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Namens de directie
Bolton Groep
2018 zit er al weer bijna op. Zowel
binnen als buiten zijn we met elkaar
enorm aan de slag geweest om de
prachtige orderportefeuille van de
tekentafel naar de bouwplaats te
brengen en om de stuk voor stuk
bijzondere projecten gestroomlijnd te
realiseren. Ook voor 2019 ligt er een
gezonde stapel mooie
realisatieopdrachten in het verschiet.
Dit betekent in de huidige conjunctuur
en bijbehorende omstandigheden dat
de mouwen flink moeten worden
opgestroopt. Prachtig om te zien en te
beleven dat de nieuwe koers die we
met elkaar in hebben gezet met
Visueel Teamwork er voor zorgt dat
we veel aan kunnen. Projectteams,
expertteams, waardestromen,
fasedocumenten, projectborden,
dashboards, korte en efficiënte
overlegmomenten, productieve
discussies en gezamenlijke doelen en
verantwoordelijkheden brengen veel
effectiviteit en zorgen er voor dat
ieder individu met zijn kennis en
competenties slagvaardig bijdraagt
aan de doelstellingen en resultaten.

Proficiat! Grote waardering voor
iedereen. Fantastisch om te zien hoe
betrokken iedereen is (binnen en
buiten, Ontwikkeling en Bouw) en
ondanks de al gevraagde productie
zich inzet met als gevolg dat de
processen en het werkplezier nog
verder verbeteren. Tussendoor zijn er
ook nog een aantal medewerkers die
een sportieve prestatie hebben
verricht. Daarover ook meer verderop
in dit Bulletin.

Al dit werk wordt vertaald in de ontwikkeling en realisatie van veel parels
van bouwwerken. Gerealiseerd door de teams van Nieuwbouw,
Renovatie en Bouwservice. Dat opdrachtgevers in Bolton een
betrouwbare partner zien blijkt uit het grote aantal bouwteams waarvoor
we gevraagd zijn. Dat we graag door blijven ontwikkelen blijkt ook wel uit
de materieeldienst. Zij zijn inmiddels door geautomatiseerd en ook de
werkplaats hebben we uitgebreid met een aantal machines, waardoor we
naast eigen projecten ook andere collega-bouwers kunnen bedienen in
de levering van kozijnen, ramen en deuren.

Vanuit Team Ontwikkeling staan er weer een aantal mooie projecten
klaar voor realisatie. In Langeraar, Barneveld, Bodegraven, Numansdorp
en Nieuwe Wetering zijn de verkopen goed verlopen. Begin volgend jaar
zal de realisatie van start gaan. Ook zijn er weer een aantal posities
verworven en is er een tender in Dordrecht gewonnen.
Een echt huzarenstuk gaat u ook terug vinden in dit Bulletin. Blok 9 in het
project Woerden Centraal. Oftewel het appartementencomplex “Le
Perron”. Een eigen ontwikkeling en een waar kunstwerk dat op
bijzondere wijze wordt gebouwd.
We hadden jullie al op de hoogte gebracht van ons beleggingsproduct.
Een full-electric woning met een hoogwaardige schil en zeer eenvoudige
installatie. Lage bouwkosten, lage onderhoudskosten maar hoge
energetische prestaties. Dit product hebben wij inmiddels ook al met
succes aan de kopersmarkt aan kunnen bieden.
Dat we daadwerkelijk scherp aan de wind kunnen zeilen en mee kunnen
in de huidige markt is gebleken uit het feit dat we in een aanbesteding op
een speciaal sociaal huurproduct voor senioren de meest gunstige
verhouding van product, comfort en bouwkosten hebben kunnen
realiseren.
Voldoende dus om als directie trots op te zijn!
e
Als deze 49 (bijna jubileum) uitgave van ons mooie Bolton Bulletin bij u
in de bus valt, hebben we inmiddels uitgebreid afscheid genomen van
onze bijna 20 jaar in dienst zijnde hoofduitvoerder Jan Faay. Een vakman
en mensen-mens die nooit problemen zag, iedereen gemotiveerd kreeg
en altijd het laatste woord had met een geslaagde mop. Jammer dat het
zo ver is, maar wij gunnen hem een mooi pensioen en een gezonde tijd
om samen door te brengen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Hulde Jan! Zie het maar als een hele lange kerstvakantie, dan valt het
afscheid misschien mee .
Wat kerst betreft. Wij gaan in de komende periode ook van onze quality
time genieten met gezin, partner, familie en vrienden. Tussendoor
stiekem ook een beetje dagdromen over wat ons de nabije toekomst zal
brengen. Onze ambities nastreven, nieuwe ontwikkelingen en
uitdagingen aangaan. Wij hopen dat ook komend jaar samen met al onze
collega’s en ook jullie te kunnen doen.
Voor nu wensen wij jullie fijne feestdagen en een gezond 2019.
Arjan Ton
Directeur
Bolton Ontwikkeling

