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INLEIDING
Op 1 maart 2016 kwamen 26 bewoners uit het Westland een middag en avond bij elkaar om
te praten over wat hun verbindt aan het landschap in het Westland. Het gesprek vond plaats
op uitnodiging van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De leeftijden
liepen uiteen van 20 tot 80 jaar en de achtergronden waren zeer gevarieerd (o.a. horeca- en
recreatieondernemers, telers, adviseurs en toeleveranciers voor de glastuinbouw, bewoners
als vrijwilliger actief in het gebied, hovenier). Vrijwel alle deelnemers wonen in het gebied,
waarvan circa de helft er geboren en getogen is en de anderen al lang in het gebied wonen
(de meesten al meer dan 25 jaar). Het gesprek gaf de Rli commissie een goede indruk van de
enorme verbondenheid van de Westlanders met hun streek en het gemeenschapsgevoel dat
zo kenmerkend is voor het gebied. Maar ook van de zorgen over het verdwijnen van waardevolle plekken en de onvermijdelijkheid van sociale en technologische veranderingen.
De Rli werkt aan een advies over landschap in Nederland. Dit advies zal gericht zijn aan
de overheid, zowel de Rijksoverheid, provincies, gemeenten als waterschappen. Het advies
zal gaan over hoe we in Nederland gezamenlijk kunnen zorgen voor de kwaliteit van het
Nederlandse landschap. Zowel voor bestaande landschappen die we koesteren als voor
nieuwe landschappen die we ons nog moeilijk kunnen voorstellen.
Voor dit advies bezoekt de Raadscommissie die dit advies voorbereidt twee gebieden,
De Ronde Venen en het Westland, om daar met inwoners te praten over hun waardering
van een veranderend landschap. Dit document geeft een impressie van de bijeenkomst
die de Rli in het Westland organiseerde. Daarbij is geprobeerd zo goed mogelijk de inbreng
van de deelnemers weer te geven zonder compleet te willen en kunnen zijn. Citaten zijn zo
waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven maar kunnen afwijken van de oorspronkelijke
uitspraken. De citaten zijn geanonimiseerd.
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RONDRIT DOOR HET LANDSCHAP
Na de kennismaking maken de deelnemers in kleine groepjes een rondrit door het gebied
met de auto. Zij bepalen waar de rit naar toe gaat. In de stromende regen wordt er langs
oude tuinderslaantjes gereden, waterpartijen, de kustzone of voormalige woonplekken die
moesten wijken voor veranderingen.

RONDRIT DOOR HET LANDSCHAP
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WAARDERING EN ZORGEN
OVER HET LANDSCHAP
Na de rondrit blijkt uit de verhalen de enorme verbondenheid met het Westland waar tegelijk
ook grote veranderingen plaatsvonden.
Het Westland was in de jaren ’50 sterk verzuild. ”Dit speelde bij je vrienden, de kerk en de
politieke partij”. Voor de één betekende het dat je op zondag binnen bleef en moest lezen,
voor de ander vooral veel buitenspelen op zondagen. Het buitenspelen in het Westland was
vroeger een feest, er was ruimte genoeg. Deelnemers herinneren zich een fijne jeugd met
slootje springen, fruit pikken bij de telers en veel schaatsen.
“Als je naar 1950 kijkt is het wel een verschil van dag en nacht”. Alles ging vroeger per schuit
naar de veiling. Veilingen werden groter en gingen weer dicht. En in plaats van de tractoren
kwamen de grote vrachtwagens voor het internationale transport. “Het is nu gewoon dat
je huis is omgeven door kassen en sloten. De buitenspeelruimte die er vroeger was, is veel
minder geworden. Bij Monster is er nog wel een groen gebied. Vroeger ging je gewoon bij je
buren op het erf spelen, het kon overal en je was welkom. Nu is er ook meer vrachtverkeer
en is het gevaarlijker geworden. Ook in de woonwijken is er relatief weinig groen. Vroeger
kon je spelen tussen het groen en de bomen. Nu is alles geasfalteerd en is er geen ruimte
om te rommelen.”
“Als je vroeger uit school kwam ging je eerst ’tomaten tikken’ daarna mocht je buitenspelen.
Het was gezellig en er was nog weinig verkeer”. Nog steeds gaan jongeren in dit gebied al
op jonge leeftijd werken en verdienen al vroeg veel geld. Dat doet wel wat met mensen.
Ze hebben vaak al vroeg een eigen auto. “Misschien is er daarom wel geen OV in het
Westland. Ook de levendige middenstand - slager, bakker, melkboer - die toen nog aan
huis kwam - is verdwenen.”
Het is de visie van de gemeente dat wonen en glastuinbouwbedrijven gescheiden zijn.
Vroeger liep dit door elkaar. Er zijn allerlei zorgen over de met zwarte doek afgezette randen
van kassen en waterbassins, verdwenen wilgen- en pruimenbomen, gevaarlijke wandelen fietsroutes, flora en fauna die verdwijnt als de bomen verdwijnen, afgeschermde wit
geschilderde kassen. Ook over het verdwijnen van de ‘overhoekjes’ tussen de kassen waar
paarden en geiten graasden en wat juist nog enige afwisseling bood. Voor andere zijn die
overhoekjes juist zorgelijk, want die worden niet efficiënt benut, er wordt geen geld verdiend.
Het zou toch mogelijk moeten zijn om met gezamenlijke inzet van de gemeente en ondernemers het gebied wat te verfraaien. “Er zijn ook glastuinbouwlocaties zo ontworpen dat er
meer restruimte overblijft. Vooraf was er veel discussie over dit ontwerp omdat het de ruimte
voor glas beperkte. Nu is het toch leuk dat er variatie is, iedereen vult deze ruimte anders in”.
Niet alle deelnemers weten dat net als in de buurgemeente Delfland ook in het Westland
een groep vrijwilligers zorgt voor het jaarlijkse knotten van de wilgen.
Het landschap raakt in de verdrukking tussen de ontwikkeling van glastuinbouw, de uitbreiding
van woningbouw en de toenemende behoefte aan recreatie. De nabijheid van het strand is
bijna een vrijbrief om elders in het Westland nauwelijks nog ruimte voor groen te reserveren.
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De beeldkwaliteit gaat daardoor achteruit. Je zou een regel moeten maken dat er groen
naast elke tuinderij is. Er is behoefte aan groene aders om te wandelen en te fietsen.
Dergelijke aders kunnen de samenleving verbinden. De gemeente zou het goede voorbeeld
moeten geven, maar in het Westland is juist twee-derde minder groen dan elders.
Bij herstructurering kun je eisen aan groen stellen. Buiten het Westland zit dat in de grondprijs en speelt de overheid hier een rol in.

