
VHL-groep ontzorgt van A tot Z
LAREN – Het nieuwgebouwde 
pand van Ronald van Haren 
(51) en Joost Leenen (43) van 
de Van Haren Leenen-groep 
(VHL) op het bedrijventerrein 
aan het Molenveld 36 in La-
ren nadert zijn afronding. “De 
showroom moet nog verder 
worden aangekleed”, wijzen 
Ronald en Joost, die al vanaf 1 
april 2021 in het nieuwe pand 
aan het werk zijn. “Eind maart 
2022 moet alles klaar zijn voor 
de opening. Een feest is even 
afhankelijk van het coronabe-
leid.”

Door Liesbeth Spaansen

Joost begon zijn bedrijf Kei-
Zon Zonwering & Geveltech-
niek in Keijenborg. “Mijn 
vader John Leenen was altijd 
mijn rechterhand, maar nu 
is hij aan het genieten van 
zijn pensioen.” Na elf jaar 

verhuisde hij naar Hengelo, 
het bedrijf ging naar het be-
drijventerrein aan de Nijver-
heidsweg 9. “Ik had daar geen 
zichtbare locatie. Eenmaal in 
Laren merk ik dat de mensen 
vaak hier langsrijden en daar-
door aankomen. Klanten van-
uit mijn oude regio hebben de 

weg gevonden naar VHL”, zegt 
Joost tevreden.
Ronald woont al 26 jaar in 
Laren. “Ik was eerder elders 
bedrijfsleider, maar rond 
2011 ben ik voor mezelf be-
gonnen en runde Veranda & 
Terras en later Glashandel 
Laren erbij.”

VHL
Ronald en Joost leerden el-
kaar kennen in 2008, zij ble-
ken goed te kunnen samen-
werken. “Voor materiaal of 
montage konden we bij elkaar 
terecht en ook leenden we 
werknemers uit of sprongen 
bij als het druk was.” Ook wa-
ren zij in 2015 beiden actief bij 
het inrichten van een inspira-
tietuin bij het tuincentrum in 
Laren. In 2018 ontstond VHL 
Kozijnen. Inmiddels zijn Ve-
randa & Terras, Glashandel 
Laren en KeiZon in de VHL-
groep samengebracht.
Naast Joost en Ronald en zijn 
vrouw Dinanda werken er 
drie vaste monteurs en een 
aantal zzp’ers. “Eigenlijk moe-
ten wij er nog een monteur bij 
hebben. Probleem is dat er ei-
genlijk geen schoolopleiding 
voor kozijnenzetter is”, zeggen 
ze. Een basis als timmerman 

of metaalbewerker is handig. 
“Je moet het in het werk leren, 
dus met twee rechterhanden 
dan kom je er al. Ze moeten 
wel openstaan om te leren.”
Aandacht, service en kwaliteit 
is het motto van VHL-groep, 
die werkt voor particulieren, 
bedrijven, maar ook zorgin-
stellingen of scholengemeen-
schappen. “We zorgen voor 
de mensen van A tot Z. Men-
sen willen ontzorgd worden. 
Eventueel extra werkzaamhe-

den regelen wij daarom zelf. 
Wij kunnen makkelijk scha-
kelen. We werken veel met 
lokale bedrijven als dat kan.”
Joost is vanaf het begin al 
lid van de Bedrijven Kring 
Bronckhorst. Ronald is altijd 
lid geweest van de Larense 
Ondernemers Vereniging en 
zat jaren in het bestuur. “We 
hebben van de BKB gewaar-
deerd dat ze belden over hoe 
het in coronatijd met de on-
dernemers was.”

