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Bouw algemeen 

Afnemende groei bouwproductie 

Dit jaar worden er naar verwachting 51.000 

woningen gebouwd maar slechts 45.000 bouw-

vergunningen verleend. Als het aantal vergun-

ningen niet stijgt dan zet dit vanaf 2017 een 

rem op de woningbouwproductie. Weinig 

bouwlocaties, beperkte ontwikkelcapaciteit bij 

gemeenten en ontwikkelaars, kleinere pro-

jecten en minder actieve corporaties zijn hier-

voor de belangrijkste oorzaken. De Brexit raakt 

de bouwsector niet direct. Indirect zijn er wel 

gevolgen. De woningmarkt ondervindt last van 

de onzekerheid en bedrijven kunnen investerin-

gen in bedrijfspanden terugschroeven vanwege 

de onzekerheid en afnemende vraag uit het VK. 

Groei bouwproductie mindert vaart 

In 2015 groeide de bouwproductie met ruim acht procent. 

In de eerste vier maanden van 2016 zette deze toename 

zich op een lager niveau door. Naar verwachting groeit de 

bouwproductie in 2016 daardoor met vier procent. Hier-

door neemt het volume voor het derde jaar op rij toe.  Het 

is vooral de nieuwbouw van woningen die zorgt voor een 

hoger bouwvolume. Ook in 2017 leidt dit tot een verdere, 

maar wel lagere groei. Het herstel van de infrasector en 

de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen blijft duidelijk ach-

ter (blz 6).  

Bouwproductie flink gegroeid 

Nederlandse bouwproductie (index 2010=100) 

Bron: Eurostat 
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Ontwikkeling bouwproductie (% j.o.j.) 

  2015 2016  2017  

 Totaal bouw 8,2% 4,0% 2,5%  

 Woningen & bedrijfsgebouwen (B&U) 13,0% 5,0% 3,5%  

 Aantal nieuwbouwwoningen 47.878  51.000  53.000   

 Infrasector 0,6% 1,5% 1,5%  

 Installatie, afwerking & sloop 7,2% 4,0% 2,0%  

 

Gerelateerde sectoren: 
    

 Bouwmaterialenindustrie 5,3% 4,0% 3,0%  

 Architecten & ingenieurs 4,4% 3,0% 2,0%  

 Bron: CBS en ING Economisch Bureau  

Risico’s: Brexit en tekort aan bouwvergunningen 

Risico’s voor verder groei zijn de gevolgen van de Brexit 

waardoor onzekerheid ontstaat bij consumenten en on-

dernemers waardoor investeringen uit– of afgesteld wor-

den (blz. 3). Daarnaast kan een tekort aan nieuwe bouw-

vergunningen een rem zetten op de woningbouw (blz. 4). 
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...en woningbouw. 

Bij een zeer scherpe groeivertraging in het VK is de kans 

groot dat Nederlandse exporteurs besluiten minder perso-

neel aannemen. De woningbouw ondervindt enerzijds last 

hiervan maar zal anderzijds ook profiteren van een lagere 

rente.  

 

Bouw is laatcyclisch maar flink volatiel 

Door de lange doorlooptijden van projecten is de bouw laat 

cyclisch. De indirecte effecten van de Brexit hebben dus 

ook een vertraagd effect op het bouwvolume. De hoge 

(voor)verkopen van nieuwbouwwoningen in 2015 en in de 

eerste helft van 2016 zorgen door de lange bouwtijden dit 

en volgend jaar in ieder geval nog voor flinke volumes. 

Geen krimp maar wel lagere groei door Brexit 

Al met al verwachten we door de Brexit voor zowel de 

bouwsector als de Nederlandse economie geen krimp of 

recessie. Maar de onzekerheid van de komende tijd zorgt 

wel voor een iets lagere groei in 2017. 