Het strand is voor veel deelnemers een belangrijke plek, een maagdelijk terrein. Het nieuwe
fietspad heeft het duingebied open gelegd en wordt erg gewaardeerd. Er is veel discussie
geweest over het ontwikkelen van dit recreatieve pad met mooi uitzicht maar waarmee je
wel de ecologisch waardevolle duinen doorsnijdt.
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“Tijdens mijn studie in Wageningen vonden collega-studenten het Westland het lelijkste
landschap van Nederland”. Hij kwam terug naar het gebied omdat het goed voelde.
“Ik was blij dat ik weer tussen de kassen was.” Hij waardeert juist de sfeer, de mensen, het
directe karakter en de duidelijkheid. Er is een grote ondernemingszin; tuinders hebben elkaar
groot gemaakt en helpen elkaar. Zelf is hij trots op de innovaties en de enorme productie.
“Je kan ook de havens van Rotterdam waarderen als landschap, je moet het leren begrijpen.
De medestudenten hadden niet het gevoel bij dit gebied wat ik wel heb.” Hij mist wel groen
dichtbij huis en is blij met de nieuwe recreatieve verbinding.
Er zijn ook mensen die hier niet meer willen wonen. Ze vertrekken omdat het altijd vol is,
druk, veel wind en veel licht.
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Het is een gebied met een landelijk karakter en toch dichtbij grote steden. De deelnemers
betreuren het dat de tuinderslaantjes veranderen van karakter. Het gras voor het glas en de
boompjes, die zorgden voor een kleinschalig landschap verdwijnen. Oude wandelwegen en
sloten met elzen wil je houden, maar dat kan niet altijd bij de schaalvergroting van de kassen.
Kun je niet meer afstand van bedrijven tot de weg houden? De Kleine Achterweg geeft een
mooi kleinschalig beeld, maar ook dat staat onder druk. Een kronkelweg verwijst nog naar
de ontstaansgeschiedenis.
Het Westland is haar eigen geschiedenis aan het vernietigen. Bijvoorbeeld oude postkantoren
die verdwijnen. Toch zijn er ook wel voorbeelden van herbestemming van gebouwen en het
behoud van oude gevels.

WAARDERING EN ZORGEN OVER HET LANDSCHAP
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Voor waterberging zijn plekken gecreëerd met ook een recreatieve functie. Dat zijn goede
combinaties. Eerst was dit een surfplas, nu komen kinderen tot 15 jaar hier recreëren met
hun ouders. Oudere kinderen gaan naar het strand. Het enige grote park het Westland wordt
vooral een keer per jaar tijdens het popfestival intensief gebruikt.

