
Zonder visie geen toekomst: ik wil u meenemen naar de 

Broekpolder 2040 

Met onze zelfrijdende auto rijden we vanaf de A4 het Westland in.  Op de fly-over heb je een 

prachtig uitzicht op al die mooie vierkante glazen daken in de Broekpolder. Het is opvallend dat er 

geen huizen meer tussen staan. Door de aanleg van de centrale waterberging in de Kwintse zoom 

ontstond er een uniek woongebied. Het is een voorrecht om hier te mogen wonen. 

De hoge strakke glazen wanden in de polder worden alleen gescheiden door mooie brede wegen 

waar elektrische vrachtwagens zelfstandig een veelvoud aan kleine orders ophalen. Tussen de 

gerenommeerde bedrijven van weleer staan de kassen die door de jonge startups gehuurd worden. 

Bezit is zo 2020!! 

Onder het wegdek met zonnecollectoren ligt de warmterotonde, alle geothermie is gekoppeld in 1 

netwerk. Ook de industrie uit de Rotterdamse haven is klimaatneutraal geworden nu de warmte en 

de CO2 efficiënt benut worden door de hightech klimaatneutrale kassen in het Westland. 

De energie voor de led verlichting wordt centraal aangestuurd. Weet je nog dat we afgerekend 

werden op de maximale piekbelasting??  Gelukkig werd in onze Broekpolder een Smart Grid regeling 

actief in 2024 met dank aan ETP. Optimale netbenutting en in het begin nog ondersteund door onze 

WKK’S als de wind en de zon het even lieten afweten. 

In 2019 werd Belang Broekpolder 2040 opgericht, nu beter bekend als Horti Valley. Samen met de 

omwonenden, de gemeente Westland en de Provincie werd er een pad naar de toekomst 

uitgestippeld. Het hele gebied is in samenwerking met coalitie HOT in een stroomversnelling geraakt, 

net op tijd!! Nu zijn we de meest moderne tuinbouwpolder in de wereld. De beste merken bloemen 

en planten zijn er gevestigd. Ook de productie van groente met bewezen inhoudsstoffen is niet meer 

weg te denken. 

 

Terug in 2019 

Dit is mijn droom voor de Broekpolder. En zo zal iedereen zijn beeld op de toekomst hebben. Ik wil u 

uitdagen uw droom met mij te delen en een gezamenlijk toekomstbeeld te schetsen voor de 

Broekpolder om van hieruit samen met gemeente Westland, provincie Zuid-Holland, Energie 

Transitie Partners en stichting HOT te komen tot een nieuw inrichtingsplan. Op deze manier kunnen 

we samen bouwen aan een duurzame toekomst met perspectief voor iedereen! 

 

Steef van Adrichem 
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