
VVaann bboouuwwvvaall
ttoott ppaalleeiissjjee

De herbouw van het koetshuis dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog zo

zwaar beschadigd raakte dat het
moest worden afgebroken.

E
ven lijkt het alsof
we een paar eeu-
wen terug in de tijd
zijn. Een lang pad,
omzoomd door
bomen, leidt rich-
ting buitenplaats

Landfort. Links een koetshuis
met een uitgestrekte moestuin,
rechts het monumentale pand
met imponerende zijvleugels.
Midden op het pad – het is vroeg
en de nevels hangen laag – loopt
de landheer gehuld in een groene
waxjas, een Friese stabij strak
naast zijn been.

Het is René Dessing, de kunst-
historicus die de afgelopen vijf
jaar zijn ziel en zaligheid heeft
gelegd in het compleet restaure-
ren en renoveren van deze bij-
zondere buitenplaats in Megche-
len, een dorp in de Oude IJssel-
streek vlak bij de Duitse grens.
„Het koetshuis was tijdens de
oorlog zo zwaar beschadigd dat
het moest worden afgebroken”,
wijst Dessing op het langgerekte
gebouw. „We hebben het op de

bestaande fundamenten
herbouwd en gebruiken
het nu onder meer als
kantoor en locatie
voor bijeenkom-
sten.”

Ernaast
ligt de pas
voltooide
moestuin
met grond-
vakken in
prachtige ronde
vormen. Volgend jaar
zullen ze worden inge-
zaaid. Vergeten groentes?

Dessing schudt het hoofd:
„Voor zeventig procent bloe-
men! Net als in de 19e eeuw ge-
bruikelijk was op deze plek. Men
wilde genoegens, genieten van de
natuur, en daar pasten bloemen
bij.” 

Hier ook een visvijver, een
kleine kas en een negentig meter
lange ’fruitmuur’ voor leifruit.

DELEN
Dessing, auteur en voorzitter

van de stichting Kastelen, histori-
sche Buitenplaatsen en Landgoe-
deren (sKBL), werd enige jaren
geleden benaderd door een ver-
mogend echtpaar dat graag een
stichting wilde oprichten om
Huis Landfort in volle glorie te
herstellen. Om de waarde en
schoonheid vervolgens met de

samenleving te delen: door
rondleidingen te geven,

maar ook door aan-
dacht te genereren

voor de andere
550, nog be-

staande
histori-
sche bui-

tenplaat-
sen in Neder-

land.
„Buitenplaatsen

hebben, weliswaar
op de achtergrond, een

grote rol in de Nederland-
se geschiedenis gespeeld”,

weet Dessing. „De hoofdrol-
spelers uit onze historie kwa-

men er bijeen om belangrijke
beslissingen te nemen. Daarnaast
boden ze rust en balans in het

uitgestrekte groen, juist zaken
waar de hedendaagse jachtige
mens zo naar op zoek is. Dit is
een helende plek waarvan je blij
wordt en waarvan je energie
krijgt.”

Die energie kon Dessing goed
gebruiken, want de renovatie
waaraan een projectteam van vier
architecten werkte, was een
enorme klus. „Ik heb eerst een
jaar nagedacht over wat we pre-
cies met Huis Landfort moesten
aanvangen. In originele staat
herstellen klinkt mooi, maar als
je het over een buitenplaats uit
1434 hebt, moet je voor een tijds-
periode kiezen. In de 19e eeuw
schitterde Huis Landfort. Toen-
malig eigenaar Johann Albert
Luyken voegde de zijvleugels toe
en er kwamen ook een inpandige

oranjerie en een bijzondere Otto-
maanse duiventoren.”

Het landschappelijk park om
het pand heen werd in die tijd
door de bekende tuinarchitect
Jan David Zocher jr. aangelegd.
Hij werkte met slingerpaden,
grachten, vergezichten, een me-
anderende beek en tuinsieraden
zoals een prieel. 

„Bij aankoop, vijf jaar geleden,
waren de meeste zichtlijnen
verdwenen terwijl het hele park
vol stond met rododendrons en
taxussen. Terwijl bij een buiten-
plaats juist de samenhang tussen
het huis en het landschappelijke
park heel belangrijk is. We
brachten bijzondere bomen zoals
Japanse sierkersen, magnolia-
soorten en de mammoetboom
terug.”

VERPULVERD
Qua huis is ’alles aangeraakt’,

zoals drijvende kracht René Des-
sing het uitdrukt. „De isolatie van
het dak was slechts twintig jaar
oud. maar bleek al te zijn verpul-
verd. In de gracht lag oude muni-
tie uit de Tweede Wereldoorlog
die moest worden verwijderd.
Overal is monumentenglas ge-
plaatst en alle 64 vensters heb-
ben hun binnenluiken terugge-
kregen. Die zijn met de hand
gemaakt. Alle radiatoren zijn
weer uit het zicht, de kelder is als
auditorium geschikt gemaakt.
Waar de houten vloeren moesten
worden vervangen, is dat gedaan
met hout van houtzagerij Twickel
van het gelijknamige landgoed.”

Want samenwerking met bui-

tenplaatsen en landgoede-
ren staat hoog in het
vaandel; zo zijn er in
het huis diverse
bruiklenen te
zien. „Voor de
inrichting
zijn bij-
zondere
stukken
aangekocht,
maar we heb-
ben ook veel ge-
kregen, van ’oude’
families die sommige
erfstukken al eeuwenlang
in bezit hebben. Maar ja, de
’ver-ikea-sering’ heeft grondig
toegeslagen in Nederland. Kinde-
ren die een prachtige en unieke
porseleinkast alleen willen heb-
ben als ze ’m wit mogen verven...
Die mensen zijn blij dat hun
erfstukken hier worden gekoes-
terd én worden gezien door onze
bezoekers.”