WAARDERING EN ZORGEN OVER HET LANDSCHAP
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Op het terrein Westerhonk, een zorginstelling, wonen verstandelijk gehandicapten gemengd
met gezonde mensen. Dit is een mooie plek om met kinderen te wonen. Hier heeft niet alles
geweken voor de economische ontwikkeling.

WAARDERING EN ZORGEN OVER HET LANDSCHAP
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TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
Er is sinds 1950 heel veel veranderd in het Westland. En als we vooruitkijken naar 2070
dan zien de deelnemers weer nieuwe ontwikkelingen die het landschap zullen veranderen.
Er zijn wensen en er zijn zorgen. De continue factor lijken de kassen, die zullen toch niet
verdwijnen?!

Kassen: mooi of lelijk
De een vindt de kassen lelijk, al het groen verdwijnt er door, de ander is trots op de internationaal bekende streek met zijn kassen en bijbehorende kennis en economische kracht.
Er is een goed microklimaat en er is goede grond. De producten kunnen vanaf hier makkelijk naar Engeland, Duitsland en Scandinavië. “Het Westland is de gezondste rotonde van
Europa”. Door de recente crisis zijn veel telersbedrijven en ook toeleveranciers failliet gegaan.
Het areaal voor rozen, voorheen heel belangrijk voor het Westland, is teruggelopen van 1500
naar 300 ha. Er is moeilijk ruimte te maken voor moderne rendabele bedrijven (meer dan 10 ha).
Energie is belangrijk voor de telers, daar is veel veranderd door de jaren heen: van olie en
kolen tot gas en steeds meer aardwarmte. Voor windenergie is geen draagvlak, men vindt
het daarvoor te vol. Er staat nu in het Westland slechts één windmolen. In de toekomst
kunnen we misschien met machines de CO2 uit de lucht halen en zo het EU doel halen van
80% minder CO2 uitstoot. De energieproducerende kas is technisch al mogelijk en misschien
is in 2030 de omslag gemaakt? In 2070 is er geen fossiele brandstof meer.

Werkgelegenheid
Vroeger waren er in Naaldwijk veel meer verschillende bedrijven. Zo was er een slachthuis
en een melkfabriek. Het waren kleinschalige bedrijven met veel werkgelegenheid. Dit is
verdwenen.
Er is altijd veel werkgelegenheid voor laag geschoolde mensen geweest. In de jaren ‘60
kwamen Spanjaarden en Italianen in de kassen werken. In de jaren ‘70 kwamen de
Marokkanen uit Rotterdam en de Turken uit Den Haag. Ze woonden in de grote steden.
Nu werken er Polen. Zij staan dichter bij onze cultuur dan Roemenen of Hongaren. Er zijn
nu circa 10.000 seizoenarbeiders per jaar. Circa tien procent blijft hier daadwerkelijk wonen,
anderen wonen in hotels of huurwoningen in Naaldwijk.
Nieuw is dat er nu naast het seizoensgebonden handwerk ook veel hoogopgeleide mensen
nodig zijn voor installatie en onderhoud van nieuwe technologieën (robot in de kas) en
voor marketing. Een teler kan op afstand zien wat in de kas gebeurt. Je kan dan ook telen
op de Maasvlakte en het kan betekenen dat meer bedrijven een productielocatie buiten het
Westland verkiezen. Het is wel belangrijk om de kennis in de streek gebundeld te houden,
Dat zal ook in de toekomst de kracht blijven.
Hoe leiden we mensen op voor banen die we niet kennen? We moeten jongeren opleiden
om snel mee te kunnen gaan met veranderingen. De noodzaak en waardering van kennis
vergt wel een verandering onder de Westlanders. Traditioneel vond men leren onzin, het
leren in de praktijk was belangrijker.
We moeten ook vanuit het Westland kijken wat er gebeurt in de rest van de wereld.
Ongeschoold personeel is straks niet meer nodig. De wereld verandert razend snel.
We kennen nu het scenario voor de toekomst niet. Wat betekent een zeespiegelstijging
van één meter voor het Westland?

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

10

IMPRESSIE VAN DE GEBIEDSSESSIE LANDSCHAP IN HET WESTLAND

Tekort aan groen en wateroverlast
De schaalvergroting in de tuinbouw heeft veel effect gehad op het landschap: er is weinig
groen over. Het heeft ook mede gezorgd voor de wateroverlast in het recente verleden, met
grote verliezen voor de telers. De nieuwe maatregelen voor waterbeheersing zijn erg belangrijk, de waterstructuur is nu redelijk bestendig en er is regelgeving gekomen voor de opvang
van water. Er zijn ook een aantal grote gebieden voor recreatie bijgekomen, zoals Westlandse
Zoom en de Poelzone. Maar men wil wel meer recreatiemogelijkheden en er wordt
gedroomd over bossen en meer groenzones. Wellicht biedt een eiland in zee oplossingen.
Wat gaat het klimaat doen met de glastuinbouw en de aantrekkelijkheid van de Westlandse
kust? Hemelwater is nodig voor de kassen maar de beschikbaarheid staat onder druk.
Opvang en opslag van dat water worden belangrijker en het watersysteem moet berekend
zijn op meer piekafvoeren en berging.