Met herstructurering op weg naar
toekomstbestendige bedrijventerreinen

Van de bedrijventerreinen 
in Bronckhorst is het oudste 
gedeelte van het Zelhemse 
industrieterrein het meest toe 
aan een opknapbeurt. Daarom 
gaan we het Industriepark her-
structureren. De bedrijfspan-
den en de openbare ruimte 
zijn verouderd en de ontslui-
tingsweg is te krap. Dat maakt 
het voor bedrijven lastig om er 
goed te functioneren en het 
zijn geen aantrekkelijke rand-
voorwaarden voor nieuwe be-
drijven om er te investeren.
Gelukkig is die investerings-
bereidheid er wel, ook bij ge-
meente en provincie. De weg 
die dwars door het gebied 
loopt wordt verbreed en van 
groene bermen voorzien. De 
bocht wordt verruimd zodat 
vrachtverkeer er goed door-
heen kan. De oude spoorbaan 
die het gebied begrenst, is 
inmiddels een drukke fiets-
route, die wat ruimer in het 
groen mag worden ingebed. 
En cruciaal is ook om de verka-
veling van de bedrijfspercelen 
logischer te maken, waardoor 
de benodigde ruimte ontstaat 
om nieuwe bedrijfspanden 
goed in het gebied te situeren.

Schop in de grond
Zo’n herstructurering blijkt 
een bewerkelijk en tijdrovend 
proces, maar na dik drie jaar 
voorbereiding kan de schop 
nu de grond in! Omwonenden 
en bedrijven die niet aan gron-
druil meedoen, zijn betrok-
ken in het proces en hebben 
bijgedragen met waardevolle 
ideeën en wensen. Gemeente 
en (hopelijk) provincie investe-
ren in de openbare ruimte, in 
verduurzaming en nemen de 

onrendabele top weg. Het is 
bijvoorbeeld wenselijk in her-
structurering om voormalige 
bedrijfswoningen weg te ha-
len om ruimte te maken voor 
bedrijven. Het moeilijkst is het 
gepuzzel met percelen.
Stukjes grondeigendom moe-
ten immers worden geruild. 
Om dat te kunnen doen, moet 
iedereen het erover eens zijn 
wat die grond waard is en wat 
het kost om vervuiling uit het 
verleden op te ruimen. De 
eigenaren en ondernemers 
moeten bereid zijn om hun be-
langen en hun cijfers op tafel 
te leggen. In Zelhem lukte dat 
en waren de sleutelbedrijven 
bereid de planning van hun 
investeringen onderling op 
elkaar aan te passen. Niet elk 
onderdeel van het plan is in ie-
ders voordeel, maar opgeteld 
biedt een goed herstructure-
ringsplan meerwaarde voor 
iedereen.

Samen
Er zijn meer plekken in onze 
gemeente waar delen van 
bedrijventerreinen een op-
knapbeurt nodig hebben. De 
gemeente heeft hiervoor de 
ruimte op de investeringsa-
genda. Maar geld alleen is niet 
genoeg. We kunnen dit voor 
elkaar krijgen omdat er in on-
ze gemeente de bereidheid en 
het onderlinge vertrouwen be-
staat om samen tot de goede 
aanpak te komen. Dat maakt 
de herstructurering mogelijk 
waarmee bedrijventerreinen 
weer courant en duurzaam de 
toekomst in kunnen.

Willem Buunk
Wethouder economische zaken

Bestuurscolumn
BRONCKHORST – Het schrijven van een bestuurscolumn is 
altijd een moment waarin we als bestuur van de Bedrijven 
Kring Bronckhorst terugblikken over de voorgaande maan-
den en alvast vooruitblikken op wat er nog in het verschiet 
ligt. Het jaar is dan ook voorbij gevlogen! En wat een feest 
was het toen op 30 juni de Lustrum-Rally verreden werd. 
Deze activiteit was de spreekwoordelijke aftrap van nog een 
aantal mooie evenementen en bedrijfsbezoeken in 2021.

