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NIEUWBOUW LEENEN

Jaco Leenen: ‘Bijna over tot
Na bijna een jaar is de nieuwbouw van W.F. Leenen & Zn.
uit Voorhout achter de rug.
Kantoorruimtes zijn ingericht, de kantine is al volop in
gebruik en de narcissenbloementeelt verloopt vlotjes. De
laatste aflevering in de serie
over dit nieuwbouwproject.
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N

ieuw went snel en doet het oude gauw
vergeten. Dat geldt ook voor de nieuwbouw die na bijna een jaar klaar is bij
Fa. W.F. Leenen & Zn uit Voorhout. Jaco Leenen: “We liepen pas nog even door de schuur
op onze vorige locatie aan de Rijksstraatweg in
Sassenheim. Het was bijna al niet meer voor te
stellen dat we daar al die jaren ons werk hebben gedaan.”

Speciale ruimte voor bijeenkomsten en shows
Half februari is duidelijk dat het einde van de
nieuwbouw in zicht is. De kas en de verwerkingshal functioneren al enkele maanden
gewoon goed. In de kas staan de drie tazettacultivars die Leenen broeit in allerlei fases

Sander van Leeuwen: ‘Alles onder één dak is wel zo prettig’
Met bijna 25 jaar werkervaring bij W.F. Leenen is voor Sander
van Leeuwen het afgelopen jaar wel het meest ingrijpend.
Op de vorige locatie maakte hij ook diverse projecten mee,
maar de bouw van een heel nieuw bedrijf in Voorhout was
toch anders. Hij is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor
de logistiek. “Ik ben de schakel tussen het bedrijf en transporteurs. Als orders klaar zijn gemaakt is het aan mij om ervoor te
zorgen dat er transport wordt geregeld.”
De reisafstand mag iets zijn toegenomen, de manier van werken is op deze locatie sterk verbeterd. “Alles kan nu gewoon in
één pand plaatsvinden. Voorheen moest ik regelmatig van de
kas naar de schuur en weer terug. En nu hebben we een vlakke vloer, ook prettig als je met je heftruck een stapel bollen
verrijdt. Een ander voordeel is dat de machines het hele jaar
op dezelfde plek kunnen blijven staan. In Sassenheim moest
elk half jaar alles van zijn plaats of uit elkaar. Een ﬂinke klus die
nu niet meer nodig is. Wat ook goed werkt is het eenrichtingverkeer dat we nu hebben. In de zomer komt alles van achter het bedrijf binnen om in de cel te eindigen, terwijl met de
broei we vanuit de cel weer naar achteren werken. Dat geeft
heel veel rust.”
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tussen net uit de cel en bijna oogstklaar. Vanaf oktober zit Leenen met deze specialiteit op
het gewenste niveau. “Alleen in augustus en
september hebben we geen bloemen kunnen
leveren, maar dat was vooraf doorgenomen

t de orde van de dag’
met onze vaste afnemers.” De werkzaamheden
in de kantoren zijn de laatste fase ingegaan.
Muren spachtelen, vloerbedekking leggen, verlichting in orde maken, en dan moet het klaar
zijn. De kantine is inmiddels al volop in gebruik
en oogt ruim twee maal zo groot als de vorige.
Boven de kantine komt een ruimte waar het
bedrijf bloemen kan showen, maar ook groepen kan ontvangen. Diverse partijen hebben
hiervoor nu al interesse getoond. En voor het
bedrijf komt een tuin, waar duidelijk in te zien
zal zijn waar dit bedrijf in is gespecialiseerd.

Jaap Leenen: ‘Nu gaat het gebeuren’

‘In de zomer komt alles van
achter het bedrijf binnen om
in de cel te eindigen, terwijl
met de broei we vanuit de cel
weer naar achteren werken.
Dat geeft heel veel rust’
Terugkijkend op het hele proces noemt Jaco
Leenen het een hele prestatie van diverse partijen om dit project te realiseren. “Dat geldt
bijvoorbeeld de aannemer, die afgelopen jaar
toch in een hele korte tijd heel veel heeft weten
te realiseren. Maar ook andere partijen hebben
echt hun best gedaan om er iets moois van te
maken. En van de medewerkers hebben we
ook het nodige gevraagd. Iedereen heeft toch
een stapje harder moeten lopen. Nu het proces
bijna achter de rug is, is het weer tijd om over te
gaan tot de orde van de dag.
Alle energie kunnen we nu weer in het bedrijf
steken, en dat is eigenlijk ook wel prettig.”
Later dit seizoen krijgen relaties de gelegenheid
om het nieuwe bedrijf te komen bekijken. “De
plannen daarvoor zijn vrijwel rond. We willen
graag laten zien wat we hier allemaal kunnen.”

Resumé
Een jaar lang volgde BloembollenVisie
de nieuwbouw bij Fa. W. Leenen & Zn
uit Voorhout. In dit laatste artikel een
korte terugblik op de afgelopen maanden en een gesprek met medewerker
Sander van Leeuwen en medefirmant
Jaap Leenen.

Jaap Leenen heeft in dit proces veel aan de zonen Dirk en Jaco overgelaten. “Zij moeten hier verder, dus zij moeten hierin hun ideeën kwijt kunnen. Ze moeten niet te veel
in de sporen blijven lopen van mijn generatie. Ze zullen er als jonge ondernemers zelf
wat aan moeten toevoegen. Nieuwe ontwikkelingen geeft altijd nieuwe energie, en
dat is wat ik hier ook zie. Het is een proces dat groeit. Niet alles kun je vooraf helemaal
bedenken. Heel simpel: waar zet je de gewasbeschermingsmiddelenkast? Er waren
diverse mogelijkheden, en welke de beste is, daar zijn we nog niet uit. Je kunt dat
wel intekenen, maar pas als het bedrijf draait kom je daar achter. En in de kas blijkt nu
toch dat de zon vanaf de zijkant minder wenselijk is. Dat bedenk je niet van te voren.”
De betekenis voor hem van dit nieuwe bedrijf is groot. “Toen we van Warmond naar
Sassenheim verkasten zei onze goede vriend Harry Willemse: ‘Nu gaat het gebeuren’.
Dat is nu opnieuw zo. Hij had gelijk, en ik zeg dat nu weer tegen Jaco en Dirk.” Een
dergelijke stap past bij het ondernemerschap, stelt Jaap Leenen. “Zo’n nieuwbouwproces is het aangaan van een uitdaging. En eigenlijk is dat niet meer en niet minder
dan ondernemer zijn.”
De tijdsplanning van dit bouwproces noemt hij belastend, maar ook
verstandig. “We zijn op 1 juli hier
begonnen, middenin het hele
bouwproces. Op dat moment was
dat een extra belasting. Er werd
verbouwd terwijl de winkel ook
open was. Tegelijkertijd gaf dat
het voordeel dat kinderziektes er
toen al vrij snel konden worden
uitgehaald. Dat is een groot voordeel voor het nieuwe seizoen. Dan
is eigenlijk de hele routing van de bollen binnen het bedrijf bekend.” Waar hij sterk op
heeft aangedrongen bij Jaco en Dirk is de uitstraling van het bedrijf. “Zorg voor een
mooie gevel met je naam erop. En laat als bedrijf maar zien waar je mee bezig bent,
welke producten je voert. Daar mag je best trots op zijn.”
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