
Verslag restauratie verbouwingen kasteel Rechteren 2021        periode mei 2021— mei 2022 

 

Appartement Noordelijke vleugel (Appartement Freule) 

 

Mei 2021 was de ruwbouw en het voorbereidende installatiewerk grotendeels voltooid. Morrenhof Jansen heeft het installa-

tiewerk van de verlichting, en de badkamers afgemaakt nadat de mannen van Salbam het tegelwerk en het timmerwerk in de 

badkamers hebben voltooid.  

De slaapkamer heeft ook extra timmerwerk gekregen in de vorm van een nis voor het bed en twee kleedkasten. In de waska-

mer is de originele dubbele wasbak voorzien van een nieuwe ombouw. De liftschacht is dichtgemaakt  en er is een passende 

kast getimmerd voor de wasmachines. 

Het sanitair is zoveel mogelijk in de stijl van het vroegste sanitair in het kasteel gehouden, de wastafels zijn geplaatst in oude 

meubels die hiervoor zijn aangekocht.  

Brouwer heeft kleurtesten genomen van de oude balken, deze zijn zo goed mogelijk gereproduceert, ook de streep langs de 

onderhoeken van de balken zijn overgenomen van de oude balken. Voor de vloer zijn 100 jaar oude kaasplanken gebruikt 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zolderverdieping is ingericht als kinderslaapkamer met meerdere slaapplekken en een badkamer met dubbele douche en 

eigen wc. Eind 2021 is door de firma Wagemans de vloerbedekking en de traploper gelegd, zij hebben ook de overloop van de 

dienstrap en nieuwe gordijnen in de slaapkamer van de graaf geleverd. 

Op de zolder van het kasteel lagen ook een familiewapen van van Rechteren Limpurg in gips en een marmeren fontein, beiden 

19e eeuws, deze zijn allebei ingepast in het nieuwe appartement  

 



 

Als laatste is de vloer boven de 

waskamer en de gang van het 

appartement hersteld, de oude 

vloer was zo slecht dat deze 

gevaarlijk was en geheel is 

vervangen met grenen planken 

passend  bij een overloop/

dienstruimte 



Voor het behoud van de antieke meubelen en de inboedel is bescherming tegen direct zonlicht van groot belang, Via de firma 

Oostendorp zijn er blindes gemaakt en geplaatst in neteldoek, deze zijn op de gehele begane grond en eerste verdieping ge-

plaatst. 



Restauraties 

 

Meubelen: 

Michiel  de Vlam heeft een belangrijke Hollandse wortelnotenhouten 

gefineerde tweedeurs vitrine met bakwaaier gerestaureerd. Hij heeft 

veel loszittende stukken moeten vastzetten, en enkele missende stuk-

jes moeten vervangen.  Daarnaast was de kast sterk verbleekt. 

 

Polder 

Dr. J Polder heeft twee dames 

portretten uit de eerste kwart 

17e eeuw en een jongensportret 

uit de vroeg 17e eeuw gerestau-

reerd. Alle drie moesten gedou-

bleerd worden en alle drie had-

den veel retouches nodig. Helaas 

is niet bekend wie de gepor-

tretteerden zijn. 



De firma Zoppi te den Haag heeft het afgelopen jaar twee belangrijke kronen gereviseerd, schoongemaakt en geheel nieuw 

bedraad en voorzien van led verlichting. Het betreft een grote zakkroon uit 1800 in de eetkamer en de 17e eeuwse bolkroon in 

de ridderzaal. 

 

 

 

 

 



Openstelling Kasteel Rechteren 2021/22 

 

9 oktober 2021 hebben wij de medewerkers van landgoed Twickel ontvangen voor een rondleiding door het kasteel en de tuin 

 

3 juni 2022 hebben circa 40 donateurs van de National Kastelen Stichting een rondleiding gehad door het kasteel en de tuin 

 

Woensdag 20 April, Robbie van Ittersum met  gezelschap van 10 man rondgeleid door het kasteel. 

 

Optredens en benefiet 

 

19 september 2021 opvoering Mc Beth, Kings men, 2xvoorstellingen 200 gasten 

5 maart 2022 opvoering van toneelstuk la Noble in het kasteel circa 80 man  aanwezig 

20 mei 2022 Britten jeugd strijkorkest benefiet diner voor vrienden van het Britten, belangeloos ter beschikking gesteld, circa 

40 gasten 

 

28 en 29 mei Opvoering Hamlet door de King’s Men, 2 dagen circa 200 gasten—om niet locatie ter beschikking gesteld 

 

 

 