Peter Bol
Directeur
Bolton Bouw



20 woningen en
“Het Lokaal” in Houten

14 appartementen “De Havenmeester”
in Numansdorp

20 woningen en gemeenschapsruimte
“Het Lokaal” zitten in de laatste
afbouwfase.

In het laatste Bulletin was te zien dat de keldervloer gestort was en de
wanden in uitvoering waren. Inmiddels zijn we volop bezig met de
e
e
ruwbouw. De 2 verdiepingsvloer is gestort en momenteel is de 3
verdiepingsvloer bijna klaar om te storten. De uitvoering van het
trappenhuis verloopt moeizaam, met als gevolg dat de 2e
verdiepingsvloer hiervan nog gestort moet worden. Zodra dit gereed is
kan de volledige 3e verdiepingsvloer van de appartementen, galerij en
trappenhuis pas gestort worden.

De gewicht besparende vloeren zijn de Airdeck vloer van De Hoop
Pekso, welke voorzien is van kunststof airboxen. Elke verdiepingsvloer
wordt uitgevoerd in verschillende diktes, omdat de terrassen van de
appartementen doorgestort worden.
De witte prefab betonnen
gevelbanden, die straks
als “eyecatcher” gaan
fungeren, worden met de
vloer ingestort door middel
van isokorf. Dit geeft de
nodige extra aandacht
tijdens de uitvoering,
vanwege de
onderstempeling,
maatvoering en
voorkomen van vervuiling!

De verwachting is om de appartementen in het 2e kwartaal van 2019 op
te leveren.
Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

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



Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

Midstate
RoosRos architecten
SWINN
Joost Roseboom
Jan Versluis
Erik Hendriks
Projectleider


Woerden Centraal blok 9
“Le Perron” in Woerden
Het sluitstuk van project Woerden
Centraal “Le Perron” groeit gestaag.
De 39 appartementen komen stukje
bij beetje in beeld. In het Bolton
Bulletin van juli heeft Ruben Verkerk
al het één en ander over de werkvoorbereiding toegelicht. De opbouw
van blok 9 bestaat uit een buitenschil
van prefab gevelelementen en een
kern van “in het werk“ gestort beton.
Deze manier van bouwen vraagt een
goede werkvoorbereiding. Als de
onderdelen op het werk worden
aangevoerd moet immers alles exact
passen. De buitenzijde van de prefab
betonnen gevelelementen zijn
compleet voorzien van steenstrips,
betonkaders en sierelementen. Hierop
sluit de isolatielaag aan met
vervolgens een betonnen binnenblad.
Als de elementen worden afgeroepen
dan worden deze een week eerder bij
Hibex voorzien van aluminium
kozijnen en beglazing en klaar gezet
voor transport. De binnenspouwbladen zijn reeds in de fabriek
voorzien van de nodige sparingen,
installaties, verankeringsvoorzieningen en hijs-/
stelmogelijkheden. Na het storten van
de verdiepingsvloer komen
achtereenvolgens: maatvoering,
plaatsen prefab elementen, storten
kernwanden (met stalen
wandbekisting), plaatsen trappen,
prefab kernwanden liftschacht /
trappenhuis, aanbrengen
ondersteuning, opperwerk
kalkzandsteen en gasbetonpanelen,
monteren van breedplaatvloer en
balkons, wapening, aanbrengen
leidingwerk installaties, sparingen en
voorzieningen. Tot slot volgt het
storten van de vloer. Om kozijnen en
glas tijdens het bouwproces te
beschermen worden deze op het werk
aan de binnenzijde voorzien van een
spuitfolie.

het monteren van de breedplaatvloer gereed moeten zijn. Bevoorrading
van de kalkzandsteen en Ytong binnenwanden en de opbouw van de
ondersteuningsconstructie zijn hierop goed zichtbaar. Alle genoemde
bewerkingen worden iedere 3 weken herhaald, mits de
weersomstandigheden het toelaten.

