Historische Druivenkwekerij te Kwintsheul

Nieuwsbrief najaar 2014
De vorige nieuwsbrief kwam uit in mei 2014.
In deze nieuwsbrief weer gebeurtenissen en ontwikkelingen.
Gemeente Westland gevierd op een terrein bij
bloemenveiling Flora Holland. Er was ook een
openluchttentoonstelling over het Westlandse erfgoed.
Op elf zuilen elk bestaande uit drie panelen was een
stukje dorpsgeschiedenis en een algemeen onderwerp
uitgebeeld. Op de panelen stonden ook foto’s van
Sonnehoeck.

Bouwplannen rond Sonnehoeck
De Gemeente Westland heeft de veranderde
bouwplannen rond Sonnehoeck toegelicht. De geplande
groene zone langs de Poeldijkseweg komt te vervallen.
Er komt een ongeveer 25 m brede groene strook in het
midden van het bouwperceel de Gouw. De bouwhoogte
wordt standaard 7-11 meter. Hiervan kan soms worden
afgeweken tot 12-16 meter. Deze hoogte wordt ook
genoemd voor de achterzijde van Sonnehoeck bij de
hoek
Poeldijkseweg.
Dat is punt van
grote zorg. De
Provincie geeft
geen
toestemming
voor ontsluiting
van de Gouw via
de Poeldijkseweg en de Wateringseweg. Sonnehoeck
blijft hierdoor onzichtbaar en slecht bereikbaar. Aan de
overzijde van de Hollewatering komt een groenstrook
van ongeveer 40 meter breed, daarin is ruimte voor 30
woningen. Tegenover Sonnehoeck is woningbouw aan
het water mogelijk. Waar voor Sonnehoeck
parkeerplaatsen worden aangelegd is niet duidelijk. De
bouw van een transformatorhuis is gepland in de
groenstrook langs het Groenepad. Bijelkaar zijn het voor
Sonnehoeck zorgelijke ontwikkelingen. Sonnehoeck kan
alleen dan overleven als het monument goed wordt
ingepast in de nieuwe omgeving en goed bereikbaar is.

Eerste druiven geoogst
Op 26 juni werd het eerste kistje druiven van de nieuwe
oogst vanuit de Theekoepel door Peter van Leeuwen
overhandigd
aan Kees en
Marian
Berendse. Zij
hebben als
vrijwilligers
zich erg
ingezet bij de
bouw
van de Theekoepel. Op 27 juni werden traditiegetrouw
de eerste kistjes druiven verkocht aan Leo Bravenboer.
Door het zachte voorjaar waren de druiven twee weken
vroeger dan andere jaren.
Zingen in de kas
Op 11 juli gaf Maghen Hilgersum uit Poeldijk in een
goed gevulde ontvangstruimte van Sonnehoeck de Kickof van haar eigen eerste theatershow. De vele vrienden

Erfgoedtentoonstelling
Van 19 t/m 22 juni werd het 10-jarig bestaan van

en bekenden hebben genoten van een mix van klassiek,
blues en pop.
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verbeteringen werden mogelijk gemaakt met behulp van
het Coöperatiefonds van Rabobank Westland. Door
WOS-TV werden begin september deze verbeteringen
in beeld gebracht in de 12e aflevering van het
programma "Samen sterker" Dit is nog te zien door naar
www.youtube.com/rabobankwestland te gaan.

Sonnehoeck timmert aan de weg
Op het zomerfeest Bradelier in de Lier was de middenin
het dorp gelegen museum De Timmerwerf open voor het
publiek. Sonnehoeck werd door De Timmerwerf
uitgenodigd om op 21 en 22 augustus zich daar te
presenteren en druiven te verkopen.Vanuit een kraam
aan de hoofdstraat werden flink wat druiven verkocht.
Ook kregen bezoekers informatie over de bezienswaardigheden van Sonnehoeck en de mogelijkheden om
die te gaan bekijken.

