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Bolton Groep
Dit keer een gezamenlijke inleiding
van de directie. We zijn tenslotte één
bedrijf die ontwikkelt en bouwt.
In onze nieuwe huisvesting hebben
we ook nauwelijks nog onderscheid
gemaakt tussen de verschillende
afdelingen en ook bij het maken van
onze nieuwe website hebben we
gekozen voor een eenduidige
uitstraling. De combinatie maakt ons
sterk en die kracht willen we dan ook
graag uitstralen.
In dit bulletin kunt u lezen waar we op
dit moment mee bezig zijn.
Stuk voor stuk mooie en uitdagende
projecten. Het zal u niet verbazen dat
wij ook op duurzaamheidsgebied
volop aan het innoveren zijn.
In het bijzonder wil ik uw aandacht
vragen voor de 20 woningen in
Houten, waar wij woningen hebben
ontwikkeld die volledig energieneutraal zijn. Zogenaamde NoM
woningen (Nul op de Meter).
Deze woningen worden op dit
moment door ons gerealiseerd.
Maar we hebben ook ervaring met
BENG, All-electric, EPC 0 en Circulair
Bouwen. Ontwikkelingen die de
laatste tijd enorm hard zijn gegaan.
Samen met onze vaste adviseurs,
installateurs en co-makers kunnen wij
inspelen op deze snel veranderende
vraag.
Toen wij besloten om voor onszelf
een nieuw kantoor te gaan bouwen en
te verhuizen naar de Zegveldse
Uitweg in Woerden wilden we
overstappen met een flinke
orderportefeuille. Er moest gelijk
reuring in het pand zijn. Kortom: we
wilden knallen. Nou dat is zeker
gelukt. Met de sterk aantrekkende
economie hebben we een goed
gevulde orderportefeuille en zouden
we er niet aan moeten denken hoe we
dit in ons oude kantoor hadden
moeten organiseren. Nu voelt het
goed, hebben we iets te bieden voor
onze klanten en medewerkers en
kunnen we de ambities die we
hebben verder uitrollen.
Met een tevreden gevoel kijken we
ook terug op het bezoek van zowel
de Ondernemerskring Woerden
(OKW) als het bezoek van de
Ondernemersvereniging Zegveld,
Meije, Kamerik en Kockengen.
Beide ondernemersverenigingen
waren bij ons te gast en konden
kennismaken met onze
technologische en sociale innovaties.

Het waren twee zeer geslaagde avonden met heel veel geïnteresseerde
leden. Voor ons een mooi moment om ons bedrijf te presenteren.
Tot slot willen wij dit voorwoord afsluiten met een blijk van dank en
waardering voor al onze medewerkers. Er is de afgelopen maanden weer
enorm veel werk verzet. We vormen met elkaar een mooi team.
We kunnen rekenen op mensen die zich al jaren voor Bolton inzetten,
maar we weten ook nieuwe medewerkers aan ons te binden.
Met elkaar gaan we nieuwe uitdagingen aan en kunnen we genieten van
hetgeen we presteren. Dit doen we op de werkvloer, maar ook
daarbuiten. Zo doen we binnenkort met een team van 12 mensen mee
aan de Dam tot Dam loop. Uiteraard wordt hiervoor met elkaar getraind
en staan we allemaal in dezelfde sportieve outfit aan de start.
Zie verder in het bulletin meer over deze loop.
Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie en een mooie tijd met
vrienden en familie.

Peter Bol
Directeur
Bolton Bouw

Arjan Ton
Directeur
Bolton Ontwikkeling



Golfclubgebouw
“De Kroonprins” in Vianen

Het nieuwe Clubhuis en driving range

Straks het uitzicht over de 18 holes

Sedumdak
Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Uitvoerder:

Natuursteen gevels
Vicus Bomba
P.J. van Noort Architectenburo
Sterk Adviesbureau
Michel Jansen
Hendrik van Eck


Woerden Centraal
blok 6-7-8

“In de Roos” in Numansdorp
Op het terrein van de voormalige Gemeentewerf aan de Meidoornstraat
vindt de bouw plaats van 9 stuks prachtige twee-laagse eengezinswoningen voor starters en 4 stuks levensloopbestendige woningen.