Volgens planning zullen we rond de jaarwisseling op de 7e verdieping
ruwbouw bezig zijn. Vanaf de 1e verdieping is inmiddels gestart met de
ruwe afbouw. Plaatsen van standleidingen, lijmen van kalkzandsteen
schachten, stelwerk binnenkozijnen en puien en gasbeton
binnenwanden. “Le Perron” is een “andere” manier van bouwen. Cruciaal
is hierbij dat partijen hun afspraken goed en op tijd nakomen. De
leveringen moeten volgens planning verlopen en gegevens op tijd
verwerkt worden. Onderdeel hiervan zijn ook de koperswensen. Deze
moeten al in een zeer vroeg stadium van de bouw bekend zijn. Voor mij
als uitvoerder is “Le Perron” (blok 9) de afronding van Woerden Centraal.
Vanaf de start bouw blok 1 en 2 werk ik met plezier op deze locatie en
ben er daardoor intensief bij betrokken. Een mooi project voor ons bedrijf.
Opdrachtgever/Ontwikkelaar:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Werkvoorbereider:

Op de foto vanuit de torenkraan is
mooi te zien welke disciplines er voor

Hollands Midden
Venster Architekten
SWINN
Henry Booms
Ruben Verkerk

Martien Vergeer
Uitvoerder


17 appartementen
Blok 6 Zeeburgereiland
in Amsterdam

Oplevering van de 17 appartementen
CPO blok 6 op Zeeburgereiland
in Amsterdam.
Een project met veel details en
een diversiteit aan materiaalkeuze.

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


5 appartementen in
Rotterdam
In opdracht van Bolton Vastgoed zijn
we gestart met de bouw van 5 huurappartementen. Het pand bestaat uit
5 bouwlagen met op elke laag 1
appartement en ligt in de wijk
Rubroek. Het nieuwe pand krijgt aan
de buitenzijde een moderne
uitstraling. Omdat deze locatie een
gemeentelijk monument is, wordt de
voorgevel in de oude architectuurstijl
opgebouwd, waarbij uitgegaan is van
het gevelbeeld van de periode 1940.

Binnenkort starten we met de fundering en vloer, welke in het werk
gestort zal worden. Logistiek gezien vraagt de uitvoering de nodige extra
aandacht vanwege de bereikbaarheid en geen mogelijkheden voor
opslag! Voor de opstelling van de mobiele kraan is een TVM (tijdelijke
verkeersmaatregel) aangevraagd, omdat de kraan op de openbare weg
moet staan. Tijdens de uitvoering moet er ook rekening gehouden
worden met de omwonenden en speelt de veiligheid van voetgangers en
overige verkeer ook een grote rol! De prognose is om de appartementen
e
in het 2 kwartaal van 2019 op te leveren.
Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Projectleider:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

Bolton Vastgoed
Veldman Rietbroek Smit
Adviesbureau De Lange
Erik Hendriks
Ruben Verkerk
Hendrik van Eck


13 woningen “In de Roos” in Numansdorp

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

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


Alvorens er gebouwd kan worden is
de bestaande woning c.q. winkelpand
gesloopt. Een deel van de
funderingsresten is opgenomen in de
constructie. Het heiwerk is inmiddels
gereed waarmee een kritisch
onderdeel, gezien de bouwkundige
staat van het naastgelegen pand,
achter de rug is.

12 woningen Burgemeester Moonshof
in Raamsdonk

Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

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

Henry Booms
Projectleider


58 woningen “De Lommer”

in Numansdorp

58 woningen “De Lommer” in de
Torensteepolder,
gelegen tussen Numansdorp en het
Hollands Diep.
14 stuks starterswoningen
10 stuks 2 onder 1 kapwoningen
20 stuks rijwoningen
4 stuks notariswoningen
6 stuks gezinswoningen
4 stuks seniorwoningen

Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Werkvoorbereider:
Uitvoerder:

Midstate
Venster Architekten
IBT ingenieurs in
bouwtechniek
Bastiaan Brak
Marco Hof

Dennis Bogaard
Projectleider


Start Verkoop “De Enk”
in Barneveld

Woensdagavond 5 september jl. was
het zover. Voor de 24 mooie,
robuuste, stoere woningen in
Barneveld organiseerden we de start
verkoop in de foyer van Het
Schaffelaar theater. Een mooie locatie
die goed past bij dit fantastische plan.

