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Weer toekomst voor 
buitenplaats Landfort 

Nalatenschap Johann Albert Luyken uitgangspunt omvangrijke klus

LANDFORT, MEGCHELEN GELDERLAND (FOTO LÉONTINE VAN GEFFEN-LAMERS).
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Op de Nederlands-Duitse grens, in het Oostgelderse dorpje Megchelen, ligt het 
eeuwenoude Landfort. Ontsloten door boerenlandweggetjes, ontwaart de bezoeker 
een bijzonder park met imposant landhuis. Sinds 2017 is de particuliere stichting 
Erfgoed Landfort (sEL) eigenaar van de prachtige historische buitenplaats, die aan de 
vooravond staat van algeheel herstel.

TEKST: PIM ALOFS 
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De situatie zoals de Amsterdamse medicus en botanicus 
Johann Albert Luyken (1785-1867) huis en park tussen 1823-
1827 vormgaf is bij die omvangrijke klus uitgangspunt.

De stichting, onder de bezielende leiding van kunsthistoricus 
en buitenplaatskenner René Dessing, verkeert overigens nog 
volop in de planfase. Wel is het baggeren van de compleet 
dichtgeslibde gracht onlangs afgerond en wordt weldra een 
verantwoorde beschoeiing aangebracht, met steun van de 
provincie Gelderland. Verder gaat binnen afzienbare tijd de 
schop de grond in voor de voorgenomen herbouw van het 
koetshuis, naar ontwerp van Architectenbureau Edzard Prent. 
Het in bouwhistorisch restaureren gespecialiseerde Bouwbe-
drijf Hoffman gaat dat karwei klaren.

Renovatie landhuis
Later in 2019 begint ook de bouwkundige renovatie van het 
landhuis, toevertrouwd aan Architectenbureau Bouwstra en 
Verlaan.
De stichting wil bovendien de verdwenen moestuin nieuw 
laten aanleggen naar (eigentijds) ontwerp van erfgoedadvi-
seur Korneel Aschman. De opdracht om het landschappelijke 
park binnen de gracht, het zogenoemde kleine erf, op te 
knappen is aan tuin- en landschapsarchitectenbureau Debie 
en Verkuijl gegund. 
Bedoeling is de aloude soortenrijkdom aan planten en 
bomen volgens het toenmalige ontwerp van Johan David 
Zocher jr. in ere te herstellen. Voor het aanbrengen van een 
stinsenplantenvegetatie is Heilien Tonckens van Heilien 
Groenadvies aangezocht.

Buitenplaatsencultuur
De sEL wil zich na de restauratie inzetten om van Landfort 
een dienstbare plek te maken voor de historische buiten-
plaatsencultuur in ons land. Zo komt er een op buitenplaat-
sen gericht documentatie- en studiecentrum en wordt actief 
samengewerkt met de landelijke stichting Kastelen, histori-
sche Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL). 
Voorts spant de stichting zich in om van het goed in de 
Achterhoek een plek te maken voor iedereen die zich bezig-
houdt met behoud en beheer van buitenplaatsen. Zo kan 
Landfort uitgroeien tot een podium waar directbetrokkenen 
kennis, ervaringen en vragen met elkaar en met experts kun-
nen delen. In het nieuw te bouwen koetshuis wordt hiervoor 
een ontvangstruimte gecreëerd voor activiteiten en studie-
dagen voor in totaal 120 deelnemers. 

Verbintenis met natuur
Buitenplaatsen zijn overblijfselen uit een tijd waarin gefor-
tuneerde stedelingen en de adel op hun buitens een harmo-
nische verbintenis zochten met de daar aanwezige natuur. 
Ze beleefden de seizoenen intensief, waren met wat vee en 
moestuinen zelfvoorzienend en gingen vooral op duurzame 
manier om met natuur en hun leefomgeving. Die levenshou-
ding spreekt anno nu velen aan. Reden waarom de stichting 
zich ten doel stelt de beleving op Landfort en de historische 
buitenplaatscultuur te delen met een breed, geïnteresseerd 
publiek. Tevens wordt het goed toegankelijk voor eenieder 
met belangstelling voor landschappelijke, historische en 
maatschappelijke waarden die samenhangen met kastelen, 
historische buitenplaatsen en landgoederen. Hoe Landfort 

LANDFORT OMSTREEKS 
1731: EEN VIERKANT HUIS 
MET GRACHT EN OPHAAL-

BRUG (COLLECTIE ECAL).
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na de restauratie te bezoeken zal zijn, wordt nader onder-
zocht. Naar verwachting is het in stijl ingerichte landhuis 
mettertijd op aanvraag voor groepen te bewonderen en 
zullen ook het park en de moestuin open zijn voor publiek. 
Zodoende hoopt de sEL een bijdrage te leveren aan het ver-
groten van de maatschappelijke waardering van historische 
buitenplaatsen.  