Geslaagde Open Monumentendag
Dames in historische klederdracht vergezelden
wethouder de
Goeij van
gemeente
Westland toen
zij op
Sonnehoeck
deze dag
opende. Zij
overhandigde
Geo van
Leeuwen het
schildje als
teken dat Sonnehoeck een rijksmonument is.
Ook onthulde zij de windvaan op de nieuwe theekoepel.
De vele bezoekers genoten van de mooie druiven. Ook
de expositie van Mi-tê Goeijenbier en de uitstalling van
oude gereedschappen van Sonnehoeck trok veel
belangstelling. De kramen met glaskunst, brocanterie en
een imker met bijenproducten wisten de bezoekers te
boeien.Tot slot ging een aantal mensen nog op de foto
gehuld in historische tuinderskleding tegen een eveneens
historische achtergrond.

De Nationale Zomerbloemententoonstelling
In de oude kerk op het Wilhelminaplein in Naaldwijk
werd van 28 tot 31 augustus de Nationale
Zomerbloemententoonstelling gehouden. In een schitterend decor van bloemen was ook een bijzonder
arrangement
met vruchtgroenten en
fruitsoorten
te
bewonderen.
Sonnehoeck
kreeg het
verzoek om
blauwe
druiven te
leveren, waarvoor Geo van Leeuwen graag een paar
kistjes Alicante beschikbaar stelde. De producten in dit
bijzondere arrangement deden niet mee met de
competitie.
Moerbeibomen gestut en beschoeiing geplaatst
Op Sonnehoeck staan twee meer dan 300 jaar oude
moerbeibomen. De bomen begonnen de laatste jaren
steeds verder boven de sloot te hellen.
Afgelopen voorjaar zijn er naast de bomen palen in de
sloot gedrukt waaraan boombanden zijn bevestigd die de
bomen dragen. Ook werd een beschoeiing langs het pad
voor het woonhuis

Druiven van Sonnehoeck echte weggevers
Vanwege het 10-jarig bestaan van de
personeelsvereniging van gemeente Westland
kregen de leden een kasje druiven. Men koos voor een
gezond en echt Westlands product waaraan de druiven
van Sonnehoeck voldeden. Tevens werd hiermee het
behoud van deze historische druivenkwekerij gesteund.
Ook een tuinbouworganisatie wist haar leden te
verrassen met een kasje druiven van Sonnehoeck. Bij de

zaterdagse verkoop van druiven zijn er vaak kopers, die
vertellen dat ze eigenlijk druiven een veel leuker
geschenk vinden dan bloemen.

geplaatst omdat door het aanleggen van de
rondvaartboten de berm steeds verder afkalfde. Beide
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9 okt. Overhandigen van een cheque voor de fruitmuur
in het WOS weekoverzicht.

Cheque voor het verlengen van de fruitmuur
Op 9 oktober ontving Sonnehoeck een cheque ter waarde
van € 10.000,- voor het verlengen van de
fruitmuur. Jan Kleijberg (rechts) overhandigde de
cheque namens Fonds Westland aan Peter, Geo
en Ans van Leeuwen. De muur komt op de plaats waar
nu nog een
afscheiding van
rietmatten staat.
Deze muur
stond op het
bedrijf van
Goeijenbier en
is in 2012
afgebroken. De
stenen zijn
inmiddels door
vrijwilligers
gebikt.Als er
nog meer geld
beschikbaar komt zal er tegen deze muur ook een oude
muurkas worden geplaatst. Deze zeer oude kas is na een
grondige opknapbeurt door een vrijwilliger gereed voor
opbouw.

