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

“Alles wat gereformeerd of hervormd was,
teelde fresia’s.”
1936

Fresiakwekerij P.D. Lievaart & Zn

Naaldwijker Pieter David Lievaart (1906) werd
al jong uit werken gestuurd. Hij ging aan de
slag bij een tuinder waar hij stukje bij beetje het
tuindersvak leerde. In 1927 kon hij een open
stuk grond aanschaffen van één hectare, gelegen aan de Opstalweg. In de jaren die volgden,
werd dat stukje bij beetje omgevormd tot een
gemengd groentebedrijf. Lievaart teelde peen,
spinazie, raapstelen (kelen in de volksmond),
bloemkool maar ook aardappelen en, natuurlijk,
druiven.
Rond 1938 werden alle Nederlandse mannen
gemobiliseerd vanwege de toenemende oorlogsdreiging. Ook Pieter Lievaart werd opgeroepen. Hij
werd gelegerd in het Fort aan den Hoek van Holland, waar hij van zeven uur ‘s ochtends tot vijf uur
‘s middags aanwezig moest zijn. Als zijn diensttijd
erop zat, ging hij nog aan het werk op zijn eigen
bedrijf.
In 1939, nog tijdens diezelfde mobilisatie, werd er
een huis gebouwd op de tuin. Voor een bedrag
van 4.684 gulden en tachtig centen.

waarlozen. Het bedrijf groeide verder. In 1975 werd
Het werd oorlog. In de bezettingstijd was er een
schreeuwend gebrek aan fruit. Lievaart ging in na- er overgegaan op gas in plaats van lichte oliestook.
volging van collega’s pruimen en perziken kweken. Ook werd er dat jaar een bedrijf gekocht aan de
De tuin werd verrijkt met een warenhuis. Geen
Grote Achterweg. In 1990 kwam oudste zoon Peter
nieuwbouw, maar tweedehands, gekocht in Loos- (1971) in dienst. René (1973), Piets tweede zoon
duinen. Telkens werd er weer iets tweedehands
kwam begin jaren negentig, op zijn negentiende
bijgebouwd. Een labyrint aan kassen en warenhui- eerst in loondienst bij zijn vader, om later medezen met brede sloppen en greppels ertussen.
firmant te worden. Klusjes genoeg voor de jonge
De teelten waren inmiddels ook veranderd. Er
René in die tijd. Bollen pellen, krijt boenen boven
stonden nu sla, tomaten, chrysanten en fresia’s op
op het dek van de kas. Zo leerde hij spelenderwijs
het bedrijf. Midden jaren zestig, werd er volledig
het vak. Ook de derde zoon Ful (1977) was inmidovergegaan op de teelt van fresia’s. Ook kwam zoon dels, in 1997, het team komen versterken.
Piet meewerken. De jonge twintiger maakte zich
nog niet echt druk over de tuin maar ‘bleef lekker op “Fresiatuinder word je niet, dat ben je. Je moet er
in geboren en getogen zijn.” Piet Lievaart denkt
zijn nest leggen’ terwijl zijn vader aan het bloemen
dat zijn product de moeilijkste teelt is die er is.
inpakken was en naar de veiling ging. Vader Lievaart
maakte er geen woorden aan vuil. Terecht, want niet Dat moet je met de paplepel naar binnen hebben
gekregen anders gaat dat hem niet worden.
veel later werd Piet serieuzer en een echte tuinder.
In die periode was de fresia een zeer gewild product. De fresiateelt was belangrijk in het Westland.
En, heel opvallend: “Alles wat gereformeerd of
hervormd was, teelde fresia’s”. Het aantal katholieke tuinders die deze bloem teelde, was te ver-

Meer info op www.geworteldinwestland.nl

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Fresiakwekerij P.D.
Lievaart & Zn? Deze wordt uitgebreid beschreven
in het boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het
najaar van 2016 wordt uitgegeven.

