
    Priva

Het neveneffect van CO2 uitstoot veroor-
zaakte een revolutie in de tuinbouw

werpt een blik op de toekomstvisie van de jongste 

generatie bedrijfsleiders. 

» 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 een expositie over 

de bedrijven organiseren.

Te koop
Inmiddels zijn er 50 mooie Westlandse familiebedrijven 

die meedoen aan het boek. Het boek is full colour en 300 

pagina’s dik. Vanaf woensdag 30 november ligt Geworteld 

in Westland in de boekwinkel. Wilt u verzekerd zijn van 

één of meerdere exemplaren en het bezorgd krijgen, 

bestel dan via onze webshop giwshop.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 

1959

“Het prille begin van Priva gaat terug naar het jaar 

1954, waarin mijn oom Cor Valk (1915 – 1974) ziek 

werd,” vertelt Jan Prins (1934). “Ik zat in militaire 

dienst en had al eerder op de boekhouding bij mijn 

oom in het schildersbedrijf gewerkt, maar omdat ik 

voor een groot bedrijf wilde werken, was ik op het 

hoofdkantoor van de KLM in Scheveningen gaan 

werken.” De geboren Lierenaar was gelegerd in het 

Schefferkamp en hoorde dat zijn oom na een her-

senbloeding ernstig ziek was. Zijn tante vroeg om 

hulp. Jan besloot iedere avond na zijn dienstplich-

ten te gaan helpen en deed de boekhouding van 

het bedrijf, dat gedeeltelijk uit een schildersbedrijf 

en gedeeltelijk uit een tuinbouwbedrijf bestond. 

Die hulp zette hij na zijn diensttijd in 1955 voort, 

want zijn oom ging een lange weg van herstel in. 

De tuin werd gerund door Gerrit Koornneef. “In 

februari 1956 vroor het erg hard. Gerrit was bang 

dat zijn sla zou bevriezen en vroeg of ik iets kon 

bedenken.” Jan en Gerrit gingen op pad om een 

oplossing te zoeken en vonden in Rotterdam een 

kacheltje, de Hylo salamander. Daar kochten ze er 

tien van in. Dit kacheltje bleek een enorm succes te 

zijn; de planten bleven op temperatuur en groeiden 

uitstekend. Pas jaren later zou het Proefstation in 

Naaldwijk ontdekken dat de groei van de planten 

werd gestimuleerd door de uitstoot van koolstofdi-

oxide (CO2) die het kacheltje veroorzaakte. Omdat 

het kacheltje eerst moest afkoelen voordat het 

met olie bijgevuld kon worden, besloten Jan en 

Gerrit de kachel op een olietank aan te sluiten. Met 

behulp van vlotters hielden ze het oliepeil constant 

en dat scheelde heel wat lastig werk. Hiermee was 

de eerste technologische innovatie in de West-

landse tuinbouw een feit. Wie het kacheltje niet 

op een tank aansloot, moest voor het bijvullen vrij 

lang wachten tot het afgekoeld was. Als er te vroeg 

werd gevuld, begon het kacheltje vreselijk te roken 

en ploften er steekvlammen uit, wat menig tuinder 

de wenkbrauwen kostte. Zo kreeg het in de volks-

mond de naam ‘Ploffer’.

Jan bedacht dat hij meer tuinders van dienst kon 

zijn met deze kasverwarming. Toen hij in 1957 

terugkeerde naar de KLM kon hij niet meer aarden 

in het grote bedrijf. Hij nam contact op met de im-

porteur van de Hylo salamanders en kreeg het voor 

elkaar de kachels in het Westland te mogen verko-

pen op basis van alleenrecht. Samen met zijn oom 

Cor richtte hij in 1959 de firma ‘Valk & Prins’ op. Het 

neveneffect van de CO2 uitstoot veroorzaakte een 

revolutie in de tuinbouw en in het begin van de ja-

ren zestig werd onder de naam ‘Priva’ gewerkt aan 

een eigen serie CO2-branders en luchtverhitters. 

Jan: “Ons bedrijf kende een ongekende ‘boom’. 

Tuinders hebben veel verdiend aan de lage inves-

tering van de verwarming en toevoeging van CO2. 

Het teeltseizoen van sla en tomaten werd verlengd. 

Ieder bedrijf heeft een stukje geluk nodig en wij 

hadden dat.”

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Priva? Deze wordt 

uitgebreid beschreven in het boek ‘Geworteld in 

Westland’, dat vanaf 30 november in de boekwin-

kels ligt.

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

De geschiedenis van bedrijven die ten minste 
50 jaar in Westland gevestigd zijn


