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Sinds 20 jaar stimuleert het European Garden Heri-

tage Network (EGHN) de grensoverschrijdende uit-

wisseling over de ontwikkeling en het beheer van 

"groen erfgoed" en "openbaar groen" en voert 

het overeenkomstige projecten in heel Europa uit.

De LWL Monumentenzorg, Landschaps- en Bouw-

cultuur in Westfalen en het EGHN nodigen u van 

harte uit om dit jubileum samen te vieren. Met 

lezingen over twee actuele onderwerpen, rondlei-

dingen en een wandeling tus-

sen de beide locaties (Kasteel 

Anholt (D) en Huis Landfort 

(NL)) willen we met deze bij-

eenkomst opnieuw "grenzen 

overschrijden", zowel inhou-

delijk als geografisch.

Minder dan 1 km hemelsbreed 

ligt tussen Kasteel Anholt en 

Huis Landfort. In de geschie-

denis zijn er veel verbindingen 

en overeenkomsten tussen 

Duitsland  resp. Westfalen en 

Nederland resp. de provincie 

Gelderland geweest, maar was 

er ook een vaak zeer strikte 

landsgrens. Tegenwoordig is 

de grens niet meer waarneem-

baar, maar er kunnen nog 

steeds verschillen worden er-

varen in het denken en leven van de mensen, in het 

beeld van het culturele landschap of in de manier 

waarop zij met hun cultureel erfgoed omgaan.

Het evenement is bedoeld om de uitwisseling van 

ervaringen te stimuleren die ook uit deze verschil-

len in geschiedenis en cultuur voortvloeien, maar 

die zeker voor velen  inspirerend en overdraag-

baar zijn, en die mogelijkerwijs ook gezamenlijke 

projecten teweeg kunnen brengen. Eén onderwerp 

is de bereidheid van mensen om zich als vrij-

williger in te zetten voor het behoud van een 

historische buitenplaats resp. de vraag welke 

voorwaarden nodig zijn voor een succesvol 

vrijwilligersbeheer.

Klimaatverandering is een wereldwijde uitda-

ging en houdt niet op bij de grenzen. Verschillen 

in de analyse van de gevolgen hiervan en de 

actiemogelijkheden en financieringsmoge-

lijkheden voor historische  

parken en tuinen om op de 

klimaatverandering te re-

ageren zijn het tweede on-

derwerp op 12 mei 2023.

Sinds 2003 wordt het EGHN 

ondersteund en ontwikkeld 

door de Stichting Schloss Dyck, 

Centrum voor Tuinkunst en 

Landschapscultuur. In de af-

gelopen 20 jaar hebben vele 

partners, mede dankzij de 

steun van de Europese Unie, de 

deelstaatregering van NRW, de 

landschapsvereniging Rhein-

land (LVR), de landschapsver-

eniging Westfalen-Lippe (LWL) 

en andere sponsors, aan (vak)

evenementen over actuele 

(praktijk)onderwerpen en in 

gemeenschappelijke projecten (bijv. HybridParks) 

deelgenomen en de parken en tuinen in het Euro-

pees Erfgoedjaar vertegenwoordigd.

De website eghn.eu en de door de LWL on-

dersteunde publicaties over regionale tuinroutes, 

recent voor Oost-Westfalen-Lippe in 2021 en in 

2022 voor het Münsterland geven in vier talen in-

formatie over de ongeveer 200 parken en tuinen 

uit 15 landen en nodigen uit om deze te bezoeken.

Europäisches 
Gartennetzwerk
European Garden Heritage Network www.eghn.euM

Ü
N

S
TE

R
LA

N
D

Herausgeber
EGHN c/o Stiftung Schloss Dyck
www.stiftung-schloss-dyck.de

PARKS UND 
GÄRTEN IM 
MÜNSTERLAND

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen
www.lwl-dlbw.org

EGHN 2022-01 Münster-Umschlag RZ4.indd   1EGHN 2022-01 Mu ̈nster-Umschlag RZ4.indd   1 03.03.22   07:0503.03.22   07:05



09:30  Aanmelding, koffie (in de "Orangerie" van  Kasteel Anholt, 2e verdieping) 

10:00  Welkomswoord door 

  Z.D.H. Erfprins zu Salm-Salm, eigenaar van Kasteel Anholt en 

  René W.Chr. Dessing, directeur stichting Erfgoed Landfort (sEL)

  Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, deelstaatminister voor cultuur van de landschapsvereniging

  Westfalen-Lippe.         