Een film gemaakt met een drone laat Sonnehoeck vanuit
de lucht zien. Zie voor deze film:
http://www.youtube.com/watch?v=Aj_8t1vGOE0
Rondleidingen
In het voorjaar en in het begin van de zomer is het rustig
geweest. Pas na de vakantieperiode kwamen de
rondleidingen goed op gang zodat uiteindelijk hetzelfde
aantal groepen als vorig jaar op bezoek kwamen. Bakkie
Fietsen en rondvaartbedrijf De Gantel leverden de
meeste groepen. Er was een belangrijke toename van
bezoekers die vanaf het Loosduins museum een
boottocht maakten naar Sonnehoeck.

Historisch archief Westland
Op 11 oktober was Sonnehoeck met een stand aanwezig
op de historische markt in het gemeentehuis Naaldwijk.
Met een aantal
foto's en een
korte film
werden de
belangrijkste
bezienswaardigheden van
Sonnehoeck
in beeld
gebracht.
Vrijwilligers van Sonnehoeck gaven in de stand nadere
toelichting over het beeldmateriaal en de mogelijkheden
om Sonnehoeck te bezoeken.

Het druivenseizoen 2014
Het afgelopen druivenseizoen is goed verlopen. Door het
zachte voorjaar begon de oogst twee weken eerder dan
gangbaar. Vanwege de restauratie van de complexkas in
2012 waren de toen afgezaagde bomen nu nog niet in
volle productie. In één van de lage kassen waren de
bomen afgelopen winter afgezaagd zodat er dit jaar geen
productie was. Al met al ontstond er bijna een tijdelijk
tekort aan druiven. Dit jaar zijn er meer druiven aan
bezoekers verkocht dan voorgaande jaren.

Sonnehoeck in de media
Over ontwikkelingen en activiteiten op Sonnehoeck
verschijnen jaarlijks 30-40 grote of kleine artikelen in de
verschillende dag- en weekbladen. Dit jaar kwam
Sonnehoeck ook vijf keer voor in uitzendingen van
lokale TV-stations.
20 aug. Interview met Geo van Leeuwen op Omroep
West in Westvaria.
3 sept. Twee door Rabo Westland gesteunde projecten in
het programma “Samen sterker” op WOS TV.
13 sept. Fragmenten van de Open Monumentendag in
het WOS weekoverzicht.

Het komende jaar zal de vroege stookkas koud worden
gehouden zodat de bomen wat kunnen aansterken. In
plaats daarvan wordt de complexkas nu eerder
opgestookt omdat de bomen hier voldoende sterk zijn.
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Bijzonder bezoek
Eind juli bezocht een groep zusters Benedictinessen van
het klooster Regina Pacis in het Belgische Schotenhof,
Sonnehoeck. Jaren geleden werd Geo van Leeuwen door
het klooster benaderd in verband met de teelt van
bloemkool. Na zijn eerste bezoek aan het klooster komt
hij er
jaarlijks om
ook hun
druiventeelt
te
begeleiden.
Vaak gaat
ikonenschilder
Marcel de
Man mee
vanwege het
hoge niveau van het schilderen van ikonen in het
klooster.Voor het eerst brachten nu negen zusters een
tegenbezoek aan Sonnehoeck. In een bedankbrief
schrijven zij:”Wij zijn getroffen door de schoonheid van
de plek, het pardijselijk karakter. De oeroude stammen
van de wijnstok waren indrukwekkend en de
druiventrossen prachtig”.

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.

Stilleven
In en om de kassen van Sonnehoeck zijn er plekken waar
bezoekers in stille bewondering blijven staan en dan
proberen dit beeld op een foto vast te leggen.
Een bijzonder plekje is wel een oud stuk fruitmuur
waarop spontaan verschillende varens groeien.

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

Samenstelling, foto’s en opmaak van de nieuwsbrief:
Krijn Buitelaar

Zonder enig ingrijpen groeien hier zomer en winter de
varens in de uitgebrokelde voegen van de muur. De
muur zelf voorziet de varens van water en voeding.
Tijdens de restauratie in 2008 is er aan dit stukje muur
niets gedaan.
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