Historische Druivenkwekerij te Kwintsheul

Nieuwsbrief voorjaar 2015
De vorige nieuwsbrief kwam uit in november 2014, sinsdien is er weer veel gebeurd.
- Voor het voortbestaan zijn ontsluiting en
parkeervoorzieningen van belang. Als eerste aan
overzijde van de Hollewatering via de Wateringseweg te
Poeldijk. Via een fietsbrug over de Hollewatering
kunnen bezoekers het monument bereiken. Aan de
achterzijde van Sonnehoeck zijn parkeerplaatsen voor
leveranciers, vrijwilligers en bezoekers nodig.

Bouwplannen rond Sonnehoeck
Het ontwerpbestemmingsplan voor de bouwplannen
rondom Sonnehoeck heeft onlangs ter inzage gelegen.
De termijn om bezwaren kenbaar te maken, sloot op 30
april jl. Hierbij de zienswijze die we hebben ingebracht.
Sonnehoeck kan een kwaliteitsimpuls geven aan De
Gouw, maar alleen dan als recht wordt gedaan aan het

Veilingschuit terug op Sonnehoeck
In het verleden werden de producten van Sonnehoeck
per schuit naar veiling Kwintsheul gebracht en later naar
veiling Poeldijk.
In 1963 kwam er een vrachtauto en werd de schuit
verkocht. Sinds vorig jaar ligt er weer een schuit want
vrijwilliger Quirien van der Meer heeft zijn schuit
overgedragen aan Sonnehoeck. De schuit is in 1929
gebouwd. Vanaf zijn 14e jaar heeft Quirien op deze
schuit gevaren, eerst in loondienst, later als zelfstandig

unieke karakter van deze Historische Druivenkwekerij.
De essentie van Sonnehoeck.
- De enige kwekerij in Nederland met de status van
Rijksmonument.
- Het betreft een tuinderswoning en een moerbeiboom
uit 1724, een fruitmuur uit 1815 en 8 druivenserres.
- Het is een levend monument, waar Geo van Leeuwen
en zijn broer Peter op traditionele wijze druiven kweken.
- Sonnehoeck draait geheel op vrijwilligers.Voor een
goede inpassing in de nieuwe omgeving heeft dit
Rijksmonument letterlijk en figuurlijk lucht nodig.
Daarbij zijn de volgende zaken essentieel.
- De zichtassen moeten intact blijven. Dus geen hoge
flatgebouwen die boven Sonnehoeck uittornen.
Hoogbouw tast dit monument aan.
- Aan de overzijde van Sonnehoeck, aan de
Hollewatering was een groene zone gepland. Nu wordt
de optie van woningbouw verkend. Daarmee verdwijnt
de klassieke tuinderssloot met aanlegsteigers en sloepen.
Zo blijft er weinig over van het karakter van dit unieke
Rijksmonument.

tuinder en na 1977 als vrijetijdsbesteding. De schuit is
ook vaak gebruikt bij het varend corso in het Westland.
Quirien mag de schuit blijven gebruiken.
Het verleden herleeft
In het blad Landleven nr. 10 van 2014 staat een zes
pagina’s groot artikel over Sonnehoeck en
verwarmingsketels. In dit artikel wordt vooral aandacht
besteed aan verwarmingsketels die vroeger op
tuinbouwbedrijven stonden. Op Sonnehoeck staan nog
twee van deze meer dan honderd jaar oude ketels. Geo
van Leeuwen, Aad van der Voort en Mart van Marrewijk
halen herinneringen op over hoe het vroeger toeging bij
het stoken van verwarmingsketels op de bedrijven.
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Bij de uitreiking was ook minister-president Mark Rutte
aanwezig. Via onderstaande link ziet u een korte film
over deze bijeenkomst.
http://www.wos.nl/nieuws/artikel/2015/maart/hans-vanden-broek-geridderd/

De tweede cheque is binnen
Op 10 december 2014 kwam Dhr. Paul Steijn namens de
stichting beheer van loswal “De Bonnen” een cheque ter
waarde van € 10.000.- overhandigen als bijdrage voor
bouw van een tweede fruitmuur.

