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Voorwoord

In dit rapport doen wij verslag van een onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de wegen-
bouw. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland en is gericht op zowel de 
algemene als de specialistische wegenbouw.

Het onderzoek gaat in op de belangrijkste trends in het marktvolume in de wegenbouw op korte 
en middellange termijn, op de veranderingen in de rolverdeling tussen opdrachtgevers en 
opdrachtnemers in de wegenbouw en op de effecten op de werkgelegenheid. In het onderzoek 
worden de ontwikkelingen op de korte termijn (tot en met 2013) in beeld gebracht en wordt een 
doorkijk gegeven op de middellange termijn (2014-2017).

Het onderzoek is namens de opdrachtgever begeleid door een klankbordgroep. In deze klank-
bordgroep hadden zitting:

• Martin Huigen (Vakgroep Grondwerk)
• Egge van Huizen (Ballast Nedam Infra)
• Evert de Jong (VBW Asfalt)
• Barend van Kessel (Van Kessel Wegenbouw)
• Yuri Kiontke (BAM Wegen/Jong Bouwend Nederland)
• Addy Klaassen (Vakgroep Specialistische Wegenbouw/Reflectielijnen van Velsen)
• Richard Mulder (Bouwend Nederland)

Het EIB dankt de leden van de klankbordgroep voor de input, de opmerkingen en commentaren 
in de verschillende stadia van het onderzoek. De verantwoordelijkheid voor de analyse en de 
conclusies van het onderzoek berust bij het EIB.
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Conclusies op hoofdlijnen

In dit rapport geven we een beeld van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de wegen-
bouw tot 2017. Het rapport geeft enerzijds de huidige stand van zaken in de sector weer (nulme-
ting) en is anderzijds gericht op het in beeld brengen van de kansen en bedreigingen voor de 
verschillende geledingen binnen de bedrijfstak in de komende jaren. De belangrijkste conclusies 
uit het onderzoek en de opgaven voor de bedrijven en de sector zijn hieronder weergegeven.

Conclusies uit het onderzoek

De totale omzet in de wegenbouw bedraagt ongeveer € 4,5 miljard
•	 In totaal zijn 230 lidbedrijven van Bouwend Nederland actief in de wegenbouw met een 
 gezamenlijke omzet in 2011 van circa € 4,5 miljard. Het totale aantal werknemers in de 
 wegenbouw is 18.000.
• 195 bedrijven behoren tot de algemene wegenbouw met een omzet in 2011 van circa € 3,8  
 miljard en 14.450 werknemers.
• 35 bedrijven zijn actief als specialistische wegenbouwer en behoren tot de Vakgroep Specia-
 listische Wegenbouw (VSW). Deze bedrijven behaalden in 2011 een omzet van bijna € 750  
 miljoen met 3.500 werknemers.

De omzet in de algemene wegenbouw komt voor 70% van de overheid, hierbinnen zijn de 
gemeenten het belangrijkst
• In de algemene wegenbouw komt 50% van de omzet voor rekening van het grootbedrijf 
 (bedrijven met meer dan € 150 miljoen omzet). Het middenbedrijf (€ 15 - € 150 miljoen omzet) 
 en het kleinbedrijf (<15% miljoen omzet) vertegenwoordigen elk circa 25% van de omzet in de 
 algemene wegenbouw. Ruim 30% van de omzet wordt behaald uit integrale projecten, bijna 
 70% komt uit zelfstandige projecten.
• De overheid is met 70% van de omzet de belangrijkste opdrachtgever in de wegenbouw. 
 Bij alle grootteklassen hebben de gemeenten het grootste aandeel, bij het kleinbedrijf zijn de 
 gemeenten met ruim 50% van de omzet verreweg het grootst.
• Circa 50% van de omzet wordt behaald uit werken die via RAW op de markt worden gebracht, 
 bij de kleine bedrijven is dit ongeveer 80%. Nieuwe contractvormen zijn goed voor ongeveer 
 40% van de omzet bij het groot- en middenbedrijf. Omdat het bij nieuwe contractvormen om 
 veel grotere projecten gaat, is het aandeel hiervan in het aantal projecten relatief klein.
• Bedrijven die vooral voor gemeenten werken, behalen 80% van hun omzet uit RAW-werken.
• Grotere bedrijven behalen 80 tot 90% uit projecten kleiner dan € 5 miljoen, bij kleine bedrij-
 ven is dit 100%.
• De verdeling van de omzet over het jaar is ongelijkmatig. Het eerste kwartaal blijft met 15% 
 sterk achter bij de rest van het jaar. Het aandeel van het derde kwartaal (30%) ligt hoger dan 
 circa tien jaar geleden. Vooral het grootbedrijf realiseert veel omzet in het derde kwartaal.

