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

“Dit is wel een heel mooi beroep...”
1931

Noordam Plants

‘Derde generatie’ Martin Noordam (1978) kijkt eens
naar buiten. “Eigenlijk wilde ik chrysantentuinder
worden. Die plantenkwekers die leken me wel
gek. Iedere dag weer een verrassing. Hollen en
stilstaan. Maar ik ben tevreden hoe het gelopen is
hoor, ik heb mijn mening moeten herzien. Dit is
wel een heel mooi beroep.”
Soms loopt het namelijk iets anders in het leven
dan dat wat je voor jezelf in gedachten had en zo
werd hij in 2001 plots geroepen Plantenkwekerij
Noordam te gaan leiden.
De wieg van die Plantenkwekerij stond aan de
rand van het gehucht Heenweg. Daar runde Martins opa, Teunis Marinus Noordam (1911) zijn eigen
tuin. Hij teelde er, we spreken over de jaren dertig
van de vorige eeuw, in een aantal serres vooral
druiven. Een deel van het jaar werden die druivenserres gebruikt voor de teelt van spinazie en kool.
Noordam kweekte zelf de planten op. Met regelmaat had hij ‘plant over’ en die verkocht hij dan
aan collega tuinders. Daar bleek goed geld mee
te maken. Steeds meer ging hij zich toeleggen op
het opkweken van plantmateriaal voor de handel.

Zoon Leen (1946) liep al vanaf jonge leeftijd rond
in de kwekerij. Omdat vader Teun met zijn gezondheid kwakkelde, werd hij al snel betrokken
bij de dagelijkse gang van zaken. Eind jaren zestig
werden er twee nieuwe huizen gebouwd op het
bedrijf. Het ene voor Teun en zijn echtgenote, het
andere voor Leen en zijn vrouw. Hun huis werd
het epicentrum van het bedrijf. De keuken deed
tevens dienst als kantoor en op de zolder was het
magazijn gevestigd.
Omdat de expansie van Plantenkwekerij Noordam
steeds grotere vormen aannam, moest er worden uitgekeken naar een andere locatie. Die werd
gevonden aan de Nieuwelaan in ‘s-Gravenzande.
Vader Teun was nog steeds erg betrokken bij de
zaak. Ook al lag de dagelijkse leiding al lang stevig
in handen van zoon Leen, de oprichter voelde
zich nog meer dan betrokken. Bij een in zijn ogen
verkeerde zakelijke beslissing van zoon Leen riep
hij wel vertwijfeld uit: “Die jongen helpt me nog
eens naar de klote.”
Net als vader Leen was ook zoon Martin bij wijze van spreken dag en nacht in de tuin te vinden.

Meer info op www.geworteldinwestland.nl

Hij deed er klusjes, speelde er en haalde kattenkwaad uit. Een uitgebrand ketelhuis was het
verwoeste voorbeeld van dat laatste. Met wat
vriendjes was hij rookbommetjes aan het fabriceren. Dat ging goed, totdat een vat benzine
vlam vatte. Gelukkig kwamen de kwajongens
er zonder kleerscheuren vanaf.
Leen had de zaken nog stevig in handen toen
hij in 2001 getroffen werd door een herseninfarct. Zoon Martin werd in het diepe gegooid.
Als jongeling viel het niet mee de taken van zijn
vader over te nemen. Maar met ondersteuning
van een aantal ervaren medewerkers lukte het
wonderwel. Toch miste hij wel eens de ondersteuning van huis uit die zijn vader vanwege zijn
ziekte niet kon geven. Lekker sparren aan de
keukentafel was er niet bij.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Noordam Plants?
Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek
‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar van
2016 wordt uitgegeven.

