
Halfjaar bericht Bouman Industries  

Boekjaar 2019 en 1e helft 2020 

2019 heeft Bouman Industries moeten afsluiten met een iets lagere dan 

verwachte omzet van bijna 13 miljoen. De oorzaak hiervan van een slecht begin 

van 2019 waarin veel opstart projecten zaten die op termijn hun vruchten 

zouden moeten opbrengen en die dat in de tweede helft van 2019 en in het 

eerste halfjaar van 2020 dat ook duidelijk gedaan hebben. Helaas was de marge 

op deze projecten in het begin ook lager dan nu hetgeen ook in de cijfers te 

zien is. Door de learning curve in herhaling van dezelfde soort projecten zien 

we de snelheid en de marge toenemen. Deze opleving is dan ook duidelijk te 

zien in de tweede helft van 2019, hogere omzetten en betere marge, hetgeen 

zich in de 1e helft van 2020 door zet. Deze bevindingen zijn gebaseerd op 

interne cijfers. Controle van de jaarcijfers worden door Covid-19 pas in 

September gedaan en worden verwacht rond begin November klaar te zijn. 

 

Covid-19 

Uiteraard is ook Bouman getroffen door Covid-19, waardoor een aantal 

projecten later opgeleverd zijn dan afgesproken, en de resultaten iets onder 

druk zijn komen te staan. Als we echter de halfjaar cijfers bekijken dan zijn de 

acties die in 2019 zijn ingezet compenserend geweest voor de nadelen van 

Covid-19. Net als alle bedrijven hebben wij ook weer kritisch naar onze 

organisatie gekeken en besloten om van de nood een deugd te maken en de 

indirecte kosten te verminderen. Dit komt ten goede van de resultaten in 2021. 

Voor de tweede helft van 2020 verwachten we door te gaan op de ingeslagen 

weg van de 1e helft van 2020. Er zitten een aantal grote projecten aan te 



komen waarmee we dit jaar nog verwachten een start te kunnen maken en die 

in 2021 zullen gaan door lopen. Wel verwachten we in de High Tech Machining 

enige leegloop in de capaciteit te hebben, mede door een paar klanten die we 

hebben die werkzaam zijn in de luchtvaart en olie en gas industrie en dus 

minder vraag hebben. 

Ontwikkelingen 

In het eerste halfjaar van 2020 hebben we bij afvalverwerker Twence in 

Enschede een mooi Co-2 project afgerond, waardoor we nu technisch in staat 

zijn om Co-2 vloeibaar te maken (zodat het in andere toepassingen gebruikt 

kan worden en dus verkocht kan worden). We hadden al projecten bij Twence 

gedaan om Co-2 af te vangen uit gassen en deze om te zetten in Natrium 

Bicarbonaat (wordt gebruikt als bakpoeder). Voor deze drie toepassingen gaan 

we een afzonderlijke b.v. oprichten en de verwachtingen voor deze 

toepassingen zijn gezien de milieuvraagstukken en de duurzaamheid zeer hoog 

gespannen. Beloofd een mooie toekomst te worden.  

 

Hieronder de link naar het Twence project. 



 

https://www.youtube.com/embed/jcGX_D11aD0?feature=oembed

