijn pagodebelletjes 
aan de dakrand te zien en is een tweede dak bedekt met een uivormig torentje 
met daarop een Turkse halve maan. Het bovenste deel van de toren lijkt te zijn 
bedoeld als uitkijktoren. Dat deed men vroeger graag op buitenplaatsen maar 
hier is het ontwerp niet geheel gevolgd en is dit element niet gerealiseerd.  
Na de Tweede Wereldoorlog werd de zwaar beschadigde duiventoren eerst 
gerestaureerd tot een toren in middeleeuwse stijl. Weer later werd het  
‘verbouwd’ tot een soort ruïneuze folly zoals op de zwart/wit foto uit 1999 te 
zien is. Na 2000 werd de toren aan de hand van oude ontwerpen en foto’s  
gerestaureerd en verkreeg het wederom zijn exotische uitstraling. 
(Zwart/wit foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort)  

land zo weinig verbonden zijn met de waarde van dit soort plekken,  
en ook niet waarderen wat hun functie is in het landschap en de  
beleving daarvan, maakt dat er in Duitsland, in Engeland en in 
Frankrijk helemaal niemand iets weet over onze historische huizen, 
terwijl we hier wel alles weten over de Duitse kastelen, door de 
National Trust bekend zijn met het Engels monumentaal bezit en 
weten ook dat Frankrijk vol staat met kastelen. Kennelijk hebben ze in 
die landen hun nationaal monumentaal bezit wel goed uitgedragen. 
Ik vraag me daarom af waarin dat verschil zit.’  
Volgens Dessing kan het gegeven dat we in Nederland zo  
weinig bewust omgaan met ons monumentaal erfgoed wellicht 
ook voor een deel verklaard worden door de bestuurlijke   
situatie op dit gebied. De zorg voor historische buitenplaatsen 
en landschappen is decentraal, dat wil zeggen per provincie 
geregeld. Dit leidt ertoe dat iedere provincie autonoom beleid 
kan maken. Is er in de ene provincie weinig aandacht voor ons 
monumentaal erfgoed en lijkt het meer het interessegebied van 
een gedeputeerde, andere provincies hebben hun zaken juist 
weer uitstekend op orde.  
Dessing: ‘Pas sinds 2012, het Jaar van de Historische Buitenplaats, 
hebben sommige provincies beleid ontwikkeld met betrekking tot dit 
onderwerp. Met de sKBL waar ik voorzitter van ben, willen we  
proberen de wereld van de Nederlandse historische buitenplaatsen die 
zo gefragmenteerd is geraakt qua gebruik, weer zichtbaar te maken. 
Dat betekent ook zichtbaar maken in hun onderlinge verbindingen. 
Uit te leggen dat bijvoorbeeld Landfort in verbinding stond met Huis 
Wisch en met s’-Heerenbergh en dat ze allemaal deel uitmaken van de 
dezelfde geschiedenis van de elites van die tijd en – dat is vooral  
bijzonder voor deze streek – hoe ze een rol speelden in het bestuurlijk 
systeem. Daarnaast wil de stichting het algemeen belang van de  
buitenplaatsen bevorderen, er is sinds de Tweede Wereldoorlog en de 
jaren daarna geen enkele instantie geweest die dat belang over -
koepelend heeft behartigd. We hebben het dan over honderdduizenden 
hectaren Nederland; het is een aanzienlijk deel van ons landbezit en 
het is vaak ook nog eens het mooiste deel van ons land!  
 
Dessing heeft een duidelijke mening over de betekenis die de 
aanwezigheid van een buitenplaats voor de omgeving kan  
hebben. Hij spreekt in dit verband over ‘voeding’. Voeding in de 
zin dat de nabijheid van een kasteel of landgoed een belangrijke 
positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van een gebied. Zo 
bekeken is Landfort, als klein eilandje in dit deel van de Achter -
hoek waar door oorlogsgeweld en andere oorzaken nog maar 
weinig historisch monumentaal bezit is overgebleven, van 
onschatbare waarde.  >
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De achter in het park gelegen gietijzeren boogbrug – in 1873 in een ijzergieterij te Isselburg vervaardigd – is ook weer gerestaureerd. 

