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Dit keer is Emiel Barendse te 
gast in onze rubriek. Emiel is 
bewoner en ondernemer op de 
Harteveldlaan. In 2002 heeft hij 
met zijn zwager Adri van Kester 
een nieuwe potplantenkwekerij 
gebouwd, het huidige BK Plant. 
Zij zijn gespecialiseerd in het 
telen van Curcuma en 
Scindapsus en dit doen zij op 
ruim twee hectare. 
 
Onlangs is Emiel gevraagd om tot het bestuur toe 
te treden. ‘Reconstructie is altijd een moeizaam 
proces, maar uiteindelijk levert het een gebied op 
wat beter functioneert voor de tuinbouw. Dit is 
winst voor alle partijen. Broekpolder is een 
tuinbouwgebied, maar we mogen de bewoners 
ook zeker niet vergeten.’ Om deze reden heeft hij 
zich dan ook beschikbaar gesteld als aspirant-
bestuurslid. 

 

 

 

Wat maakt Broekpolder een goed gebied om te 

ondernemen? 

‘Het gebied ligt in het hart van Westland en is 

dichtbij de veiling. Voor de sierteelt en groente 

is dit nog steeds het centrum. Daarnaast is 

Westland het belangrijkste tuinbouwgebied 

van de wereld dus eigenlijk onderneem je in 

het centrum van het centrum.’ Emiel heeft dan 

ook bewust voor de locatie aan de 

Harteveldlaan gekozen. ‘Destijds hadden mijn 

zwager en ik allebei een apart bedrijf. Toen we 

samen wilden gaan, kwam er een land aan de 

Harteveldlaan te koop en daar zijn wij toen ook 

beide naartoe verhuisd. De locatie is een 

combinatie van beiden; dichtbij het dorp met 

alle voorzieningen en genoeg ruimte om je 

heen om te leven en ondernemen.’ 

 

Waarom is de coöperatie Broekpolder2040 

relevant volgens jou? 

‘Broekpolder2040 is een vehikel om alle 
betrokken partijen bij elkaar te krijgen en 
efficiënt met elkaar in overleg te gaan. Ik denk 
dat het de beste manier is om resultaat te 
kunnen boeken. Om een reconstructie plaats te  

 

 

laten vinden, heb je nou eenmaal heel veel 
verschillende partijen nodig en de coöperatie 
biedt daar een geschikt platform voor aan.’ 
 
Wat is jouw ideaalbeeld van de Broekpolder? 
‘Gezamenlijk de juiste randvoorwaarden creëren 

om aan de toekomstige eisen te kunnen voldoen. 

Dit kan vergroten zijn, maar ook verduurzamen.  

Met initiatieven zoals aardwarmte of projecten 

rondom water worden we steeds duurzamer, 

zaken die in je eentje niet of moeilijk mogelijk zijn 

maar gezamenlijk weldegelijk tot de 

mogelijkheden behoren. Hiermee kunnen we een 

nog aantrekkelijker gebied worden om te wonen 

en te ondernemen.’ 

 

Wil je verder nog iets kwijt? 

‘Ik hoop dat we over 20 jaar terug kunnen kijken 
op vele mooie stappen die we gemaakt hebben. 
Dat Broekpolder een top tuinbouwgebied is waar 
het goed wonen is.’ 

 

 

 Vindt u het ook leuk uw stem te laten horen? Mail dan naar info@broekpolder2040.nl. 

 

  

Emiel Barendse 

“Het gebied ligt in het hart 
van Westland en is dichtbij 
de veiling. Daarnaast is 
Westland het belangrijkste 
tuinbouwgebied van de 
wereld dus eigenlijk 
onderneem je in het centrum 
van het centrum.’ 
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