De specialistische wegenbouwers behalen de helft van de omzet uit integrale projecten, 
vooral in concernverband
• Bijna 20% van de omzet wordt gehaald uit projecten rechtstreeks voor Rijkswaterstaat of 
 gemeenten.
• Bij de specialisten heeft de RAW het grootste omzetaandeel met 45%. Ruim 40% betreft 
 innovatieve contractvormen als e&c/d&c en DB(F)M.
• Bijna 80% van de omzet komt uit projecten kleiner dan € 1 miljoen.
• Ook bij de specialistische wegenbouwers is het aandeel van het eerste kwartaal in de 
 jaaromzet met ruim 15% benedengemiddeld.
• Veertig procent van de omzet van de specialistische wegenbouwers betreft projecten in 
 nacht- en weekendwerk.
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Binnen het werknemersbestand bij de wegenbouwbedrijven neemt het uta-aandeel vrij 
sterk toe
• Het totale werknemersbestand bij de wegenbouwbedrijven is de afgelopen jaren ongeveer 
 stabiel gebleven, zowel bij de algemene als bij de specialistische wegenbouwers.
• Binnen het werknemersbestand is er echter sprake van vrij sterke verschuivingen: de 
 werkgelegenheid bij vrijwel alle bouwplaatsberoepen is tussen 2007 en 2010 in absolute zin 
 afgenomen. Dit komt onder meer door een toenemende uitbesteding door de wegenbouw-
 bedrijven en toenemende flexibilisering.
• Het uta-personeel is in aantal gegroeid doordat meer taken van opdrachtgevers zijn over-
 genomen. De ontwikkeling naar een hoger uta-aandeel doet zich voor bij alle typen en 
 grootten van de bedrijven.
• In het werknemersbestand is tussen 2007 en 2010 het aandeel van de 45-plussers toege-
 nomen. Het aandeel van jongeren is gedaald, zowel in de algemene als de specialistische 
 wegenbouw.

Het bieden van kwaliteit, onder meer via innovatieve contracten, zien de bedrijven als de 
belangrijkste kans in de komende jaren. Bedreigingen liggen in de bezuinigingen bij de 
overheid en daardoor toenemende concurrentie
• Onder meer de toenemende toepassing van geïntegreerde contractvormen biedt mogelijk-
 heden tot innovatie, mits het aandeel van de prijs bij EMVI-aanbestedingen kleiner wordt. 
 Andere kansen liggen in specialisatie en het zoeken naar de juiste samenwerkingspartners 
 (bijvoorbeeld in de keten).
• De onderhoudsmarkt is een kans in de komende jaren. In combinatie met duurzaamheid ligt 
 hier een mogelijkheid om bij beperkte budgetten een betere prijs/kwaliteitsverhouding te 
 bieden.
• De bedrijven zien de komende jaren vooral een bedreiging in de bezuinigingen bij de over-
 heden en, mede als gevolg hiervan, de toenemende concurrentie. Overcapaciteit wordt hierbij
 vaak genoemd, vooral voor de kortere termijn. Op de middellange termijn is een gebrek aan 
 personeel een bedreiging voor de wegenbouwsector.
• De toenemende projectomvang door de toepassing van geïntegreerde contractvormen en 
 samenvoegen van werken betekent een drempel voor de mkb-bedrijven.