speelvoorzieningen aangelegd. De makelaar had ons al gewaarschuwd
dat het druk zou gaan worden, maar dat de hele foyer vol zou staan
hadden we niet durven dromen. Er werden veel en zeer goede vragen
gesteld. De Barnevelders bleken hun huiswerk goed gedaan te hebben
en waren al behoorlijk op de hoogte. Gelukkig waren we met een groot
team aanwezig om zoveel mogelijk mensen te woord te kunnen staan.
Na deze geslaagde avond volgde de inschrijfperiode. Ook toen bleek dat
de Barnevelders niet over 1 nacht ijs gaan. Pas in het laatste weekend
volgde een grote stroom aan inschrijvingen. De verkoopgesprekken met
de makelaars van Midden Nederland Makelaars konden beginnen.
Wederom kwamen er goede vragen binnen, vooral de behoefte aan een
ruimere berging was groot. Gelukkig hebben wij deze, met toestemming
van de gemeente, toe kunnen voegen aan de bestaande opties. Tot grote
vreugde van een aantal kopers. De verkoop verloopt succesvol. Leuk om
eens een inkijkje te krijgen in dit mooie gedeelte van Nederland.
Inmiddels is de werkvoorbereiding voor de woningen in volle gang. Een
mooi resultaat en een project waar we met veel plezier aan hebben
gewerkt.
Lisette Gouderjaan
Verkoopmanager
Bolton Ontwikkeling



“Thuis in 3314”

Deze woningen hebben een compleet
andere stijl dan we gewend zijn. Het
grijs/bruine metselwerk en het
toepassen van planken geven de
woningen een ambachtelijke
uitstraling, maar daarnaast is er ook
rekening gehouden met beperkt
onderhoud aan de woning.

De bouwlocatie ligt vlakbij het
centrum en is omsloten door water,
hetgeen dit plan uniek maakt. Alle
woningen worden energieneutraal
gebouwd op een enk (verhoging), in
een volwassen groene omgeving
waar we rekening houden met
bestaande bomen. In het midden van
het plan komt een speciaal ingerichte
speel/recreatieplek en ook op het
wandelpad rondom de 4 enken
worden verschillende

Middels het indienen van een visie bij de gemeente Dordrecht is Bolton
Ontwikkeling samen met Venster Architekten geselecteerd voor de
Tender Zuiderpoort Dordrecht.
Door Nico Knipscheer van Venster Architekten en Marco van Dijk als
Tender manager van Bolton Ontwikkeling is het plan Zuiderpoort
Dordrecht tot stand gekomen.
De gemeente heeft dit plan op de laatste dag voor onze bouwvak gegund
aan Bolton Ontwikkeling. Een fantastische prestatie van Nico en Marco.

“Thuis in 3314” is een binnenstedelijke locatie. De locatie was ook in het
verleden al een woningbouw locatie, maar is door de gemeente
aangewezen als stedelijke vernieuwing.
Het plan bestaat uit 51 rijwoningen met een grote verscheidenheid aan
afmetingen en kapvormen. Dit was een van de vereisten van de
gemeente, hiermee wordt een grote doelgroep aangesproken.
In het project zijn verrassende details verwerkt, zoals het poortje naar de
zuidendijk, maar ook de hoekoplossingen met de zijuitbouwen en erkers.

Voor de Bolton Groep is “Thuis in
3314” een pilot project voor Circulair
Bouwen. Vishnoe Soekhnandan is
vanuit zijn studie een onderzoek aan
het doen naar Circulair Bouwen wat
direct toepasbaar is in “Thuis in
3314”. Er zal gekeken worden naar
hergebruik van materialen, maar ook
het registeren van gebruikte
materialen en het op verschillende
wijzen gebruiken van het
parkeergebied is een onderdeel.

Op warme dagen in de zomer geldt het tegenovergestelde. Dan wordt de
warmte goed buiten gehouden en blijft de woning koel. Mocht op enig
moment de woning toch te warm worden, dan kan in de avond de woning
worden doorgespoten (door de ramen open te zetten) om koele lucht
binnen te krijgen en deze wordt vervolgens weer goed vastgehouden
binnen.