 

Case Nederlandse bouwers in het VK 

Circa € 250 miljoen aan export bouwproducten naar VK  

De directe exposure van Nederlandse bouwbedrijven aan de andere kant van het kanaal is beperkt. Minder dan 0,5% 

van de Nederlandse bouwproductie wordt behaald in het VK. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse 

groothandel die meer dan 10% van de omzet haalt uit export naar de Britten. Sommige bouwbedrijven hebben wel 

een groot exposure op het VK. Bij BAM bijvoorbeeld bestaat ongeveer een derde van de orderportefeuille uit op-

drachten uit het VK. Dit zijn vooral contracten met aan de overheid gerelateerde opdrachtgevers zoals de Highway 

Agency. Ook Hurks doet zaken in het VK en levert geprefabriceerde bouwdelen voor verschillende woontorens in 

Londen. In de lopende contracten zien zij echter geen problemen ontstaan en factuurprijzen zijn in euro’s waardoor 

er geen valutarisico is. Voor nieuwe contracten is een dure euro ten opzichte van het pond wel nadelig en kan bij 

minder economische activiteit ook de vraag naar nieuwe woontorens afnemen. 

Bouwsector erg volatiel 

Nederlandse bouwproductie en  BBP (index 2008=100) 
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Bron: ING Economisch Bureau o.b.v. CBS 

Nauwelijks direct effect Brexit op de Nederlandse bouw 

Door de Brexit is een onzekere periode aangebroken waar-

bij de economische groei in het Verenigd koninkrijk (VK) 

stokt. Direct raakt dit de Nederlandse bouwsector nauwe-

lijks. Naar schatting wordt minder dan een 0,5% van het 

Nederlandse bouwvolume in het VK gerealiseerd.  

 

Indirect wel effect op utiliteitsbouw... 

Bij een zeer scherpe groeivertraging in het VK is de kans 

echter groot dat Nederlandse exporteurs, toeleverende 

bedrijven en dienstverleners uitbreidingsinvesteringen in 

bedrijfsgebouwen schrappen. Vooral de groothandel is 

door het relatief grote exportvolume naar het VK Brexit 

gevoelig waardoor investeringen in nieuwe logistieke cen-

tra op losse schroeven komen te  staan. Dit raakt de utili-

teitsbouw direct. 

Brexit 

Indirect effect van Brexit op bouw 
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Europa 

Bouw groeit in alle grote Europese landen 

Hoogste groei in Ierland en Polen 

Voor het eerst sinds jaren groeit de bouwproductie in alle 

Europese landen*. De hoogste gemiddelde groei in 2016-

2017 wordt verwacht in Ierland en Polen. De Ierse bouw  

maakt een inhaalslag nadat de sector tussen 2008 en 2014 

meer dan halveerde. Nieuwbouw van woningen en bedrijfs-

gebouwen zijn de grootste drijvers van het herstel. Het Ier-

se bouwvolume kan echter wel last ondervinden van de 

vraaguitval door de Brexit. Door de intensieve handelsrela-

tie met het VK is Ierland het meest gevoelig voor de econo-

mische gevolgen van een Brexit. 

 

Nederland maakt een inhaalslag 

Ten opzichte van de omringende landen maakt de Neder-

landse bouwsector een inhaalslag. Sinds 2014 groeit de 

bouwproductie in Nederland weer. In België en Frankrijk 

kromp de bouwproductie in 2014 en 2015. De ontwikkeling 

van de Nederlandse bouwproductie haalde hierdoor Frank-

rijk in en heeft eind 2017 waarschijnlijk ook België weer in 

het vizier. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Die 19 Europese landen die Euroconstruct dekt: Oostenrijk, België, 

Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, 

Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië, 

Tsjechië, Hongarije, Polen en Slovakije. 

Gematigde groei in meeste deelsectoren in om-

ringende landen  

Gemiddelde volumegroei deelsectoren 2015 t/m 2017 

Nederlandse bouw maakt inhaalslag 

Ontwikkeling volume bouwproductie (index 2007=100) 

Bron: Eurostat & Raming 2016 en 2917 Euroconstruct, bewerkt door 

ING Economisch Bureau 

Bron: Euroconstruct, bewerkt door ING Economisch Bureau 
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Brexit pakt negatief uit voor Britse bouw 

De Brexit heeft grote negatieve gevolgen voor de Britse 

bouwsector. Voor het referendum was volgens onder-

zoeksbureau Markit al een terugval van de bouwvolumes 

waar te nemen. De meeste bedrijven in het VK waren ook 

tegenstander van een Brexit. Onzekere marktomstandig-

heden en terugval van de economische groei leiden er toe 

dat nieuwe projecten ‘on hold’ kunnen komen te staan.  