2012 wordt een moeilijk jaar voor de wegenbouw met 5% productiekrimp. Op middellange 
termijn is enige groei mogelijk maar het niveau van het topjaar 2009 wordt in 2017 nog niet 
bereikt
• In de periode 2009-2011 is het beeld in de wegenbouw enerzijds bepaald door de stimule-
 ringsmaatregelen van het Rijk en anderzijds door de sterk afgenomen activiteit rond bouw-
 locaties en de invulling van bezuinigingen door gemeenten.
• Na een daling van de wegenbouwproductie in 2010 (onder meer door de strenge winter) met 
 5% is de productie in 2011 met 2% gestegen tot € 4,1 miljard. Al met al heeft de wegenbouw-
 productie zich de afgelopen jaren iets minder ongunstig ontwikkeld dan de totale gww-
 productie.
• In 2012 zal de wegenbouwproductie met 5% afnemen en komt daarmee in zwaar weer. 
 De krimp heeft te maken met het aflopen van de stimuleringsmaatregelen, het verder 
 teruglopen van de woning- en utiliteitsbouw en de bezuinigingen bij de lagere overheden. 
 In 2013 zal het productieniveau stabiliseren.
• Op de middellange termijn groeit de wegenbouwproductie licht met gemiddeld circa 1½% 
 per jaar tussen 2014 en 2017. Op middellange termijn zal vooral de nieuwbouw van wegen in 
 opdracht van het Rijk groeien. Het wegenonderhoud voor gemeenten en provincies zal 
 slechts licht toenemen op de middellange termijn, vooral vanwege de beperkingen in de 
 financiële middelen in de komende jaren.
• Het productieniveau in de wegenbouw ligt in 2017 met € 4,2 miljard nog net onder het niveau 
 van het topjaar 2009.

De toepassing van nieuwe contractvormen gaat in de komende jaren door, zij het in een sterk 
verschillend tempo per opdrachtgever
• In de wegenbouw zal de toepassing van nieuwe contractvormen in de komende jaren toe-
 nemen. Opdrachtgevers gaan meer uitbesteden, zij het in een sterk verschillend tempo en 
 afhankelijk van het type werk.
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Kansen op de markt in de komende jaren

 

Bedreigingen op de markt in de komende jaren
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• Bij de grootste projecten van Rijkswaterstaat zal DBFM worden toegepast, middelgrote 
 projecten gaan grotendeels via design & construct. Bij het onderhoud zet Rijkswaterstaat in 
 op meerjarige en multidisciplinaire contracten.
• Gemeenten besteden momenteel nog veel projecten via RAW aan. In de toekomst streven de 
 gemeenten, onder meer onder invloed van bezuinigingen, naar doelmatiger aanbesteden 
 met minder aanbestedingsmomenten. Dit zal leiden tot bundeling van projecten en enige 
 toename van geïntegreerde contractvormen.
• De vragen van opdrachtgevers aan de markt liggen onder meer in ontwerp en communicatie. 
 Daarbij ligt de nadruk op logistieke en uitvoeringsgerelateerde kennis, ook wat betreft 
 onderhoud. Ook willen de opdrachtgevers meer aandacht voor maatschappelijke aspecten 
 als duurzaamheid en hinder voor de omgeving.
• Nieuwe contractvormen leiden tot een andere kennisbehoefte bij opdrachtgevers, vooral bij 
 Rijkswaterstaat en in mindere mate gemeenten en provincies. De wegenbouwers moeten 
 hierop inspelen.