Blok 6 32 zorgappartementen
(Philadelphia / GroenWest)
Starterswoningen

Blok 7 39 vrije sector huurappartementen
(Delta Lloyd)

Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

Levensloopbestendige woningen

Bolton Ontwikkeling
RoosRos Architecten
Peters & Van Leeuwen
Erik Hendriks
Dennis Bogaard
Marco Hof


35 w oningen “De Velden” in Langeraar

Blok 8 25 vrije sector huurappartementen
(Delta Lloyd)

Opdrachtgever/
Ontwikkelaar:
Architect:
Constructeur:
Uitvoerder:
Werkvoorbereider:
Projectleider:

Hollands Midden
Venster Architekten
Swinn
Martien Vergeer
Ruben Verkerk
Henry Booms



Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

Bolton Ontwikkeling
H.W. van der Laan
HeRoCon
Martijn Goddijn
Bastiaan Brak
André Baars


Woerden Centraal Blok 9
“Le Perron” in Woerden

Het bijzondere van Blok 9 is dat we dit met een prefab betonnen
constructie maken, waar ook de hele gevel al aan zit. We krijgen dus
straks sandwich elementen met alles er al op en aan.
Ook de kozijnen zijn al in de fabriek
geplaatst. Dit vraagt heel veel
aandacht in de voorbereiding en ik
durf ook te zeggen dat we dit zonder
3D niet hadden kunnen doen.
De complexiteit is namelijk erg hoog.
Constructief vraagt dit veel
uitdagingen. De elementen moeten
straks wel te monteren zijn en de
gevelindeling vraagt om bijzondere
details.
Kortom: we hebben straks elementen van 20 ton, waar plaatsing tot op
een paar millimeter nauwkeurigheid van belang is.
Dit is een hele puzzel waar wij nu al bijna driekwart jaar mee bezig zijn.
Een enorme uitdaging, maar wel ontzettend leuk.
Om iets te laten zien van de complexiteit laat ik hieronder 1 elementtekening zien. Per element zijn er 3 tekeningen, waarvan dit het overzicht
is waar de meeste informatie al uit is gehaald, omdat het anders niet
meer leesbaar is.

Het leven van een werkvoorbereider!
Mij is gevraagd om jullie een inkijk te
geven in de wondere wereld van
“De Voorbereiding”.
Die fase tussen Ontwerp en
Realisatie. Dat noodzakelijk kwaad
achter de schermen om te komen
waar het echt om gaat: Bouwen.
Wat een mooi vak heb ik toch! En
tegelijkertijd vraag ik mij dan ook af:
“Wat doe ik eigenlijk”? Een heel groot
deel van mijn werk valt samen te
vatten in het controleren van het werk
van anderen. In eerste instantie van
architecten, constructeurs en
adviseurs. En vervolgens het werk
van al onze onderaannemers en
leveranciers. Met uiteindelijk tot doel
om te verbinden. Om met al deze
losse partijen één geheel te creëren
en samen resultaat te boeken. Het
gebouw al te maken. Op papier…..

Een element in de fabriek

Ik kan mij voorstellen dat jullie nu allemaal werkvoorbereider willen
worden! 

Er zijn vele methoden om dit te doen.
Eén hiervan is het 3D modelleren.
In de computer het gebouw al visueel,
3-dimensionaal maken. Bij Blok 9
doen wij dit met een aantal partijen.
Ieder tekent zijn eigen product en die
leggen we over elkaar heen om goed
te kunnen zien of dit past.

Opdrachtgever/Ontwikkelaar:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Uitvoerder:

Hollands Midden
Venster Architekten
SWINN
Henry Booms
Martien Vergeer

Ruben Verkerk
Werkvoorbereider

58 w oningen
“De Lommer”
in Numansdorp
Blok A en blok H 10 stuks 2^1 kapwoningen
Blok B en blok D 20 stuks rijwoningen
Blok C 4 stuks seniorwoningen
Blok E 14 stuks starterswoningen
Blok F 4 stuks notariswoningen
Blok G 6 stuks gezinswoningen

Situatie van de blokken

7 februari 2018 de 1e paal

Luchtopname met een drone

Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

Midstate
Venster Architekten
IBT ingenieurs in bouwtechniek
Dennis Bogaard
Bastiaan Brak
Marco Hof


12 w oningen Burgem eester
Moonshof in Raam sdonk

14 appartem enten “De Havenm eester”
in Numansdorp
14 appartementen over 4 bouwlagen met parkeerkelder.

Wapening van de parkeerkeldervloer

Storten van de keldervloer

De eerste betonwanden
Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

Bolton Projecten
Venster Architekten
Peters & Van Leeuwen
Henry Booms
Bastiaan Brak
Marc van Hoof



Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

Midstate
RoosRos architecten
SWINN
Erik Hendriks
Joost Roseboom
Jan Versluis


17 appartem enten
Blok 6 Zeeburgereiland
in Am sterdam

De kopers zijn in ieder geval zeer enthousiast en geven ons vele complimenten
voor het gerealiseerde werk. Dit geeft extra energie om dit bijzondere werk tot
een mooi einde te brengen.

De realisatie van de 17 appartementen
CPO Blok 6 op Zeeburgereiland te
Amsterdam vordert. De metselaar is zijn
laatste stenen aan het leggen en de
afbouw is gestart.
Met zijn vele details en een grote
diversiteit aan materialen is het met recht
een bijzonder project te noemen.

