Historische Druivenkwekerij te Kwintsheul

Nieuwsbrief voorjaar 2018
De vorige nieuwsbrief kwam eind november 2017 uit, sinsdien is er weer veel gebeurd.
Sonnehoeck en deed daar allerlei klusjes. Ook het
bijhouden van de moestuin deed hij graag.

Aantasting van het karakter van Sonnehoeck
Afgelopen winter was er in de pers flink aandacht voor
de ontwikkelingen rondom het Rijksmonument
Sonnehoeck. Vooral de plannen om wooneilanden aan te
leggen langs de karakteristieke vaarsloot stuiten op
weerstand. Op 15 januari heeft omroep Max van de
situatie filmopnamen gemaakt die ’s avonds in het TVprogramma Hallo Nederland werden uitgezonden.

Bij restauraties van kassen was hij altijd de vakkundige
ruitensnijder en glasschoonmaker.
De laatste jaren had hij problemen met zijn gezondheid
maar hij kwam dan toch vaak nog even kijken. Wij
verliezen in hem een aardige en behulpzame
medevrijwilliger.
Even op de kist
Eind januari werd de nieuwe voorzitter van de Stichting
Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck aan de
vrijwilligers voorgesteld. Jos van der Knaap (rechts)
volgt Aad van Bergenhenegouwen (links) op. Aad blijft
nog wel als vrijwilliger/adviseur op Sonnehoeck actief.
Marijke Lagerwerf heeft vorig najaar de vacature van
penningmeester ingevuld.

Aan tafel
Op 5 februari kwam onze nieuwe voorzitter Jos van der
Knaap bij Ton Tabben in zijn programma “Regio TV
aan tafel”. Jos vertelde over het unieke van Sonnehoeck
en de bedreigingen die er steeds zijn door woningbouw
e.d. rondom dit Rijksmonument. Van de eens zo
belangrijke druiventeelt in het Westland moet
Sonnehoeck met zijn originele druivenkassen en
fruitmuur het verhaal kunnen doorgeven aan de komende
generaties.

Gerestaureerde kas geopend
Op 22 maart werd de vorig najaar gerestaureerde
druivenkas geopend door Agnes van Ardenne-

Bert Hendriks overleden
Op 29 januari is één van onze vrijwilligers, Bert Henriks
op 88 jarige leeftijd overleden. Bert kwam heel vaak op
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van der Hoeven waarnemend burgemeester van
Westland. In de ontvangstruimte vol met genodigden
ging de burgemeester dieper in op het belang van kassen
in het verleden en het heden. Nederland is nu
toonaangevend in de wereld van de kassenbouw. De
historie van de kassenbouw zie je op Sonnehoeck.

Tegen deze muur staan perenbomen van diverse oude
rassen waarbij er ook verschillende oude boomvormen
zoals palmet en cordon zijn toegepast. De oorsprong van
de Westlandse tuinbouw begint bij de fruitmuren. Op de
weinige muren die er nog staan moeten we zuinig zijn.
Sonnehoeck: een inspiratie voor schilders
Bekende en minder bekende Westlandse schilders
hebben al heel wat uren doorgebracht op Sonnehoeck
om de unieke sfeer op doek of papier vast te leggen. In
mei was er een groep hobbyschilders uit de Lier die zich
konden uitleven.

Het krentteam is weer compleet
Op 10 april zijn onze drie vaste krentsters begonnen met
het krenten (uitdunnen) van de druiven. Onze vierde
krentster stopte er mee zodat we op zoek gingen naar een
ander. Al gauw melden ervaren krensters zich aan.
Het krenten is weer achter de rug
Door het sterk wisselende weer tijdens de krentperiode
was de groei van de druiven onregelmatig. Het krenten
moest soms worden uitgesteld en soms was het bijna niet
bij te houden. Op 5 juni was het klaar en konden de
krenttrappen weer naar de zolder.

Fruitmuren in beeld
Op omstreeks 200 m afstand van Sonnehoeck staat een
oude vervallen fruitmuur. Het is een rijksmonument en
de gemeente Westland is eigenaar. De laatste tijd is
er over deze muur weer veel discussie in kranten en op
de TV.

Vrienden van Sonnehoeck
U kunt zich aanmelden als vriend van Sonnehoeck via
onze website www.sonnehoeck.nl Door jaarlijks 25 euro
te betalen benadrukt u de betrokkenheid met Sonnehoek.
Dit geld wordt besteed aan restauratie.
Reactie of vragen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief
Per email naar info@sonnehoeck.nl
Informatie
Adres: Sonnehoeck: Hollewatering 26, 2295LW
Kwintsheul.
Internet: www.sonnehoeck.nl
Facebook: www.facebook.com/sonnehoeck
Rabobankrekening NL51 RABO 0104940042
Aanvragen voor rondleidingen:
Jan van Geest, tel. 06-53318121
Gerrit de Bruijn, tel. 06-55373046

Op het oorspronkelijke bedrijf Sonnehoeck heeft ruim 2
km aan fruitmuren gestaan, gebouwd tussen 1800 en
1900. De muren hadden hun eigen naam zoals Kromme
muur, plankenmuur, gele muur, nieuwe muur en hoge
muur.
Op het huidige Sonnehoeck staat een fruitmuur van 90 m
lang, gebouwd in 1815 en gerestaureerd in 2009.
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