
    KP Holland

“Als iemand zei dat ‘t niks zou worden, 
wilde hij het tegendeel bewijzen”

werpt een blik op de toekomstvisie van de jongste 

generatie bedrijfsleiders. 

» De bedrijfsfilm is te gebruiken op uw website. 

» In Groot Westland wordt een korte versie geplaatst van de 

geschiedenis die volledig in het boek beschreven zal staan. 

» Het Historisch Archief Westland zal een expositie over 

de bedrijven organiseren.

Te koop
Inmiddels zijn er 50 mooie Westlandse familiebedrijven 

die meedoen aan het boek. Het boek is full colour en 300 

pagina’s dik. Vanaf woensdag 30 november ligt Geworteld 

in Westland in de boekwinkel. Wilt u verzekerd zijn van 

één of meerdere exemplaren en het bezorgd krijgen, 

bestel dan via onze webshop giwshop.nl.

Geworteld in Westland beschrijft de geschiedenis 

van familiebedrijven die minstens 50 jaar in Westland 

gevestigd zijn. Bedrijven die door vorige generaties zijn 

opgericht, voortgezet door jongere generaties en in 

de loop der tijd stevig geworteld zijn in de Westlandse 

samenleving. Zij hebben Westland op de kaart gezet. 

Graag willen we door middel van dit project deze 

bekende en soms ook minder bekende bedrijven 

voorstellen.

De geschiedenis wordt op diverse manieren uitgewerkt: 

in een boek, een bedrijfsfilm, een expositie en in Groot 

Westland. 

Geworteld in Westland inhoudelijk
» Het boek verhaalt over het verleden, het heden en 

1950

De familie Van der Knaap kent een lange agrarische 

traditie. “Opa Leen van der Knaap (1889 – 1969) was 

ook kweker en stond mede aan de wieg van de 

Boerenleenbank in het Westland. Hij teelde groen-

ten in Kwintsheul,” weet Aad van der Knaap, één 

van de huidige directeuren van KP Holland. “Op 

den duur was hij een soort van ‘herentuinder’. Ik 

heb hem nooit in de tuin gezien, altijd in pak. Noest 

onderzoek van één van de familieleden toonde 

aan dat de familie Van der Knaap nog veel dieper 

geworteld was in Westland: “Al in 1580 liep hier een 

Jan Cnaep rond.” Het was Aads vader, Jan van der 

Knaap (1925 –2010), die in 1950 het bedrijf begon 

dat later KP Holland heette. Op een tuin van acht-

duizend vierkante meter aan de Kerklaan in De Lier, 

die hij huurde van boer Jor Ammerlaan, teelde Jan, 

net als zijn vader, groenten, tomaten en druiven. 

Jan begon met zijn bedrijf, nadat hij aan het eind 

van de jaren veertig als soldaat in Indonesië ge-

diend had. Hij had na de lagere school alleen een 

ondernemersdiploma en bleek een man met een 

echte ondernemersgeest te zijn. “Hij was een kei-

harde werker,” herinnert Aad zich. “Iedere ochtend 

om 5:00 uur reed hij met zijn Harley vanuit de Ma-

riëndijk naar de tuin in De Lier.” Hij trouwde in 1953 

met Toos van Kester (1924 –2010) uit Poeldijk en 

samen kregen ze zeven kinderen. Helaas overleed 

een van hun kinderen reeds na drie dagen. In 1967 

besefte Jan, dat zijn tuin voor de groenteteelt te 

klein was, en met zijn broer Piet (1923) waagde hij 

de stap om over te schakelen op potanthurium. Die 

teelt had een hoger rendement per meter. Potplan-

ten gaan telen in het Westland getuigde van pio-

niersgeest. Het kwam in deze streek nog nauwelijks 

voor. Piet Enthoven, voorzitter van de Coöperatie-

ve Westlandse Snijbloemenveiling, sprak Jan dan 

ook vermanend toe: “Dat gesjouw met aarde door 

de veiling, dat wordt toch niks.” Maar Jan zette 

door. “Dat was ook echt iets voor hem. Als iemand 

zei dat ‘t niks zou worden, wilde hij het tegendeel 

bewijzen. Hij eiste veel van zichzelf én van anderen. 

Hij was niet snel tevreden. Toch was Jan ook een 

sociaal mens, die verschillende bestuurlijke func-

ties op zich nam, zoals in het schoolbestuur, het 

veilingbestuur en de dragersvereniging. “Toen zijn 

zwager op jonge leeftijd overleed, zette mijn vader 

zich in om zijn bedrijf in stand te houden voor zijn 

vrouw en kinderen.” 

Pionieren betekende experimenteren en de gren-

zen opzoeken. Jan deed dat letterlijk. Zo investeer-

de hij in 1970 als eerste in een waterzuiveringsin-

stallatie, maar ook in een intern transportsysteem 

via kettingbanen. In 1980 werd de allereerste 

verwarmde betonvloer in het Westland aangelegd. 

Hij zocht ook steeds naar nieuwe planten, zoals 

azalea’s, die hij zelf uit België ophaalde met de 

vrachtwagen, Philodendron en de Phoenix palm. 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van KP Holland? Deze 

wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘Gewor-

teld in Westland’, dat vanaf 30 november in de 

boekwinkel ligt.

Meer info op www.geworteldinwestland.nl, giwshop.nl  of zie 
facebook.com/geworteldinwestland / twitter @GeworteldinWL

De geschiedenis van bedrijven die ten minste 
50 jaar in Westland gevestigd zijn