Inmiddels wordt er gewerkt aan de
uitwerking van het plan en de
marketing middelen. Wij verwachten
het project in het voorjaar van 2019 in
de verkoop te kunnen brengen.
Ben Bouwman
Ontwikkelmanager
Bolton Ontwikkeling



Van Duet naar Kwartet
De verdubbeling van het aantal
woningen heeft geleid tot een
succesvolle verkoop van de 4
eengezinswoningen aan de
Regenboogweg in Nieuwe Wetering.
De verkoop van de 2/1 kapwoningen
(Duet) in Nieuwe Wetering liep niet
goed. We zijn samen met de
makelaar en de geïnteresseerden in
gesprek gegaan over een
herontwikkeling op deze locatie. Met
medewerking van de gemeente
hebben we uiteindelijk besloten 4
eengezinswoningen (Kwartet) te
realiseren.
De 4 energiewoningen worden allelectric uitgevoerd en dat maakt deze
woningen bijzonder.
De woningen zijn bijzonder goed
geïsoleerd. Voordeel van een goed
geïsoleerde vloer, dak en gevel is dat
de koude in de winter nog beter
buiten wordt gehouden, waardoor de
temperatuur in de woning zonder
verwarming nauwelijks daalt.
Als dit wel het geval is, dan is het snel
bij verwarmd en wordt vervolgens de
warmte weer goed binnengehouden.

Om zo’n hoogwaardige schil te realiseren maken wij voor deze woningen
gebruik van hoge Rc waarden:
- Vloer 6,0 m²K/W
- Gevel 6,0 m²K/W
- Dak 8,0 m²K/W
- Triple glas
- Dubbele kierdichting
Verder is de woning full-electric en dus vrij van fossiele brandstoffen.
Om energie op te wekken zijn slechts 3 tot 5 zonnepanelen nodig om de
woning te voorzien van een wettelijke EPC van 0,4. Met een aantal
zonnepanelen wordt deze nog beter en kan met een volledig dakvlak
zelfs naar EPC 0,0 worden terug gebracht.
De verwarming gebeurt op traditionele wijze. Echter niet met cv-ketel en
radiatoren op water, maar rechtstreeks vanaf het energienet met
radiatoren op elektriciteit:
- Verwarming van de woning gebeurt met electrische radiatoren;
- Verwarming van tapwater in keuken gebeurt met een close in boiler;
- Verwarming van douchewater en tapwater in badkamer gebeurt
middels een doorstroomtoestel op zolder.
Voordelen van deze manier van verwarmen is dat er geen
luchtwarmtepompinstallatie nodig is en daarmee ook geen pomp in de
tuin of op het dak. En ook geen bodemwarmtepomp, welke in aanschaf
duur is en op termijn onderhoud nodig heeft en zal moeten worden
vervangen. Lage onderhoudskosten dus.
Deze herontwikkeling heeft goed uitgepakt. Net voor de zomervakantie
zijn we gestart met de verkoop van deze 4 eengezinswoningen.
We hebben hele leuke en enthousiaste inschrijvingen ontvangen.
Op 3 oktober werd de laatste handtekening onder de koopovereenkomst
gezet en is het project 100% verkocht. We kunnen ons eindelijk
voorbereiden op de daadwerkelijke realisatie van woningen op deze
locatie.
Mariëlla van der Burg
Verkoopmanager
Bolton Ontwikkeling


41 appartementen
“Weidevenne”
in Purmerend

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

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



63 appartementen “Vennestaete” in Purmerend

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

Statenprojekt Development
AAArchitecten
Snetselaar
Arnold Domburg en Michel ter Rele
Jaap van Vliet
Rick Millenaar

Martijn Goddijn
Projectleider


Bolton Renovatie
Central-Z in Zoetermeer

de monteurs van de staalconstructie, firma Goudriaan B.V., hebben laten
zien dat ze meedenken en het bouwproces als een gezamenlijke
uitdaging zien.

