
10.000 jaar Westland gevangen in een atlas
 
'Er is niet altijd met liefde naar verleden gekeken'
 

Yvonne van Mil en Marcel IJsselstijn bij
de monumentale fruitmuur in
Wateringen.
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Ook sporen uit de Romeinse tijd komen
aan bod.
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WESTLAND
Hoe heeft Westland zich in 10.000
jaar ontwikkeld? Yvonne van Mil en
Marcel IJsselstijn zochten het uit.
Hun Atlas van het Westland is bijna
klaar.

RIEN VAN DEN ANKER

,,Een atlas maken is nodig om vast
te leggen wat we hebben, wat
waardevol is en wat de
geschiedenis van de plek is. En
ook waarom een bepaalde plek in
de afgelopen eeuwen zoveel
veranderd is." De Rotterdamse
stadsgeograaf Marcel IJsselstijn
knikt instemmend als zijn collega,
de Wateringse architect Yvonne
van Mil de vraag beantwoordt
waarom zij de Atlas van het
Westland, 10.000 jaar ruimtelijke
ontwikkeling maken.

Ze zitten nu in de eindfase, de
teksten zijn zo goed als klaar, de
foto's worden gekozen en de -
deels speciaal gemaakte - kaarten

geselecteerd. Na maanden spitten,
speuren en fietsen weten ze bijna
alles van Westland. ,,In het begin
dacht ik echt dat deze regio
compleet verpest was door de
kassen, tot we vele interessante
historische plekken ontdekten."

Maar er klinkt ook kritiek. ,,Er zijn in
Westland veel historische sporen
opgeofferd. Er is niet altijd met veel
liefde naar het verleden gekeken.
Dat is jammer, want op veel
buitenplaatsen zoals in
Honselersdijk, is uitgebreid
geëxperimenteerd met tuinen en
tuinbouw. Daar hadden we veel
van kunnen leren."

Atypisch

De twee kenden elkaar al, omdat
ze meewerkten aan de inmiddels
verschenen Atlas van de
verstedelijking in Nederland. Daarin
zijn de 35 grootste Nederlandse
gemeenten in 2010 onder de loep
genomen. ,,Westland is daar niet in
terechtgekomen, omdat het zo'n
atypische gemeente is." Zoveel
verschillende kernen samen in
eenzelfde gebied; het werd dus een
apart boek.

Qua basisstudie architectuur sluit
het duo naadloos op elkaar aan.
Van Mil weet alles waarom dorpen
en steden in de loop der eeuwen
veranderden, IJsselstijn is
gespecialiseerd in het ontstaan en
de groei van steden in de
middeleeuwen.

De imposante atlas wordt gemaakt
in samenwerking met het Historisch
Archief Westland, stadsarchivaris
Peter Smit was direct enthousiast.
Eerst werd het werkgebied
uitgezet. Toen bleek al snel dat,
naast Westland, ook Midden-
Delfland, Loosduinen, deels
Rijswijk en Vlaardingen aan bod
moesten komen, omdat die in het
verleden deel uitmaakten van
dezelfde regio. Daarna volgde veel
studie- en literatuuronderzoek. ,,En

veel fietsen, want we zijn in de
afgelopen maanden bijna
dagdagelijks stad en land af
geweest. Om te kijken naar de
grote lijnen en naar de details."

De tijd vóór de tuinbouw krijgt de
meeste aandacht, want die
economische bedrijfstak is - in tien
millennia bezien - pas veel later
gekomen. In de Romeinse tijd,
vertelt Van Mil, en ook in de
middeleeuwen, was deze regio
relatief dichtbewoond. ,,Het barstte
hier werkelijk van de kloosters en
de buitenplaatsen, die ook in veel
documenten zijn beschreven. Van
de meeste is niets meer over."

Hogerhand

De onderzoekers ontdekten
eveneens dat in eerste instantie de
tuinbouw werd geïnitieerd door
Westlanders zelf, maar dat de
uitbreiding ervan - zeg maar, de
planologie die leidde tot het
ontstaan van de Glazen Stad - veel
meer van hogere overheden kwam.
,,Interessant vond ik verder dat de
noodzaak om per se in het
Westland tuinbouw te plegen
steeds meer aan het verdwijnen is",
aldus Marcel IJsselstijn. ,,Dat komt
natuurlijk omdat de culturen
moderner zijn geworden, maar ook
omdat men niet meer afhankelijk is
van de specifieke grond hier."
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