Over elk detail is nagedacht. Van op
Origon Pine gelaserde huisnummers tot
aan met zand gevulde trapleuningen
tegen geluid. Dit vergt veel aandacht van
de werkvoorbereiding en uitvoering om dit
in goede banen te leiden en geen detail
over het hoofd te zien.
Nu langzaam maar zeker het gebouw uit
de steigers komt, wordt het resultaat van
deze aandacht voor detail zichtbaar. Het
gebouw straalt kwaliteit en vakmanschap
uit. Iets waar Bolton Bouw en haar partijen
trots op mogen zijn.
Even adembenemend als het gebouw is
ook het uitzicht vanuit de appartementen.

Gepositioneerd op de kop van
Zeeburgereiland is er een vrij zicht over
het IJ.
Uitvoerder Marien van Maanen zit op een
prachtige werkplek, waarbij hij vanuit zijn
keet afgelopen winter de vrachtschepen
als ware ijsbrekers door het kruiende ijs
van het IJ zag manoeuvreren. Nu het ijs
inmiddels al weer even weg is, zijn de
zonsopgang en de vele bootjes op het IJ
ook zeer zeker de moeite waard.
Erg veel tijd om hiervan te genieten is er
echter niet, want er moet nog wel wat
werk verzet worden voordat we de
sleutels aan de kopers kunnen
overhandigen.

Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

VVO blok 6 Zeeburgereiland
Buro Ruim architecten en vormgevers
Kooi & Dekker Ingenieursburo
Joost Roseboom
Marien van Maanen

Martijn Janmaat
projectleider



“De Velden” in
Langeraar
“De Velden” 18 woningen

Voor de energievraag van de woning is voor de BENG eis maar 1 pvpaneel benodigd. Dit komt door de zeer hoogwaardige schil. Met een
ruime keuze aan makelaarsopties kunnen de woningen naar eigen wens
worden gemaakt. Alle hoekwoningen hebben hierbij nog de mogelijkheid
tot een ruime erker aan de zijgevel die mee ontworpen is bij de
woningen.

Ben Bouwman
Ontwikkelmanager
Bolton Ontwikkeling

Mariëlla van der Burg
Verkoopmanager
Bolton Ontwikkeling



“De Enk”in Barneveld
De verkoop is op 19 juni onder grote
belangstelling gestart.
Het plan “De Velden” bestaat uit
mooie eengezinswoningen verdeeld
over drie blokken en 3 types. Type A
is een 4,8m brede bij 9,1m diepe
woning. Type B is een ruimere woning
met een beukbreedte van 5,4m en
een diepte van 9,1m. Type C is de
ruimste woning en heeft een
beukbreedte van 5,4m bij 10,3m diep.
Het unieke aan het plan is dat alle
woningen een tuin op het zuiden
hebben, dan wel zuidwest en hebben
een ruime diepte van circa 10m. Blok
B heeft ook een weids uitzicht over de
toekomstige landgoederen.

Na de eerder gerealiseerde woningen
is er bij de 18 woningen de
duurzaamheid centraal komen te
staan. De woningen voldoen aan de
BENG norm, zijn gasloos en voldoen
hiermee aan de wetgeving voor 2020.
De woningen worden allemaal
voorzien van een individuele
bodemwarmtepomp die volledig in
eigendom is van de koper.

De winnende inzending voor de herontwikkeling van de voormalige
Alexanderschool in Barneveld kwam van onze hand. Samen met
architectenbureau Onix uit Groningen, landschapsarchitect Bosch en
Slabbers uit Den Haag en civiel adviseur Sweco uit De Bilt dienden we
een bijzonder ontwerp in. De totale ontwikkeling bestaat uit 2 vrijstaande
woningen, 10 2-onder-1 kapwoningen en 12 rijwoningen.
Bijzonder aan het ontwerp is dat het plan erg groen is met 4 verhoogde
enken waarop de woningen staan. In het midden is een centrale enk
gelegen, waar ruimte is voor spelen en ontmoeting. Het plan ligt nabij het
centrum van Barneveld en is helemaal van deze tijd. De woningen
worden gasloos en zeer energiezuinig gebouwd. Verder staan alle
woningen met een verschillende oriëntatie op het kavel, waardoor er
geen echte achterkanten in het plan zitten. De gevels bestaan
grotendeels uit zwarte gevelbekleding en zoveel als mogelijk worden
waardevolle volgroeide bomen behouden in het plan. Tijdens een
informatiebijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden begin dit
jaar waren de reacties erg positief en zijn er alle vele potentiële kopers
die zich bij ons hebben gemeld.

