Historische Druivenkwekerij te Kwintsheul

Nieuwsbrief najaar 2015
De vorige nieuwsbrief kwam uit in mei 2015, sinsdien is er weer veel gebeurd.
Deze muur sluit aan op de in 2009 gerestaureerde
fruitmuur.
Muurkas weer opgebouwd
Vorig jaar kreeg Sonnehoeck een oude muurkas (type
kopkas) die op de oorspronkelijke tuin van Klaas van
Steekelenburg aan de Heulweg in Kwintsheul stond.

Park Sonnehoeck
Het ontwerpbestemmingsplan voor woningbouw rondom
Sonnehoeck heeft flink wat discussie opgeleverd. In een
hoorzitting van gemeente Westland op 9 juni is de visie
van Sonnehoeck naar voren gebracht. Met name een
flatgebouw van 16 m hoog op korte afstand van
Sonnehoeck was onaanvaardbaar. Er werd ook gepleit
voor goede parkeervoorzieningen voor bezoekers zowel
aan de overzijde van de Hollewatering als aan de
achterzijde van Sonnehoeck.
Het bouwgebied kreeg de naam De Gouwe maar wordt
nu op ons
voorstel Park
Sonnehoeck
genoemd. De
bouwfase
heet
De Ranken,
er worden
door van
Mierlo 43
woningen gebouwd. Of de aanvankelijk geplande
hoogbouw niet doorgaat en de toegezegde
parkeerplaatsen er komen is nog niet duidelijk. In de
toelichting op het plan staat dat Sonnehoeck een
prominente plaats in deze eerste woonbuurt krijgt. Meer
informatie op www.parksonnehoeck.nl

Deze kas werd rond 1870 gebouwd. Jos de Bakker heeft
de kas gesloopt en daarna in zijn eigen schuur grondig
opgeknapt waarna hij hem weer op Sonnehoeck
heeft opgebouwd. In juli heeft Thomas van Bommel het
glas geplaatst. Inmiddels is de grond twee steken diep
gespit en daarna is er rotte mest ingebracht.
De jonge perzikbomen staan nu in grote potten en
worden deze winter uitgeplant
Sonnehoeck op “De Oude Veiling” in Den Hoorn
Op 20 juni werd de Midden-Delflanddag gehouden. Het
terrein van de voormalige Delftse Groentenveiling is vol
gebouwd met huizen en veel bewoners weten niets van
de geschiedenis van deze plek. Op een grasveld in de
wijk werd op
verschillende
manieren de
historie in beeld
gebracht.
Sonnehoeck
was ook
uitgenodigd om
de historie van
de druiventeelt
te laten zien. Met foto’s werd de ontwikkeling van
kassen en warenhuizen en de bezienswaardigheden van
Sonnehoeck in beeld gebracht.

De tweede fruitmuur is klaar
In 2011 kreeg Sonnehoeck een oude fruitmuur van het
voormalige bedrijf van Gerrit Goeijenbier op ca 300 m
afstand van Sonnehoeck. 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 de muur het
afgelopen voorjaar werd opgebouwd.
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Kledingsponsor krijgt eerste kistje druiven
De rondleiders en de dames die de catering verzorgen op
Sonnehoeck dragen reeds enkele jaren poloshirts met het
Sonnehoecklogo. Dit geeft een goede presentatie bij
rondleidingen. Vanwege het verkleuren waren de shirts
toe aan vernieuwing. Ook nu weer zorgde de heer Nic.
Bouwmeester van Bouwmeester Containeropslag in
Poeldijk dat
dit kon
worden
gerealiseerd.
Daarom
kregen
de heer en
mevrouw
Boumeester
op 24 juni het eerste kistje druiven van 2015
overhandigd.

Druivenschilderij
Sonnehoeck kreeg het verzoek om een aantal kistjes met
druiven te geven voor de Nationale
Zomerbloemententoonstelling die van 20 tot 23 augustus
in de oude kerk in Naaldwijk werd gehouden. Het thema
was Meesterwerk en de druiven werden verwerkt in een
schilderij. Het publiek kon het schilderij aanraken en dat
deed men veelvuldig om te voelen of de druiven
wel echt waren. Hierdoor veranderden de aanvankelijk
schitterende druiven al gauw in afgetakelde druiven.
Gelukkig stond de naam Sonnehoeck er niet bij vermeld.
Open monumentendag
Op 12 september deed Sonnehoeck als Rijksmonument
ook mee met de landelijke Monumentendag
De kas met bijna oogstbare Gros Maroc was toen op zijn
mooist, dit stimuleerde de bezoekers tot het kopen van
druiven. De nieuwe fruitmuur met muurkas en in de kas
een foto-expositie trok veel belangstellenden. In het
woonhuis exposeerde en schilderde Paul Kerrebijn
Westlandse taferelen, waarbij met een gratis lot een