Jongeren en ouderen behouden
Er is veel behoefte om hier te wonen, maar er zijn niet genoeg woningen voor jongeren
en ouderen, er zijn lange wachtlijsten. De huurprijzen liggen hoog en mogelijkheden voor
jongeren om te lenen zijn beperkt. Ouderen worden weggestopt, te ver van voorzieningen.
Mensen wijken uit naar Delft of de zuidrand van Den Haag. Daar is ook levendigheid en zijn
meer voorzieningen. Misschien dat de kust reden is om hier te blijven wonen.
Om jongeren hier te houden moet het aantrekkelijker worden, beter OV en meer levendige
centra in het Westland. Jongeren lossen het ook wel zelf op en huren bijvoorbeeld samen
een bus om naar het Ziggodome te gaan. Hoe maak je het gebied aantrekkelijk? Jongeren
werken bij grote bedrijven. Die hebben goed opgeleide jongeren nodig en gaan misschien
wel investeren in infrastructuur en in de aantrekkelijkheid van het gebied. Een BV Westland
à la Philips. Luister naar jonge mensen en vraag wat ze nodig hebben om hier te leven.
Westlanders kenmerken zich door hard te werken. Deze cultuur vormt onderdeel van het
vestigingsklimaat. Mensen zijn betrokken bij hun leefomgeving en ontwikkelingsgericht.
In 2070 ligt er vast een light rail naar Den Haag en Rotterdam voor goederen, maar zou dat
niet ook voor personenvervoer mogelijk zijn? “Investeren in OV is belangrijk. De jeugd gaat
nu naar China in plaats van naar Maassluis”.

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
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THEMATAFELS TERUGKIJKEN EN
VOORUITKIJKEN
Er worden twee brainstormrondes gehouden over veranderingen in het landschap uit
het verleden en mogelijke veranderingen in de toekomst. In vier roulerende groepen zijn
tijdlijnen ingevuld van 1950 tot heden en van 2070 tot heden. Elke groep doet achtereenvolgens de thema’s water, recreatie en landbouw, wonen en sociaal leven, werkgelegenheid
en technologie, en energie aan. Na afloop worden de uitkomsten onder elkaar gehangen
en ontstaat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen in het
landschap.
De uitkomsten zijn in onderstaande figuren per thema weergegeven: van links naar rechts
leest u de tijdlijn (bij ‘terugkijken’ van 1950 tot nu; bij ‘vooruitkijken’ van 2070 tot nu).
In ovalen is de input van de deelnemers weergegeven, waarbij zoveel mogelijk verwante
onderwerpen bij elkaar zijn gezet (deze hebben dezelfde kleur). Bij het vooruitkijken hebben
de deelnemers nog aangegeven wat voor hen waarschijnlijke en gewenste ontwikkelingen
zijn (groen), wel wenselijke maar lastig uitvoerbare ontwikkelingen of ‘dromen’ (rood), en
waarschijnlijke maar pas op lange termijn uitvoerbare ontwikkelingen (blauw). Dit is in de
figuren bij ‘vooruitkijken’ terug te vinden in de gekleurde bolletjes.

THEMATAFELS TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN
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Terugkijken van 1950-2016
1950
1932 eerste
kampeerders
Vlugtenburg
1857 Staalduinse
bos
Dagje circus
Scheveningen
Varen naar
Drievliet

Water recreatie en landbouw
1960
1970
1980
1990
Aanleg
voetbalvelden
Westlandia

Staalduinse bos
open (militairen
weg)

Wandelverenigingen

Start
wielerrondes

Zwembad bij de
bloemenveiling

Dorpsfeesten

Kom-in-dekas
Rondvaarten
vanaf 1986
Schuiten varen
voor recreatie

Schaalvergroting
Kunstmest en
onkruidbestrijding

Melk halen bij de boer,
vers van de koe

Demping oude
vaarroutes
glastuinbouw
Prinsenbos
gegraven
Plas van alle
Winden gegraven
Floriade die
nooit kwam
Stad rukt op
Gestart met de
kwekerij, gas
kwam
Sterke groei
bloemen en
plantenteelt