Historie
Landfort wordt voor het eerst in 1434 in een document 
vermeld. Dan heet het Lanck Voort, een doorwaardbare plek 
of voorde in de Oude-IJssel. 
Opmerkelijk is dat in de lange bewoningsgeschiedenis van 
de buitenplaats telkens eigenaren figureerden die zich de 
havezate eigenlijk niet konden veroorloven: ze hadden 

schulden, konden hun hypotheken niet aflossen en/of 
gingen failliet. Gevolg was dat noodzakelijk onderhoud vaak 
achterwege bleef en van verfraaiingen al helemaal zelden 
sprake was. Hierdoor bleef Landfort lang een eenvoudig, 
ietwat armoedig slot. 
Na de aankoop door Luyken in 1823 onderging het landhuis 
een ingrijpende metamorfose. Het oorspronkelijk vierkante 
hoofdhuis werd voorzien van uitwaaierende vleugels en ver-
anderde in een gepleisterd, classicistisch landhuis, te midden 
van een verbluffend mooi landschappelijk park. In het huis 
werden diverse vertrekken ingericht voor de botanische 
hobby van Luyken. Bijzonder was de tamelijk ongebruikelijke 
inpandige orangerie met een voor die tijd revolutionair he-
teluchtverwarmingssysteem. Daarover verscheen in Wenen 
in 1823 een eerste publicatie en twee jaar later paste Luyken 

DE ZOLDER VAN LANDFORT 
MET DE 16E-EEUWSE KAP 
(FOTO LÉONTINE VAN
GEFFEN-LAMERS).
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HET KOETSHUIS VAN LANDFORT VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG (COLLECTIE ECAL).

HET KOETSHUIS NAAR ONTWERP VAN EDZARD PRENT (SCHETS ARCHITECTENBUREAU PRENT DOORWERTH).
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het systeem al toe op Landfort. Ondanks de omvangrijke 
plannen was men spaarzaam. Zo bleef de 16e-eeuwse kap-
constructie van het hoofdgebouw grotendeels gehandhaafd. 

Uitvoerders
Voor de uitvoering van zijn voornemens ging Luyken in zee 
met een lokale aannemer/architect Johann Theodor Übbing 
uit het Duitse Anholt. Later betrok hij ook de succesvolle 
landschapsarchitect Jan David Zocher jr. bij het project. 
Onduidelijk is hoe de rolverdeling tussen beiden precies 
was, al lijkt de uitbreiding en herinrichting van het landhuis 
door Übbing te zijn gedaan. Die ontwierp bovendien de 
voor ons land opmerkelijke duiventil, neergezet in Turkse of 
Ottomaanse stijl en bedoeld als huisvesting voor pluimvee. 
Vrijwel zeker tekende Zocher het landschappelijk park met 
waterlopen, zichtassen, moestuin, grafeiland en solitaire 
boomgroepen. Zelf zal Luyken zijn inbreng hebben gehad bij 
de keuze van de vele zeldzame planten, heesters en bomen 
in het park.  
Verder stond er een prieel, was er een botenhuis, waren 
er twee bruggen en was de moestuin voorzien van een 
18e-eeuwse visvijver en fruitmuur. Daar bevond zich ook het 
uit een aantal oudere gebouwen samengevoegde koetshuis, 
dat later van een classicistische voorgevel is voorzien. 

WOII 
Tijdens zware gevechten aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog werd het gebouw verwoest en vervolgens 
afgebroken. In die strijd liep ook het landhuis veel schade op: 
men kon vanuit de kelder de sterrenhemel zien. 

Desondanks bleef de familie Luyken in een bewoonbaar deel 
wonen. Die situatie veranderde in 1970 toen de Stichting 
Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) Landfort aankocht 
en een noodzakelijke cascorestauratie deed. Bijna dertig jaar 
later nam de Leidse Stichting Rhijngeest de restauratieplicht 
op zich, nadat zij GLK daarvoor de koopsom van één gulden 
had betaald. Architect Bob van Beek herstelde huis en tuin.

Verloren elementen
Hoewel de buitenkant van het landhuis uit 1825-1827 
grotendeels bewaard is gebleven, geldt dat minder voor het 
interieur. Ook het park verloor veel van zijn vroegere soor-
tenrijkdom. Daarbij komt het verlies van het monumentale 
koetshuis, het prieel, een botenhuis, de kas en de moestuin 
met fruitmuren. 

De sEL beijvert zich om deze elementen terug te brengen. 
Met het oog op de botanische liefhebberij van Johann 
Luyken, zullen op Landfort straks botanische kuipplanten, 
bloeiende perken en borders en een op bloemteelt inge-
richte moestuin centraal staan. De situatie terugbrengen in 
begin-19e-eeuwse staat is een uitdaging, want er is weinig 
vergelijkend onderzoek mogelijk. 
De jaren na de Franse overheersing werden immers geken-
merkt door economische malaise waardoor in Nederland 
nauwelijks nieuw werd gebouwd. Extra reden voor de huidi-
ge eigenaar Landfort zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat 
in ere te herstellen als uitzonderlijk monument stammend uit 
een roerige tijd.
www.erfgoedlandfort.nl

DE DUIVENTOREN IN TURKSE 
OF OTTOMAANSE STIJL 
VAN ÜBBING (FOTO ALBERT 
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