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stichting Erfgoed Landfort (sEL) 
 

 
 

1. Algemeen 
 
Het jaar 2021 werd vooral benut voor de voortgaande restauratie en renovatie van Huis 
Landfort. Zowel het park als het landhuis, het koetshuis en de moestuin kregen verder vorm. 
Het koetshuis kwam dit jaar gereed en is in gebruik genomen. Daarmee kwam eind 2021 ook 
een einde van het gebruik van de villa De Keppeltjesberg die in 2022 werd verkocht.  
 
Corona speelde in vele gebeurtenissen een rol. Toch bleven de effecten voor ons project min 
of meer hanteerbaar. Er waren weinig fysieke ontmoetingen en onder de medewerkers van 
de betrokken bouwbedrijven en adviseurs was het aantal coronazieken relatief gezien niet 
buiten proporties.  
 
De samenwerking met alle betrokken (tuin-)architecten alsmede de hoofdaannemer Hoffman 
en grondverzetbedrijf Hofmeijer verliep goed. Noemenswaardige incidenten deden zich niet 
voor.  
 
 
 

2. De bouw en restauratie van koetshuis, landhuis, park en moestuin 
 
Het jaar 2021 werd benut voor voortgaande bouw en restauratie van alle objecten. Hierna 
volgt puntsgewijs een opsomming van gebeurtenissen en feiten van de diverse onderdelen 
van de grootscheepse restauratie van deze historische buitenplaats.  
 



Koetshuis: 
- Een eerste oplevering van het koetshuis vond in april 2021 plaats. 
- Eind april 2021 werd het stichtingskantoor door de medewerkers in gebruik genomen 
- De omvangrijke bestrating rond het pand werd medio 2021 afgerond. 
- De monumentale staldeuren zijn in mei 2021 geplaatst 
- De buitenverlichting is in mei/juni 2021 aangebracht 
- De naast het koetshuis gelegen parkeerterrein  was in juli 2021 gereed en werd in 

september beplant en van verlichting voorzien.  
- Gedeeltelijke plaatsing van de houten hekwerk vond in het najaar van 2021 plaats. 
- De bliksembeveiliging is geïnstalleerd in de maand september 2021 

 

 
 
Moestuin/tuinmuur: 

- In het voorjaar 2021 is de gehele moestuin voorzien van hekwerk met wildroosters.  
- Het gehele hekwerk is voorzien van haagbeuk en meidoorn door vrijwilligers uit 

Megchelen.  
- Het door de Stichting Martens van Sevenhoven gedoneerde bankje is op de zichtberg 

in de boomgaard geplaats.  
- Spalieren zijn aan het koetshuis en de tuinmuur bevestigd. 
- Er is een brug geplaatst over de sloot bij de boomgaard. Daarvoor was een sloot 

uitgegraven.   
- De hele moestuin is in cortenstaal gezet.  
- Grondwerk is uitgevoerd voor alle paden, bloem/plantperken, zichtberg en de 

boomgaard. 
- Alle paden zijn voorzien van Netterdens Padvast.  
- Het beregeningssysteem is aangelegd 
- De muurkas aan de leifruitmuur is geplaatst 
- Voorts zijn koude bakken gemetseld en is een vistrap aangelegd bij de visvijver. 
- De oevers van de monumentale visvijver zijn schoongemaakt en afgedekt tegen 

onkruidgroei 
- Door Smederij Vredenberg uit Zutphen is een perenberceau geplaatst 
- De boomgaard is beplant met een collectie historische fruitrassen.  



  
 
Het Landhuis 

- Over het gehele landhuis zijn de gerenoveerde en nieuw vervaardigde persiennes 
teruggeplaatst 

- Alle 60 vensters zijn voorzien van houten inklapbare dubbele binnenluiken 
- Vele radiotoren zijn voorzien van authentieke ombouw 
- Een restant fries dat op zolder is aangetroffen is gekopieerd en in de tuinkamer 

opnieuw herplaatst. De meeste vertrekken zijn voorzien van begin 20ste-eeuwse 
stucco ornamenten uit atelier Paans te Heerhugowaard.  

