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 hele gebied veranderde in
een Scheffers-enclave”
1919

Kwekerij Zeurniet

De ondernemersgeschiedenis van de Scheffers
begon vlak na de Eerste Wereldoorlog. Siem
Scheffers (1854–1936), overgrootvader van Jos
Scheffers (1959), de huidige eigenaar van Kwekerij Zeurniet, werkte als bedrijfsleider op andere tuinen toen hij van een stichting het verzoek
kreeg om tuinder te worden op het perceel van
Plaats 18 in Honselersdijk. Geheel in de stijl van
die tijd kweekte Siem groente en druiven. “In de
winter ging hij met de schuit naar de duinen om
zand te halen om zijn land te verbeteren,” vertelt
Jos. “De Plaats ligt hoger dan de omgeving, dit
hele gebied is opgevaren.” Na verloop van tijd
ging zijn zoon Arie Scheffers (1896–1959) naast
Siem tuinen, op Plaats 20. “Opa Arie is in mijn
geboortejaar overleden. Ik heb hem dus nooit
gekend, maar ik hoor van hem dat hij een goede
man was. Aardig en vriendelijk.” Het relatief jonge
overlijden van zijn vader maakte diepe indruk
op zijn zoon Piet (1929–2006). Jos: “Het moet
traumatisch geweest zijn voor hem. Mijn vader

heeft daarna altijd geloofd dat hij ook niet oud
zou worden.” De grafsteen van opa Arie ligt nog
steeds in de tuin van Scheffers. “Bij het ruimen van
het graf vond de familie het leuk om hem bij het
ouderlijk huis te leggen. Toen er op een gegeven
moment kabel leggers kwamen graven, weigerden die onder de steen te graven. Uiteindelijk heb
ik hem toen maar op een andere plek gelegd,”
lacht Scheffers smakelijk.
Piet Scheffers en zijn broer Jan namen de tuin op
Plaats 20 over. “In 1973 zijn ze in goed overleg uit
elkaar gegaan en hebben ze plaats 20 opgedeeld
in plaats 20 en 20a.” Andere broers begonnen te
tuinen op Plaats 22 en 24, waardoor het hele gebied langzaam veranderde in een Scheffers-enclave. In 1976 verkocht Christian Ghislain, comte du
Chastel de La Howarderie, de Belgische eigenaar
van de Plaats, de verschillende percelen aan de
tuinders die er op werkten. Zo werd Piet Scheffers eigenaar van Plaats 20. Onder het bewind van
Piet werden veranderingen ingezet. Van groenten

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

werd er langzamerhand overgegaan op de teelt
van bloemen: anthuriums, gerbera’s, anjers en
bolbloemen, zoals gladiolen, irissen en tulpen. Uiteindelijk zou Piet één van de eerste producenten
van potplanten in het Westland worden. Bracht
Arie zijn producten nog met de schuit naar de veiling, Piet schakelde al snel over op de auto. “Met
een hanger bracht hij zijn producten naar de veiling in het Westland en in Aalsmeer.” Piet hield ook
altijd Westlanders aan het werk, die vaak lange tijd
bij hem bleven werken. Als het nodig was, huurde
hij ook gastarbeiders in: Marokkanen of Turken.
“Ook wel illegalen als dat zo uitkwam. Dat maakte
‘m niet uit. De laatste illegaal heb ik indertijd zelf
nog gelegaliseerd. Dat kon toen echt niet meer.”
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Kwekerij Zeurniet?
Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek
‘Geworteld in Westland’, dat vanaf 29 november in
de boekwinkel ligt.

