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

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

       Van Daalen transport
Aad van Daalen (1945) oud-directeur en nu ad-

viseur van het internationale bedrijf ‘Van Daalen 

Transport’, zegt het met een grote grijns: “Vroeger 

wilde ik dominee worden. Leek me veel leuker 

werk dan transporteur. Dat was alleen maar hard 

werken. Je kreeg naar mijn idee alleen maar op 

je lazer. Als er ergens een auto te laat was, dan 

belden ze ‘s nachts naar mijn vader en die moest 

het dan maar weer recht zien te breien. Ik kon re-

delijk mee op school, ging naar de HBS en ik kon 

natuurlijk best wel goed ouwehoeren.” Het liep 

echter een tikkeltje anders. In plaats van in toga 

de kansel te betreden trad Aad, derde generatie, in 

de voetsporen van zijn vader, oom en opa. Eerst 

als werknemer en later, bij het terugtreden van 

zijn vader Arie in 1978, samen met oom Siem in de 

directie. Als directeur bouwde hij gestaag verder 

aan de groei van Van Daalen Transport. 

De wortels van dat bedrijf, tegenwoordig een 

werkmaatschappij van de Van den Bos en Van 

Daalen holding, lagen in het Loosduinse tuin-

bouwgebied Kraayenstein. Daar runde tot in de 

jaren twintig Adrianus van Daalen (1890-1953) een 

klein tuindersbedrijfje. Dat was geen vetpot maar 

Adriaan, bij iedereen bekend als Janus, was een 

ondernemend persoon. Hij zocht en vond een 

andere manier om een boterham te verdienen. Hij 

verkocht de tuin en verkaste met zijn gezin (twee 

zonen en een dochter) naar Honselersdijk. Daar 

woonden ze kort aan de Prinsengracht en vervol-

gens aan de Dijkweg. 

In een schuur in de Amalia van Solmsstraat begon 

hij een handeltje in grondstoffen voor de tuin-

bouw: glas, stro, turfstrooisel en bloempotten. 

Dat werd al snel een succes. Vooral omdat hij die 

zaken niet alleen verkocht, maar ze ook bij de 

klanten bezorgde. Dat deed hij zelf, maar al snel 

besteedde hij dat werk uit aan zijn zonen. Voor 

hen zat doorleren na de lagere school er niet in. 

Er moest worden aangepakt thuis. Zowel Adri-

aan (Arie,1918-1991) als zijn jongere broer Simon 

(1922-1985) moesten meehelpen in het bedrijfje 

van vader Janus. “Toch heeft mijn vader in de 

avonduren nog wel een cursus Engels gevolgd,” 

herinnert Aad van Daalen zich.  

Aanvankelijk bezorgden Arie en Simon met paard 

en wagen, later met vrachtauto’s die in de schuur 

annex garage door hen zelf werden onderhouden 

en gerepareerd.

Verse paardenmest en kolen bestellen 
onder telefoonnummer 219

»	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.	

In een advertentie uit 1934 biedt Van Daalen 

‘verse Paardenmest en kolen per auto- vracht’ 

aan. Heel vooruitstrevend was die handel te 

bestellen onder ‘telefoonnummer 219 Naald-

wijk’, al zullen veel van zijn klanten dat nog wel 

mondeling hebben gedaan bij gebrek aan een 

telefoonaansluiting. 

Dat bezorgen was zware lichamelijke arbeid. 

Adriaan en Simon moesten de wagen eerst met 

een riek vanaf de grond laden, vervolgens naar de 

klant rijden en daar aangekomen weer met die-

zelfde riek lossen.

De crisisjaren dertig kwamen de Van Daalens 

redelijk door. Het bedrijfje groeide. Langzamer-

hand werden de vrachten mest minder en nam 

het ‘veilingrijden’ toe. Dat ‘veilingrijden’ was een 

nieuwigheid. 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Van Daalen Trans-

port? Deze wordt uitgebreid beschreven in het 

boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar van 

2016 wordt uitgegeven.
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