Eind vorig jaar is de overeenkomst met de Gemeente Barneveld
getekend. Vervolgens hebben we met Onix en Sweco respectievelijk de
woningontwerpen en het inrichtingsplan verder uitgewerkt.
Het bestemmingsplan heeft voor de zomer ter inzage gelegen en de start
verkoop van de woningen is gepland in het derde kwartaal van dit jaar.
We zien de verkoop met veel vertrouwen tegemoet.
Edwin de Kruijf,
Ontwikkelmanager
Bolton Ontwikkeling

Lisette Gouderjaan
Verkoopmanager
Bolton Ontwikkeling



“Vrijeveld” in Bodegraven
Op 15 mei zijn we gestart met de
verkoop van 73 zeer energiezuinige
woningen “Vrijeveld” in Bodegraven.
Een mooie woonwijk met een grote
diversiteit aan woningen!
De bijzondere architectuur is een
ontwerp van Mulleners en Mulleners.
Het project “Vrijeveld” is een
gezamenlijke ontwikkeling met
Aalberts in Vrijeveld BV.
Er worden 9 vrijstaande woningen, 26
twee onder een kap woningen, 18
hoekwoningen en 20 rijwoningen in
diverse beukbreedtes gerealiseerd.
Alle woningen krijgen een
bodemwarmtepomp en hebben een
EPC van minder dan 0,26 en zijn
gasloos.
De kopers van deze woningen kopen
een op de toekomst gerichte woning.
Voor dit project hebben we gekozen voor de woonconfigurator: een
fantastische tool om elke woning met uitbreidingsmogelijkheden aan
kopers te kunnen presenteren! Een hele opgave om zoveel keuzevrijheid
te bieden en dit te verwerken in een tool die online is. Heel trots zijn wij
op het resultaat. De inzet heeft zich bewezen met het verkoopresultaat.
Het harde werken werd beloond op de start verkoop. De theaterzaal van
het Evertshuis werd goed bezocht. De belangstellenden druppelden
vanaf 18.30 uur al binnen. Om 19.00 stond de zaal vol met
geïnteresseerden. Voor elke type woning werd voldoende belangstelling
getoond. Dit bleek ook uit het aantal inschrijvingen. Uit de eerste
inschrijvingen hebben we bijna alle woningen in optie kunnen geven.
De inschrijfperiode is inmiddels gesloten, de verkoopgesprekken lopen
en de eerste koop-/aannemingsovereenkomsten zijn getekend. Zoals het
er nu naar uitziet, verwachten we voor start bouw nog het
verkooppercentage van 100% te halen en dat we begin 2019 kunnen
starten met de bouw van dit mooie project.

Mariëlla van der Burg
Verkoopmanager
Bolton Ontwikkeling



Ben Bouwman
Ontwikkelmanager
Bolton Ontwikkeling

20 w oningen en
“Het Lokaal” in Houten

41 appartem enten “Weidevenne” in Purmerend

Het boren van de bronnen

Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

Statenprojekt Development
AAArchitecten
Van Roekel & Van Roekel
Martijn Goddijn
Arnold Domburg
Jan Faay


Aanbrengen van de mortelschroefpalen

Prefab fundering gereed met het leidingwerk

Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

Bolton Ontwikkeling
Hans Been Architecten
IBT ingenieurs
Martijn Janmaat
Michel ter Rele
Harry Vermeij



63 appartem enten “Vennestaete” in Purm erend

In april dit jaar zijn we na het inrichten van het bouwterrein en het
plaatsen van het ketenpark samen met de kopers feestelijk gestart met
het heiwerk van de 63 appartementen “Vennestaete”. Het project ook
gelegen aan het prachtige water van het Noordhollandsch Kanaal ligt op
ca. 400 meter afstand van het project “Weidevenne” Het heiwerk is
gereed en we zijn bezig met de ruwbouw fundering. Onder leiding van
onze nieuwe collega uitvoerder Jaap van Vliet zijn de eerste poeren en
kraanpoer gestort en wordt er hard gewerkt aan het vlechtwerk van de
verschillende funderingsbalken poeren en liftputten. De appartementen
zijn verdeeld over 3 gebouwen, waarvan 2 blokken onderling aan elkaar
gekoppeld zijn met 2 laagbouwwoningen.
Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

Statenprojekt Development
AAArchitecten
Snetselaar
Martijn Goddijn
Arnold Domburg en Michel ter Rele
Jaap van Vliet


Bolton Renovatie
Central-Z Zoeterm eer

Van Oordenstaete in Rotterdam
In Rotterdam werken we aan de realisatie van een appartementengebouw.
Op de foto ziet u de voorgevel fase 1 met op de achtergrond fase 2 in de steiger.
Fase 1 was rond de jaarwisseling zo ver afgerond dat de bewoners konden
verhuizen. Dit heeft er voor gezorgd dat we fase 2 konden opstarten.
Inmiddels gaat de planning van fase 2 gestaag door met als doel deze fase in zijn
geheel voor de bouwvakantie op te leveren.