Dalende huizenprijzen maken daarbij sommige nieuw-

bouwprojecten niet meer rendabel waardoor deze uit– of 

afgesteld worden. 

Stabiele ontwikkeling Belgische bouw 

In België was de bouwproductie de afgelopen jaren veel 

stabieler dan in Nederland. In de jaren 2008-2015 kromp de 

bouwproductie met “slechts” zes procent. In 2016 valt de 

nieuwbouw van woningen in België terug na een piek in 

2014 van het aantal afgegeven bouwvergunningen. Deze 

piek kwam door een aanpassing van de energienormen in 

Vlaanderen. Groei in de utiliteitsbouw en infrasector zorgen 

in 2016 en 2017 voor weer een toename van de bouwpro-

ductie in België. 
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Woningbouw 

Risico’s: stagnatie vergunningen en Brexit 

Enorme werkvoorraad woningbouwers 

De orderboeken van woningbouwers namen in mei flink 

toe tot 9,3 maanden werk. De werkvoorraad is hierdoor 

zelfs groter dan in mei 2008. Toen hadden zij 9,2 maanden 

aan opdrachten in portefeuille. Hierbij moet wel rekening 

gehouden worden dat de bouwcapaciteit de afgelopen 

jaren door faillissementen en bedrijfssaneringen flink is 

gedaald. Er zijn hierdoor minder bouwbedrijven die stuk 

voor stuk ook nog eens minder capaciteit hebben. De or-

derboeken stromen daardoor sneller vol.  

 

Maar Brexit tast vertrouwen aan  

Er zijn echter punten van zorg. Zo kan de Brexit het ver-

trouwen en de financiële positie van consumenten aantas-

ten en zo ook de woningmarkt en woningbouw onder druk  

zetten.  

Einde groei verkoop nieuwbouwwoningen 
Aantal  verkopen sezioensgecorr. 3 mnds voortschr. 

Na korte opleving stagnatie bouwvergunningen  

Aantal bouwvergunningen per maand op jaarbasis 
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Bron: ING Economisch Bureau o.b.v. CBS 

Stagnatie bouwvergunningen na korte opleving 

Ander punt van risico is dat het aantal afgegeven woning-

bouwvergunningen na een korte opleving op een relatief 

laag niveau blijft. Na een dieptepunt 26.000 vergunningen in 

2013 steeg het aantal afgegeven vergunningen naar 53.500 

in 2015. Dit kwam vooral door een uitzonderlijke eerste vier 

maanden van vorig jaar. Voor 2016 lijken we uit te komen 

op circa 45.000 bouwvergunningen.   

 

Einde aan groei van verkopen nieuwbouw 

Ook is er nog nauwelijks meer groei van de verkopen van 

nieuwbouwwoningen. Dit komt doordat het aanbod stag-

neert door het beperkte aantal vergunningen. Zo werden er 

in de periode maart-mei 2016 8.037 nieuwbouwwoningen 

verkocht. Dit is slechts vijf procent meer dan in dezelfde peri-

ode vorig jaar. Verkopen van bestaande woningen namen in 

dezelfde periode veel meer toe met 23%. Nieuwbouwwonin-

gen worden grotendeels eerst verkocht en daarna gebouwd.  

 

Weinig bouwlocaties, minder bouwcapaciteit, kleinere 

projecten en minder actieve corporaties  

Er zijn verschillende redenen voor de stagnatie van de afgif-

te van de bouwvergunningen. Zo trekt de markt zo hard aan 

dat er een tekort is aan bouwlocaties en gemeenten en ont-

wikkelaars een tekort aan ontwikkelcapaciteit hebben. Ook 

wordt meer ingezet op kleinere projecten. Het opstarten van 

veel kleine projecten kost meer tijd dan één groot project. 

Daarnaast ontwikkelen vooral ook woningcorporaties min-

der woningen. In 2010 waren corporaties nog verantwoor-

delijk voor 30% van de nieuwbouw. In 2015 en begin 2016 is 

dit gedaald tot 15%. De verhuurderheffing en dat corpora-

ties niet zomaar meer mogen bouwen in de vrije sector zijn 

hier debet aan. 

