De geschiedenis van bedrijven die tenminste
50 jaar in Westland gevestigd zijn

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 werpt een blik op de
toekomstvisie van de jongste generatie bedrijfsleiders. Optioneel kan het boek
een persoonlijk tintje krijgen, zodat het een uitermate geschikt geschenk is
voor zakenrelaties, familie, medewerkers, vrienden en kennissen.

» 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 de bedrijfsgeschiedenis
een plek geven op hun website.
» Het Westlands Museum zal een expositie over de bedrijven
organiseren.
Deelname
Heeft u belangstelling om deel te nemen aan dit project?
Neem dan contact op met Jan-Willem van den Beukel,
tel. nr. 06 – 41 70 69 41 of mail naar
jwbeukel@geworteldinwestland.nl.
Meer informatie op www.geworteldinwestland.nl

“Het benutten van je kansen”
1929

Levoplant

Het was in 1929 dat boerenzoon Johannes
Petrus (Jan) van der Voort (1906 – 1972) een eigen tuinbouwbedrijf begon. Op een slecht stuk
grond van negenduizend vierkante meter aan
de Wateringse Tomatenlaan, toen niet meer dan
een koolas padje waar je alleen met de fiets kon
komen. Boerenland, ingeklemd tussen andere
bedrijven. Een laaggelegen stuk grond, doorsneden door slootjes die nog gedempt moesten
worden. In de loop van de jaren hoogde van der
Voort het op met grond uit Poeldijk dat met een
schuit werd aangevoerd. Stukje bij beetje werd
het bedrijf opgebouwd. Er kwam een warenhuis
van 1.600 meter, een paar kassies en verder
teelde hij in de koude grond. Ook had zijn tuin
een appel- en een pruimenboomgaard. Uiteindelijk werd er zevenduizend meter glas gebouwd. Een jaar nadat hij begon met tuinen liet
hij voor zevenduizend gulden ook een woonhuis bouwen. Een architectonisch meesterwerk
van de hand van architect Van Vliet uit Wassenaar. In het ramenwarenhuis teelde hij druiven.
Buiten onder het plat glas vooral meloenen met
tussendoor verschillende korte groente teel-

tjes. De crisisjaren waren zwaar. Het gebeurde
regelmatig dat hij met zijn producten naar
de veiling ging en met diezelfde producten
weer terug naar huis kon: onverkoopbaar. De
oorlogsjaren verliepen relatief rustig, al kwam
er tot hun grote schrik in 1944, na een mislukte lancering, een Duitse V1 vlak achter de
tuin terecht. In de jaren dat de druiven minder gingen opbrengen, begin jaren vijftig, was
Van der Voort een van de eersten die de zaag
er in zette en overging op de tomatenteelt.
Oude opstanden werden gesloopt en er kwam
nieuw glas voor in de plaats. In 1956 kwam er
een Schotse ketel en ging hij over van kolen op
zware oliestook. Hij had wel pech. Vanwege de
Suez crisis steeg de prijs voor een ton stookolie
tot boven de tweehonderd gulden, maar dankzij
goede prijzen voor zijn producten kon hij het
snel terugverdienen. Van de elf kinderen die
Jan van der Voort groot bracht, samen met zijn
echtgenote Catharina Petronella Wilhelmina
(Toos, 1906 – 1982), werden alle zonen zelfstandig tuinder. Toen Jan zelf in 1969 stopte, nam
volgens de (ongeschreven) regel de jongste

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

zoon, in zijn geval het negende kind uit de rij,
het bedrijf over.
Vanaf zijn twaalfde was tweede generatie
Leonardus Martinus Johannes (Leo) van der
Voort (1947), net als al zijn broers, al gewend
om na schooltijd een handje uit te steken. Dat
hij tuinder werd, was vanzelfsprekend. Hij wist
zijn tijd efficiënt in te delen. Hij begon vroeg,
werkte hard en zorgde er altijd voor om voor
het avondeten klaar te zijn. Zo had hij ‘s avonds
tijd voor andere dingen. Tijd om te leren, drie
avonden per week bezocht hij de avondhandelsschool. Tijd om na te denken, het benutten
van kansen. En tijd om zijn ‘meissie’ te bezoeken, de Naaldwijkse tuindersdochter Anna
Maria Antonia (Anneke) Vijverberg (1948), die hij
in Den Haag op een dansavond bij Jocatel had
ontmoet.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Levoplant?
Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek
‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar van
2016 wordt uitgegeven.

