Historische Druivenkwekerij te Kwintsheul

Nieuwsbrief voorjaar 2014
De vorige nieuwsbrief was van november 2013.
In deze nieuwsbrief weer gebeurtenissen en ontwikkelingen.
Overleg Gemeente/Westlandse Zoom
Dit voorjaar is een groot aantal door de Westlandse
Zoom/Gemeente Westland aan Sonnehoeck gedane
toezeggingen vastgelegd in een overeenkomst. Het
betreft hier afspraken over onder meer het behoud van de
zichtassen en de afstand tussen het Sonnehoeck en de

Beschoeiing geplaatst
Bezoekers van Sonnehoeck komen vaak per
rondvaartboot, er zijn dan ook drie aanlegsteigers. De
soms grote boten met 50-60 personen maken bij het
aanmeren een
flinke
beroering van
het water
waardoor de
walkant met
rietkraag
steeds verder
afkalfde. Dit
voorjaar is tot
kort boven de
waterspiegel een beschoeiing aangebracht. De berm is
opnieuw met gras ingezaaid en vanuit het water begint
het riet alweer te groeien

nieuwe bebouwing. Wat nog altijd open staat is de
ontsluiting van Sonnehoeck en de aanleg van
parkeerplaatsen voor bezoekers. Als Sonnehoeck niet
wordt ontsloten, kan dit Rijksmonument immers niet
goed voortbestaan.

Beeldscherm
In april is er in de ontvangstruimte een TV-beeldscherm
geïnstalleerd. Dit werd mogelijk gemaakt door een gift
van een anonieme gever. Met dit scherm kunnen wij
bezoekers, die te moeilijk lopen om een rondleiding mee
te maken, toch alles van Sonnehoeck laten zien.

Moerbeibomen gestut
De twee eeuwenoude moerbeibomen zijn een
bezienswaardigheid. De ouderdom is af te lezen aan het
scheefzakken van
de bomen, de
doorgezakte zware
takken en de
gespleten stammen.
Bij twee takken
zijn een aantal
jaren geleden al
ondersteuningen
gemaakt. Omdat de
bomen steeds
verder de slootkant
inzakken zijn nu
palen in de sloot gezet om verder omzakken te
voorkomen. De RABO-bank heeft financiële
medewerking verleend.

Door Henk van Geest zijn vorig jaar en dit jaar de
bezienswaardigheden op film vastgelegd. Peter van
Leeuwen heeft een flinke kast gemaakt zodat het scherm
in de kast kan blijven staan maar ook op het onderstel
eventueel naar een andere plaats kan worden gereden.
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Website nu ook in het Engels
Op onze website staat veel informatie, zowel in tekst als
op foto’s. Op de verschillende pagina’s wordt verteld
wat er te zien is en wat de mogelijkheden zijn voor een
bezoek en om druiven te kopen. Ook is er een pagina

Theater na de Oogst
Vorig jaar vond de 5de editie plaats van deze kleine
theaterproductie op Sonnehoeck. Dit met de voorstelling
‘Beklim elke berg’, een hilarische muziekvoorstelling
gebaseerd op de bekende, nostalgische, film ‘the sound
of music’.
Of er een 6de
editie komt,
is nog niet
bekend. De
Gemeentesubsidie is 2
jaar geleden
weggevallen.
Het is aan
Dairo Fo en
Sonnehoeck
om te bekijken of zij wederom geheel op eigen kracht
een 6de editie van de grond kunnen trekken.

met actueel nieuws. Omdat er heel wat buitenlandse
toeristen in het Westland komen zijn een aantal pagina’s
nu ook in het Engels weergegeven. Rondleidingen
kunnen ook in het Engels worden verzorgd.

Documentaire op de TV
Vorig jaar is er door de NTR een documentaire gemaakt
over Dario Fo. Dit op initiatief van TV West. Dit onder
de titel ‘Dario Fo, kwekers in kunst’. Ook Sonnehoeck
komt hier in voor. Dit met beelden van de 2014-editie
van ‘Theater na de Oogst op Sonnehoeck. Ook het lied
‘Afstallen’ uit de gelijknamige musical is op
Sonnehoeck opgenomen. Daarmee eindigt deze fraaie
productie. Deze documentaire wordt rond het WKhockey in 3 delen uitgezonden op TV West.

De druiventeelt
Door de milde winter en het zachte voorjaar zijn de
druiven twee tot drie weken vroeger dan normaal.
Daardoor zijn de krensters ook vroeg klaar. In de in het
najaar van 2011 gerestaureerde kas waar toen de bomen
werden afgezaagd hangen nu weer 8-10 trossen per
boom. In de gerestaureerde complexkas waar de bomen
in het najaar van 2012 werden afgezaagd worden nu vijf
trossen per boom aangehouden.

