
10.000 jaar lokale historie vandaag gepresenteerd
 
Westlandse atlas barst van de kaarten en foto's
 

Yvonne van Mil en Marcel IJsselstijn,
de auteurs van de atlas. De Atlas van
het Westland 10.000 jaar ruimtelijke
ontwikkeling (Uitgeverij Toth) kost
27,50 euro.
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Landschap en bewoning in de late
ijzertijd, ca. 225 v. Chr.
FOTO PETER VOS/DELTARES

WESTLAND
Waarom is het Westland geworden
zoals het er nu uitziet? De Atlas
van Westland met daarin de
antwoorden op die vraag, verschijnt
vanmiddag.

RIEN VAN DEN ANKER

De Wateringse architect Yvonne
van Mil en de Rotterdamse
stadsgeograaf Marcel IJsselstijn,
de auteurs, zeggen het maar
vooraf: ,,Dit boek is een atlas, geen
traditionele streekgeschiedenis. Het
kaart- en beeldmateriaal is
essentieel voor het vertellen van
het verhaal. Dit is een atlas van
een streek in het westen van het
hoogheemraadschap van Delfland.
Meer dus dan de huidige
gemeente."

Het is een lijvig, leesbaar boekwerk
geworden, ook een mooi kijkboek
met daarin overzichtelijk de 10.000

jaar oude landgeschiedenis van
deze regio. Vertellend van de tijd
dat de zee vrij spel had, de kust
steeds veranderde en gronden
eeuwenlang moerassig waren. Die
eerst drooggelegd werden en
uiteindelijk resulteerden in het
geordend glasland van nu.

Zee en land

Bewoners zijn belangrijk, maar de
atlas focust zich vooral op de
ruimtelijke ordening. Economische,
sociale, culturele en politieke
thema's lopen daar dwars
doorheen. Het boek bestaat uit
zeven hoofdstukken, periodes
waarin het Westland steeds sterk
veranderde.

Die Westlandse
landschapsgeschiedenis is ook
zichtbaar gemaakt met eigen
kaarten en nagemaakte
beeldimpressies. De dynamiek
tussen zee en land is daarin één
van de rode draden. ,,De zee trok
zich terug of overspoelde juist het
land. Rivieren baanden zich in het
zuiden een weg naar zee. Vormden
trechtervormige mondingen waar
zoet en zout water zich
vermengden en getijdenwerking
optrad."

Later ontstond in deze moerassige
gebieden veen. In dit steeds
veranderende landschap
probeerden de eerste
prehistorische bewoners een
bestaan op te bouwen. Eerst met
jagen, verzamelen en vissen, later
ook met akkerbouw en veeteelt.
Boeiend detail: na het vertrek van
de Romeinen - omstreeks 270 na
Chr. - nam ook het aantal lokale
bewoners af.

Ruim duizend jaar later wordt het
begin van een ruimtelijk geordende
structuur bepaald. Pas vanaf de
dertiende eeuw ontstaat een
gestructureerd bewoningspatroon,
beschrijft het duo. Dan komen er
kerken, kapellen en kloosters,

ontstaan er dorpen en steden in het
Westland. En zijn er daarbuiten
woonlocaties zoals grote
boerderijen.

Tussen 1850 en 1950 is er de grote
opbloei van de tuinbouw, die sector
gaat steeds meer het Westlands
landschap bepalen. Het
ingrijpendst is de komst van
muurkassen, druivenserres en
platglas.

Aan het eind van de twintigste
eeuw is het Westland nagenoeg
volgebouwd met kassen,
woonwijken en wegen. ,,Omstreeks
1990 is bijna geen leeg stukje land
meer te zien." Beschreven wordt
dat het al ingezette huidige
ruimtelijk beleid het landschap
inmiddels weer flink heeft
veranderd. ,,Glastuinbouwbedrijven
moesten plaatsmaken voor natuur-
en recreatiegebieden."

Eerder zei IJsselstijn daarover:
,,Interessant vond ik dat de
noodzaak om per se in het
Westland tuinbouw te plegen
steeds meer aan het verdwijnen is.
Dat komt omdat de culturen
moderner zijn geworden, maar ook
omdat men niet meer afhankelijk is
van de specifieke grond hier."
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