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4

Toev.*

Kadastrale gemeente*
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I
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7078 BT

Megchelen
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Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1338

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 1
HOOFDGEBOUW (Landfort). Het in oorsprong 17de-eeuwse hoofdgebouw is tussen 1825 en 1827 (zie
herdenkingsstenen) met twee kwartronde vleugels uitgebreid en in landelijke Duitse classicistische stijl verbouwd
naar ontwerp van de architect J.T. Übbing uit Anholt. De 17de-eeuwse kern wordt gevormd door de muren, de
eikenhouten balklagen van moer- en kinderbinten waarbij de moerbinten ondersteund worden door geprofileerde
consoles en de gaaf bewaarde eikenhouten spantenkap met telmerken. Het huis met de naar achteren gebogen
vleugels bestaat uit twee bouwlagen en een attiek onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt
samengesteld schilddak. Het middendeel heeft dakkapellen met fronton, hoekschoorstenen en een bekroning van
een klokkentorentje met wijzerplaat en smeedijzeren windvaan. De vier hoeken van de gevels zijn bekroond door
stenen pinakels. De symmetrisch ingedeelde, geel gepleisterde gevels worden bekroond door een kroonlijst en
geleed door wit gepleisterde pilasters en in rechthoekig geprofileerde vensteromlijstingen gevatte zes- en vierruits
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Empire-vensters met drieruits rondboog bovenlichten waarin gebogen roeden. De voorgevel van elf vensterassen
heeft in het midden een iets vooruitspringende, door Ionische pilasters gelede ingangspartij bekroond door een
fronton met wapenschild. De toegang wordt gevormd door een in een rondboognis gesitueerde dubbele paneeldeur
met rondboog bovenlicht (gebogen roedenverdeling) gevat in een omlijsting van twee zuilen met houten kapitelen
die een kroonlijst dragen. Boven de deur een, eveneens in een rondboog nis gevat, vierruits venster met rondboog
bovenlicht. Aan weerszijden van de deur staat een naar buiten gebogen ijzeren sierhekje en langs de gevel drie
hardstenen palen op een rij die middels schakelkettingen aan elkaar verbonden zijn. De achtergevel van dertien
vensterassen heeft in het midden een iets vooruitspringende, door Ionische pilasters gelede ingangspartij met
centraal een dubbele glasdeur met rondboog bovenlicht geflankeerd door twee vrijstaande zuilen die een halfrond
balkon dragen met stenen balusters. De zuilen staan op een halfrond natuurstenen bordes van drie treden. In de
ronding van de linkervleugel bevindt zich een openslaande tuindeur (oorspronkelijk drie openslaande tuindeuren)
naar het bordes met stenen balusters; in de ronding van de rechtervleugel bevinden zich drie zesruits vensters
(oorspronkelijk drie openslaande tuindeuren waarachter de oranjerie). De zijgevels kennen een regelmatige
vensterindeling, die deels blind is uitgevoerd. INWENDIG 17de-eeuwse kelders met ton- en kruisgewelven en de
reeds genoemde 17de-eeuwse kap en balklagen.
Waardering
HOOFDGEBOUW (Landfort) is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als een van de weinige voorbeelden van historiserende Duitse classicistische architectuur in Nederland;
- als voorbeeld van een werk uit het oeuvre van architect J.T. Ubbing;
- vanwege de gaaf bewaarde 17de-eeuwse elementen zoals de kelders, balklagen en de eikenhouten kap met
telmerken;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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