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N i e u w s

Goede belangstelling
voor woonbeurs
STEENBERGEN - De woonbeurs
Stbleeft die afgelopen zaterdag in
het gemeentehuis werd gehouden
is goed bezocht. Vrijwel de gehele
dag druppelden de bezoekers
binnen en dat gaf de 23 beursdeelnemers goed de kans om hen

te woord te staan.
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Bij vertrek werden bezoekers gevraagd om een enqueteformuliertje in te vullen en als dank daarvoor kon de invuller een bakje
aardbeien meer naar huis nemen.

Programma
Koningsdag
Kruisland
KRUISLAND – Wie niet kan wachten om Koningsdag te gaan vieren, komt in Kruisland zeker aan
z’n trekken, want daar beginnen
de feestelijkheden woensdag 27
april al om 7.00 uur met het traditionele dauwtrappen en na afloop ontbijten in Siemburg. Om
10.00 uur wordt bij het dorpshuis
de vlag gehesen en klinkt het Wilhelmus, waarna de versierde fietsenoptocht vertrekt onder mu-

zikale begeleiding van harmonie
St. Caecilia. Bij terugkomst zijn
er spelletjes in de grote zaal van
Siemburg en om 12.00 uur vindt
de prijsuitreiking van de versierde
fietsenoptocht plaats. Om 13.00
uur gaan er vanaf de Markt twee
fietstochten van start (inschrijving bij De Commerce, prijsuitreiking om 17.00 uur) en vanaf 13.30
uur kan er ‘levend tafelvoetbal’
worden gespeeld op de Markt.

Belgische ‘wijnboeren’ benutten de kracht
van natuur bij Hoeve Heenwerf
KRUISLAND – De Vlaamse tongval; het blijft een genot om naar
te luisteren. Temeer wanneer de
woorden gesproken worden door
mensen die ‘schik’ hebben in het
leven. De Belgen Marnix Janssens
(50) en Layla Sofie Aiad (47) zijn
van die mensen. Een echtpaar dat
ook echt een paar is. Hun huwelijk omvat meer dan alleen samen
wonen, zij doen bij voorkeur alles
samen. Ze lachen graag en ze lachen veel. Ze werken hard in hun
bedrijf en zo mogelijk nog harder
wanneer zij zich ontspannen.
Sinds zij in 2014 het Rijksmonument Hoeve Heenwerf aan de
Kruislandsedijk kochten, hebben
zij zich geen moment meer hoeven te vervelen. En dat gaat ook
nooit meer gebeuren. Zeker niet
nu hun droom om op het landgoed een wijngaard op te richten
op het punt staat bewaarheid te
worden.

boren en trouwde, waarna het
echtpaar Meesters drie kinderen
kreeg die geen van allen overname van de boerderij ambieerden.
Zodoende restte het echtpaar
Meesters, inmiddels ‘op leeftijd’,
geen andere keuze dan verkoop.
Zij troffen in de Belgische Janssens en Aiad een duo dat zich bij
de eerste kennismaking met de
boerderij direct thuis voelde. En
dat verliefd werd op ieder authentiek detail waarvan er nog velen
bewaard zijn gebleven. Van het
handbeschilderde plafond tot de
bladgouden motieven op de deuren en van het kenmerkende Art
Nouveau glas-in-lood tot de ‘metrotegeltjes’ in de gang.
Maar ook de stilte en het vergezicht over de weidse polders tussen Kruisland, Welberg en Steenbergen maakten dat het echtpaar
de emigratie naar ’Olland aandurfde.

Moerasachtig gebied

6000 wijnranken

Zoals het een paradijs betaamt,
moet je het eerst weten te vinden
alvorens je er van kunt genieten.
Het vindersloon is echter groot.
Aan het einde van de oprijlaan
valt het oog als eerste op de enorme schuur die in 1939 is opgetrokken volgens de principes van
de Delftse School. Met bovenin de
voorgevel in kenmerkende ijzeren
letters de naam van de boerderij:
Heenwerf.
,,Waar de naam exact vandaan
komt, weten we niet,” vertelt
Marnix Janssens. ,,Maar aangezien heen een soort gras is dat in
moerasachtig gebied groeit, kunnen we gevoeglijk aannemen dat
de naam hiervan is afgeleid.”