De wegenbouwbedrijven richten zich op nieuwe procesfuncties, vooral bij Rijkswaterstaat en 
provincies. Knelpunten in de relatie liggen in een kenniskloof en een gebrek aan vertrouwen
• In de afgelopen jaren hebben zowel de algemene als de specialistische wegenbouwbedrijven 
 door de veranderingen in contractvormen meer taken op zich genomen, met name op het 
 gebied van communicatie en ontwerp. Dit geldt vooral voor de grote en middelgrote bedrij-
 ven, maar ook één op de drie kleine bedrijven is hiermee actief geworden. Bij de specialisten 
 zijn het vooral de concernbedrijven die meer aan ontwerp zijn gaan doen, bij de zelfstandige 
 specialisten is dit veel minder.
• In de komende jaren blijven communicatie en ontwerp belangrijke speerpunten voor de 
 bedrijven. De algemene wegenbouwers willen zich daarnaast veel meer gaan richten op 
 onderhoud. Bij de specialistische bedrijven valt op dat ze in de toekomst meer initiatieven 
 willen gaan nemen. Vooral de specialisten die tot een groot concern behoren, willen de 
 ontwerptaken gaan versterken.
• In het algemeen zien de wegenbouwers bij Rijkswaterstaat en de provincies de beste 
 mogelijkheden om een grotere rol te vervullen. Over gemeenten en waterschappen zijn de 
 bedrijven verdeeld. Specialisten denken de grotere rol vooral te kunnen spelen bij projecten 
 voor/met zusterbedrijven.
• De belangrijkste knelpunten in de relatie met de opdrachtgever liggen voor de bedrijven in 
 een gebrek aan kennis bij de opdrachtgever. Vooral de specialisten en de algemene wegen-
 bouwers die veel voor gemeenten werken stuiten hierop. Daarnaast geven met name de 
 algemene wegenbouwers aan dat de ruimte voor de markt beperkt is en er een gebrek aan 
 vertrouwen is bij de opdrachtgevers.
• Op het gebied van innovaties hebben bedrijven daarom vaak te maken met een gegeven 
 uitvoeringswijze en worden voorstellen voor alternatieven vaak niet op prijs worden gesteld. 
 Vooral het middenbedrijf vindt beperkt gehoor voor nieuwe ideeën.
• Hoge ontwikkelkosten maken bedrijven daarbij terughoudend om te investeren in innova-
 tieve oplossingen.

De veranderende marktverhoudingen leiden tot een heroriëntatie van de bedrijven op hun 
toekomstige positie. Vooral de middenbedrijven staan op een tweesprong en bekijken een 
groot aantal samenwerkingsopties
• De meeste bedrijven willen nieuwe markten en/of opdrachtgevers gaan bedienen. Vooral door
 middenbedrijven worden daarbij grotere opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, grote gemeenten
 en grote aannemers genoemd. Naast ketensamenwerking willen de middenbedrijven daar-
 voor ook met buitenlandse bedrijven en andere mkb-bedrijven samenwerken.
• Ruim de helft van de kleine bedrijven vertrouwt op het bestaande netwerk. Toekomstige 
 samenwerking wordt door het kleinbedrijf vooral gezocht binnen de keten.
• Specialistische wegenbouwers willen vooral, voor zover van toepassing, binnen het eigen 
 concern de samenwerking versterken.
• Overwegingen voor samenwerking liggen vooral in de toenemende projectomvang en de 
 hogere referentie-eisen van opdrachtgevers. Daarnaast gelden synergievoordelen vaak als 
 reden voor samenwerking.
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De werkgelegenheid in de algemene wegenbouw zal op korte termijn onder druk van pro-
ductiekrimp afnemen en op de middellange termijn weer enigszins groeien
• De krimpende wegenbouwproductie in 2012 betekent dat de werkgelegenheid in de algemene 
 wegenbouw zal teruglopen tot 13.975 manjaren. In 2013 zal de werkgelegenheid ongeveer op 
 peil blijven. De licht groeiende productie op de middellange termijn betekent een werkgele-
 genheid in 2017 van ongeveer 14.250 manjaren. Dit ligt nog enigszins onder het niveau van 
 2009.
• Het bouwplaatspersoneel bij de wegenbouwbedrijven van Bouwend Nederland zal op de 
 middellange termijn afnemen tot 6.725 werknemers, vooral door een verdere mate van 
 flexibilisering met de inzet van zzp’ers en verdere uitbesteding aan onderaannemers.
• Bij het uta-personeel wordt een stijging van het aantal manjaren verwacht tot 7.500 in 2017. 
 Het aandeel van het uta-personeel zal in de komende vijf jaar daardoor verder stijgen tot 
 53% in 2017. Achtergrond van de groei bij het uta-personeel is de toenemende toepassing van 
 nieuwe contractvormen in de wegenbouw waardoor wegenbouwbedrijven meer taken van de 
 opdrachtgevers overnemen.