Begin september zijn we gestart met
de transformatie van kantoorruimte
naar 19 moderne loft-woningen.
Midden in het centrum van
Zoetermeer.
Door de bijzondere locatie van de
bouwplaats, boven bestaande
winkelruimten, restaurants,
parkeerlaag en zelfs het spoor,
hebben wij onze bouwmethodiek
hierop aangepast. In plaats van de
bestaande dakvloer te vervangen is
ervoor gekozen om de bestaande
dakvloer te versterken met
koolstoflijmwapening en de opbouw te
realiseren in een staalconstructie met
HSB elementen en een houten
balklaag. Omdat het loftwoningen
betreft is ervoor gekozen de uitstraling
van de bestaande betonvloer en de
houten balklagen te laten zien en hier
niets mee te doen.
Om de staalconstructie te plaatsen
was de capaciteit van de te plaatsen
kraan bepalend. Hiervoor hebben wij
tijdens de calculatiefase al uitvoerig
overleg gehad met Kraanverhuur
Woerden.

Inmiddels is het dak geplakt en zal in januari de gevelafwerking worden
afgerond. Tegelijkertijd wordt momenteel binnen keihard gewerkt om de
appartementen vorm te geven. Geheel conform de wensen van de
kopers zullen wij daarna de afbouw opstarten, zodat we in het tweede
kwartaal 19 kopers tevreden kunnen stellen met hun nieuwe thuis.

Ook is onze werkwijze vooraf
uitgewerkt in een werkplan om met de
gemeente en andere betrokken
partijen duidelijk te hebben wat er
gaat gebeuren, wat de risico’s zijn en
wat we doen om deze risico’s
beheersbaar te maken.
Zoals vaker met het bouwen op een
bestaande constructie zijn we gestuit
op verschillen in maatvoering en
uitvoering. Mede door de flexibiliteit
van onze onderaannemers, met name

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

Van der Kooy vastgoed
V8 Architects
Pieters Bouwtechniek
Loek Sistermans
Evert-Jan van Duinkerken
Mike Meere


Bolton Bouwservice

e

Verbouwing 1 fase
Restaurant Winston met grootkeuken en toiletten in Amsterdam
Toilet wanden en deuren prefab in werkplaats gemaakt.


Plaatsen van 2 stuks in onze
werkplaats geprefabriceerde
dakkapellen in Zegveld


Het realiseren van een tochtsluis voor
de entree De Beren in Gouda


Verbouwing bungalow in Bentveld.


Circulaire verbouwing van het pand
Groenendijk van de kantoren en hallen
in Woerden


“De Stolpe” 25 appartementen in een voormalig verzorgingstehuis in
Harskamp
Realisatie dakopbouw / nokverhoging
Berkenlaan in Woerden




Automatisering op de
werkplaats
2018 was het jaar van de verandering
voor de werkplaats en materieeldienst
van Bolton Bouw. Achter het mooie
en nieuwe kantoor van Bolton staat
een grote loods, waarin de werkplaats
en materieeldienst is gevestigd.
Voor de vele bouwlocaties van Bolton
worden vanuit de werkplaats de
nodige voorzieningen geleverd en
gemaakt om tot een goed resultaat te
komen. In januari 2018 is de
materieeldienst geautomatiseerd,
waardoor er nu zoveel mogelijk
digitaal gaat. Voorheen werd er een
materieelbon ingeleverd en werd deze
handmatig verwerkt in Centix.
Dit is het softwarepakket voor het
beheren van materieel, waar we vanaf
het jaar 2000 al mee werken.

-

De koppeling van het Centix programma met de administratie;
Via sticker met barcode is met je mobiel in te lezen wat de status is
wat betreft de keuring materieelstuk/gereedschap.
We zijn klaar voor de toekomst, maar we blijven de veranderingen die
komen in Centix volgen, en zo nodig wijzigen als dat nodig is.

De werkplaats is ook een verlengstuk voor de projecten. Hier kunnen we
prefab onderdelen maken. Met name de afdelingen Bouwservice en
Renovatie maken hier veel gebruik van. Na de zomervakantie is de
werkplaats uitgebreid met voor ons 3 nieuwe machines. De bedoeling
hiervan is dat we naast aan onze eigen projecten, ook aan collega
aannemers, ZZP’ers e.d. leveren, zoals kozijnen, ramen, deuren,
dak/goot sierlijsten, prefab dakkapellen, HSB-elementen, bekistingen etc.
De eerste opdrachten zijn inmiddels gemaakt en geleverd. Vrijdagmiddag
9 november hadden we een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd
voor mogelijke nieuwe opdrachtgevers. Deze is goed bezocht en positief
ontvangen.
We hebben nu alle materieelstukken
voorzien van een sticker met barcode.
De uitvoerder kan via de webshop de
artikelen aanvinken die hij nodig heeft
en zo zijn winkelwagen vullen met de
gewenste artikelen.
Deze order komt bij ons binnen op
een handscanner, waarmee we de
artikelen scannen en op het project
boeken.