Minder
diversiteit
gewassen
Milieuwetgevingv
erplichting
waterbassins
Kwaliteit water
zeer slecht
Crisis in
glastuinbouw,
stoppen van
familiebedrijven)
Gestopt met de
kwekerij; verkocht
voor 4/5 met de
reconstructie, die
plaatselijk goed
werkte
Schermen in
kassen

Veel
verenigingen:
muziek-cultuursport

2000

2000-2016

Strandrups 2004

Eerste Dwars door
de Kas

Waterskibaan

Duinfietspad
Zandmotor en
surfen

Varend Corso

ABC-Delfland
Grote
wateroverlast
‘98-’99-’01

Meer aandacht
recreatie
Minimale
doorvaart voor
recreatievaart

Stalletje langs de
weg: fietsen

Het kraaiennest als
recreatiebuffer

Local for local
productie
Crisis: veel
braakliggende
terreinen

Vaarroutenet-werk
Westland
Landbouw blijft aan
de rand
Kennis = €

Vaker wateroverlast.
Verhard oppervlak

Verfraaiing
waterbergingen:
extra natuur

Water was geen
probleem, te klein
Overstromingen
De Lier en
Maasdijk
Hemelwateropvang 500m3/
ha: basins

Aanleg woonwijken
langs water
versterkt recreatie

Ecologie,
waterkwaliteit
KRW

Zwethzone,
Poelzone
Wollebrand

Wollebrand
gegraven

De Zee en
vaarwater blijven:
waterrecreatie

Grotere
warenhuizen
alsmaar hoger

Opmaat naar
emissieloze kas

Ontwikkeling
glastuinbouw
Oranjepolder

Krimp aantal ha
kassen

Wonen en sociaal leven
1950
Grote
gezinnen in
kleine
woningen

1960

1970

Aanleg
sportpark
Hogebomen

Start nieuwe
woonwijk
Pijletuinen,
Naaldwijk

Kleine kernen

Tuinderswoningen, gele
bungalows

Bouwen van Nieuw
Cruisbroek,
Naaldwijk

KerstmeeMng
Verzuiling
Toneelverenigingen
Blauwkouters
theebukkers

Veel uitgaan,
uitgaansgelegenheden
Jeugd (kerk)
soosen
Druivenfeest
Moddermanschool
Verenigingen
groeien in
aantal en
omvang
Start
ontkerkelijking

Grootschalige
bouw van
nieuwe wijken
Vlinders,
vogels en
kikkers in de
leefomgeving

Buiten
spelen, alle
ruimte
Veel
verenigingen.
Cultuur muziek
sport. BSO erin
betrokken

Eerste hok
(1968) boven
bakker van
DelX, de Lier
Oliecrisis

1980

Bloemkoolwijken, YES!

1990

2000

Steeds minder
groen in
woonwijken

Debacle
Westlandse
zoom

Verstening
woonwijken en
schoolpleinen

De Naald
gebouwd

Uitbreiding
woonwijken
(versnelling)

Huizenprijzen
sky-high

Schuurfeesten
voor de jeugd
Met vrienden
naar het strand
Uitgaan in
Naaldwijk
(ouwe droog/
winkeltje/
wip/teejater
Drukke
kroegen in
Naaldwijk

Dichtgetegelde
tuintjes
Geen woningen
voor jongeren/
ouderen

Woningclusters in
tuinbouwgebieden
(uitplaatsing)

BehoeXe aan
meer ruimte
om te leven

Tuinderswoningen:
notariswoningen
Leegstaande
tuindershuizen,
arbeidsmigranten
buitengebied

Goede doelen
acMes

Verstedelijking
neemt toe,
grotere kernen
155 nieuwe
sociale
woningen
Wateringen

Overlast door
hangjongeren
en -ouderen
Jeugd: hokken
Vriendengroepen

Stopzenen
subsidie
verenigingen

Einde ‘Droog’
imperium
Gemeente
Westland
De € kwam,
alles werd
duurder

THEMATAFELS TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN

2000-2016

Verborgen
ﬁn. leed
De €
Huizenprijzen
rezen de pan
uit
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Werk e n technologie
1950
Vervoer door
de tuin met
een lorrie

Druiventeelt te
arbeidsintensief
Slachthuis
Naaldwijk

1960
Kruispunt
Westerlee
aanleggen nieuwe
wegen
Opruimen
spoorlijnen WSM
(tramlijnen)
Tomaten Mkken
Veel
werkgelegenheid
Meerdere
kistenfabrieken
Ballenracen 1963
Tomatenhobbel
Verandering van
mulMcultuur naar
monocultuur

Beregeningsautomaten

1970

1980
Sluiten
spoorlijnen

Schuit naar de
veiling

1990

2000

2000-2016
Extra lange
vrachtwagens

Veilingroute

Trekkers met
aanhanger naar
de veiling
Werkplein

1975 sterke
groei
bloemenveiling
12 veilingen
sluiten in
Westland
(1970)
Met de hand het
lucht
opendraaien