Inmiddels telt stichting Erf-
goed Landfort een team van tach-
tig vrijwilligers; op aanvraag zijn
rondleidingen mogelijk. „Er kun-
nen ook bijeenkomsten worden
gehouden, maar geen wilde brui-
loften of andere partijen met
harde muziek en andere zaken
die hier niet thuishoren”, stelt de
historicus.

Binnen wordt meteen duidelijk
waarom. In vitrinekasten glim-
men kostbare Meissen- en KPM-
serviezen. Een tuinkamer heeft
uniek beschilderd Zuber-behang,
zo levendig dat de klimop de
kamer in lijkt te krullen. In een
volgende kamer een oranjerie vol

kamerplanten en aan de
muur een zwerm veel-

kleurige porseleinen
papegaaien, alle-

maal op hun
eigen steuntje.

In de prach-
tige dub-
bele salon

zware
groenblauwe

draperie-gordij-
nen en muren

bespannen met zij-
de/katoen. Twee impo-

sante kroonluchters ma-
ken het plaatje af.
Kamer na kamer (achttien in

totaal) is zorgvuldig geschilderd,
gestoffeerd en gemeubileerd,
geheel in stijl. Ook de ornamen-
ten aan het plafond zijn hersteld.
Tulpenvazen, staande klokken,
Delfts aardewerk, een wit glan-
zende tegelkachel die rond 1825
door kachelbouwer Martin is
gemaakt. Een vroegmoderne
jacuzzi, gevat in een omlijsting
van kersenhout met een serie
authentieke draaiknoppen, is de
eyecatcher van de badkamer.

DOCUMENTAIRE
„Dit is een bruikleen van land-

goed Twickel”, legt René Dessing
uit. Samen met zijn partner Wim
Dröge bewoont hij een apparte-
ment in het bijzondere landhuis.
„We wonen zogezegd boven de
winkel! Een particulier bewoond
huis heeft een heel andere uit-
straling dan een museaal benut
pand. Het lééft hier nu weer.
Mijn partner heeft een documen-

taire over de vijf jaar durende,
ingrijpende restauratie gemaakt.
Die is vanaf volgend jaar in het
auditorium als onderdeel van de
rondleiding te zien.”

Historisch erfgoed beschermen
en aan volgende generaties door-
geven: hij mist de passie weleens
in Nederland. „Ik bezocht recent
een mooie porseleinwinkel in
Wenen. Daar liet een ouder echt-

paar hun kleinkind, een meisje
van een jaar of tien, iets uitzoe-
ken. Je zag aan haar dat zij dat
een bijzonder en gewichtig mo-
ment vond en het beeldje dat zij
kreeg, zou koesteren en ooit aan
haar kinderen doorgeven. Dat
gevoel van rentmeesterschap; ik
hoop dat deze bijzondere histori-
sche buitenplaats daaraan zal
bijdragen.”

Het omringende park
stond bomvol rodo-
dendrons en het inte-
rieur was verworden
tot glimmend Itali-
aans design. Maar
kunsthistoricus René
Dessing wist de uit
1434 stammende bui-
tenplaats Huis Land-
fort in Megchelen in
vijf jaar tijd in volle
sprankelende glorie te
herstellen. „Dit is een
plek waarvan je ener-
gie krijgt.”

’Helende
plek

waarvan
je energie

krijgt’

Veel 
meubilair

in bruikleen 
van ’oude’

families

door Marjolein Schipper foto’s APA

HUIS LANDFORT IN MEGCHELEN IN VIJF JAAR IN OUDE GLORIE HERSTELD

De vele kamers in de oorspronkelijke staat terugbrengen,
inclusief passende wandbekleding en inrichting, was een
huzarenstuk. 

De negentiende
eeuw was de
tijdsperiode
waarin Huis
Landfort schitter-
de; de afgelopen
vijf jaar is de
buitenplaats in
die luisterrijke
staat terugge-
bracht.

Kunsthistoricus
René Dessing, de
drijvende kracht

achter het pro-
ject, bij de tegel-

kachel in de
oranjerie.
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Huis Landfort wordt in
1434 voor het eerst bij
een verkooptransactie
benoemd. De daarop-
volgende eeuwen zijn
geldzorgen de rode
draad; de buitenplaats
komt telkens opnieuw
in andere handen en
lijdt onder verwaarlo-
zing en gebrek aan
onderhoud. 
Het tij keert nadat
Johann Albert Luyken,
arts uit een welgestel-
de familie, in 1823
eigenaar wordt. 
Tijdens de veiling
verschijnt hij als een-
voudig geklede boer.
Na zijn bod (20.798
gulden, een vermogen

in die tijd) twijfelt de
notaris aan zijn kre-
dietwaardigheid, waar-
na Luyken ter plekke
een pak bankbiljetten
tevoorschijn haalt.
Hierna ondergaat de
buitenplaats een volle-
dige metamorfose. 
Johann Albert blijft tot
zijn dood in 1867 op
Landfort wonen en
ligt begraven op het
kleine grafeiland in
het park. In het huis is
een in stijl ingerichte
kamer met zijn spul-
len, waaronder zijn
bureau, te zien. Tot
1979 bewoonden na-
zaten van Luyken het
huis.

Als boer verkleed

De renovatie is nog maar net vol-
tooid of Huize Landfort is al geno-
mineerd voor de Gelderse prijs voor
ruimtelijke kwaliteit 2022. Tot en
met 15 december 2022 kan worden
gestemd via de site van de provin-
cie Gelderland. Het project met de
meeste stemmen wint de publieks-
prijs van 10.000 euro.
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