Voordelen ;
- De bon hoeft niet gebracht te
worden (we hebben projecten
verspreid over Zuid-, West- en
Midden Nederland;
- Papierloos;
- Minder verwerkingstijd;
- Orderbevestiging voor degene die
het heeft besteld;

We werken momenteel met 4 vaste medewerkers in de werkplaats;
Wil Telkamp ; materieel – laden/ lossen vrachtauto’s
Kees Nonner ; machinaal timmerwerk (is met de 3 machines
meegekomen van zijn vorige werkgever)
Nico Kuijer ;
machinaal timmerwerk
Peter Rietveld ; Chef werkplaats-materieeldienst (vliegende keep
tussen beide activiteiten).
Het aanspreekpunt voor de uitvoerders, ZZP’ers,
opdrachtgevers machinaal timmerwerk, leveranciers etc.
Peter Rietveld
Chef werkplaats


Geef de pen door
Hallo allemaal. Mijn naam is Johan
van der Does en ik werk nu bijna twee
jaar bij Bolton. Mijn geboorteplaats is
Zoetermeer. Toen ik een half jaar oud
was ben ik met mijn ouders naar
Woerden verhuisd en hier woon ik
nog steeds. Ik voel me dan ook in hart
en nieren een echte Woerdenaar.
Na de basisschool koos ik voor de
LTS. Hier kwam ik erachter dat ik
timmeren erg interessant vond.
Na mijn eindexamen ben ik een
leerwerktraject in gegaan.
Mijn werkuren begon ik te maken bij
Kastelein in Driebruggen.
Na vele jaren daar gewerkt te hebben,
maakte ik de overstap naar een
kleiner bouwbedrijf. Hier heb ik zes
jaar gewerkt. Vervolgens werd ik
gevraagd om bij Bolton te komen
werken. Mijn eerste klus in dit bedrijf
was meewerken aan het nieuwe
kantoor. Dit was voor mij een hele
mooie klus.
Na een jaar bij Bolton gewerkt te
hebben werd ik leermeester. Ik hoop
nu Wouter Baartman de kneepjes van
het timmervak te leren.
We werken samen in Amsterdam.
Nu genoeg over het werk.

ARBO / VCA
Omschrijving

1e halfjaar

2e halfjaar

2018

Ongeval
Bijna-ongeval
EHBO-letsel
Milieu-incident

2
2
1
0

1
0
0
0

3
2
1
0

KAM-coördinator Jan Vissers


Geboorte:
Op 12 juni 2018

Levi

Zoon van Mike Meere en Debby Langver


Op 13 oktober 2018

Ivan

Zoon van Evert-Jan en Leonie van Duinkerken


Gekomen bij Bolton Groep:
Rick Millenaar
Kees Nonner
Gerrit Pels
Luuk de Jong
Beri Hormizyar
Rogier Ploeger

Assistent uitvoerder
Machinaal houtbewerker
Timmerman 1
Timmerman 2
Kopersbegeleidster
Planvoorbereider

21-08-2018
21-08-2018
01-10-2018
08-10-2018
01-11-2018
01-11-2018



Gevolgde cursussen/opleidingen:
Inmiddels heb ik twee schatten van
kinderen en een hele lieve vrouw.
Met dit fijne gezinnetje heb ik vorig
jaar een mooi ander huis gekocht.
Er is nog genoeg te klussen. Voor
vissen heb ik nu geen tijd. Daarom
heb ik van mijn vrouw een aquarium
gekregen. In de zomer ga ik wel
graag met mijn gezinnetje varen in de
grachten van Woerden. Onze traditie
is om tijdens het varen altijd een
heerlijk ijsje te halen. Het is nu wel tijd
om een eind te breien aan mijn
verhaal. Ik geef mijn pen door aan
Stefan Slotboom.