Dessing: ‘In mijn jarenlange praktijk als kenner van de nationale 
historische landgoederen heb ik in dit verband ooit een interessante 
ervaring opgedaan. Ik was eerder een jaar lang manager van een land-
goed op de Veluwe en het viel me op hoe negatief de bewoners daar ten 
opzichte van dat landgoed stonden. Ik ben nu twee, drie jaar actief 
voor Landfort en hier merk ik juist met hoeveel waardering de mensen 
uit Megchelen en Gendringen nog over de familie Luyken spreken,  
terwijl die familie al vijftig jaar hier weg is. In deze regio waar de 
agrarische sector zich toch ook eens zou moeten afvragen hoe ze met 
het landschap omgaan, hebben we nog een heel mooi stukje gebied 
met een uitzonderlijk rijk landschappelijk park dat door Jan David 
Zocher jr. is ontworpen. Naarmate we meer “afpellen” van het ont-
werp van Zocher en het weer meer zichtbaar maken, raak ik steeds 
meer onder de indruk van de zeggingskracht van zijn ontwerp. Nu het 
achterstallig onderhoud wordt aangepakt, komt ineens de wissel-
werking tussen de waterpartijen en het landschap weer tevoorschijn 
en raak je verbluft over alles wat er nog bewaard is gebleven. Het is 
daarbij lastig dat we ons direct op de grens bevinden, want direct aan 
de Duitse kant liggen storende bedrijfsgebouwen, pal op de zichtas  
richting Anholt. Maar dat is helaas niet anders.  
 
Ten slotte wil Dessing nog graag kwijt dat het de ambitie van de 
stichting Erfgoed Landfort is meer over de geschiedenis van de 
buitenplaats vóór de periode Luyken aan het licht te brengen:  

‘Landfort wordt al in 1434 in een archiefstuk vermeld, maar over de 
periode van 1434 tot de komst van Johann Albert Luyken in 1823, 
weten we maar heel weinig. Er is domweg geen onderzoek naar 
gedaan. De totale geschiedenis van Huis Landfort omvat zeshonderd 
jaar en de periode Luyken – met alle respect, want ze hebben het  
uitstekend bewoond, verfraaid en in stand gehouden – maakt daar 
maar 147 jaar deel van uit. Het wordt de komende jaren vooral de  
uitdaging om vanuit de stichting, en ik denk dat ik dat niet meer zal 
meemaken, die voorgaande vierhonderd jaren aan de geschiedenis 
van Huis Landfort toe te voegen.  
Bij dit alles zijn we er ons zeer van bewust dat de stichting ook maar 
een hoofdstuk in het bestaan van Huis Landfort zal zijn, na ons komen 
er ongetwijfeld weer partijen die zich zullen inspannen om het goed 
door te geven aan volgende generaties.     < 
 
Stichting Erfgoed Landfort roept enthousiaste mensen met affiniteit   
voor het monumentaal erfgoed zich te melden als vrijwilliger om de  
stichting op allerlei gebied te ondersteunen. Vooral personen met een 
botanische achtergrond of belangstelling op het gebied van planten en 
bomen zijn van harte welkom. (www.erfgoedlandfort.nl) 
 
De archieven Familie Luyken op Landfort te Megchelen ( SARA 0742) en 
Stichting Rhijngeest als eigenaar van Huize Landfort te Megchelen  
(SARA 0966) zijn respectievelijk in 2016 en 2013 ondergebracht bij het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De inventarissen van genoemde 
archieven en foto’s van Landfort zijn in te zien op www.ecal.nu. 

Het wonder van Huis Landfort