Toename vergunningen nodig voor doorgroei nieuwbouw  

Nieuwbouwwoningen worden anderhalf à twee jaar na het 

vergeven van de vergunning  afgebouwd. In 2016 verwach-

ten we hierdoor een stijging van de gerealiseerde woningen 

tot 51.000 en in 2017 nog tot 53.000. Als het aantal bouw-

vergunningen niet stijgt, zet dit daarna een rem op de 

nieuwbouw.  
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Utiliteitsbouw 

Lage groei in utiliteitsbouw 

Flinke groei orderboeken utiliteitsbouw maar aanhouden-

de krimp bouwvergunningen 

De orderboeken namen in de utiliteitsbouw flink toe tot een 

voorraad van negen maanden werk in mei, het hoogste 

niveau van deze eeuw. Dit is opvallend omdat het aantal 

bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen nog steeds niet 

herstelt. In het eerste kwartaal 2016 lag de waarde hiervan 

13 procent onder het niveau van dezelfde periode in 2015. 

Belangrijke reden voor de volle orderboeken lijkt de afgeno-

men capaciteit, waardoor net als bij de woningbouw min-

der bouwers “de koek verdelen”. Zo loopt bij de groep aan-

nemers die is overgebleven het orderboek sneller vol. Daar-

bij is de capaciteit in de utiliteitsbouw niet alleen afgeno-

men door reorganisaties en faillissementen, maar ook door 

bouwbedrijven die zich meer zijn gaan richten op de veel 

beter draaiende woningbouw. 

Enorme stijging orderboeken utiliteitsbouwers 

Vraag naar logistieke centra 

In 2015 en begin 2016 daalden de investeringen in bedrijfs-

gebouwen nog licht. Structurele veranderingen zorgen voor 

een afnemende bouwvraag. Zo leidt de opkomst van e-

commerce tot minder vraag naar nieuwe winkels en ver-

mindert “het nieuwe werken” de behoefte aan nieuwe kan-

toren. De vraag naar logistiek vastgoed op de belangrijkste 

knooppunten is hierop een uitzondering. Meer e-commerce 

betekent meer vraag naar grotere en modernere logistieke 

centra.  

 

Onzekerheid door Brexit 

De Brexit zorgt voor onzekerheid waardoor plannen voor  

nieuwe bedrijfsgebouwen van directietafels kunnen ver-

dwijnen. Dit geldt vooral voor groothandels die relatief veel 

zaken met de het VK doen. Daartegenover staan mogelijke 

toekomstige investeringen van bedrijven die Amsterdam 

verruilen voor Londen. Al met al verwachten we voor 2016 

en 2017 een beperkte groei voor de utiliteitsbouw. 

Bron: CBS & EIB, bewerkt door ING Economisch Bureau 

Alternatief voor nieuwbouw 

Het aantal nieuw te bouwen woningen zal langjarig 

achterblijven bij de behoefte. Belangrijke structurele 

oorzaak is een gebrek aan plancapaciteit. Voor bouw-

bedrijven die gefocust zijn op dit segment is het ver-

standig te kijken naar alternatieven om de eigen 

bouwproductie op niveau te houden. Het aantal huis-

houdens, vooral eenpersoons, zal de komende jaren 

nog stijgen. Transformeren of splitsen van bestaande 

panden in woningen voor deze doelgroep kan een 

alternatief zijn. Kijk ook naar de groeiende aandacht 

voor Tiny Houses. Een ander alternatief is het ver-

duurzamen en levensloop bestendig maken van be-

staande woningen. Dit is een grote opgave en ik merk 

dat ook particulieren, mede door 

een betere financiële positie en 

meer vertrouwen in de toekomst 

bereid zijn tot investering hiertoe. 

Bereidheid is één maar actie blijkt 

toch lastig omdat de urgentie niet 

altijd gevoeld wordt. Belangrijk is 

daarom om hen te ontzorgen en 

te ondersteunen met laagdrem-

pelige concepten.  