- Het gehele pand is van binnen en buiten geschilderd en al het buitenstuc is 
gerestaureerd.  

- Alle elektra is herzien en voorzien van alle technische installaties (brand- en 
inbraakbeveiliging, bekabeling, intercoms, luchtbehandeling, etc.) 

- De zolder is volledig geïsoleerd en van nieuwe vloeren voorzien. De schoorstenen 
zijn omkleed met stucwerk. Voorts is hier een depotruimte voor de collectie gemaakt 
en is een dienstbodekamer gecreëerd.  

- Op de beletage zijn marmeren en natuurstenenvloeren ingebracht. Granito is 
verwijderd.  

- In vele ruimtes zijn houten vloeren gelegd van houtzagerij Twickel uit Ambt Delden.  
- De toren is gerestaureerd, het torenklokuurwerk is gereviseerd en herplaatst.  
- In zowel de serviezenkamer, de keuken als het appartement zijn op maat gemaakte 

kasten en keukenstukken ingebracht. 
- De bibliotheek is op maat gemaakt alsmede een porseleinkamer voor het 

Loosdrechtservies.  
- De kelder is verdiept en voorzien van een auditorium 
- De kas is gerestaureerd en de schuren zijn voorzien YDQ�ZF¶V�YRRU�SDUNEH]RHNHUV� 



 
 
Het park (Het Kleine Erf) en de Omloop 

- Alle paden zijn voorzien van Netterdens padvast en afgezet met cortenstaal.  
- Het hele park en een deel van de omloop is in de beregening gelegd. 
- Er zijn vijf bloemperken aangelegd. Twee daarvan worden afgezoomd met 19de-

eeuws hekwerk.  
- De oevers van de slingergracht zijn afgevlakt.  
- Op grote delen is gras ingezaaid.  
- Dankzij een schenkinJ�YDQ�KHW�3ULQV�%HUQKDUGFXOWXXUIRQGV�]LMQ�YRRU�¼��������- 

stinzenplanten aangeschaft en geplant.  
- In de omloop zijn rododendrons geplant en is al het overtollig zand verwerkt en 

afgevoerd. Het terrein is ingezaaid.  
 
Overig Groen; De Nationale Bomenstichting 
De volgende bomen op Huis Landfort zijn inmiddels opgenomen in het Nationale 
Bomenregister:  

a. Een grote zomereik 
b. Twee zuiltaxussen  
c. Een groep grote Hollandse linden aan de zuidzijde  
d. Vier moerascipressen 
e. Vier lindes langs de oprijlaan (GLK) 
f. Een linde  
g. Een plataan 
h. Een tulpenboom  
i. Een varenbladige beuk. 

 
3. Stichting / Bestuur / Medewerkers / Vrijwilligers / Publiciteit  

 
Bestuur 
Er hebben in 2021 vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden in februari, mei, augustus en 
november. Zorg en tijd is besteed aan het uitbreiden van het bestaande bestuur met 
aanvullende expertise. Per 1 januari 2022 is het bestuur uitgebreid met drie leden: Eva Maria 
de Boer, Mark Boumans en Nico Wissing. Zij voegen ervaring en netwerken toe o.a. op het 
gebied van openbaar bestuur, personele zaken en tuin- en landschapsarchitectuur. 
 
Tussen voorzitter Ger Vijfvinkel en directeur René Dessing is vrijwel wekelijks contact 
geweest. Verder werd het bestuur geïnformeerd met berichten en andere updates. Ook met 
de secretaris is geregeld overleg geweest over digitale zaken van stichting Erfgoed Landfort.   
 



Directie, medewerkers en stagiaires 
In 2021 waren voor stichting Erfgoed Landfort een directeur (fulltime), een directie-assistente 
(vier dagen per week), een communicatie-medewerker (2 dagen per week), een tuinbaas 
(fulltime), een schoonmaakster (2 dagen per week) en een vrijwilligerscoördinator (drie 
dagen per week) werkzaam. Daarnaast wordt de stichting ondersteund door een freelance 
collectiebeheerder (twee dagen per week).  
 