Telen op
substraat
Veel kleine
familiebedrijven
Veel
handwerk

Kistjespapieren

PadregistraMe
Geen veilingklok
meer
Management
systemen in
de tuin
Crisis
voedingstuinbouw:
fusie
groentenveilingen

Karretjes ipv
manden

Tomatenplanten
in manden

Biologische
bestrijding

Sorteermachines

1972 aardgas
beschikbaar

Klimaatcomputer

Tomatenkleurensorteerders

Meerlaagse
teelt
SchaalvergroMng:
kostprijs moet
omlaag
Telersverenigingen
eigen
verpakkingsbedrijven
Telersverenigingen:
eigen
uitzendbureaus

Start-ups
Steeds
internaMonaler
Veel machinaal
oogsten
Internet
verkoop
Techniek
educaMe
3 in 1 project

Mobiele
telefoon, 1985
Substraatcomputer

Spanjaarden en
Italianen

Marokkanen en
Turken

GraMs werken in
de tuin van Pa

Veel jongeren
werken in de tuin

Rail boss systeem

Grootschalig
gebruik wkk’s

Flynt ink
Groeilampen
Robots doen hun
intrede in de
tuinbouw

BelichMng in
groenteteelt

Polen

Van bezit naar
gebruik
LED
Inspired by
Westland:
campagne voor
hoger opgeleiden
Weinig jeugd
in de tuin aan
het werk

Energie
1950
Ploffers
(petroleum)
Kolenstook
Kolen, met de
hand geschept

Kolen stoken in
de woningen
Kolenvaren naar
tuinders

1960
Kleine
energiecentrales

1970

Aardgas

Aardgas
beschikbaar

Stookolie met
crisislevering in
koude periode

Muntautomaten
voor energie

1990
kleine
Windmolens

Gasbron bij
Maasdijk

2000
WKK
WKK op aardgas,
warmte elektra CO2
Koudebronnen
CO2-leiding vanuit
haven
Windmolen
Westerlee

Zwarte sneeuw
door oliestoken

Vuile was door
kolenstook
Gasmeters met
dubbeltjes voor
gas

1980

Zelf gas inkopen
Oliekachels
weggehaald
Privakachels

Gaskachels

NAM aanleg
gasleidingen
door Westland
Autoloze zondag
op A20

Waterwindmolens in
de polder om polder
droog te malen

Dubbel glas +
energieschermen

Huizenisolatie
Groene kas,
WKO

Demonstratie
tegen hoge
gasprijs
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360kV leiding
Aardwarmte
Windmolens
krijgen geen
ruimte in
Westland
Prominent levert
energie/warmte
aan woonwijk
Hogeland
Zonnepanelen
particulier en
bedrijven
Windmolentjes

LED-verlichting

Energieneutraal
in 2050
Duurzaamheidsa
genda Westland

Jaknikker
Eerste boortorens
in Westland (De
Lier/Westerlee)

2000-2016

Prinsenbos en
opstal Ja-knikkers

Verkoop aandelen
energiebedrijven
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Vooruitkijken van 2070-2016
W a t e r, r e c r e a t i e e n l a n d b o u w
2070

2060

Meer telen in
lagen, indoor:
minder kassen

Geen kassen
meer
Kleinschalige
‘bio’ tuinders
Integratie
kassenwoningen

Westland
verdwijnt onder
water

Eiland in zee (met
duurzame
energie)

2030

Kleine lokale
tuinbouw

Teelt in cellen van
hoogwaardige
producten

Door
temperatuur
stijging meer
recreatietoerisme

Strand-kust
verder weg:
meer land
gemaakt

Sportieve
strandrecreatie
(kitesurfen)

Meer
recreatiegebieden tussen
verstedelijking

Extra land voor
de kust: heel
veel
zandmotoren

Tuinbouwkennis
internationaal
product

Wonen
belangrijk

Meer toeristische
voorzieningen aan
de kust

Ruimte creëren
voor grote
landhuizen
Pensioen met
50

Vertical farming

Meer focus op
strandrecreatie

Meer groen,
bomen, vogels
en dierenleven

Echte bossen
erbij

Groene
schoolpleinen

Renovatie
dorpspleinen naar
oud en gezellig:
weg met de
betonnen bouw

Kernen behouden, wel
groter, sociaal leven
behouden, verenigingen
stimuleren

Nooit meer
werken

Markt voor
vergeten groente

Bomen langs alle
wegen

Glastuinbouwg
ebieden
toegankelijker
voor recreatie

Alle aankopen
worden
thuisbezorgd

Kun je hier nog
wel wonen met
stijgende
zeespiegel?
Jeugd gaat naar
China ipv naar
Maassluis (wonen)