Na de zomervakantie starten we
middenin het stadshart van
Zoetermeer met de transformatie van
de kantoorruimte boven restaurant
Pavarotti tot 18 moderne loftwoningen op het Stadhuisplein.
De woningen variëren in grootte
tussen de 50 m2 en 140 m2 en zijn
uniek voor Zoetermeer.

Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:
Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

Van der Kooy Vastgoed
V8 Architects
Pieters Bouwtechniek
Evert-Jan van Duinkerken
Mike Meere



Estea Capital Rotterdam B.V.
Lengkeek architecten
IRG; Guido van Geelen
Evert-Jan van Duinkerken
Mike Meere

Loek Sistermans
Teameigenaar Renovatie



Bolton Bouw service

Aanbouw aan de
achterzijde
van de woning met
vouwwand over volle
breedte van de woning aan
de Marislaan in Utrecht.



Nieuwbouw woning in Waverveen


Gevelrenovatie architektenburo Van der Laan in Mijdrecht.


Verbouwing pand aan de Van Breestraat in Amsterdam


Circulair bouwen krijgt de laatste tijd
veel aandacht. Bij dit project brengen
we het daadwerkelijk in de praktijk.
Onze projectleider Pieter Aanen
steekt zijn nek ver uit om samen met
de opdrachtgever en
onderaannemers zoveel mogelijk
circulair te bouwen. Het circulair
bouwen is een eis van onze
opdrachtgever Groenendijk
bedrijfskleding in Woerden.
Bijzonder aan dit project is dat wij de
uitkomende materialen zoveel als
mogelijk hergebruiken in het pand.
Het betreft binnendeur- kozijnen,
beglazing, systeemplafond platen,
gipsplaten welke uit systemenwanden
komen, radiatoren, armaturen,
kabelgoten, uitkomend isolatie
materiaal, roldeuren etc.


Verbouw woning, nieuwe
kap, aanbouw, uitbouw, zijen achterzijde inclusief een
zwembad en wellnessruimte
in Bentveld.



“De Stolpe” transformatie
voormalig verzorgingstehuis
in Harskamp naar 25
appartementen..



Interview
Interview met Gerben Kamphorst
Gerben Kamphorst, initiatiefnemer
van het project Haag & Hof in Houten,
wordt door Peter Kranenborg
omschreven als een realistische
idealist. Gerben is (bijna) 40 jaar,
heeft 3 kinderen en woont nu 12 jaar
in Houten. In Utrecht studeerde hij
planologie. Hij werkt bij Urban Reality.
In zijn functie wordt hij vaak door
gemeenten ingehuurd voor de
financiële en zakelijke kant van
gebiedsontwikkeling. Hij brengt hierbij
gemeenten en marktpartijen bij
elkaar. In Houten fuseerde de
basisschool van de kinderen van
Gerben met een andere school.
Gerben zag kansen voor de ruimte
die door het fuseren van de scholen
ontstond. Zijn ideaal om sociale
cohesie binnen een wijk te stimuleren
bracht Gerben en de architect Sander
de Bruin ertoe om in gesprek te gaan
met de verantwoordelijke wethouder
van de gemeente Houten. Zo
ontstond het idee om een plan te
ontwikkelen met participatie als heel
belangrijk onderdeel. Participatie in de
betekenis van “meedoen”, dus ook
meedoen als uiteindelijke bewoner
ongeacht leeftijd en
levensloopbestendig, dus voor
meerdere levensfases. De
koopprijzen van de woningen
moesten dusdanig zijn dat de kopers
makkelijk konden doorstromen. De
buurtbewoners werden meegenomen
in de ontwikkeling van het project. Het
welzijn van de buurt stond voorop
vanwege de sociale context. “Als je
een school uit een buurt weghaalt,
haal je meer weg dan alleen een
gebouw”, aldus Gerben Kamphorst.
Daarnaast moesten de huizen een
duurzaam karakter hebben. We
realiseren de eerste nul op de meter
woningen van Houten voor de
doelgroep senioren en de woningen in
het hofje zijn energieneutraal.

