
Stichting Erfgoed Landfort is sinds 2017 
eigenaar van het centrale deel van de 
omvangrijke buitenplaats die vijftig hec-
tare omvat. Het grootste gedeelte (44 
hectare) is in beheer bij het Geldersch 
Landschap & Kasteelen (GLK). In 1970 
nam GLK het bezit van Landfort over 
van de familie Luyken. De mogelijkheid 
om Huis Landfort weer in ere te herstellen 
komt van een vermogend echtpaar dat 
bij leven een deel van hun welstand wil 
besteden aan maatschappelijke, sociale 
en culturele doelen. Zij kwamen in con-
tact met kunsthistoricus René Dessing, 
directeur van stichting Erfgoed Land-
fort (sEL) en voorzitter van de stichting 
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Kastelen, historische Buitenplaatsen & 
Landgoederen. Dessing ging voor hen 
op zoek en raakte gecharmeerd van 
de buitenplaats in Megchelen. “Huis 
Landfort bevat unieke kenmerken. Het 
monumentale huis is bijzonder met de 
uitwaaierende vleugels en de bijge-
bouwen en het fraaie landschappelijke 
park vormt een prachtig geheel. Ook de 
ligging langs de Oude IJssel dicht bij de 
Duitse grens biedt kansen als het gaat 
om het leggen van verbindingen en de 
aantrekkingskracht.”

Waardevol erfgoed behouden
Naast het monumentale huis omvat 
de buitenplaats een slingergracht, een 
landschappelijk park, duiventoren en 

DE NAAM LANDFORT IN MEGCHELEN IS AL SINDS 1434 BEKEND. 
DEZE HISTORISCHE BUITENPLAATS GAAT WEER EEN GLANSRIJKE 
TOEKOMST TEGEMOET. STICHTING ERFGOED LANDFORT BLAAST 
MET EEN DUURZAME MISSIE DE BUITENPLAATS NIEUW LEVEN 
IN. DE GROOTSCHEEPSE RENOVATIE IS BIJNA KLAAR EN IN 2022 
WORDT DE BUITENPLAATS TOEGANKELIJK VOOR BEZOEKERS. 
ALLES IS GERICHT OP HET BEHOUDEN VAN HISTORISCHE DIMENSIES, 
HET HERSTELLEN VAN NATUUR, VERDUURZAMING MET LAAG-
DREMPELIGE ONTWIKKELING EN DE VERBINDING ZOEKEN MET 
ONDERNEMERS EN OMGEVING. EIGENTIJDS, MET CULTUUR-
HISTORISCHE WAARDEN.

Buitenplaats Huis Landfort in Megchelen:  

ontmoetingsplaats van. “Samen met vier 
architecten zijn plannen gemaakt voor 
het herstel van het park, de moestuin, 
het koetshuis en het landhuis. Dit 
erfgoed staat bol van geschiedenis te 
midden van prachtige natuur. Er is veel 
vakkennis nodig om deze bijzondere en 
mooie plek te renoveren. Ik ben dan ook 
ontzettend trots en dankbaar voor de 
prettige samenwerking met en kennis 
van vele partijen. Zo verricht Hofmeijer 
uit Voorst grond- en baggerwerkzaam-
heden en de reconstructie van de moes- 
en parktuin en werken we met diverse 
regionale bedrijven voor ambachtelijke 
restauratie. Verder is Bouwbedrijf 
Hoff man uit Beltrum een gewaardeerde 
en kundige partner bij dit omvangrijke 
renovatieproces.”

Ambitieus parkontwerp
Bij de renovatie van het park wordt 
voortgeborduurd op de erfenis van de 
familie Luyken die in 1823 eigenaar werd 
van Huis Landfort. Het park was destijds 
ontworpen door Jan David Zocher junior 
en wordt weer teruggebracht. Dessing: 
“Er is een oranjerie en een kas langs 
de leifruitmuur, een 90 meter lange 
bakstenen muur waarlangs fruitbomen 
worden geleid. Ook zijn een moestuin 
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monumentale bruggen. Doordat in 1945 
op deze plek de Canadezen de Duitsers 
terugdrongen naar hun eigen land, is er 
veel beschadigd. Kenmerkend voor een 
historische buitenplaats is dat gebouwen 
en park ontworpen zijn als een samen-
hangend geheel. “Daarom is alles bij de 
restauratie gericht op een duurzame 
leefomgeving, waarin de balans tussen 
mens en natuur in evenwicht is en waarbij 
bezoekers te gast zijn in het landschap”, 
vertelt René Dessing. “Wij vinden het 
belangrijk dit historisch waardevol 
erfgoed te behouden voor de streek.” 
Met een brede participatie van vrijwilli-
gers, bedrijven, donateurs, de overheid 
en fondsen maakt stichting Erfgoed 
Landfort er een duurzame, laagdrempelige 

Ook kunnen bezoekers  vele kunst-
voorwerpen, een prachtige stoff ering 
en stucwerken en zelfs een speciale 
porseleinkamer bekijken. We willen 
geïnteresseerden uitleggen waar het op 
buitenplaatsen om gaat. Daarom komt 
er ook een nationaal centrum voor de 
Nederlandse buitenplaatsencultuur. 
Op de benedenverdieping van het 
landhuis is de grote zaal beschikbaar 
voor representatieve bijeenkomsten 
van maximaal 24 personen.” Ook het 
koetshuis is herbouwd en grenst aan de 
18e-eeuwse visvijver. In het koetshuis is 
het kantoor van de stichting gevestigd. 
Daarin bevindt zich ook een ontvang-
struimte voor maximaal 120 mensen. 

Verbinden
Deze mooie historische buitenplaats op 
een puntje van de Achterhoek wil Dessing 
ook graag delen met ondernemers. 
“Huis Landfort biedt representatieve 
ontvangstmogelijkheden voor zakelijke 
bijeenkomsten. Na de renovatie willen 
wij Huis Landfort ook tot een plek 
maken voor ondernemers uit de regio 
of daarbuiten. Door zich te binden aan 
Huis Landfort op basis van deze mooie 
culturele en landschappelijke omgeving 
kan een wederzijdse samenwerking 
ontstaan die voor zowel ondernemers 
als onze stichting vruchtbaar kan zijn.”  

Huis Landfort
zoekt ondernemers
Bent u als ondernemer geïnteresseerd 
om met stichting Erfgoed Landfort een 
participatie aan te gaan? René Dessing 
gaat graag met u het gesprek aan over 
de mogelijkheden om uw betrokkenheid 
vorm te geven. 

www.erfgoedlandfort.nl
rdessing@erfgoedlandfort.nl

en bloembollentuin aangelegd met een 
grote hoeveelheid stinsenplanten. De 
zichtberg en wandelpaden zijn met Net-
terdens padvast bekleed en vorig jaar 
hebben we bijzondere bomen kunnen 
plaatsen via crowdfunding. Elke boom 
heeft zijn eigen verhaal.”

Behoud van cultuurhistorie
Huis Landfort is een plek waar straks 
bezoekers kunnen komen, maar die 
bezoeken dan wel een bewoond huis. 
Dat maakt een bezoek aan het landhuis, 
dat in stijl wordt ingericht, anders. “Er 
komt een bibliotheek met boeken over 
kastelen en historische buitenplaatsen. 

Wisselwerking 
tussen natuur, 
historie en mensen