Ook in de specialistische wegenbouw neemt de werkgelegenheid op korte termijn af om 
daarna weer enigszins te groeien
• In de specialistische wegenbouw zal de werkgelegenheid in 2012 eveneens teruglopen, naar 
 circa 3.425. In 2013 zal dit stabiliseren. Op middellange termijn voorzien we een lichte stijging 
 van de werkgelegenheid naar bijna 3.500 manjaren in 2017.
• Bij de specialistische bedrijven zal het uta-aandeel in de komende jaren eveneens verder 
 toenemen. Ook hier komt dit door het overnemen van taken van de opdrachtgever aan de 
 ene kant en een grotere flexibilisering (zzp’ers, onderaannemers) aan de andere kant.

Voor de toekomstige personeelsvoorziening kijken bedrijven naar verdere flexibilisering via 
onderaannemers en zzp’ers. Werk- en reistijden vormen belangrijke belemmeringen om in 
de wegenbouw te gaan werken
• De belangrijkste belemmeringen voor het werken in de wegenbouw liggen in de werktijden. 
 De reistijden voor het werk zijn lang en er is sprake van een sterke onregelmatigheid, vooral 
 in de specialistische wegenbouw. Ook zijn er beperkte mogelijkheden tot deeltijdwerk. Bij de 
 algemene wegenbouw is het slechte imago een sterke belemmering.
• Knelpunten in de toekomstige personeelsvoorziening liggen vooral bij de bouwplaatsberoe-
 pen wegenbouwers en grondwerkers en bij de uta-beroepen calculatoren en werkvoorberei-
 ders. Bij middenbedrijven gaat het daarnaast (ook) om projectleiders en uitvoerders.
• Oplossingen voor de toekomstige personeelsvoorziening zien de bedrijven vooral in betere 
 contacten met scholen, betere aansluiting tussen theorie en praktijk en verhoging van het 
 opleidingsniveau.
• Daarnaast zoeken bedrijven oplossingen in verdere flexibilisering via de inzet van zzp’ers en 
 het werken met onderaannemers. Het aandeel eigen werknemers op wegenbouwprojecten 
 zal dalen van bijna 60% nu naar 45% over vijf jaar.
• De bedrijven ontwikkelen nog nauwelijks specifiek beleid voor de motivatie van ouderen en 
 houden bij de organisatie van activiteiten maar beperkt rekening met het vergrijzende 
 personeelsbestand.