In het project is ook een
gemeenschapsruimte
opgenomen.
Dit gebouw heeft de naam “Het
Lokaal” meegekregen
(verzonnen door zijn vrouw
Pauline en verwijzend naar de
school die eerst op deze plek
stond). Het beheer van dit
iconische groene pand werd
ondergebracht in een stichting.
Het lokaal heeft beneden een
ontmoetingsruimte en 2 sociale
short stayruimten boven.
Gerben brengt graag partijen bij
elkaar. Hij is een bruggenbouwer die het zakelijke en het sociale aspect
bij elkaar wil brengen. Elkaar het succes gunnen is belangrijk in een
traject van het ontwikkelen van projecten.
Kenmerkend aan Bolton Groep vindt Gerben de onderscheidende sfeer
van een familiebedrijf en de gerichtheid op de koper.
Gerben: “Het Bolton-DNA zit bij alle medewerkers in het bloed en die
gedrevenheid maakt het verschil.” Bolton Groep maakt momenteel een
inhaalslag in de ontwikkelingen van wat betreft duurzaamheid.
In zijn vrije tijd besteedt Gerben vooral aandacht aan zijn gezin en leest
en wandelt hij graag. Maar bovenal start hij trajecten op die een sociale
achtergrond hebben. “Dit haalt je uit je bubbel” en daar geniet Gerben
zichtbaar van.

Op 24 april jl. was het zover en is de bouw van Haag & Hof officieel van
start gegaan met het planten van een boom (Vleugelnoot) samen met
wethouder Van Liere.
Interview door Suzanne van Dam / Arjen Toet


Visueel T eamw ork

Geef de pen door

We zijn ruim een half jaar verder na
de officiële aftrap van Visueel
Teamwork en zien met regelmaat
mooie resultaten. Het gaat uiteraard
gepaard met de nodige spanningen.
We bevinden ons in de stormfase!
Dat realiseren we ons nu heel goed.
Soms stormt het binnen de teams en
gaat deze ook weer liggen, nadat de
productieve discussie is afgerond.

Hoi, Pieter Aanen hier en aan de beurt om de pen ter hand te nemen.
Ondanks dat ik alweer ruim een jaar bij Bolton werk zal ik toch even “mijn
doopceel lichten”. Ik ben geboren in Meerkerk City, heb een tijdje van
mijn jeugd doorgebracht in de buitenwijk daarvan, maar de langste tijd
van mijn jeugd gewoond in Ameide. Van de basisschool ben ik
doorgegaan naar de LTS in Gorinchem, waar mijn vader leraar was en
mijn broers ook een begin hebben gemaakt aan hun technische
opleiding. Na deze leuke en roerige jaren ben ik doorgestroomd naar
MTS Scutos in Utrecht, waar het leven ook zeker niet saai was. Omdat ik
liever met mijn handen bezig was dan nog weer in de schoolbanken te
zitten, ben ik na de Scutos aan het werk gegaan als timmerman bij
bouwbedrijf Mulckhuijse in Ameide. Bij dit bedrijf was ik al jaren aan het
werk op zaterdag en in de vakanties. Toch wilde ik na verloop van tijd
stappen maken en besloot weer de schoolbanken in te gaan, maar dan in
de avonduren. Via een leerkracht heb ik de kans gekregen om in te
stromen bij Bilthovens Bouwbedrijf de Jong, waar ik ook in de praktijk
verder kon komen en ben gaan werken als werkvoorbereider. Van daaruit
ben ik doorgestroomd als assistent projectleider, projectleider en
bedrijfsleider verbouw & onderhoud met nog een uitstapje naar de
asbesttak van het bedrijf. Nadat “De Jong” overgegaan was naar “Qbuild”
heb ik even gezworven van “Kwadraat Bouw” naar “Oskam” om
vervolgens mijn draai weer gevonden te hebben bij Bolton als
projectleider Bouwservice. Natuurlijk is er in die tijd niet alleen op zakelijk
gebied veel gebeurd, maar ook op privégebied zijn er wat stappen
gemaakt. Na lekker genoten te hebben van mijn jeugd in de polder,
disco, vakanties op Texel en Renesse leerde ik in het laatste jaar van
Scutos mijn vriendin, nu vrouw, kennen.. of eigenlijk pas echt kennen.
Terwijl ik mijn rijbewijs al had, mocht zij nog niet eens aan een brommer
denken dus over dat verschilletje moest even heengestapt worden.
Na 5 jaar verkering, inclusief een projectreis naar Afrika, zijn we in het
huwelijksbootje gestapt en gaan wonen in de buitenwijk van Meerkerk,
waar ik al een aantal jaren van mijn jeugd had gewoond. We hadden de
enorme mazzel dat we in de gelegenheid kwamen om het huis van mijn
opa en oma te kunnen kopen, inclusief een aantal schuren en wat
vierkante meters weiland. Na een aantal jaren en verschillende
bouwprojecten is ons huis niet meer te vergelijken met hoe we het ooit
gekocht hebben en kunnen we samen met onze vier kinderen (18, 16, 14
en 12 jaar) genieten van alles wat we met onze eigen “blote klauwen”
gebouwd en gemaakt hebben.