Power BI Desktop
Managementtraining
Uitvoerder als professional
Leermeester
Timemanagement
Herhaling VOL VCA

Jacco Beukers
André Baars
Jorn Bouwman
Maikel Rietveld
Joost Roseboom
Stefan Slotboom


Eervolle vermelding bij Bolton Groep:
12,5 jarig dienstverband:
André Baars

08-11-2018

met pensioen:
Jan Faay

16-11-2018


Arnold Hofman

Bolton Bulletin
Colofon
Bolton Bulletin is een uitgave van
Bolton Groep te Woerden.
Het Bulletin is bestemd voor het
personeel van Bolton Bouw en
Bolton Ontwikkeling en voor relaties.
Het blad verschijnt twee keer per jaar.
Uitgever:
Produktie:
Druk:

Bolton Groep
Arjen Toet
MultiCopy Woerden


Bolton Bouw

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


Dam tot Damloop 2018 #Boltonruns
Zondag 23 september was het eindelijk zover. 13 gedreven collega’s
vertrokken met de trein naar Amsterdam. De stemming was uitgelaten,
maar toch ook een beetje gespannen. Door de regen was vooral “wat
trek jij aan?” het onderwerp van het gesprek. We hadden tot nu toe met
mooi weer getraind, dus toen de weersvoorspelling 12 graden met regen
aangaf, moesten we even schakelen. Toch werd er collectief besloten
met een korte broek te gaan lopen en te starten met een poncho (die
gooien we onderweg wel uit). Aangekomen op Amsterdam Centraal
begonnen de zenuwen echt op te spelen. Er werden bananen, wine
gums en repen naar binnen gewerkt en uiteraard werd er meerdere keren
geplast. Toen we allemaal omgekleed waren en onze spullen hadden
afgegeven vertrokken we in een mega hoosbui naar de start. Onze
schoenen waren bij de start al doorweekt, maar dat mocht de pret niet
drukken. We werden opgezweept door lekkere harde muziek en daardoor
werden we gelijk een beetje warm. Toen was daar het startschot.
Eindelijk mochten we! Ieder op z’n eigen tempo. Eerst de IJtunnel door,
waar we vantevoren best tegenop zagen, maar viel eigenlijk best mee. In
de tunnel werden we een beetje warmer en dat hielp de rest van de tocht.
Vlak voordat we op de helft waren liepen we door allerlei leuke straatjes,
waar de mensen langs de kant er zelf een compleet feestje van maakten,
zo motiverend! Daar op 9 km stonden ze, in het molenpark, ONZE fans.
Met de bus uit Woerden gekomen en wachtend tot wij voorbij kwamen in
de regen. Met spandoeken en juichend werden we aangemoedigd, hoe
mooi was dat! Het is moeilijk voor te stellen hoe fijn het was dat ze daar
stonden. Je loopt er toch een beetje naar toe. Echt te gek dat onze
collega’s, vrienden en familie er waren voor ons! Daarna kwam zoals
verwacht van 11 tot 14 km een saai stuk, langs het spoor en langs de
snelweg. Gelukkig was er wel vermaak/muziek langs de kant. Maar hier
kwam wel het doorzettingsvermogen om de hoek kijken. Blijven rennen
jongens, blijven rennen! De laatste paar kilometers was het weer heel
druk en gezellig, wat er voor sommigen voor zorgde dat er nog een
eindsprint uitgeperst werd (Stefan Slotboom). Ben Bouwman kwam zoals
verwacht als eerste over de finish, top gedaan Ben! Maar ook een paar
anderen liepen een persoonlijk record. Arnold Domburg kwam van
helemaal niets en liep een hele goede tijd, zo knap! Martijn Janmaat en
Diede den Braber hebben beiden met een blessure gelopen, ook zo
stoer!

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.

: 0348-692600

Na de finish in Zaandam hebben we nog even flink getoost met elkaar,
daarna met z’n allen de bus in naar huis. Douchen! Al met al een te
gekke ervaring. Ik ben enorm trots op alle mannen! Dat we dit gedaan
hebben met elkaar heeft in het gehele bedrijf gezorgd voor
verbondenheid. Ook de collega’s die niet mee hebben gelopen, hebben
tot vervelens toe alle hardloopverhalen aangehoord en ons enorm
aangemoedigd. Martien Vergeer stuurde een mail om ons succes te
wensen, waarin hij aangaf dat de omstandigheden vergelijkbaar waren
met het werken op de bouw en daar had hij mooi een punt! Peter en
Arjan, bedankt dat jullie dit hebben mogelijk gemaakt! Wellicht dat
#Boltonruns een vervolg gaat krijgen!
Lisette Gouderjaan
(Captain)

