
Juul Prick-Nijgh, een bekende naam in 
de Haagse antiek- en decoratiewereld, overtrof 
haarzelf met de renovatie van Heerlijkheid 
Loenen in de Over-Betuwe. Ze gaf het 
rijksmonument  – woonhuis, gastenverblijf 
en winkel – de grandeur terug die het 
achttiende-eeuwse pand toekwam. “Ik kan 
in vervoering raken van schoonheid.”
Productie Hugo Kosters     Fotografie Dennis Brandsma     Tekst Lilian ten Hove

Heerlijkheid 
Loenen

Loenen, vroeger Loinen 
genoemd, was in de 
middeleeuwen een 

belangrijk landgoed in de 
Betuwe. Het werd bewoond 
door adellijke families en 

er mocht recht worden 
gesproken. Vandaar de 
benaming heerlijkheid. 

Het huidige vooraanzicht van het 
landhuis, zichtbaar vanaf de dijk, 

was oorspronkelijk de achterzijde.
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de marmeren vloer in de hal is afkomstig uit een oud herenhuis in brussel. in de kast staat het empire-ontbijtservies voor de gasten. over de 
kristallen pegels aan de Franse kroonluchter uit 1800 ligt een prachtige parelgrijze glans. Linkerpagina, linksboven een verzameling antiek glas: 
apothekersflessen en potten, een parfumbokaal, kristallen wijnglas en een vaasje uit de regency-periode. Rechtsboven Het hoofdhuis gezien vanuit 
het koetshuis.

OOp de kaart van Nederland – gezien vanuit Amsterdam – lijkt 
Loenen in de provincie Gelderland eindeloos ver weg. Niets blijkt 
minder waar. Na krap een uur rijden over de snelweg, is daar al 
afslag Andelst. Een smalle landweg leidt richting de Waaldijk. 
Liefhebbers van opera doen er goed aan om op dit moment de 
favoriete aria op te zetten. Mooie muziek op de achtergrond maakt 
de aanblik van het wonderschone landschap nog poëtischer. 
Onder de herfstzon strekken de zacht glooiende heuvels zich uit 
langs rivier de Waal. Hier en daar wordt het groen onderbroken 
door een enkele boerderij en een monumentaal dijkhuis. Ineens 
prijkt daar ‘Heerljjkheid Loenen’ op een friswit geschilderd hek. 
Vanaf de dijk strekt de lange oprijlaan zich uit door het bos. 
Beneden aangekomen gaat na een druk op de bel het hek open 
en sturen we de auto het grind op. Een hartelijke verwelkoming 
door Juul Prick-Nijgh (62) en haar dochter en partner in de 
winkel, Anne van Roij (36), volgt. Ze gaan het bezoek voor naar 
het souterrain waar zich een hal, de achttiende-eeuwse was- en 
strijkkamer en een riante woonkeuken bevinden. “Hier, in deze 
voormalige donkere en duistere ruimte, kon je echt niet zijn,” 
vertelt de vrouw des huizes. “Er huisde een champignon- en 
cantharellenkwekerij. Vanwege de monumentenstatus van het 
huis diende ik voor alle bouwtechnische ingrepen toestemming 
te vragen. Zo ook om het souterrain uit te diepen. De ruimte was 

maar 1.80 meter hoog en ik wist gewoon dat dit de plek was voor 
een heerlijke keuken.” Daarmee is niets te veel gezegd. Het lijkt 
alsof er op deze plek al eeuwenlang vijfgangendiners werden 
bereid voor de adellijke bewoners. “Met hetzelfde gevoel voor 
historie en grandeur heeft mama de hele verbouwing uitgevoerd,” 
zegt Anne, die een rondleiding geeft door het huis. 

Sfeer van weleer, comfort van nu
Ook het interieur en de stoffering van de privévertrekken en 
gastensuites ademen de monumentale sfeer van weleer, terwijl 
ze wel beschikken over het comfort van nu. De kamers zijn 
aangekleed met oog voor het kleinste detail, het linnengoed uit 
St. Petersburg geeft een rijk gevoel, de bijbehorende badkamers 
zijn riant, nergens is beknibbeld op ruimte. Zelfs de kleine 
torenkamer – met schitterend uitzicht op de reeën in het weiland 
– heeft een uniek en charmant karakter. ”Leuk detail is dat alles 
in de kamers te koop is. Van de stoffen en het behang tot de 
lampen, de kunst, de meubels en het linnengoed. Bij ons zie je 
werkelijk hoe die bepaalde gordijnstof valt en hoe het behang 
oogt of hoe de meubels staan. Als gasten ergens verrukt van 
zijn, kunnen ze het kopen. We kozen bewust voor een huiselijke 
ambiance en niet voor een hoteluitstraling om de persoonlijkheid 
van het huis niet te belasten.” 