Er worden steeds meer zaken
zichtbaar (Visueel) op de whiteboards
en diverse schema’s.
Op de bouwplaatsen, waar de
”dagstarts” door de uitvoerders
worden gehouden, is er meer rust
gekomen binnen het uitvoeringsteam.
We zijn ook volop gestart met diverse
waardestromen om de interne
processen te verbeteren.
De processen inkoop, opleveringen,
kopersbegeleiding en
nieuwbouwtraject eigen ontwikkeling
worden momenteel onderzocht
binnen de teams.

Waardestromen, visuele notulen,
teameigenaren, rollen, toegevoegde
waarde, klanten, projecteigenaren;
wat een termen gaan er dagelijks over
de werkvloer!

Stefan Slotboom
Teameigenaar Nieuwbouw



Als er nog wat vrije tijd over is rijd ik graag een ritje op de motor en sinds
kort sta ik ook weer op de judomat samen met mijn oudste zoon.
Onze vakanties brengen we graag door op kleine, simpele campings met
caravan, tent of bustent en het liefst in een land waar bergen zijn.
Zo..…ik denk dat jullie nu wel genoeg weten over wie ik ben dus bij deze
geef ik de pen snel door aan Johan van der Does.


ARBO / VCA

Gekomen bij Bolton:

KAM-coördinator

Diana van der Steegt
Rob Kanne
Ricardo Peters
Michel ter Rele
Jan Versluis
Jaap van Vliet

Vanaf 8 mei 1992 tot 2 juli 2018 had ik
KAM-coördinator als nevenfunctie bij
Bolton Bouw. Gelukkig een mooie
periode met geen ernstige ongevallen.
Na 26 jaar wordt het wel eens tijd voor
vernieuwing en vers bloed op deze
positie. Een nieuwe kijk op veiligheid,
arbeidsomstandigheden en milieu. Jan
Vissers heeft vanaf 2 juli de functie van
KAM-coördinator overgenomen. Ik wil
iedereen bedanken voor de inzet,
toezicht, inspecties, de diverse
controles en natuurlijk de stapels
formulieren. Met Jan in deze functie zal
zeker meer digitaal worden gewerkt.
Jan wens ik succes met de taak als
KAM-coördinator.

Administratief medewerkster
Projectleider Bouwservice
Voorman Bouwservice
Werkvoorbereider
Uitvoerder
Uitvoerder

01-01-2018
08-01-2018
08-01-2018
08-01-2018
08-01-2018
15-02-2018



Ople iding/cursus

Medew erker

Herhaling AED
El Hassan Almadani
Richard Brand
Jan Faaij
Frank de Jong
Peter Rietveld
Martien Vergeer

André Baars
Fred Bremmer
Cees Heikoop
Marien van Maanen
Gerard de Rijk
Evert-Jan Verweij

Henry Booms
Hendrik van Eck
Marco Hof
Mike Meere
Loek Sistermans

Groeten en blijf alert op jullie veiligheid.

Resultaatgericht
leidinggeven

Hendrik van Eck

Martijn Janmaat

Arjen Toet

Herhaling BHV

Jan Versluis

Herhaling VCA

Ard Augustinus

1e halfjaar

Omschrijving
Ongeval
Bijna-ongeval
EHBO-letsel
Milieu-incident

1
1
0
0



Eerv olle v erme lding bij Bolton Groe p
35 jarig dienstverband:

Nico Kuijer

13-06-2018





Geboorte

Bolton Runs

Op 9 december 2017

Momenteel zijn we met 12 collega’s hard aan het trainen voor de Dam tot
Dam loop op 23 september 2018. In maart van dit jaar is er een team
samengesteld van medewerkers die deze uitdaging (16 km hardlopen)
aan willen gaan. Sommige zijn zeer getraind en anderen moesten vanaf
heel ver komen. Peter en Arjan hebben ons allen voorzien van een
mooie, stoere outfit, waarop het Bolton logo pronkt! Hartelijk dank
daarvoor!

Julan
Zoon van Loek & Charissa
Sistermans


Op 12 maart 2018

Ruben
Zoon van Petra Boot – Van der
Linden & Chris Boot


Op 1 april 2018

Milan
Zoon van Bastiaan Brak & Coline
Meijers


Maandag 4 juni waren de outfits klaar en hebben we met 9 personen de
Singelloop in Woerden gelopen. Een groot succes! Ontzettend leuk om
dit met collega’s te doen en dankzij de aanmoedigingen langs de kant
hebben we ons er doorheen weten te slepen. Onder begeleiding van een
tweetal coaches staan er de komende periode een aantal pittige
trainingen op de planning waar we (nu nog) naar uitkijken. Een mooie
uitdaging met een leuke groep mensen en met de vele aanmoedigende
woorden van de overige collega’s gaan we er voor 200% voor!
Lisette Gouderjaan (Captain)