10:20  20 jaar Europees Tuinennetwerk EGHN - terugblik en vooruitzicht 

  Roswitha Arnold, landschapsvereniging Rheinland LVR, vice-voorzitter van het EGHN 

10:30 Maatregelen voor klimaataanpassing in historische parken en tuinen

  Jens Spanjer, Bestuur van de Stichting Schloss Dyck, projectontwikkelaar van het EGHN 

10:50 Platform Klimaatrobuuste Buitenplaatsen door Yvonne Molenaar, directeur stichting Kastelen,  

  Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL)

11:10 Discussie

11:30  Korte rondleiding door het park van Kasteel Anholt 

12:30  Lunchhapje op het kasteelterras

13:30  Grensoverschrijdende wandeling naar Huis Landfort (ca. 1,5 km) 

14:15  Rondleiding door het park, de moestuin en de gebouwen van Huis Landfort 

15:45  Koffie en gebak

16:20  Betrokkenheid en beheer van vrijwilligers

            René W. Chr. Dessing, (directeur sEL) 

16:40  Discussie

17:00  Slot

18:00  Einde van het evenement; terugkeer naar Kasteel Anholt
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Het inschrijfformulier is toegankelijk via deze link 

https://www.eghn.org/ninja-forms/8uuvq/ .

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met 

feedback@eghn.org 

Evenementorganisatie en presentatie:

Christian Grüßen, 

Projectmanager EGHN

Stiftung Schloss Dyck 

Zentrum für Gartenkunst 

und Landschaftskultur 

41363 Jüchen

25 Euro per persoon

Naam ontvanger: Stiftung Schloss Dyck 

Omschrijving "Grenzüberschreitungen" / Bijeen-

komst Grensoverschrijding 

Sparkasse Neuss 

Rekeningnummer IBAN: DE68 3055 0000 0093 3214 53 

BIC: WELA DE DN

De capaciteit is beperkt. De volgorde van binden-

de inschrijvingen is bepalend. De inschrijving is 

pas bindend na het overmaken van de deelne-

mersbijdrage. 

INSCHRIJVING DEELNEMERSBIJDRAGE

https://www.eghn.org/ninja-forms/8uuvq/


Kasteel Anholt kwam in 1645 in het bezit van de 

vorsten van Salm en is sinds 1811 de belangrijk-

ste familiezetel van de vorsten van Salm-Salm. De 

voorburcht op een eiland kreeg zijn huidige vorm 

in de 17e eeuw – een complex met drie vleugels 

open naar de hoofdburcht toe. De geschiedenis 

van de Anholtse parken gaat terug tot in de 16e 

eeuw. De barokke tuinen werden rond 1705 aan-

gelegd. Maximilian Friedrich Weyhe ontwikkelde 

in de 19e eeuw de tuinen in Engelse stijl verder. 

Na grote verwoestingen tijdens de Tweede Wereld-

oorlog werd het kasteel herbouwd en vanaf 1964 

werden de tuinen naar barokke voorbeelden ge-

restaureerd. Tegenwoordig is in het park met de 

watertuin, het bosquet, de grachtentuin, het dool-

hof en de wilde weiden een charmante combinatie 

van barokke tuinarchitectuur en Engels landschaps-

ontwerp te bewonderen.

Kasteel Anholt, Schloss 1, 46419 Isselburg-Anholt, 

Duitsland

Huis Landfort – voor het eerst vermeld in een docu-

ment uit 1434 – is nu eigendom van de stichting Erf-

goed Landfort (sEL). Deze werd in 2017 opgericht om 

in Nederland een plek te creëren waar de waarde en 

achtergronden van historische buitenplaatsen worden 

gedeeld met een breed publiek. Huis Landfort onder-

ging tussen 2018 en 2022 een uitgebreide renovatie. 

Hierbij was de situatie van 1825 leidend. Die is door 

het onderzoeken van historische bronnen en analyses 

vastgesteld. Zo werd onder meer het koetshuis her-

bouwd, de moestuin werd aangelegd, het landhuis 

werd gerestaureerd en met meubels en kunstvoor-

werpen ingericht, alle bruggen werden gerestaureerd 

en het landschappelijke park werd hersteld. In samen-

werking met stichting Erfgoed Landfort en stichting 

Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen, 

wordt de maatschappelijke waardering voor historische  

buitenplaatsen in Nederland versterkt.

Huis Landfort, Landfortseweg 4A, 7078 BT Megchelen, 

Nederland
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