 

 

Jan van der Doelen 

ING Sectormanagement Bouw en onroerend goed  
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BetonBallon 

Het idee is als papier-maché. Je blaast een ballon op en spuit daar laag voor laag be-

ton overheen. Als het beton droog is, laat je de ballon leeglopen en staat er een prach-

tig gewelf. Op deze wijze kan BetonBallon woningen, bedrijfshallen en ook tunnels fa-

briceren. Zowel het eindproduct als de bouwwijze is innovatief. Daarnaast kan er tot 

50% bespaart worden op beton en tot 70% op staal en reduceert de bouwmethodiek 

de CO2 uitstoot tot 60%. De ballon kan hergebruikt worden waardoor de mogelijkheid 

van serieproductie ontstaat. “Door de bouwmethodiek kunnen de gebouwen en tun-

nels een kettinglijnvorm krijgen.” De directeuren Bas en Stan Uyland van BetonBallon, 

bedoelen hiermee de omgekeerde hangende vorm van een ketting. Deze organische 

vorm is sterk. Architecten kunnen eenvoudig constructies ontwikkelen die via de BetonBallon-bouwmethodiek gerea-

liseerd worden. Het bouwproces levert nauwelijks logistieke problemen op doordat er niet met grote bouwmaterialen 

gesleept hoeft te worden zoals bij prefab het geval is. Ook tunnels kunnen op deze manier geconstrueerd worden en 

dit leidt naar verwachting tot een besparing van één miljoen 

euro per 150 meter. Rijkswaterstaat wil graag een pilot met 

deze techniek starten. De stand van de huidige technologie 

maakt het bouwconcept mogelijk. Enerzijds is het nu moge-

lijk om alle trekkrachten goed te berekenen. Anderzijds kun-

nen nu ook toeleveranciers eenvoudiger met de ronde vor-

men overweg zoals bijvoorbeeld kozijnen. Deze kunnen zij 

door mass customization productietechnieken veel eenvou-

diger leveren dan decennia geleden. BetonBallon wil zich 

verder ontwikkelen als technologiebedrijf en de techniek 

door partners laten uitvoeren. Zo kan BetonBallon het snelst 

verder opschalen om onze leefomgeving mooier en duurza-

mer te maken. 

 

In maart van dit jaar publiceerde ING Economisch Bureau het rapport “Technologie in de bouw”. Zeven technologieën zoals, roboti-

ca, big data en 3D printen geven bouwbedrijven en startups de komende jaren de mogelijkheid om baanbrekende innovaties door 

te voeren in de bouw. De komende tijd geven we in ieder Vooruitzicht bouw aan één zo’n innovatief bedrijf aandacht. 

Infrasector 

Woningbouw stimulans voor infra 

Flinke omzetdaling natte waterbouw 

Omzetontwikkeling (% j.o.j.) 

Infra: Lichte groei in 2016 

In de eerste vier maanden van 2016 groeide de omzet van 

infrabedrijven met ruim twee procent. Veel van de op-

drachten in de infrasector zijn overheidsgerelateerd en 

hierdoor niet rechstreeks gevoelig voor vraaguitval door de 

Brexit. Buizen– en kabellegers en wegenbouwers draaiden 

meer omzet. Door de groeiende bouwproductie van wonin-

gen neemt ook de vraag naar toegangswegen toe. De 

omzetten in de natte waterbouw krompen begin 2016 flink. 

Dit komt onder andere doordat baggeraars klaar zijn met 

grote internationale opdrachten, zoals de aanleg van het 

tweede Suez-kanaal waardoor de omzet in 2014 juist flink 

steeg. Voor 2016 verwacht ING Economisch Bureau een 

volumegroei van anderhalf procent voor de infrasector.  

Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau 
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Meer weten? 

Kijk op ing.nl/kennis en volg ons op Twitter 

Of neem contact op met: 

Disclaimer 

De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de 

analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit 

rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationa-

le toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam 

en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleg-

gingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze publicatie is lou-

ter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bron-

nen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in 

dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie 

accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. 

noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of 

schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. 

Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gege-

vens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder 

toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 13 juli 2016. 

Maurice van Sante 

ING Economisch Bureau   

06 83 63 20 62 

 

Jan van der Doelen 

Sectormanagement Bouw en vastgoed  

06 55 81 22 15 
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