Bolton Bulletin

50 Jaar

Colofon

Voor het jubileum van ons 50 jarige huwelijk ontvingen wij van Bolton
bloemen en van meerdere medewerkers kaarten en goede wensen.
Via dit bulletin geven we uiting aan onze waardering daarvoor.
Het is als (oud)werkgever een voorrecht als je waardering en medeleven
ervaart van je medewerkers, ook met betrekking tot privé
aangelegenheden. Als ik terug denk aan onze trouwdag in 1968, het was
op woensdag een dag voor Hemelvaartsdag, dan komen er veel
herinneringen boven waarvan ik er enkele met je wil delen. At Ton en ik
studeerden aan het Hoger Technisch Instituut in Amsterdam.
Dit was een particuliere school voor hoger technisch onderwijs. 2 dagen
na ons trouwen zaten At en ik bij ons aan de keukentafel het examen
voor te bereiden. Dus geen huwelijksreis naar de Antillen of de
Bahama’s, nee knokken voor onze carrière en toekomst.
Dat die toekomst niet vanzelfsprekend en welvarend was wisten we
beiden, dit hadden we meegekregen van “thuis”. Bij de directiewisseling
op 26 mei 2005 kregen wij van de personeelsvereniging een rustbank
aangeboden, welke nu in het natuurpark staat. Op een koperen plaatje
staat een mooie tekst …. “aan beiden eens gegeven”.
Die talenten waarmee At en ik elkaar aanvullend mee gezegend hebben
en ons veel voorspoed hebben gebracht. Ook een goede gezondheid is
niet vanzelfsprekend. 2 jaar na ons trouwdag op 1 mei 1970 startten wij
met Bolton. In dat zelfde jaar, in februari, is onze dochter Inge geboren.
Ik heb haar hoofdzakelijk in de weekeinden gezien de eerste 5-6 jaar.
Bolton, ik noem het weleens
mijn 2e geliefde, vroeg veel energie
en aandacht.
De eerst jaren deed Coby de
administratie en typte de bestekken
en contracten uit. Mijn toenmalige
buurvrouw Riet Smit vroeg eens aan
mij: “Cor zie jij je kinderen nog wel
eens want s ’morgens om 6 uur hoor
ik die grindbak van jou vertrekken en
s ’avonds om 22 uur hoor ik hem
weer”. Ik reed ooit in een 2e hands
Mercedes diesel, lekker ruim en
sterk om aanhangers te trekken. Het
vorenstaande is een illustratie van de
inspanningen, welke we moesten
verrichten om carrière te kunnen
maken. De zorg voor het dagelijkse
levensonderhoud was een halve eeuw terug meer een item dan nu.
Voor velen lijkt het een recht te zijn geworden om een mooie baan te
krijgen. Dat daar ook een persoonlijke inspanning voor geleverd moet
worden, moet soms opnieuw worden benoemd. Dat de 2e generatie, in
de personen van Arjan en Peter, het bedrijf hebben uitgebouwd tot wat
het nu is geeft ons veel genoegen. Ook bij hen thuis zal wel eens de
vraag gesteld worden of het allemaal wel waard is. Als Coby en ik terug
kijken op de afgelopen 50 jaar moeten we zeggen; “ja het was het wel
waard”. Met dank aan alle steun welke we zowel privé als zakelijk
ontvingen van familie en vrienden en niet in de laatste plaats van onze
personeelsleden. Meerdere werknemers werk(t)en meer dan 25 jaar bij
ons in dienst en werden een speciaal soort vrienden. Nogmaals dank
voor het goede. En dat de namen Bol en Ton in harmonie verenigd moge
blijven. Coby, bedankt voor de ruimte welke je mij steeds gaf om mijn
idealen te volgen.
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Bolton Bouw

■ Utiliteitsbouw
■ Kantoren
■ Scholen
■ Bedrijfsverzamelgebouwen
■ Zorginstellingen
■ Woningbouw
■ Seriewoningen
■ Appartementen
■ Luxe villa’s
■ Bouwservice
■ Verbouwingen
■ Onderhoud
■ Renovatie
E-mail : info@boltonbouw.nl
Site
: www.boltonbouw.nl


Bolton Ontwikkeling

■ Projectontwikkeling
■ Woningbouw
■ Sociale sector
■ Luxe en vrije sector
■ Herontwikkeling
■ Percelen
■ Bestaande panden
E-mail : info@boltonontwikkeling.nl
Site
: www.boltonontwikkeling.nl


Bolton Bouw / Bolton Ontwikkeling
Postbus 161
3440 AD WOERDEN
Zegveldse Uitweg 1
3443 JE WOERDEN
tel.

Cor Bol

: 0348-692600