Verliefd

De monumentale schuur is
slechts de opmaat naar het imposante woonhuis dat al in 1914
werd gebouwd door het echtpaar
Meesters. Zoon Cees werd er ge-

Het uitzicht vanaf de achterzijde
van het huis staat op het punt een
metamorfose te ondergaan. Op
een oppervlakte van drie hectare
worden niet minder dan zesduizend wijnranken geplant. Het be-

gin van een nieuw wijndomein,
genoemd naar het landgoed van
waaruit het ontspruit: Heenwerf.
Niet een naam die geschikt is
voor de internationale handel.
,,Wij zoeken onze markt in Nederlandstalig gebied dus dat hoeft
ook niet,” aldus Sofie, die de marketing van de wijn voor haar rekening neemt. Eind deze maand
gaan de eerste 3000 ranken in
Kruislandse bodem; een half jaar
later de laatste 3000.
,,We denken in 2020 onze eerste
fles wijn te ontkurken. Eenmaal
op volle toeren produceren we
straks jaarlijks 12.000 flessen kwaliteitswijn. Daarmee zullen we
voor Nederlandse begrippen tot
de grotere wijnproducenten behoren.’’

Sterke plant

De dagelijkse gang van zaken op
de wijngaard zal volgens Janssens,
van huis uit landbouwingenieur,
op biologisch-dynamische grondslag gebeuren. ,,We gaan daarbij
zoveel mogelijk uit van de kracht
van de natuur. We selecteerden
een sterke plant, bestand tegen
het klimaat en geschikt voor de
grond waarin zijn wortels groei-

en. Maar ook voor de bestrijding
van (on)gedierte en schimmels
wenden we ons waar mogelijk tot
natuurlijke oplossingen. We maken daarbij de kanttekening dat
wij wel voor onze beurt spreken,
want we hebben nog totaal geen
enkele ervaring.”

welkom. We vertellen graag over
onze toekomstplannen. Ons concept is gastvrijheid. Dat hebben
we van nature. Sinds we hier wonen hebben we al veel mensen
over de vloer gehad. We vinden
het bovendien geweldig om feestjes te geven. Alle elementen die
wij belangrijk vinden voor een
goed leven komen hier bij elkaar.
Het is een project voor onszelf
dat we naar de toekomst toe willen commercialiseren tot het punt
dat we ervan kunnen leven. Alles
leent zich ertoe.”

Recreatieve plannen

Winnend staatslot

De kennis is er echter wel, opgedaan in een opleiding ‘Wijnbouw
en Wijn maken’. Gevolgd bij wijnbouwdeskundige Geurt van Renes, grondlegger van het wijnkasteel Genoels-Elderen. Hij voorzag
het echtpaar van vele deskundige
adviezen.
De plannen van Marnix en Sofie
stoppen echter niet bij de wijn. Er
zijn nog vele grote plannen. Het
prachtige plekje aan het water
van De Baak biedt talloze kansen in een gebied dat recreatief
meer en meer op de kaart komt te
staan.

Gastvrijheid

,,We voldoen inmiddels aan de
eisen om een landgoed te zijn en
heten iedereen die, op afspraak,
een kijkje wil nemen van harte

Ooit, als de wijn en de tijd rijp
zijn, hopen ze een bed & breakfast met wellness-faciliteiten in te
richten in de grote schuur. “Dan
moeten we vooraleerst een winnend staatslot treffen,” lacht Sofie. “We zijn typische Vlamingen
die niet direct op voorhand roepen dat het ons gaat lukken. Laten we eerst maar eens een goede
wijn maken,” lacht Marnix met
haar mee.
l Foto’s: Marnix Janssens en Sofie
Aiad wonen sinds 2014 samen met
hun honden Whiskey en Shiva op
landgoed Heenwerf aan de Kruislandsedijk. Eind april wordt een
begin gemaakt met de aanplant
van de wijngaard die vanaf 2020
voor 12.000 flessen wijn per jaar
moet zorgen.
Foto’s Dasja Abresch©Steenbergse Courant