De stad verlaten
Het privékarakter van het interieur, dat zich van souterrain tot 
zolderetage laat gelden, voelt uitermate aangenaam aan. We 
dalen de achttiende-eeuwse eikenhouten trap weer af richting 
keuken, waar Juul Prick-Nijgh van wal steekt terwijl we genieten 
van een cappuccino en een taartje. “Mijn leven lang woonde ik 
in Den Haag, waar we heel wat keren zijn verhuisd. De kinderen 
zijn opgegroeid in verbouwingen. Iedere keer was er weer die 
kriebel om een huis in slechte staat, prachtig te maken. Dat 
deed ik niet alleen voor cliënten, maar ook voor onszelf. Maar 
het kwam er nooit van om de stad achter ons te laten. Op een 
gegeven moment, zo rond mijn vijftigste, zei ik tegen mijn man: 
“Als ik het nu niet doe, dan verhuis ik niet meer.” Hij kon zich 
daarin vinden en toen begon onze zoektocht naar een lekker, oud 
buitenhuis waar ik ook een lange wens in vervulling kon laten 
gaan: een stijlvolle bed-and-breakfast. In eerste instantie dachten 
we aan de buurt rondom Zutphen en Deventer. Aan dat stuk bij 
de IJssel raakte ik als kind verknocht tijdens de lange vakanties 
die ik er doorbracht bij mijn grootouders. Het buiten wonen 
maakte op mij een onsterfelijke indruk. Nadat we wel tien van 
dit soort huizen hadden gezien, kwam de rentmeester met een 
huis dat nog niet te koop stond. Ik herinner het me nog goed.  ≥ 
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Het Franse en Zweedse 
antiek is in dit landhuis 

perfect op zijn plaats

Vanuit de eetkamer is er zicht op de salon door de antieke spaanse 
dubbele deur. Boven + onder de parketvloer in de eetkamer lag 
ooit in een kasteel, aan de antieke tafel uit italië kan een gezelschap 
van twintig personen plaatsnemen, de antieke kast komt uit 
spanje. Midden blik vanuit de salon op de centraal gelegen hal. 
Rechterpagina Voor de originele schouw ligt een kelim op de vloer 
in de bijzondere kleurstelling rood met geel. achter de deuropening 
ligt de studeerkamer annex televisiekamer.
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juul Prick-nijgh die opgroeide met staffordshire-porselein, is een fervent verzamelaar van de figurines, zoals dit stuk op het betonnen werkblad in de 
keuken. Rechterpagina, links de ontbijtkamer voor de gasten met de antieke, beschilderde wandpanelen uit Zweden en een antieke decoratie uit 
een spaanse kerk. Boven de keuken in het souterrain heeft een werkblad van maar liefst achtenhalve meter. Midden in de ondiepe Franse kast in de 
salon pronkt een verzameling staffordshire-porselein. Onder ontbijtservies in empirestijl.

Schitterend gedekte 
tafels wachten in de 

eetkamer op de gasten

Het was zo’n stormachtige novemberdag. In de grijze 
grauwigheid en met slagregens op de dijk kwamen we hier 
aanrijden. Tussen de druilerige bomen zag ik het verwaarloosde 
huis staan en dacht: jou ga ik opkalefateren, zodat er weer rook 
uit de schoorsteen komt! Ik had echt medelijden met dat huis. 
Bij binnenkomst was ik meteen verkocht door het fabuleuze 
licht in de zitkamer en door de royale overloop op de eerste 
etage, waar alle kamers op uitkomen. Het huis was altijd in 
het bezit geweest van adellijke families. De laatste eigenaar 
verkocht het aan de overheid. Na goedkeuring van ons plan door 
burgemeester, wethouders en een commissie van deskundigen, 
kon de verbouwing van start gaan.” 

