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Juryoordeel

Huis Landfort met rechts de Duiventoren en het herbouwde koetshuisDe Nederlandse historische buiten-
plaatscultuur onderscheidde zich 
door een harmonieus samenspel 
tussen architectuur en landschaps-
ontwerp. Huis Landfort is daar 
een sprekend voorbeeld van.  
De historische buitenplaats in 
Megchelen (Achterhoek) stamt al 
uit de late Middeleeuwen, maar 
kreeg rond 1827 zijn huidige 
vorm. Stichting Erfgoed Landfort, 
eigenaar van de buitenplaats, 
heeft het landhuis en het omrin-
gende groen consciëntieus geres-
taureerd naar de situatie van die 
tijd. De betekenis van die restau-
ratie overstijgt de buitenplaats 
zelf. 
 Het tegen de Duitse grens aan 
gelegen Huis Landfort had zwaar 
te lijden van de Tweede Wereld-
oorlog. Nadien eisten leegstand, 
kraak en tekortschietend beheer 
hun tol. Contact met kunst-
historicus René Dessing zette  
een vermogend echtpaar in 2016 
op het spoor van dit gehavende 
erfgoed. Dit echtpaar kocht het 

aan en schonk het vervolgens aan 
de stichting Erfgoed Landfort. 
Dessing, die zich al jaren hard-
maakt voor de instandhouding 
van historische buitenplaatsen, 
zette zelf de schouders onder  
de aanpak van de restauratie  
van Huis Landfort. 
 Vier gespecialiseerde ontwerp-
bureaus werkten samen met de 
opdrachtgever aan de duurzame 
restauratie van het aangekochte 
landhuis en het bijna zes hectare 
grote buitengebied dat de nieuwe 
eigenaar in erfpacht kreeg – 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen behield het beheer 
over de resterende 44 hectare. 
Historische interieurs zijn terug-
gebracht en het parkgebied is 
hersteld naar het oorspronkelijke 
ontwerp van Johan David Zocher 
junior. Verloren gegane elementen 
zijn herbouwd. Dat geldt bijvoor-
beeld voor het ensemble van 
koetshuis, moestuin met leifruit-
wand en boomgaard. 
 Aan de restauratie koppelde  

de opdrachtgever de ambitie om 
bredere bekendheid te geven  
aan het gedachtegoed achter de 
historische buitenplaatsen en  
de actuele relevantie daarvan.  
De openstelling van het landhuis 
en park dient daartoe, net als de 
fondsenwervingen, waar veel 
particulieren op reageerden. 
Maar de bedoeling is ook om de 
verbinding te leggen met de ruim 
550 andere rijksmonumentale 
buitenplaatsen. Die samenwerking 
krijgt gestalte in de beoogde start 
van een Nationaal Centrum voor 
de Nederlandse Buitenplaats-
cultuur. Huis Landfort zal daarvan 
de thuisbasis zijn.

Het is niet zomaar maatschappelijk verantwoord handelen, ook niet voor de vermogenden onder ons: 

een buitenplaats aankopen en vervolgens ter restauratie schenken aan een daartoe opgerichte stichting. 

Die stichting heeft de restauratie met buitengewoon veel energie, precisie en historische kennis uitgevoerd, 

met de inzet van verscheidene gespecialiseerde ontwerpbureaus. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

Het herstel vormde een van de aanleidingen voor verdere investeringen in het landschap van de  

Oude IJssel in de Achterhoek. Bovendien legt de opdrachtgever actief de verbinding met andere buiten-

plaatsen in Nederland. De jury maakt één kanttekening. De keuze voor het historische referentiepunt in 

de negentiende eeuw is begrijpelijk, maar in het ontwerp had ook de huidige tijdlaag beter zichtbaar 

gemaakt kunnen worden.
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 1 – 2 Zuidzijde gerestaureerd Huis Landfort (1) en oude situatie (2)
 3 Noordzijde gerestaureerd Huis Landfort
4 – 5 Teruggebrachte historische interieurs
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1 Koude bakken en muurkas in moestuin
2 Oranjerie en terras achter het koetshuis
3 Herbouwd koetshuis met moestuin in aanleg

Plattegrond moestuin
A Oranjerie in herbouwd koetshuis
B Kruidentuin
C Visvijver
D Bloementuin
E Groentetuin
F Boomgaard
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