PREMIUM
Eigenaar Fred Lorsheijd van Domein De Vier Ambachten in Simonshaven bij het ‘bruidshuisje’. Vanaf zaterdag kan bij
zijn wijngaard in vakantiehuisjes worden overnacht. © Peter de Jong Fotografie

Wakker worden met uitzicht op een wijngaard: in Simonshaven waan jij je in Zuid-Frankrijk
Wakker worden en een ontbijt nuttigen met uitzicht op een wijngaard. Het lijkt een mediterrane droom, maar
vanaf zaterdag is het mogelijk bij Domein De Vier Ambachten in Simonshaven. ,,Je ziet hier net zo lekker als
in Zuid-Frankrijk’’, constateert eigenaresse Madeleine van der Tholen.
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Negen houten huisjes aan de rand van de wijngaard midden in de polder staan klaar om bezoek te ontvangen.
Eigenaar Fred Lorsheijd loopt er een voor een langs. Hij trekt de deur van één van de huisjes open. Binnen staat een
tweepersoonsbed met een blauw dekbedovertrek. Aan de muur hangen een geborduurde versie van Vermeers Meisje
met de Parel en een paar blauw witte tegeltjes. Op het tafeltje staat een servies in dezelfde kleuren. ,,Het thema van
dit huisje is Delfts blauw. Zo heeft ieder huisje een eigen thema. Ieder huisje krijgt nog een naam. Ze worden
vernoemd naar een druivensoort’’, vertelt Lorsheijd trots.

Opgeknapte pipowagen
Een ander huisje bij de wijngaard heeft het thema druiven. Hier is het tafelkleed van een druivenprint en het servies
bedrukt met druiven. Andere huisjes hebben thema’s als panter, boeddha, strand en retro. Er is ook een bruidshuisje
te boeken. Lorsheijd loopt ernaartoe. Twee hartjes aan de voorgevel verwelkomen de gasten. ,,We hebben hier een

openhaardschouw staan’’, zegt hij, terwijl hij de deuren van dit huisje opentrekt. Rondom de huisjes is beplanting
aangebracht. Gasten logeren naast fruitstruiken, bomen als de citrusboom en olijfboom, en er is een moestuin. ,,Fruit
kan worden geplukt voor het ontbijt.’’

We hebben zelfs een bruidshuisje
Eigenaar Fred Lorsheijd van Domein De Vier Ambachten
Buiten op het terras van ieder huisje staat een kookplaat, bedoeld voor eenvoudige opwarmmaaltijden. In een
gemeenschappelijke hut bij de huisjes kan op een gasstel worden gekookt en de vaat worden gedaan. Op het terrein
staat een opgeknapte pipowagen met daarin de sanitaire voorzieningen. ,,Het zijn hotelkamers, maar dan op een
soort camping’’, concludeert Lorsheijd. Natuurlijk kunnen gasten op hun terras met uitzicht op de wijngaard ook
genieten van een compleet verzorgde ontbijt, lunch en diner met producten uit de eigen wijngaard, moestuin en
boomgaard. Ontwaken in de natuur van het Bernissegebied kan hier het hele jaar door. ,,De huisjes zijn goed
geïsoleerd. In de winter kunnen we bij kou kachels neerzetten’’, legt Lorsheijd uit.

Songfestival
Lorsheijds vrouw Madeleine is verantwoordelijk voor de inrichting. Ze heeft de huisjes bijna helemaal met
tweedehands spulletjes ingericht. Madeleine moet er hartelijk om lachen. ,,Fred zei dat ik te veel bij de kringloop
vandaan haalde, maar nu komt het toch mooi van pas.’’ De spulletjes heeft ze samen met cliënten van de wijngaard,
het ‘zorgdomein’, opgeknapt. Ook cliënt (‘hulpwijngaardenier’) Richard is zichtbaar trots op het eindresultaat. ,,Ik kan
geen stoel meer zien!’’, merkt hij op over het vele werk.

Ik kan geen stoel meer zien!
Hulpwijngaardenier Richard
Vanaf 2013 liep hij met het idee rond om overnachtingen bij de wijngaard aan de Biertsedijk Oost in Simonshaven aan
te bieden. De eigenaar van het wijndomein is blij dat de huisjes nu eindelijk officieel geopend worden. Vorig jaar had
Lorsheijd graag de eerste gasten ontvangen, maar corona gooide roet in het eten. ,,De bedoeling was dat we met het
songfestival vorig jaar al open zouden zijn. Alles in de regio was volgeboekt. We zouden onze gasten naar de metro in
Spijkenisse hebben gebracht’’, baalt hij. Over twee maanden heeft Lorsheijd weer iets te vieren. Dan is het ook
mogelijk om in grote houten tonnen te overnachten.

