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Woonpark van uitzendbureau Tradiro in De Lier. © Bas1s Architecten  

Woonpark voor 688 arbeidsmigranten in 

Westland komt er toch: ‘Nu onze 

verantwoordelijkheid nemen’ 
De huisvesting van 688 arbeidsmigranten in het woonpark van uitzendbureau Tradiro in De 

Lier gaat door. Het Westlandse gemeentebestuur heeft definitief groen licht gegeven voor het 

plan aan de Oostbuurtseweg, waar nu nog kassen staan. 

Fred Vermeer 23-09-21, 09:15 Laatste update: 23-09-21, 10:25  

Er is de afgelopen maanden veel weerstand van omwonenden geweest die het woonpark veel 

te massaal vinden en vrezen voor hun veiligheid. Die weerstand uitte zich zelfs 

in brandstichting en bedreiging van tuinder Paul Fransen, die zijn bedrijf verkoopt aan 

uitzendbureau Tradiro om het woonpark mogelijk te maken. 

Tijdens twee bijeenkomsten, één fysiek in Tomatoworld en één digitaal waarbij meer dan 

honderd mensen meepraatten, hebben omwonenden hun zorgen massaal geuit. Maar alles 

overziend trekt het Westlandse gemeentebestuur de conclusie dat het verantwoord is om 

medewerking te verlenen aan het initiatief van Tradiro. 

,,De twee bijeenkomsten met bewoners waren goede sessies, even los van de emoties”, zegt 

verantwoordelijk wethouder Albert Abee (CDA). ,,We hebben ruim de tijd genomen om alle 

vragen te beantwoorden en te horen wat er leeft onder de mensen. Ik snap de emoties die 
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onder de mensen leven. Het is een flink cluster aan mensen dat er komt wonen. Op basis van 

input van de omwonenden worden aanpassingen gedaan.” 

Verkeersveiligheid 
Dat betekent volgens Abee dat goed gekeken gaat worden naar de verkeersveiligheid rondom 

het woonpark. ,,De ventweg moet geen sluiproute worden naar het dorp, dus dat gaan we 

verkeerstechnisch goed oplossen”, zegt hij. ,,De veiligheid van fietsers moeten we maximaal 

waarborgen.” 

 
Wethouder Albert Abee (CDA). © Thierry Schut  

Omwonenden maken zich ook zorgen over zwerfvuil als er straks bijna 700 buren bijkomen. 

,,In het contract komt te staan dat Tradiro verantwoordelijk wordt voor de openbare ruimte. 

En als mensen iets zien of vragen of zorgen hebben, moeten ze de gemeente makkelijk 

kunnen bereiken. Daar stellen we een omgevingsmanager voor aan. Op het woonpark zelf is 

ook altijd iemand aanwezig die eventuele problemen direct kan oplossen.” 

Westland heeft de verantwoordelijkheid voor de huisves-

ting lang doorgeschoven. 
Albert Abee, Wethouder Westland  

 

Het is volgens de wethouder heel belangrijk dat Westland meters gaat maken met het 

substantieel huisvesten van arbeidsmigranten. ,,We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. 

Het is altijd een afweging tussen het belang van omwonenden en het algemeen belang. Als we 

hier kijken naar de locatie en de maatregelen die we nemen, dan is het verantwoord om hier 

medewerking aan te verlenen.” 
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Als Westland arbeidsmigranten een goede woonomgeving kan bieden, zijn ze ook eerder 

geneigd om hier te komen werken, stelt de wethouder. ,,Kijk, er is een schaarste als het gaat 

om arbeidsmigranten. Er komen steeds minder mensen. Ze gaan naar andere landen of er is 

concurrentie van andere sectoren. Maar wij zijn en blijven afhankelijk van arbeidsmigranten. 

Anders gaat het licht definitief uit in de kassen en dat kan niet, want wij eten hier met z’n 

allen van de glastuinbouw.” 

Voorzieningen 
Over het grote aantal mensen dat op één plek komt wonen, zegt Abee: ,,Het unieke van deze 

locatie zijn de voorzieningen die je met deze schaal kunt realiseren. Sportvelden, fitness. En 

de mensen hebben allemaal hun eigen sleutel. Als je maar de helft van de mensen gaat 

huisvesten, kunnen deze voorzieningen allemaal niet. En dan bestaat juist het risico dat 

mensen gaan rondhangen omdat ze na het werk niets te doen hebben.” 

 
Woonpark Tradiro in De Lier © BAS1S Architecten  

Nu het college van B en W goedkeuring heeft gegeven aan dit plan kan over een paar weken 

de vergunning worden verleend. Daar kan nog bezwaar tegen worden gemaakt en dat zal de 
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bouw wellicht wat vertragen, maar volgens de wethouder staan alle seinen voor De Lier nu op 

groen. 