Druiven in bijzondere producten
Op 30 juli kwamen de bakkers Arjan Roodenrijs en Erik
v.d. Sande en Ron de Jong van ijssalon Vanilla de
druiven van Sonnehoeck proeven die Peter van Leeuwen
hen aanbood. Zij besloten om ook dit jaar weer deze
druiven te gaan gebruiken voor hun producten. Dat zijn

schilderij kon worden gewonnen. In de schuur waren
oude bouwtekeningen van het woonhuis te zien. Er
waren ook kramen met glaskunst en brocanterie. In de
ontvangstruimte gaf Maghen Hilgersum een
zangoptreden. Kenmerkend voor Sonnehoeck was er ook
nu weer de gezellige gemoedelijke sfeer.

bij Bakkerij v.d. Sande in Poeldijk de
Sonnehoeckschelpjes. In de winkels van Meesterbakker
Roodenrijs waren Sonnehoecktaartjes te koop. Bij
IJssalon Vanilla in Wateringen werd druivenijs gemaakt.

Vakmanschap is meesterschap
Op Sonnehoeck produceren Geo en Peter van Leeuwen
elk jaar weer topkwaliteit druiven. De vakkennis
overgedragen van drie voorgaande generaties van
Leeuwen kwam ook dit jaar tot uitdrukking bij de
druivenkeuring
op 25 september
bij De
Westlandse druif
in Monster.
Sonnehoeck
behaalde zowel
bij Black
Alicante als bij
Gros Maroc de
eerste prijs. Van de 44 inzenders behaalde Sonnehoeck
ook de hoogste totaalscore.

Steeds bredere bekendheid
Voor het derde achtereenvolgende jaar werd Sonnehoeck
door museum De Timmerwerf in de Lier uitgenodigd om
zich te presenteren en druiven te verkopen op 13 en 14
augustus op de jaarlijkse Bradelier. Vanuit een kraam in
de Hoofdstraat verliep de druiven verkoop voorspoedig.
Veel mensen
lieten zich
aan de hand
van
opgehangen
foto’s nader
informeren
over
Sonnehoeck
en de mogelijkheid om op bezoek te gaan.
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Verloop van het druivenseizoen
Het afgelopen druivenseizoen is goed verlopen. Door het
koude voorjaar verliep het krenten rustig maar wel werd
de oogst verlaat. De productie is dit jaar goed geweest.
De kwaliteit van de druiven was heel goed waardoor de
afzet gemakkelijk ging
en we soms druiven
tekort hadden. In
augustus met
windstille vochtige
dagen dreigde een
aantasting van de
schimmelziekte “het
wit” ook wel “het
kwaad”genoemd.
De biologische
bestrijding van trips en
spint is ook dit jaar
weer goed verlopen.
Het komende jaar zal
omstreeks half januari worden begonnen met opstoken
van de eerste kas.

Historische informatiemarkt in Wateringen
Op 10 oktober werd in de Hofboerderij in
Wateringen een historische markt gehouden. Historische
organisaties uit Westland, Midden-Delfland,
Loosduinen, Hoek van Holland, Rijswijk en Maassluis
gaven daar informatie over hun werkzaamheden. Ook
Sonnehoeck presenteerde zich door middel van foto’s
die een beeld gaven van wat er op Sonnehoeck te zien is.

De in de stand aanwezige vrijwilliger vertelde aan
bezoekers welke mogelijkheden er zijn om Sonnehoeck
te bezoeken.

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.

Bijzondere gebeurtenis
Op 31 oktober is de opnieuw opgetrokken muur met
muurkas officieel in gebruik genomen in aanwezigheid
van ruim 100 genodigden. Jim Goeijenbier een achter –
achter- achterkleinzoon van de eerste eigenaar van de
muur metselde twee gedenkstenen in de muur. Daarna
werd de muurkas ingezegend door Pastoor Theo van
Steekelenburg, een achterkleinzoon van de
eerste eigenaar van deze muurkas. Ook lieten twee neven
van Geo van Leuwen een loden koker in een steunbeer
zakken met in de koker een perkament met informatie
over deze muur. Hierna gaf Jim Goeijenbier, een
begenadigt pianist die in Ierland woont, in
de ontvangstruimte van Sonnehoeck een pianoconcert.

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
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