Opgaven voor de bedrijven en de sector

Algemene wegenbouw
• De algemene wegenbouwbedrijven zullen moeten anticiperen op (stevige) versobering van 
 de uitgaven aan wegen in 2012 en 2013. Op de middellange termijn zal de productie slechts 
 langzaam herstellen. Groei kan voor een deel komen uit de vervulling van nieuwe proces-
 functies voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld op het gebied van ontwerp, communicatie en 
 onderhoud.
• De bedrijven kunnen daarbij gebruik maken van hun sterke punten op het gebied van 
 technische know how, flexibiliteit en tijdige oplevering van projecten.
• Het vervullen van nieuwe procesfuncties vergt van de bedrijven dat wordt geïnvesteerd in 
 kennis, niet alleen op technisch vlak, maar ook op het gebied van processen, duurzaamheid 
 en (externe) omgevingsaspecten. Daarvoor is nodig dat bedrijven zich meer verdiepen in de 
 wensen van de opdrachtgever en zijn belangen. Gevoel voor bestuurlijke agenda’s en het 
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 verlenen van nazorg horen hierbij.
• Het overnemen van opdrachtgeverstaken en het verder flexibiliseren van de uitvoering leidt 
 tot een groter uta-aandeel. Het efficiënt organiseren van de grotere flexibele schil is daarbij 
 een belangrijke uitdaging.
• In de komende jaren is het voor de algemene wegenbouwbedrijven dan ook nodig om over 
 de grenzen heen te kijken, samenwerking te zoeken met andere partners in de keten en meer
 te opereren met het oog op het klantbelang.
• Specialisatie kan een aangewezen strategie zijn bij het werken voor opdrachtgevers die om 
 specifieke kwaliteitsaspecten vragen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of 
 hinderbeperking. Specialisatie kan ook aanknopingspunten bieden om zich te onderscheiden 
 van concurrentie uit andere sectoren of het buitenland.
• Belangrijke verbeterpunten voor de sector zijn volgens de bedrijven de samenwerking binnen 
 de keten en de samenwerking met de opdrachtgever.

• Het grootbedrijf wordt bij de grote DBFM-projecten van Rijkswaterstaat geconfronteerd met 
 de opgave om consortia te vormen die ook financiële en beheeraspecten van de projecten 
 aankunnen. Ook wordt van de bedrijven een proactieve houding gevraagd om mee te denken 
 over efficiënte (standaard)oplossingen in de uitvoering. Op personeelsgebied zal verder 
 moeten worden gewerkt aan effectieve vormen van het organiseren van de flexibele schil.
• De middenbedrijven zullen zich bij het toenemen van geïntegreerde contractvormen op hun 
 zelfstandige positie gaan oriënteren. Daarbij kijken de bedrijven breed naar mogelijke 
 samenwerkingsvormen, zowel met buitenlandse partners als met andere mkb-bedrijven. 
 Een belangrijke uitdaging voor de middenbedrijven is met nieuwe ideeën toegang te krijgen 
 tot opdrachtgevers.
• De kleine bedrijven zijn het meest afhankelijk van de opdrachtgevers met de meest onzekere 
 financiële positie, namelijk de gemeenten. De uitgangspositie van de bedrijven is veelal 
 echter vrij sterk. Deze positie kan worden uitgebuit door met gemeenten mee te denken in 
 efficiënte oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud. In geval van een toene-
 mende projectgrootte bij gemeenten zal het kleinbedrijf moeten zoeken naar synergie binnen 
 het mkb. De meeste kleine bedrijven verwachten in de toekomst echter zelfstandig te kunnen
 blijven opereren.

