
De Blaker 50 jaar, een bijzondere tuinderslaan in De Lier (6) 

 

Groepsfoto met alle ‘mannen’ van de Blaker t.g.v. het 25 jarig bestaan in 1988. Staande van links 
naar rechts: Han van Dijk, Hans van den Berg, Leo van Oosten, Gerard Dekker, MarNn Grootscholte, 
Jan van Oosten, Aad Wubben, Jan van den Burg, Paul Berkhoudt, Cor van den Burg, Gerard van den 
Burg en  Jos Volkering. 
Gehurkt van links naar rechts: Leen Kuyvenhoven, Jan van Winden, Piet Grootscholten, Aad 
Groenewegen en Kees Moerman. 

Saamhorigheid  
De bewoners van de Blaker hebben vanaf het begin in 1963 een grote saamhorigheid getoond. Zowel 
op zakelijk gebied als privé wisten zij elkaar goed te vinden. Toen veel tuinders nog sla teelden, werd 
er avonden en nachten lang bij elkaar sla gesneden. En na afloop met z’n allen soep eten in de 
keuken. Zo konden zij samen de ‘sla-pieken’ opvangen en op personeelskosten besparen. De 
achtergevels van de kassen kregen bij storm uit het zuidwesten vaak de volle laag met regelmaIg 
glasschade tot gevolg. Dan was het alle hens aan dek en hielp de hele laan met glasrapen en 
noodreparaIes. Met het veiling rijden werd er in de beginjaren ook vaak een beroep op elkaar 
gedaan. Elke tuinder die een nieuwe woning liet bouwen, zorgde voor een groot ‘pannenbier’ voor de 
hele laan. Kort daarna volgde de bruiloL en als dank ‘verbouwden’ de buurtbewoners de nieuwe 
woning of maakten de toegang voor het bruidspaar midden in de nacht zo goed als onmogelijk. Er 
zijn heel wat stunts uitgehaald met veel lol. Als er maar niets vernield of beschadigd werd! De 
vrouwen konden ook goed met elkaar overweg en zij regelden onderling het school rijden en de 
zwemlessen. En dan alle gezamenlijke kaart- en buurtavonden, voetbalwedstrijden tegen andere 
lanen, viswedstrijden en het bouwen van de corsowagen voor het jaarlijkse carnavalsfeest in De Lier. 
Het hoogtepunt was elk jaar  het grote ‘Blakerfeest’. Dan kwam de hele laan met kinderen bij elkaar 
in een van de bedrijfsruimtes en werd er tot in de kleine uurtjes gefeest.  



Toekomst  
De schaalvergroIng en reconstrucIe zijn uiteindelijk ook aan de Blaker niet voorbij gegaan en hoewel 
veel van de oorspronkelijke families er nog steeds wonen, is er in de bedrijfsvoering veel veranderd. 
Aan het eind van de laan zijn vier bedrijven samengevoegd tot één groot paprikabedrijf van Paul 
Berkhoudt. Een oorspronkelijke tussensloot werd gedempt en daarmee ontstond een modern 
tuinbouwbedrijf van ongeveer 3 ha. De tuinen van Groenewegen en Kuyvenhoven halverwege de 
laan hebben nog de oorspronkelijk grooTe. Leo Kuyvenhoven teelt anthuriums en de tuin van 
Groenewegen is verkocht en wordt nu door Rijk Zwaan gehuurd voor zaadproducIe. Aan het begin 
van de Blaker op de nummers 4, 6, 8 en 10 zijn vier aansluitende kavels in het bezit van de familie Van 
den Burg gekomen en zij richt zich vooral op de teelt van kamerplanten. Helemaal vooraan de laan 
zijn de bedrijven van Moerman en Van Winden samengevoegd tot een grote plantenkwekerij, 
waarvan Marcel Moerman een van de direcIeleden is. 

De toekomst van de bedrijven aan de Blaker is - net als in de gehele Nederlandse tuinbouwsector - 
ongewis. De opIes tot verdere schaalvergroIng zijn er wel, maar die zullen op korte termijn sterk 
a\angen van de mogelijkheden om die gefinancierd te krijgen. Sinds kort is het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied ook voor het tuinbouwgebied de Blaker van toepassing, waarin een 
vijLal woningen inmiddels de formele status  van ‘burgerbestemming’ heeL. Op de laan zal de mix 
van bedrijfs- en burgerwoningen een vast gegeven blijven, waarbij de kans groot is, dat er in de 
komende jaren een verdere ontkoppeling gaat ontstaan tussen wonen en de agrarische 
bedrijfsvoering. 
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