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

              Van der Valk Systemen

De weg naar het bedrijf Van der Valk Systemen 

is niet de eenvoudigste geweest, maar wel een 

logisch gevolg van de zaak die B.P. van der Valk 

(1915-1985) in 1960 oprichtte. Met het West-

lands Kassenbouwbedrijf B.P. van der Valk N.V. 

speelde hij in op de ontwikkelingen van die tijd. 

Door het intreden van verwarming in de kassen 

en het langer worden van de teeltcyclus, vroeg 

dit om vaklieden die thuis waren in diverse 

vaardigheden. Bernard van der Valk kocht rond 

1965 de materialen op van gesloopte druiven-

serres. Het staal werd verzaagd, gelast, ge-

boord, geborsteld en gemenied. Zo kreeg het 

nog uitstekende materiaal een tweede leven 

als staalconstructie van te bouwen warenhui-

zen en kassen. Andere gespecialiseerde bedrij-

ven verzorgden de betonnen fundering en de 

beglazing van de toen nog houten gevels en 

kasdekken, die door Van der Valk ook in elkaar 

getimmerd werden. 

Ook het luchtmechaniek werd door hen gepro-

duceerd en geïnstalleerd. Van der Valk zorgde 

dus fysiek voor het bouwen van complete kas-

sen. Voor die tijd deden de tuinders dat meestal 

zelf in de winter. Maar door de langere teeltcy-

clus kregen ze daar minder tijd voor. 

Daarnaast kocht Bernard in 1975 een elektroly-

tische verzinkerij, die onder leiding stond van 

zijn zoon Hans. 

Huidig directeur Hans van der Valk (1948) herin-

nert zich zijn eerste stappen in zijn vaders bedrijf 

als de dag van gisteren. “Ik ging in 1963, een dag 

na mijn 15e verjaardag, bij mijn vader aan de slag. 

In juni 1963 was ik geslaagd voor het diploma 

‘Timmeren’ aan de Ambachtsschool in Den Haag.” 

Samen met zijn broers Wim en Kees, en 12 jaar 

later Ben, werkte hij in de kassenbouw. Helaas 

overleed Kees op de nog jonge leeftijd van 25 jaar. 

Hans: “Overdag werkte ik in de kassenbouw en 

’s avonds in het kasje bij mijn vaders garage. Daar 

bedacht ik hoe ik het werken in de kassenbouw 

lichter kon maken door betere materialen uit te 

denken. Ik kocht een stukkie blik, ging knippen 

en buigen om te kunnen zien hoe hetgeen ik in 

gedachten had er in werkelijkheid uitzag.”

Dat gebeurde ’s avonds laat of ’s nachts aan de 

keukentafel. 

“Hier moet alles een 10 hebben”

»	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

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.	

Maar zijn hart lag niet bij het bouwen van kas-

sen. “Ik bleef het liefst achter het huis van mijn 

vader aan de Geestweg in Naaldwijk om gede-

tailleerd werk te verrichten. Het was goed dat ik 

in de kassenbouw heb gewerkt, want ik kon me 

daardoor goed verplaatsten in het zware werk. Al 

die bouten en moeren om alles te monteren was 

geen handige manier van werken. Om dat sim-

peler te maken vond ik een soort splitpen uit die 

we zelf gebruikten. Met behulp van een wasma-

chinemotor voorzag ik de aluminium klinknagel 

van een conische spleet door middel van frezen. 

Een oude slaapkamerkast van mijn ouders deed 

dienst als magazijn in het illegaal gestarte bedrijf. 

Op een dag zag iemand de splitpen en wilde die 

ook gaan gebruiken. Hij haalde er 1.000.”

Dat was het begin van een bloeiende handel. 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Van der Valk Sys-

temen? Deze wordt uitgebreid beschreven in het 

boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar 

van 2016 wordt uitgegeven.
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