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De eeuwenoude buitenplaats Huis Landfort in Megchelen is de afgelopen jaren

uitgebreid gerestaureerd. Dit gebeurde op initiatief van de stichting Erfgoed Landfort.

Het moment is nu gekomen dat de werkzaamheden zo goed als afgerond zijn. Het

resultaat is een sfeervol en indrukwekkend landgoed, toegankelijk voor iedereen en een

prachtige plek om het leven in ‘heden en verleden’ te ontdekken.

Tekst: Walter Hobelman Foto: Roel Kleinpenning

Onder leiding van René Dessing, kunsthistoricus en directeur van stichting Erfgoed

Landfort, hebben vaklieden het huis gerestaureerd, het park volledig gerenoveerd, het

koetshuis herbouwd en de verdwenen moestuin weer aangelegd. Er zijn veel

stinzenplanten geplant en dankzij een succesvolle crowdfunding hebben talloze

prachtige en rijk bloeiende bomen een plekje in het park gekregen.

Jaartje proefdraaien 

René Dessing, die met zijn partner Wim Dröge sinds februari 2022 een appartement in

het landhuis bewoont, weet veel te vertellen over de historie van landgoederen en

buitenplaatsen in het algemeen en zeker ook over Huis Landfort. “Volgend jaar is het

precies tweehonderd jaar geleden dat Huis Landfort haar huidige aanzien kreeg”, vertelt

de kunsthistoricus. “Dat is een mooi moment voor een soort officiële opening. Maar ook

dit jaar kunnen bezoekers – tegen een vergoeding – het park al bezoeken en kunnen

groepen op aanvraag een kijkje nemen in het landhuis. Onze rondleiders doen zo meer

ervaring op en telkens kijken wij per groep hoe een en ander verloopt, zodat wij in de

toekomst op de best denkbare wijze gastvrijheid kunnen bieden.”

Uniek inkijkje 

Voor veel inwoners uit de directe omgeving is het landgoed bekend terrein. Maar een

kijkje in het landhuis zelf was tot op heden niet mogelijk. Het is bijzonder dat daarin nu

verandering komt, hoewel Dessing benadrukt dat slechts een aantal kamers op de

begane grond te bezichtigen zijn. De vertrekken zijn stuk voor stuk gerestaureerd en

stijlvol ingericht. Stoffering, meubilair, vloerkleden, kroonluchters, serviezen, schilderijen

en kunstvoorwerpen, alles past bij elkaar en bij alles heeft Dessing een interessant

verhaal. Zo is er de papegaaienkamer waar 25  verschillende veelkleurige  porseleinen

papegaaien op een sokkel aan de muur zijn bevestigd. Het rotanmeubilair in die kamer is

gemaakt door dezelfde fabrikant die ook het meubilair voor de Titanic heeft gemaakt.

Ook de serviezenkamer maakt indruk. Daar staan een viertal verschillende serviezen te

pronken, waaronder een Wedgwood servies van eind 19e, begin 20e eeuw. “Je zit hier

middenin de geschiedenis. We beperken ons hier vooral tot het tijdsbeeld van 1750 tot
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ongeveer 1850, zeg maar de gloriejaren van Huis Landfort, maar er zijn natuurlijk

uitzonderingen.”

In een van de badkamers is een bijzonder bad ingebracht. Dit 19e-eeuwse badmeubel

verkreeg de stichting in langdurige bruikleen van stichting Twickel uit Ambt Delden. “Wij

zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. Het in Engeland gemaakte bad dateert uit 1887 en is

voorzien van maar liefst acht kranen”, vertelt Dessing.

“Wat ik vooral wil, is dat er vanuit Huis Landfort verbindingen gemaakt worden met

andere buitenplaatsen en landgoederen in Nederland. Er zijn in ons land 1.200 kastelen

en vele honderden historische buitenplaatsen en landgoederen. Voorwerpen en objecten

die je hier ziet, zijn niet per se gerelateerd aan Huis Landfort, maar zijn afkomstig uit

andere plaatsen. Ik hoop dat mensen zich daardoor meer gaan verdiepen in de

historische waarde van deze plaatsen.”

“De ervaring leert dat een particulier bewoonde buitenplaats een uitstekende manier is

om deze monumentale plekken te behouden. Samen met een inmiddels groeiende groep

vrijwilligers krijgen het huis, het park en de moestuin nu voortdurend zorg en aandacht.

Door de tijd zal het park en de moestuin aan sfeer winnen, wanneer de vele geplante

bomen en heesters volgroeid zijn.”

Buitenplaats Huis Landfort is in oude luister herstelt. “Een prachtige plek om het leven in heden en

verleden te ontdekken.”



De Achterhoekse Courant is een initiatief van Patrick Verheij, commercieel directeur van
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Oplage: 140.300 exemplaren. 

De historie van Huis Landfort 
Huis Landfort kent een geschiedenis die teruggaat tot de vijftiende eeuw. De huidige

buitenplaats (huis en park) is ontstaan aan het begin van de negentiende eeuw. Landfort
is een zogenaamde complex historische buitenplaats, waarbij een monumentaal huis, met
bijgebouwen een geheel vormt met het omliggende park, bos of de tuin.

De huidige verschijningsvorm van Huis Landfort is het resultaat van een metamorfose die

de buitenplaats onderging in de jaren 1823-1827. De Amsterdamse medicus en botanicus
Johann Albert Luyken (1785-1867) kocht de oude buitenplaats.

De buitenplaats werd in 1945 tijdens gevechten tussen Duitse en geallieerde troepen
ernstig beschadigd. Het koetshuis op Landfort werd zo zwaar beschadigd dat het na de

oorlog werd afgebroken. Het Landhuis raakte ook zwaar beschadigd door granaten en
kogels. De familie Luyken bleef in een min of meer bewoonbaar deel wonen.

In 2017 kwam de buitenplaats in handen van stichting Erfgoed Landfort. Deze particuliere
stichting zet zich in om Landfort te herstellen naar de situatie zoals die aan het begin van

de negentiende eeuw door Johann Albert Luyken werd gecreëerd.
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