Kleinschalige
tuinbouw (2-3ha)
Water en
recreatie
uitbreiden
Als ze maar niet te
veel produceren,
naar een
vraagmarkt

Tuinbouw energie,
klimaat,
waterneutraal

Natuurspeeltuinen

Minder overheid,
moderne vormen van
saamhorigheid

Westland
volgebouwd met
woningen

Vraag-aanbod
volledig
automatisch

Tomaten in alle
kleuren

Wonen en sociaal leven
2040
2030
2050

2060

2016
Niche-teelten
maken come
back

Groenzones rondom
tuinbouwgebieden

Wonen we
nog in een
eigen huis?

Groene
verbindingszones
Recreatie
ontwikkelen
samen met
Midden- Delfland

2020

2016

Verstedelijking
NaaldwijkWateringen
Mooie groenzones aan
dorpsranden: buffer,
recreatie, fietsroutes

Wel meer
planten

Glastuinbouw
heeft
plaatsgemaakt
voor wonen

Agrarisch
ongebruikte
woningen
verwijderd

Meer
uitgaansgelegenheden

Zorg weer op
maat, aandacht
voor elkaar

Hopelijk meer
aandacht voor wat
mensen gelukkig
maakt ipv economie

Seniorencommunities

Minder koop
meer huur

Eén grote
metropool
R’dam-Den
Haag-Utrecht

Eiland voor de
kust à la Dubai
Groene
woonwijken

Gemeentehuis
‘sGravezande: junioren/
seniorenwoningen, hotel,
VVV, museum,
streekproductenwinkel,
zorgcentrum

Meer
hoogbouw

Wonen op water
of palen

Conflicten door
wereldproblematiek:
meer mensen meer
druk op de ruimte
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2020

Meer
maatregelen
om water op te
slaan

Naast groot- ook
kleinschalig (local
for Local)
Cascadesysteem
Alleen landwater-energieen tuinbouw
Meer per
tuinbouw-stad
voor lokaal
computer
gestuurd
Kleine lokale
tuinderijen
Einde
Leuke haventjes
verdwijnen
tuinbouw in
er bij
Nederland

Meer behoefte
aan koeling dan
verwarming

2070

2040

2050

Meer kleine
kernen
verstedelijking
terug

Meer woningen
voor ouderen
Seniorenwoning
met
cafetariamodelvoorzieningen

IMPRESSIE VAN DE GEBIEDSSESSIE LANDSCHAP IN HET WESTLAND
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Werk e n technologie
2040
2030
2050

2060

Echt
marktgericht
telen
Luchtha-ven
R’dam groter

Telen op Mars
Tuinbouwglas =>
woonwijk

Wonen in de
ruimte

Geen familiebedrijven
meer

Diversiteit

Medewerkers niet
meer in de kas,
alleen in schuur

Remigratie

Wij zijn er
niet meer

Werkgelegenheid
deels weg

24uur /week
werken

Data-analisten
voor gerichte
marketing

Werkgelegenheid 50%

Robot doet al
het werk

2070

Minder midden
functies: hoog
en laag

We werken zelf
niet meer

2060

Specialiteiten

75%
import-25% NL

Zelfrijdende
auto’s

Roemenen en
Bulgaren
Research,
veredelinggezondheid

Tomaten
mechanisch
plukken

Syriërs
Geen tomaten meer
in Westland, er zijn
teelten die
verdwijnen

Kennis
belangrijker dan
productie

Marketing en
digitale
Overal sensoren
technologie
voor tracking en
Metadata
voedselveiligheid
Zeer hoge
Biobased
teeltgebouwen, in
ingeburgerd
meerdere lagen
Iedereen DNA
telen dmv led,
profiel voeding op
bestemmingsplan
maat: gezonder
aanpassen
leven

Energie
2040

2050

Robots maken
robots

Toeleveranciers
internationaler
werken

Oogsten zonder
personeel (robots)

Export
kennisproducten

Grote
werkloosheid

Robot neemt
werk over

Experts uit het
buitenland

Robotisering
oogsten/
bladsnijden

Voedselproductie bij
miljoenensteden

2016

Hoger
geschoold
werk

Interrail
verbinding
tussen
Westland en
steden

Verdere
ontsluiting
Westland

Teelt in
steden

Kassen kunnen
vanuit Nederland in
de hele wereld
‘geprint’ worden

2020

Lightrail tussen
HvH en Den HaagRotterdam

2030

Volkstuin-kas

Meer local for local

2020

2016
Warmtepomp
(evt op solar)

Indoor farming
Alle daken zijn
kleine
zonnecollectoren

Energiewinnende kas

Veel meer
zonne-energie

Energieproductie
ipv consumptie in
de kas
Westland netto
energieleverancier

Warmterotonde
Warmte-koude
uitwisseling

Nog meer uitwisseling
warmte tuinbouw->
woningen

Getijdencentrale
Geen fossiele
energie meer

EU 80%
minder CO2

Olie en gas is
definitief op!
Apocalips

CO2 machines
die het uit de
lucht halen

Gratis energie
(alleen transport
kost geld)