De theekoepel
Dit voorjaar is er in de voortuin een theekoepel
gebouwd. Theekoepels zijn een Nederlandse uitvinding.
Het is een apart huisje in de tuin van het buitenhuis waar
thee wordt gedronken. Vroeger was thee heel duur
omdat het uit China moest komen. Daarom dronken
alleen heel rijke mensen thee. Door een theekoepel in je
tuin neer te zetten kon je aan iedereen laten zien hoe rijk
je was. Op
Sonnehoeck
zijn we niet
rijk maar we
voelen ons
wel rijk met
dit rijksmonument.
We hadden
een kiosk
nodig voor
de verkoop van druiven en dan staat een theekoepel
fraaier dan een marktkraam. Bijzonder is dat dit
bouwwerk bijna geheel in eigen beheer door Peter
Leeuwen is gemaakt waarbij met name Kees en Marian
Berendse veel hebben geholpen.

In deze kas waren de bomen als snoeren opgeleid, de
vernieuwde bomen zijn nu als legger opgeleid. De reden
van de verandering is dat de groei vaak te sterk was
waardoor het binden en ook het krenten moeilijker ging.
“Vrienden van Sonnehoeck”
Door een jaarlijkse bijdrage van 25 euro kunt u
Sonnehoeck ondersteunen als vriend. U krijgt dan onze
nieuwsbrieven toegestuurd en ook uitnodigingen voor
bijzondere bijeenkomsten. Dit jaar is er een bijeenkomst
op 27 juni. Op die middag wordt de theekoepel geopend
en het beeldscherm in gebruik genomen en is er een
rondleiding. “Vrienden van Sonnehoeck” krijgen een
uitnodiging toegestuurd. Op onze website kunt u zich
aanmelden als “Vriend van Sonnehoeck”. Dit kan
eventueel ook telefonisch 070 7370134.
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Open monumentendag
De jaarlijkse Open Monumentendag is dit jaar op
zaterdag 13 september. Sonnehoeck is als
rijksmonument dan ook vrij te bezichtigen. Het landelijk
thema voor deze dag is: Op reis. Op Sonnehoeck reis je
honderd tot
driehonderd
jaar terug in de
tijd met zijn
druivenkassen,
woonhuis,
fruitmuur,
watertoren,
verwarmingsketels en
moerbeibomen.
In het woonhuis exposeert Mi-té Goeijenbier
pentekeningen over de aanleg van de provinciale weg
tussen Rijswijk en Hoek van Holland rond 1930. De
meeste bruggen in deze route zijn onlangs herbouwd.
Ook op zondag 14 september is deze expositie op
Sonnehoeck nog te bezichtigen.

Druivenkassen en fruitmuren op buitenplaatsen e.d.

In Nederland zijn er veel landgoederen en
buitenplaatsen die ook vaak de status van
Rijksmonument hebben. In de tuinen staan soms
nog fruitmuren en druivenkassen. De beheerders
nemen soms kontakt op met Sonnehoeck om meer
kennis op te
doen over de
druif. Zo
staat er op
het landgoed
de Colckhof
in Heino een
150 jaar
oude
druivenkas.
Nadat iemand op Sonnehoeck is wezen kijken gaat
Geo van Leeuwen er elk jaar heen voor advies.
Vorig jaar kwamen twee beheerders van de
buitenplaats Zeeduin in Oost Kapelle naar
Sonnehoeck voor informatie over snoeien en
krenten.

Sierdruiven
De ontvangstruimte op Sonnehoeck bestaat uit drie
kappen van een voormalige tomatenkas. Deze ruimte is
vorig jaar opgefleurd met een prachtige wandschildering.
Ook zijn er toen langs de kopgevel sierdruiven geplant.
Met hun kleurrijke bladeren bedekken ze de gevel en
aansluitend een deel van het plafond waardoor het
zonlicht wordt getemperd.

Ook is een groep vrijwilligers naar het landgoed
Berbice in Voorschoten geweest waar diverse typen
fruitmuren staan. Inmiddels is er een tegenbezoek
gebracht aan Sonnehoeck.
Informatie
Adres: Sonnehoeck: Hollewatering 26, 2295LW
Kwintsheul
Internet: www.sonnehoeck.nl
Secretariaat: Mevr. A. van Beest- van Leeuwen,
tel. 070-7370134. of e-mail info@sonnehoeck.nl
Rabobankrekening NL51 RABO 0104940042
Aanvragen voor rondleiding en lezingen:
Jan van Geest, tel. 06-53318121
Gerrit de Bruijn, tel. 06 55373046

Het onderste gedeelte van de gevel is vrij gehouden
zodat het uitzicht op de fruitmuur en moestuin behouden
blijft.
Afmelden nieuwsbrief
Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen
kunt u zich afmelden bij Mevr. A. van Beest- van
Leeuwen 070 7370134 of per email info@sonnehoeck.nl
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