
Een originele maar in deplorabele 
toestand verkerende Schuit 
Landauer koets van Kasteel Arcen 
wordt de komende jaren geres
taureerd. Het lukte al eerder met 
de steun van velen om de eerste 
koets, een reisrijtuig, te restau
reren. Die staat nu in volle glorie 
te pronken in het Koetshuis van 
Kasteel Arcen.

UNIEK KASTEELGOED
In de bijgebouwen van het destijds 
nog bouwvallige Kasteel Arcen 
stond tot in de jaren tachtig een 
tweetal totaal vervallen koetsen. 

Bij de aanleg van Kasteeltuinen 
Arcen zijn die gelukkig zorgvuldig 
opgeborgen in het Streekmuseum  
De Hansenhof in Velden. De koet
sen waren al in 1860 in bezit van de 
familie Wolff Metternich en over
leefden de brand in 1906 waarbij 
het Koetshuis afbrandde. De oor
logsjaren richtten stevige schade 
aan en in de jaren daarna nam het 
verval verder toe.

VAKWERK
Zoals u ziet is er niet veel meer over 
van de Landauer. In de oorlog werd 
het leer van de kappen gebruikt om 
er schoenen van te maken, de be
kleding is inmiddels totaal vergaan 
en schimmel en houtrot hebben  
het hout aangetast. Het Limburgs  
Landschap wil graag ook dit tweede 
rijtuig restaureren omdat er maar 
bij weinig Nederlandse kastelen de 
originele koetsen bewaard zijn ge
bleven. Restaurateur Hai Gout van 
Streekmuseum De Hansenhof heeft 

met zijn team met de restauratie 
van de eerste koets al bewezen dat 
dat mogelijk is. De komende twee 
jaar zal hij ook deze koets onder 
handen nemen.

HELPT U OOK MEE?
Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
heeft inmiddels € 5.000, beschik
baar gesteld en tijdens het sympo
sium ter gelegenheid van de pensio
nering van Edmond Staal, werd in 
totaal € 3.337, gedoneerd. Maar we 
kunnen nog hulp gebruiken en ho
pen dat ook u een bijdrage over wilt 
maken op NL 63 ABNA 04 8407 4628 
ten name van Stichting het Lim
burgs Landschap met vermelding 
koets. Dan pronken er over een 
paar jaar twee originele koetsen in 
het Koetshuis van Kasteel Arcen.
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 RESTAURATIE SCHUIT-LANDAUER KOETS
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