We hebben dan
een heel stil land,
alles is groene
energie

Energieneutrale
woningen

THEMATAFELS TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN

Windmolens in zee
voor onze kust

Energie uit
zweefvliegtuigjes aan
touw boven zee

Nog meer
windparken op
zee

CO2 uit de haven

Energie uit
zeewier

Biobased economy

Zelfvoorzienend
Energieneutraal
vervoer door de lucht
of over water

Geen lichtuitstoot
meer toegestaan
Wind

Thorium
reactor

Warmterotonde
vanuit R’damse
haven

Elektrisch vervoer,
autonome logistiek

Afval bestaat
niet: hergebruik
of energie

Belasting op
vervuilende
opwekkers
Diepe
aardwarmte
LED-doorbraak
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REFLECTIE
Men waardeert de dynamiek die ontstaat in deze bijeenkomst en het is heel leuk om over het
landschap te spreken. Goed ook om in zo’n sessie al aan de voorkant informatie op te halen,
bij bewoners en niet alleen bij experts. Het verschil tussen bewoners en experts is ook aan
het vervagen, ondermeer door het aanbod van kennis op internet.
Centraal is het besef dat het gaat om de vitaliteit en de veerkracht van het gebied. Daarbij
moet je balanceren tussen economie en omgevingskwaliteit voor mensen. Die is volgens de
deelnemers onder druk komen te staan ook door de crisis en er is niet per se vertrouwen dat
de balans de goede kant op gaat. Het advies van de raad zou kunnen aangeven wie daar op
moet letten en hoe je de kwaliteitsvraag borgt. Belangrijk thema is bereikbaarheid. Westland
lag vanuit de historie dicht bij grote steden, daarbij is de bereikbaarheid naar die steden
ook in de toekomst belangrijk. Het gebieds-DNA is in de gemeenschap verbonden, in het
kenniscluster van de tuinbouw en in het sociale verenigingsleven. Bewoners zijn trots op hun
gebied en de kassen horen daarbij. Het gemis aan groen wordt breed gedeeld zoals ook de
zorgen over het achteruit gaan van voorzieningen. Opvallend is dat men op de toekomst, de
vooruitgang gericht is. Er wordt niet zoveel teruggekeken naar wat er vroeger was. Er is ook
een sterk arbeidsethos. Er zijn zorgen om wegtrekkende jeugd, met name de hoogopgeleide
jeugd. Is het gebied voor hen wel aantrekkelijk genoeg? Mensen met jonge kinderen ervaren
bijvoorbeeld een gebrek aan groen in de buurt. En: als er geen duurzame toekomst voor
de glastuinbouw meer zou zijn op lange termijn, wat zou er dan voor in de plaats moeten
komen? En is er dan een geleidelijke transitie mogelijk?
Er is wel behoefte aan een integrale visie op de ontwikkeling van het gebied en het landschap. We moeten ons daarbij realiseren dat het landschap over de gemeentegrenzen heen
gaat. Bewoners geven aan dat ze het moeilijk vinden meer dan 20 jaar vooruit te kijken. Een
dilemma dat ter sprake komt is: kun je het landschap behouden en tegelijk schaalvergroting
faciliteren? Hoe combineer je ruimtelijke beleving en technologische ontwikkeling? Ze geven
ook aan dat er begeleiding nodig is om een juiste balans te creëren tussen economische
ontwikkeling, leefbaarheid en ruimtelijke of landschappelijke kwaliteit. Wat is de prijs van
‘zo veel mogelijk glas’? De overheid zou dit kunnen faciliteren, gesprekken en ontwerpen
kunnen ondersteunen.
In het advies van de Rli over landschap zal dit gesprek worden gebruikt om te zien wat
er nodig zou zijn om de toekomstige ontwikkeling van het landschap in Nederland te
begeleiden. Hoe geef je vorm aan die toekomst en welke rol kunnen gesprekken als deze
daarin spelen? Welke zaken zijn gebiedsspecifiek en welke zouden passen in een meer
algemene strategie?
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Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering
en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert
gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. De raad wil met zijn adviezen bijdragen aan
de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de
besluitvorming.
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2D3D, Den Haag
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