Per 1 januari 2021 is de vrijwilligerscoördinator Tim Overbeek gestart. Hij werkt drie dagen 
per week voor de stichting en begeleidt/coördineert alle zaken die de groeiende groep 
vrijwilligers aangaan. Per 1 oktober is Carolien de Boer voor twee dagen per week in dienst 
getreden. Zij verricht werkzaamheden als communicatiemedewerker. Een van haar taken is 
het herzien van de bestaande website. Voor het herzien van de website verleende de 
provincie Gelderland de stichting een subsidie van ¼��������-. Voorts is zij verantwoordelijk 
voor perscontacten, het schrijven van persberichten en artikelen.  
 
Medio 2021 nam Pim Alofs afscheid van de stichting na ruim een jaar hier te hebben 
gewerkt. Hij kwam als stagiaire van de Universiteit van Nijmegen (kunstgeschiedenis) en 
heeft voor de stichting veel onderzoek gedaan naar de collectievorming historisch moestuin 
en bouwkundige geschiedenis.  
 
Van de zijde van de Reinwardt Academie (een Nederlandse hogeschool waar een opleiding 
op het gebied van cultureel erfgoed gegeven wordt) werkte Hilde van Hienen vijf maanden 
voor onze stichting. Zij heeft een groot deel van de kunst- en voorwerpen collectie door 
middel van het Adlib-programma geïnventariseerd en ontsloten. Wim Dröge, 
collectiebeheerder van stichting Erfgoed Landfort, begeleidde de stagiaire.  
 
Alhoewel de coronaomstandigheden weinig ruimte tot feestelijkheden gaven, werd in het 
najaar van 2021 een feestelijk etentje georganiseerd voor alle medewerkers.  
 
 
Vrijwilligers 
Met gebruikmaking van onze sociale media, digitale nieuwsbrieven, mond-op-mondverhalen, 
HQ�GDQN]LM�KHW�RSKDQJHQ�YDQ�HHQ�VSDQGRHN�³9ULMZLOOLJHUV�JH]RFKW´�JURHLGH�KHW�WHDP�YDQ�
vrijwilligers met dertig personen in 2021. Zij verrichten werkzaamheden in het park en de 
moestuin. Ook is een begin gemaakt met het trainen van de groep van circa 20 vrijwillige 
rondleiders. Wel speelde corona ons hier parten, daar de geplande kennisavonden alle 
moesten worden verplaatst naar 2022. Voor deze kennisavonden ontving sEL een subsidie 
YDQ�KHW�&R|SHUDWLHIRQGV�5DEREDQN�*UDDIVFKDS�YDQ�¼�������-.  
 

  



 
'DQN]LM�HHQ�VXEVLGLH�YDQ�¼�������- door Stichting Landschapsbeheer Gelderland kon via een 
live stream in april 2021 een zeer goed bekeken informatieve lezing worden gehouden, die 
mede als doel had om nieuwe vrijwilligers te werven. Meer dan duizend personen hebben 
deze uitzending vanuit het nieuwgebouwde koetshuis gevolgd.  
 
Als vergoeding ontvangen alle vrijwilligers op hun verjaardag HHQ�FDGHDXERQ�YDQ�¼����- en is 
er rond kerstmis 2021 een kerststol met enige flessen wijn als dank overhandigd. Gedurende 
heel 2021 zijn geen vrijwilligers opgehouden voor de stichting te werken. 
 
PR, zichtbaarheid en communicatie (sociale media) 

- De stichting heeft in een wijde omtrek van Huis Landfort bewegwijzeringsborden met 
Huis Landfort laten plaatsen.  

- Elf auteurs deden onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis, bouwgeschiedenis en 
de totstandkoming van het park op Huis Landfort t.b.v. een publicatie die in 2023 zal 
verschijnen.  