Afscheid van Cees Janssen
Op 9 maart werd afscheid
genomen van vrijwilliger Cees
Janssen. Cees heeft veel jaren
rondleidingen verzorgd en was
ook steeds actief bij het
wekelijkse onderhoud op de
tuin. Hij vond het nu een goed
moment om te stoppen. Cees
was een fijne collega met hart
voor Sonnehoeck.

De cheque werd in ontvangst genomen door Geo, Ans en
Peter van Leeuwen. Met deze gift, en ook de gift van
Fonds Westland, brengen beide organisaties hun
betrokkenheid met de instandhouding van Sonnehoeck
tot uitdrukking.

De tweede fruitmuur is klaar
In 2011 kreeg Sonnehoeck een oude fruitmuur van het
voormalige bedrijf van Gerrit Goeijenbier, de muur was
in 1886
gebouwd.
Na de sloop
zijn de
stenen door
vrijwilligers
gebikt. Eind
2014 was er
via sponsors
voldoende geld binnen zodat afgelopen maart de muur
werd opgebouwd. Deze muur sluit aan op de in 2009
gerestaureerde fruitmuur.

Regionale aandacht voor de wandschildering op
Sonnehoeck
Vanaf 22 december 2014 is op de Regionale Internet
TV www.ritv.nl in de rubriek Specials een film te
zien met als titel
“Schilderij in
Westlandse
Druiventuin”. In
deze negen minuten
durende film verteld
kunstschilder Marcel
de Mann hoe de
wandschildering op
Sonnehoeck tot stand
is gekomen. Geo van Leeuwen verteld over de
geschiedenis van Sonnehoeck en zijn passie voor
druiven.

Muurkas nadert zijn voltooiing
Vorig jaar kreeg Sonnehoeck van Marcel Duiyndam een
oude muurkas (kopkas) die oorspronkelijk op de tuin van
Stekelenburg in Kwintsheul heeft gestaan. Deze kas
werd waarschijnlijk rond 1870 gebouwd. Door Jos de

Een ridder op Sonnehoeck
Op 7 maart ontving Hans van den Broek op Sonnehoeck
een koninklijke onderscheiding. Hij kreeg de
onderscheiding
vanwege zijn 25jarig jubileum
als vrijwilliger
bij de politieke
partij VVD.
Sinds 2005 is hij
actief bij
Sonnehoeck,
waarbij door
hem vooral de
contacten met Gemeente Westland en Westlandse Zoom
worden onderhouden.

Bakker is de kas grondig opgeknapt waarna hij de kas
tegen de nieuwe fruitmuur heeft opgebouwd. In deze kas
worden perziken geplant.
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Eimert Krans overleden
Op 13 mei j.l. is Eimert Krans
uit Wateringen overleden op
de leeftijd van 76 jaar. Als
vrijwilliger was Eimert actief
als stenenbikker. Dat begon
bij de restauratie van de
fruitmuur in 2008 en daarna
in 2012 bij de voorbereiding
van de bouw van de tweede
fruitmuur die j.l maart gereed
kwam. Wij gedenken Eimert
als een betrokken en
sympathiek mens.

Vrienden van Sonnehoeck
U kunt zich aanmelden als vriend van Sonnehoeck via
onze website www.sonnehoeck.nl of aan het secretariaat.
Door jaarlijks 25 euro te betalen benadrukt u de
betrokkenheid met Sonnehoek. Dit geld wordt besteed
aan restauratie.
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
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 nieuwe druivenseizoen
De eerste kas kreeg in december al extra
warmte zodat eind maart met krenten werd
begonnen. De zeven andere kassen komen daar met
kleine
tussenpozen
achteraan zodat
van juli tot
oktober kan
worden geoogst.
In de vroegste
kas beginnen de
druiven al te
kleuren.
In de
complexkas met
blauwe
Frankenthaler
zijn dit voorjaar een paar bomen geënt met witte
Frankenthaler zodat we de verpakking met twee kleuren
druiven kunnen aanbieden.
Een blijvende zorg is de dode-armziekte. Door deze
schimmel sterven de bomen langzaam af. Door gezonde
scheuten door de grond te leiden (afleggen) vormen ze

een nieuwe wortelpruik en onstaan er gezonde jonge
bomen. Door het inzicht en vakmanschap van Geo en
Peter van Leeuwen weten zij zo de druivenproduktie op
peil te houden.
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