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e wind trekt ferm aan de statige beuken langs de oprijlaan die kreu-
nen onder het geweld van het zware sneeuwpak dat op de takken 
rust. De bezoekers worden opgewacht bovenaan de dijk door de 

bediende van het landgoed. De oude landrover probeert grip te krijgen op 
de helling van de dijk en glijdt soms vervaarlijk richting de oude bomen 
die de weg flankeren. In de verte valt een glimp van het huis te ontwaren 
door de bossen van het landgoed. De warme gloed van de open haarden 
die flink opgestookt zijn door de heer des huizes speelt grillig met het duis-
ter rondom. Een perfecte winteravond om met geliefden het kerstfeest te 
vieren. 
 De statige poort zwaait fier haar hekken open als de gasten bij het 
landgoed arriveren. Stevig verscholen in sjaals en warme winterkleding 
haasten de bezoekers zich binnen. Gastvrij onthaald door de heer en vrouw 
des huizes in de imposante ontvangsthal van het huis. De kaarsen zijn 
ontstoken en de warmte van het open vuur omarmt bij binnenkomst. De 
kinderen rennen nog rondom het huis, gillend van winterpret. De sleeën 
worden uit het koetshuis gehaald en een sneeuwpop wordt in een mum 
van tijd gemaakt. Terwijl de kinderen zich vermaken hebben de ouders 
een warm onthaal binnen. Een huisgemaakt aperitief wordt geserveerd 
met versgebakken brood. Men verzamelt zich rondom de open haard in de 
salon en deelt reiservaringen door dit barre winterweer. Terwijl de straffe 
wind aanwakkert en de sneeuw tegen de ramen dwarrelt wordt een gezel-
lige maaltijd voorbereid met familie en vrienden. Het familieservies en het 
zilveren bestek en de glazen van kristal worden uit de kast gehaald voor 
deze gelegenheid. 
 De vrouw des huizes heeft een uitgebreid vijf gangen diner bereid. Een 
stoofschotel van hert met eekhoorntjesbrood en selderijpuree maken dit 
smakelijk samenzijn compleet. De verhalen komen los onder het genot van 
een goed glas, warm, gerijpt Vino Nobile di Montepulciano. De open haard 
in de eetkamer is ondertussen de plek geworden voor de hond. Uitgestrekt 
genietend op zijn rug kroelt hij voor het vuur. Als de kinderen moe en 
voldaan binnenkomen en de sneeuw van zich afkloppen worden ze blij 
verrast met een kop warme chocomelk met een dot vers geklopte slagroom 
en oliebollen uit de oven. Rozig en voldaan van zoveel pret kwetteren de 
kinderen door elkaar. Vertederd door zoveel winterplezier kijken de ouders 
toe en herinneren zich hun kinderjaren in de winter. 
 Als de avond invalt en de kaarsen en het licht van de metershoge kerst-
boom het huis verlichten is het tijd om samen de cadeautjes onder de 
kerstboom uit te pakken. De kerstboom is met zorg geselecteerd in het bos 
van het landgoed door de bewoonster samen met de boswachter. Fraai 
verpakte cadeaus in glanzend pakpapier doen de ogen glinsteren van de 
kinderen en verwachtingsvol zingen ze samen kerstliedjes begeleid door de 
piano. De geur van dennennaalden en de geur van warme appeltaart vult 
de ruimte terwijl de duisternis is ingevallen en de wind luidruchtig trekt 
aan de luiken van het monumentale huis. De gasten genieten van het idee 
dat ze niet meer door het barre weer huiswaarts hoeven te keren maar 
kunnen slapen in één van de vele, rijk gedecoreerde, slaapkamers van het 
landgoed.
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Speciaal voor lezers van het 
Drieklomp magazine heeft 
Heerlijkheid Loenen een tweedaags 
arrangement samengesteld.

€ 275,-- voor 2 personen
Geldig tot 15 maart 2011

Het arrangement bestaat uit:
- 1 overnachting
- 1 maal uitgebreid ontbijt
- 1 exclusief diner bij restaurant Altena
-  Bij aankomst thee met huisgemaakte 

heerlijkheid of aperitief
-  Heerlijk verzorgingsproduct uit de 

huislijn LCDP

Landgoed 
Heerlijkheid Loenen

Grote Allee 4, Loenen 
(Overbetuwe)
Tel. 0488-454577

www.heerlijkheidloenen.nl 

Slapen op Heerlijkheid Loenen
Landgoed Heerlijkheid Loenen herbergt 6 ruime, sfeervolle tweepersoons-
kamers met een eigen luxe badkamer met bad en/of douche, wastafel en 
toilet. Het naastgelegen koetshuis heeft twee tweepersoonskamers, eveneens 
met eigen badkamer. Hier is een gemeenschappelijke zitkamer voor gasten 
ingericht. Op de zolderverdieping van het landhuis is een gezellige lounge. 
Het ontbijt, bereid met streekproducten, vers gebakken brood en 
zelfgemaakte jam, wordt geserveerd in een van de stijlkamers beneden

Arrangement voor Drieklompmagazinelezers
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De oorsprong van Landgoed Loenen 
dateert al uit de middeleeuwen maar 
het verdween drie keer van de 
aardbodem door oorlog en dijkdoor-
braken. Het in de 14e of 15e eeuw 
gebouwde kasteel werd algemeen 
beschouwd als het sterkste slot van 
de Betuwe. 