- Er zijn drie digitale nieuwsbrieven geschreven door  Pim Alofs (deels als vrijwilliger) 
- Huis Landfort figureert in een promo met toeristische mogelijkheden van de 

gemeente Oude-IJsselstreek.  
- René Dessing verzorgde meerdere lezingen (al dan niet online) over de voortgang 

van dit project. 
- De facebook pagina van de stichting vertoont nog steeds een groeiend aantal 

volgers. Rond december 2021 volgende ruim 2000 mensen de berichten van Huis 
Landfort. Dit hield een groei in van ruim 650 volgers 

 
Een greep uit de vele artikelen in tijdschriften en kranten:  
01.01.2021 St. Vrienden Martinuskerk Megchelen: vernoemen van een donatie vloertegels 
01.05.2021 Regio 8 online: Bomenactie 
01.05.2021 Gelderlander: Bomenactie 
01.05.2021 Monumentaal: Bomenactie 
12.01.2021 Tuin en Landschap: Bomenactie 
23.01.2021 Radioprogramma Ridders van Gelre Omroep Gelderland: gesprek René Dessing 
04.02.2021 De Gelderlander: Foto Huis Landfort in de sneeuw 
06.03.2021 Telegraaf: Speelplaats voor de rijken 
07.04.2021 Oude IJsselstreek Vizier: Planten haagbeuken moestuin 
05.05.2021 Oude IJsselstreek Vizier: Buitenplaats in oude glorie hersteld 
17.06.2021 Trouw: interview René Dessing over Huis Landfort 
28.06.2021 Nieuwsbrief Monumentenwacht: Huis Landfort 
11.08.2021 Bocholter Volksblatt interview René Dessing 
26.10.2021 Gelderlander (gedrukt en digitaal) Keukenhof van de Achterhoek 
 



 
 

4. Overleg, bijeenkomsten en ontvangsten 
 

Door de heersende coronasituatie in het jaar 2021 was het veelal niet mogelijk om in 
persoon gasten te ontvangen. Desondanks zijn verschillende officials en personen die van 
belang zijn voor sEL ontvangen. Zo brachten ieder afzonderlijk de burgemeesters van 
Doetinchem, Oude IJsselstreek, Winterswijk en IJsselstein een bezoek aan Huis Landfort. 
Ook de burgemeester uit het naburige Isselburg werd ontvangen. Voorts bracht  
gedeputeerde Cultuur van de provincie Gelderland Peter Drenth Huis Landfort een 
werkbezoek. Geslaagd was een openlucht bijeenkomst van circa 75 bewoners uit Anholt en 
Isselburg (allen lid van de Heimatverein) die een voordracht beluisterden door directeur 
René Dessing over het project Huis Landfort.  
 
Driemaal zijn tijdens de grote restauratie van Huis Landfort in 2021 digitale besprekingen 
geweest met toezichthoudende overheden (Rijk, Provincie en Gemeente).  
 
Vier keer is overleg geweest met wethouders en ambtenaren van de gemeente Oude 
IJsselstreek rond het project Huis Landfort. Veel van dit overleg spitste zich toe op de 
realisatie van een verbeterde parkeerfaciliteit aan het begin van het bospark van Huis 
Landfort.  
 
 
 

5. Financiën 
 
In 2021 werd de laatste van een vijftal grote schenkingen ontvangen van de oprichters van 
sEL. Voorts werden de exploitatielasten gedekt door een grote schenking van een 
particuliere stichting, die voornemens is sEL voor langere tijd te ondersteunen. Daarnaast 
werden belangrijke bedragen ontvangen aan subsidies voor de renovatie en restauratie, 
alsmede andere schenkingen en opbrengsten uit crowdfunding acties.  



 
De in 2020 gestarte crowdfunding voor het verwerven van jonge, klimaatbestendige bomen 
YRRU�+XLV�/DQGIRUW�OHYHUGH�LQ������XLWHLQGHOLMN�UXLP�¼��������- op. De bomen zijn in 2021 
geselecteerd en aangekocht bij Johann Bruns in Bad Zwischenahn en in het voorjaar van dat 
jaar op Het Kleine Erf en in de zogenaamde Omloop van Huis Landfort geplant. De stichting 
werd hierbij geadviseerd door de tuin- en landschapsontwerper Nico Wissing. 
 