Specialistische wegenbouw
• In de specialistische wegenbouw lopen de marktontwikkelingen grotendeels parallel aan de 
 algemene wegenbouw met een lager productieniveau in 2012 en 2013 en lichte groei van 
 productie en werkgelegenheid op de middellange termijn.
• In de komende jaren zal het omzetaandeel bij de specialisten uit geïntegreerde contractvor-
 men toenemen. Een belangrijke uitdaging bij deze projecten ligt bij het organiseren van de 
 inbreng van specialistische kennis en het toegang krijgen met ideeën tot opdrachtgevers en 
 ook hoofdaannemers.
• De specifieke rol van de specialisten bij wegenbouwprojecten betekent dat de ambities met 
 nieuwe procesfuncties een ander karakter hebben dan bij de algemene wegenbouwbedrijven. 
 De specialisten willen zich meer profileren op het punt van ontwerp en ook gaan zij meer 
 initiatieven nemen. Deze zijn vooral gericht op het inbrengen van de specialistische kennis.
• De specialisten richten zich in de toekomst vooral op de samenwerking binnen het eigen 
 concern dan wel met andere partijen in de keten.
• Mogelijkheden voor een betere prijs/kwaliteitsverhouding liggen volgens de specialisten in 
 het verruimen van tijdvensters voor wegonderhoudsprojecten. Daarbij zullen de specialisten 
 onderling ook meer afstemming moeten gaan zoeken en oplossingen naar voren brengen op 
 het gebied van ontwerp en materiaalkeuze. Dit vereist een sterkere rol van de specialisten in 
 het voortraject bij geïntegreerde projecten.
• Daarnaast kunnen de specialisten hun kennis ook rechtstreeks inzetten voor andere op-
 drachtgevers, bijvoorbeeld bij het treffen van verkeersmaatregelen.
• Een belangrijke opgave voor de specialistische wegenbouwers ligt in het verbeteren van de 
 arbeidsvoorwaarden op het gebied van onregelmatigheid en reistijden. Een meer systemati-
 sche personeelsplanning is hiervoor nodig, naast een verdere verkenning van de mogelijkhe-
 den voor andere venstertijden in het onderhoud.
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Sector
• De sector als geheel kan een belangrijke rol spelen bij de verbeterpunten die de bedrijven 
 hebben aangedragen. Onder meer de samenwerking binnen de keten en met de opdrachtge-
 vers in het algemeen is een breed gedeelde zorg bij de bedrijven.
• Op het punt van personeelsvoorziening is er behoefte aan gerichte opleidingsplannen en het 
 intensiveren van de contacten met scholen. De branchevereniging kan hierin een rol spelen 
 met campagnes en het bundelen van krachten binnen de sector.
• Daarbij is blijvende aandacht nodig voor verbetering van het imago van de sector.
• Tot slot kan de sector in het algemeen meedenken met de opdrachtgevers waar het gaat om 
 het verbeteren van de prijs/kwaliteitsverhouding en het efficiënt omgaan met de beperkte 
 financiële middelen van opdrachtgevers om hun beleidsdoelstellingen te bereiken. 
 De overeenkomst van Bouwend Nederland met de VNG om op dit punt intensief te gaan 
 samenwerken past hierin.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond

De wegenbouw is de grootste deelmarkt binnen de grond-, water- en wegenbouw (gww) met een 
aandeel van 25 à 30% van de gww-productie. In de wegenbouw vinden activiteiten plaats op het 
gebied van aanleg, reconstructie, beheer en onderhoud van wegen die worden beheerd door het 
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. In de wegenbouw is een aantal trends van 
belang die nu en in de komende jaren van invloed zijn op de omvang en de samenstelling van 
de productie in de sector en op de rolverdeling tussen opdrachtgever, hoofdaannemer en 
onderaannemer. Enkele van deze trends zijn:
• druk op de financiële middelen van de overheid in de komende jaren
• veranderingen in de rol van de wegbeheerder als opdrachtgever voor werken
• schaalvergroting en modernisering in aanbesteding en contractering
• veranderingen in de organisatie bij de bedrijven met een toenemende uitbesteding aan 
 derden

Deze trends hebben invloed op de groeiperspectieven in de markt, op de wijze waarop de 
wegenbouwbedrijven zich op de markt kunnen bewegen en op de rol die zijn kunnen spelen in 
het proces rond aanleg en beheer van weginfrastructuur.