	 Het	huidige	huis	en	de	parkaanleg	
dateren	hoofdzakelijk	uit	de	18e	en	19e	
eeuw	en	is	in	Lodewijk	de	16e-stijl	
gebouwd.	Het	huis	heeft	aan	beide	
zijden	van	de	rechte	oprijlaan	een	park,	
waarvan	in	het	meest	westelijke	deel	nog	
een	geometrisch	opgezet	sterrenbos	met	
centrale	kom	te	herkennen	is.	De	
zuidvleugel	van	het	huis	bestaat	uit	een	
middenstuk	met	een	breedte	van	drie	
traveeën,	gedekt	door	een	fronton.	Later	
werden	recht	en	links	hiervan	de	twee	
zijvleugels	opgetrokken	en	werd	aan	de	
noordzijde	de	toren	gebouwd,	die	de	
ingang	werd.	

	 Het	landgoed	ligt	in	een	beschermd	
natuurgebied,	op	korte	afstand	van	
Arnhem,	en	is	een	rijksmonument.	Het	
Huis	te	Loenen	of	Loinen,	zoals	de	
archaïsche	schrijfwijze	luidt,	dankt	zijn	
naam	waarschijnlijk	aan	de	ligging	dicht	
bij	de	rivier:	het	woord	Lunen	of	Loenen	
betekent	waterloop.	Zoals	elke	middel-
eeuwse	plek	heeft	ook	Landgoed	Loenen	

een	huisspook.	Het	is	wel	een	vrij	jong	
spook,	want	ze	stierf	in	1927.	Tante	
Claar	heet	ze.	Bij	de	verbouwing	is	haar	
rolstoel	op	zolder	gevonden	terwijl	die	
helemaal	niet	door	het	trappengat	past.	
Het	is	een	lief	spook	dat	in	stilte	waakt	
over	het	landgoed.	
	
	 De	familie	Prick-Nijgh	bestiert	de	
onderneming	die	ze	hier	enkele	jaren	
geleden	zijn	begonnen.	Juul	Prick-Nijgh	
heeft	haar	handen	vol	aan	de	Bed	&	
Breakfast	en	de	antiekwinkel	in	het	
koetshuis,	dochter	Anne	beheert	de	
verhuur	van	het	koetshuis	en	de	oranjerie	
voor	feesten,	partijen	en	evenementen.	
Juul:	“het	huis	was	vreselijk	verwaarloosd	
en	in	heel	slechte	staat,	maar	het	licht	
was	prachtig”	En	het	grote	voordeel	van	
de	slechte	staat	was	dat	ik	het	helemaal	
naar	mijn	hand	kon	zetten.	“.	De	ervaring	
van	Juul	is	goed	te	zien	op	het	landgoed.	
Elke	kamer	in	het	huis	is	evenwichtig	
ingericht	met	prachtige	antieke	meube-
len	en	stijlvolle	gordijnen	en	behang.	In	
het	landhuis	zijn	zes	gastenkamers,	ieder	
met	een	eigen	badkamer,	een	ontbijtka-
mer	en	een	grote	lounge	voor	de	gasten.
Alle	kamers	hebben	mooi	uitzicht,	het	
maakt	niet	uit	aan	welke	kant	van	het	
huis	je	vertoeft.	Aan	de	ene	kant	heb	je	
de	kruidentuin,	aan	de	andere	kant	de	
oprijlaan.	De	kamers	hebben	bijzondere	
namen	gekregen,	vernoemd	naar	de	

voormalige	bewoners.	Zo	is	er	de	Van	
Quadt-Wickeradtsuite	en	de	Fabricius	
van	Leyenburgsuite.	Dochter	Anne	vult	
aan:	“Alles	op	de	kamers	is	te	koop.	Van	
het	beddengoed	en	het	bedlampje	tot	het	
antieke	bureautje	en	de	gordijnen.	Dat	
leek	ons	een	leuk	concept.	Hoe	vaak	heb	
je	niet	dat	je	ergens	slaapt	en	denkt	‘ach	
dat	zou	ik	nou	ook	wel	willen’.	Nou,	hier	
kun	je	het	daadwerkelijk	aanschaffen	en	
mee	naar	huis	nemen.
	
	 Ondanks	het	plezier	dat	de	familie	
Prick-	Nijgh	heeft	in	het	beheren	van	het	
landgoed	sluiten	ze	niet	uit	dat	ze	het	
landgoed	willen	verkopen	op	termijn.	
Het	landhuis	met	het	koetshuis	en	de	
oranjerie	op	4	hectare	grond	is	bijna	
geperfectioneerd,	tot	aan	de	klokkento-
ren	is	onder	handen	genomen,	een	
nieuwe	uitdaging	is	welkom.	

Misschien wordt het volgende project 
het restaureren van een rijksmonu-
mentale stadsvilla?

Geschiedenis van het landgoed

3KlompMagazineWinter2010_114-142 .indd   127 07-12-10   11:51


	3KlompHeerlijkheidLoenen.pdf