Historische bagage
“Al in de veertiende eeuw bevond zich op de plek waar nu de 
boerderij staat, links van het huis, een kasteel: het grootste 
verdedigbare slot van de Betuwe. Het landhuis zelf stamt uit 
1790. Graaf Frederik Von Quadt-Wickeradt liet het huis destijds 
bouwen naast het kasteel als jachtslot, dat slechts bestond uit het 
middendeel, gedekt door een driehoekige fronton. Daar zaten 
de heren bij elkaar na de jacht. Begin 1800 werd het kasteel 
totaal verwoest na de dijkuitbraak en werden rechts en links 

twee zijvleugels opgetrokken. Het koetshuis verrees in 1815.” 
Aan de strakke, classicistische en evenwichtige stijl is te zien 
dat het huis werd gebouwd in de Directoire-periode. Binnen 
was er echter weinig sprake meer van evenwicht. “Het was al 
in geen honderd jaar onderhouden,” zegt Juul Prick-Nijgh. “Op 
zolder vingen elf steelpannen het water op dat via het dak naar 
beneden kwam. Alle vloeren waren verrot door de lekkages. De 
marmeren vloer op de eerste etage lag op houten planken die zo 
vergaan waren, dat we niet met meer dan drie mensen door de hal 
konden lopen zonder erdoorheen te zakken. Bij het verwijderen 
van de oude vloeren keken we vanaf de parterre regelrecht naar 
buiten via het dak. 
De vertrekken zelf oogden nogal naargeestig; alle kamers hadden 
maar één raam. Ik voelde al meteen aan dat dit van origine niet zo 
was. Tijdens de Directoire-periode werd er immers symmetrisch 
gebouwd. Na wat hak- en breekwerk kwamen er achter vele 
dichtgemetselde muren inderdaad ramen tevoorschijn en klopte 
de symmetrische indeling weer. Aan het einde van de negentiende 
eeuw werd er glasbelasting geheven. Hoe meer ruiten een huis 
bevatte, des te hoger de afdracht. Dientengevolge werden vele 
ramen dichtgemetseld.” 
Na verloop van tijd kwam de rentmeester nog met een paar 
mooie oude foto’s uit 1890 van het pand, maar verder bestonden 
er geen documenten en tekeningen meer. Die waren tijdens de 
oorlog in het archief van het gemeentehuis in Elst in vlammen 
opgegaan. Groot geluk was dat de huidige bewoonster dankzij 
haar achtergrond en ervaring over veel historische kennis 
beschikte. Ook de parkachtige aanleg van de tuin nam ze voor 
haar rekening. Op het terrein van tweehonderd hectare, waar je 
heerlijk kunt wandelen, bracht Juul Prick-Nijgh zelfs de oude 
perenrassen terug in de historische perenlaan. 

Elegantie
Tegen alle verwachtingen in beschikt het huis over weinig 
sierelementen. De deuren zijn strak, de plafonds niet weelderig 
gedecoreerd. “De grandeur van de ruimte zit ‘m in de formaten: 
de plafonds zijn hoog, de deuren breed,” zegt Juul Prick-Nijgh. 
“Ik heb het gehouden in de sfeer van een echt Hollands Betuws 
huis. Het Franse en voornamelijk Zweedse antiek is hier in al 
zijn luchtigheid prachtig op zijn plek.” De ontbijtkamer voor de 
gasten is werkelijk een schoonheid. De tafels wachten in stijl 
gedekt op de gasten, op de muren werd een antieke Zweedse 
wandbespanning aangebracht. “Het interieur nodigt uit tot 
conversatie. Dat is toch enig! ’s Morgens serveer ik hier zelf het 
ontbijt. Ons concept is eigenlijk heel on-Nederlands. Onze gasten 
krijgen het gevoel dat ze deel uitmaken van het familieleven.” 
Tot slot lopen we via de kruidentuin naar het koetshuis van 
vierhonderd vierkante meter waar zojuist een indrukwekkende 
zending uit Parijs is gearriveerd. “Antieke kerstversiering 
voor onze jaarlijks terugkerende kerstshow tijdens het tweede 
weekend van december,” zegt Anne. “Dit kunstobject vonden we 
pas nog in Frankrijk. Waanzinnig, niet? Geplaatst op die oude 
sokkel daar is het een prachtige blikvanger in het interieur. De 
officiële opening van de winkel zal in januari plaatsvinden voor 
genodigden. Vanaf dan staan de deuren van het koetshuis twee 
dagen per week open voor iedereen die onze winkel, showroom 
of stoffenatelier wil bezoeken. Het wordt echt een mix van twee 
generaties: mijn moeder en ik, klassiek en modern.” ≥
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Boven + onder + links de 
blauwe Van Quadt-Wickeradt 
suite met uitzicht op het 
koetshuis en de kruidentuin. 
Midden de glazen overkapping 
van de oranjerie bij het 
koetshuis.

“In onze gastenkamers 
is persoonlijk te ervaren 

hoe een stof valt, 
of een meubel staat”

Op pagina 182 

vindt u een speciale 

aanbieding voor 

een verblijf in deze 

B&B.
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