Op 1 september waren de le-
den en introducees uitgeno-
digd voor een bedrijfsbezoek 
bij Onlineverf in Hengelo. 
Een rondleiding door de ma-
gazijnen en uitgebreide uitleg 
over hoe een bestelling die 
geplaatst is in de webshop, 
wordt verwerkt en klaarge-
maakt voor verzending. Op 
woensdag 13 oktober had de 
activiteitencommissie een 
Running Dinner georgani-
seerd in samenwerking met 
diverse horecagelegenheden 
in Zelhem. De opkomst was 

hoog en door de deelnemers 
ervaren als een groot suc-
ces, een activiteit die abso-
luut herhaald mag worden in 
2022. Als klap op de vuurpijl 
was er vervolgens op woens-
dag 3 november ook nog een 
bedrijfsbezoek georganiseerd 
door Rianne van der Wal. 
Haar bedrijf; En toen uitvaart-
verzorging bestaat tien jaar in 
2021 en de leden van de BKB 
en introducees werden door 
Rianne verwelkomd in Cre-
matorium Hart van Berkel-
land in Haarlo.

Naast een bedrijfspresentatie 
van Rianne was het mogelijk 
om deel te nemen aan een 
rondleiding waarbij de unieke 
kans werd geboden om zowel 
voor als achter de schermen 
te kunnen kijken en alles te 
vragen wat je maar wilde we-
ten over uitvaartverzorging.
Bedrijven Kring Bronckhorst 
zet graag een lid in de schijn-
werpers. In oktober is Fidon 
Bedrijfsverzekeringen in de 
schijnwerpers gezet. Deze 
maand staat BMI-Thegon uit 
Baak in de schijnwerpers. De 
volledige interviews staan op 
www.bkbronckhorst.nl onder 
het kopje nieuws.

Ben je als ondernemer in de 
gemeente Bronckhorst, naar 
aanleiding van deze update, 
nieuwsgierig naar de BKB en 
haar leden? En wil je ook in 

‘keuken’ kijken bij een mede 
ondernemer in de Gemeente 
Bronckhorst. Meld je dan aan 
als aspirant lid en neem deel 
aan één van de bijeenkom-
sten die vanaf 1 januari weer 
worden georganiseerd door 
de activiteitencommissie. 
Uiteraard is gelijk lid worden 
van de BKB ook mogelijk, dan 
zetten we gelijk jouw bedrijf 
in de schijnwerpers in het 
eerstvolgende BKB nieuws!

Met ondernemende groet,
Het bestuur van de Bedrijven 
Kring Bronckhorst
secretariaat@bkbronckhorst.nl

Agenda:
19/1/22 Jaarvergadering 
en nieuwjaarsreceptie om 
19.30 uur bij Zaal de Jon-
gens in Hengelo Gld.

   

BMI-Thegon: Harold Groot Roessink
Bedrijf in de 
schijnwerpers

BAAK – BMI-Thegon is een in 
Baak gevestigde dynamische 
en betrokken onderneming 
met een gedreven mentaliteit. 
Directeur Harold Groot Roes-
sink is al jaren lid van de Be-
drijven Kring Bronckhorst en 
wilde graag deelnemen aan 
bedrijf in de schijnwerpers!

“Omdat sparren en informeel 
contact hebben met andere 

ondernemers het allerbe-
langrijkst is. Ook het tijdens 
bedrijfsbezoeken een kijkje 
kunnen nemen in de ‘keuken’ 
van een andere ondernemer 
is gewoon super interessant 
en leuk”, motiveert Harold zijn 
lidmaatschap. “BMI-Thegon 
is met name gespecialiseerd 
in het verspanen van hoog-
waardig roestvrijstaal, staal 
en aluminium voor onder an-
dere de auto- en motorsport, 
offshore meet- en regelindu-
strie, petrochemische indu-
strie en hydrauliek. Bijna al-
les wat geproduceerd wordt, 

gaat na assemblage door de 
klanten naar het buitenland. 
Samen met het team zijn we 
dan ook trots op het feit dat in 
de sluisdeuren van het twee-
de Panamakanaal, gelegen in 
Zuid-Amerika, onderdelen 
zijn verwerkt die bij ons in 
Baak zijn geproduceerd.”

Het hele interview met Ha-
rold Groot Roessink over 
BMI-Thegon staat op www.
bkbronckhorst.nl/bedrijf-
in-de-schijnwerpers-bmi-
thegon-gesprek-met-harold-
groot-roessink

Nieuwsbrief voor bedrijven
binnen de gemeente Bronckhorst
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BKB verbindt en versterkt!!
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