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Sinds twee jaar is er op Prattenburg een overdracht 
ingezet van het beheer van het Landgoed naar een 
jongere generatie. Dat gebeurt voorzichtig en in 
fases. Twee jaar geleden nam mijn vader en pater 
familias Henk van Asch van Wijck, wegens 
gezondheidsredenen, meer afstand van het dagelijks 
beheer. Zijn vrouw en mijn moeder Vicky, blijft 
directeur en sindsdien ben ik, hun zoon Henrick, 
toegetreden tot het bestuur van het Landgoed. Zowel 
vader Henk als Felix, mijn tweelingbroer, zijn en 
blijven als adviseur en toezichthouder nauw 
betrokken bij het Landgoed. Zo werken twee 
generaties zij-aan-zij aan de toekomst van het 
landgoed. Hiermee blijft het goede behouden, terwijl 
nieuwe ideeën een kans krijgen.  

 
Ik woon samen met mijn gezin (vrouw en drie kinderen) in Den Haag. De afstand levert de nodige 
uitdagingen op, maar gelukkig heb ik de mogelijkheid om vaak naar Prattenburg te komen en ben ik 
gemiddeld 3 tot 4 dagen per week aanwezig op het Landgoed. Van jongs af aan kwam ik al veel op 
Prattenburg. Mijn oma er en beheerde in haar eentje het Landgoed. Ik kwam er veel weekenden en 
bracht er veel vakanties door. Dat heeft naast veel mooie herinneringen ook een sterke band 
opgeleverd met Prattenburg en de omgeving.  
 
Mijn ouders hebben veel van hun tijd, geld en energie geïnvesteerd in het Landgoed. Hierdoor is het 
Landgoed niet alleen in prachtige staat, maar ligt er een solide basis voor de toekomst en vervult het 
Landgoed een belangrijke maatschappelijke en verbindende functie in de omgeving. Dat blijkt ook uit 
de actieve Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg en de vele vrijwilligers die zich dagelijks 
inzetten voor het Landgoed. Hiervoor zijn en blijven wij ontzettend dankbaar. Zonder hen zouden we 
het niet kunnen doen. 
 
Mijn broer en ik zullen ons in eerste instantie richten op het zorgen voor het behouden van die 
belangrijke maatschappelijke functie en tegelijkertijd zorgen voor de financiële duurzaamheid van het 
Landgoed. Veel landgoederen in Nederland hebben moeite om het hoofd boven water te houden, 
omdat de zorg voor rijksmonumenten en natuur erg kostbaar is. Alleen al het onderhoud van het park 
om het huis kost al snel 120.000 euro en de vele gebouwen, waaronder 11 rijksmonumenten, doen 
daar niet voor onder. In het bos zijn er nog enige houtinkomsten maar door het voorzichtige beheer en 
de zorg voor de natuur is dit hoogstens kostendekkend. Er zullen nieuwe inkomstenbronnen moeten 
worden ontwikkeld om landgoed Prattenburg te kunnen behouden. Naast de dagelijkse zaken van het 
beheer ben ik dus bezig met enkele grotere projecten die op termijn hun vruchten zullen afwerpen 
voor het Landgoed. De belangrijkste zijn de ontwikkeling van enkele woonhuizen en het opzetten van 
een natuurbegraafplaats die eeuwige grafrust biedt. Daarnaast wil ik met een jonge lokale 
ondernemer, het terrein van de voormalige jeugdherberg in Elst ontwikkelen tot kleinschalige en 
duurzame horeca. Daarnaast zijn er nog veel meer ideeën maar die bewaar ik voor een andere keer. 
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