Na deze succesvolle crowdfunding lanceerde de stichting in november 2021 een nieuwe 
actie. Ditmaal werd financiële ondersteuning gevraagd voor een te herbouwen tuinprieel in 
op Het Kleine Erf van de stichting. Deze actie ging in 2021 succesvol van start en liep door 
tot diep in 2022. Bijzonder was de schenking in 2021 door TBI Holding voor dit te herstellen 
prieel van ¼�������,-. (LQG�GHFHPEHU�ZDV�����YDQ�GH�JHUDDPGH�¼��������- bouwkosten 
door crowdfunding ontvangen.  
 
Door toedoen van de Gemeente Oude IJsselstreek  werd met succes een beroep gedaan op 
de Rijkssuppletieregeling Explosieven. Uit die regeling werd sEL het bedrag van ¼�������,- 
toegekend vanwege het bagger van de slingergracht van Huis Landfort.  
 
Een kleine actie rond de verwerving van een plantentheater (een soort expositietafel waarop 
HHQ�SODQWHQFROOHFWLH�XLWJHVWDOG�NDQ�ZRUGHQ��OHYHUGH�UXLP�¼�������- en kon in 2021 worden 
aangeschaft. Dit theater is bedoeld als toonplek van een aan te leggen collectie aurikels.  
 
De werkzaamheden en uitgaven met betrekking tot de restauratie en renovatie zullen in 2022 
zijn afgerond. Daarna zal sEL diverse activiteiten ontplooien passend bij het karakter van de 
buitenplaats, om de jaarlijkse exploitatielasten zoveel mogelijk te dekken. Dit betreft onder 
meer: het uitvoeren van rondleidingen, het organiseren van besloten partijen (recepties, 
vergaderingen, lunches en/of diners), bijeenkomsten en seminars, de organisatie 
studiebijeenkomsten en alles wat passend is voor de historische buitenplaats Huis Landfort.  
 
Voor het restant ± en voor de benodigde aflossing van leningen die zijn aangegaan voor de 
renovatie en restauratie - wordt gerekend op schenkingen van organisaties en personen die 
buitenplaats Landfort een warm hart toedragen.  
 

6. Collectie; schenkingen en bruiklenen 
 
Gedurende het hele jaar hebben particulieren, stichtingen en organisaties objecten, 
kunstvoorwerpen, planten en documenten aan de stichting aangeboden. Een klein deel werd 
in dank aanvaard. Dit betreffen meestal meubilaire goederen (kasten, eettafel, kisten, etc.).  
 
Een bijzonder bruikleen betreft een zogenaamd badtoestel van de stichting Twickel uit Ambt 
Delden. Dit 19de-eeuwse bijzondere bad lag in delen in hun opslag en werd door het 
collectiedirecteur Rob Bloemendal op langdurige bruikleenbasis aan stichting Erfgoed 
Landfort uitgeleend. Voor de restauratie van dit badtoestel verleenden de stichtingen 
Bonhomme Tielens, Martens van Sevenhoven en het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Gelderland een subsidie. Deze restauratie is uitgevoerd door Michiel Langeveld 
Metaalrestauratie en Lennard Cnossen meubelrestaurator.   



 

 
 
In het jaar 2021 breidde de collectie van sEL zich ook langzaam uit met verschillende 
bijzondere kunstaankopen en/of opdrachten. Zo vervaardigde schrijnwerkersatelier Tack uit 
het Vlaamse Ename een coulissetafel en 13 stoelen ten behoeve van gebruik in de Zaal van 
het landhuis. In 2021 werd mede dankzij schenkingen van het Bonhomme Tielens fonds, het 
Martens van Sevenhovenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds de restauratie van de 
Hernhutter tegelkachel mogelijk. Deze tegelkachel werd rond 1830 in Slot Zeist 
geproduceerd door de enige Nederlandse tegelkachelbouwer E.C. Martin en gerestaureerd 
door de enige Nederlandse tegelkachelrestaurator Hilde Dekker.  
 
 
 
 
Huis Landfort, 23 mei 2022.  
 
 
 
 
 
 
 