Bouwend Nederland heeft het EIB gevraagd onderzoek te doen naar de huidige stand van 
zaken op de wegenbouwmarkt en de trends en ontwikkelingen die op de korte en middel-
lange termijn kunnen worden verwacht. Bouwend Nederland verenigt een groot deel van 
de bedrijven in de algemene wegenbouw en de specialistische wegenbouw. Bouwend 
Nederland heeft op het gebied van mobiliteit onder meer als speerpunt geformuleerd de 
beschikbaarheid van voldoende financiële middelen voor uitbreiding en onderhoud van de 
wegcapaciteit. Ook de wijze waarop projecten worden aanbesteed en de rol die innovatie 
hierbij kan spelen is een belangrijk aandachtspunt voor de branche-organisatie. Daarnaast 
zet Bouwend Nederland in op veiligheid en sociale aspecten van het werk in de wegen-
bouw.

Voor de betrokkenen in de wegenbouw is het van belang inzicht te hebben in de gevolgen van 
bovenstaande trends voor het functioneren van de sector en voor de benodigde capaciteit 
(kwantitatief en kwalitatief) op de korte en middellange termijn. In dit onderzoek brengen we 
de aard en de reikwijdte van deze trends in beeld en bieden we de betrokkenen handvatten voor 
het toekomstig strategisch beleid.

1.2 Doel- en vraagstelling van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is inzicht te geven in de huidige marktsituatie en in de 
belangrijkste trends op de wegenbouwmarkt. Hiervoor hebben we een brede analyse gemaakt 
bij de bedrijven en opdrachtgevers op de markt voor wegenbouw. Op basis hiervan geven we een 
doorkijk naar de belangrijkste conjuncturele en structurele ontwikkelingen in de komende 
jaren. De horizon van dit onderzoek is 2017.

Dit onderzoek is enerzijds een nulmeting waarin we de stand van zaken in de sector vastleggen. 
Anderzijds biedt het onderzoek aan de betrokkenen bij de wegenbouw (Bouwend Nederland, 
wegenbouwbedrijven, gespecialiseerde aannemers, toeleveranciers, andere organisaties) 
aanknopingspunten voor de strategische beleidsvorming voor de wegenbouw.
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In dit onderzoek staan de volgende vier hoofdvragen centraal met elk een aantal subvragen:

1. Wat is de huidige marktsituatie in de wegenbouw en hoe zal deze markt zich op de korte 
 en middellange termijn ontwikkelen?
 
 Welke omvang heeft de wegenbouwmarkt op dit moment en hoe heeft de markt zich in 
 recente jaren ontwikkeld? Hoe is de wegenbouwmarkt daarbij samengesteld naar algemene 
 en specialistische activiteiten en wat zijn de belangrijkste opdrachtgevers in de wegenbouw? 
 Hoe ontwikkelen zich de beschikbare financiële middelen bij deze opdrachtgevers, wat is 
 hun beleid met betrekking tot de wegenbouw en hoe zullen de uitgaven aan wegenbouw 
 zich op de korte en middellange termijn ontwikkelen?

2. Hoe is de huidige rolverdeling in de wegenbouw tussen opdrachtgever en opdracht-
 nemer en welke trends zijn hierin in de komende jaren te onderkennen?

 Hoe ontwikkelt zich de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de wegenbouw 
 en wat is het contracteringsbeleid bij de belangrijkste opdrachtgevers in de komende jaren? 
 Welke ontwikkelingen zijn te verwachten met geïntegreerde contractvormen en wat bete-
 kenen deze voor de kansen van de wegenbouwbedrijven? Welke activiteiten hebben de 
 bedrijven in de afgelopen jaren ontwikkeld en wat zijn hun ambities voor de toekomst? 
 Welke rol speelt innovatie hierbij?

3. Hoe ziet de aanbodkant van de wegenbouw eruit en welke trends zijn hierin te 
 verwachten?

 Hoeveel bedrijven zijn actief in de algemene en specialistische wegenbouw en welke 
 rolverdeling is er aan de aanbodkant? Wat zijn de bedrijfseconomische prestaties van de 
 wegenbouwbedrijven? Welke knelpunten zijn er in de rolverdeling aan de aanbodkant en 
 waardoor worden deze bepaald? Welke trends kunnen worden verwacht in de rolverdeling 
 tussen algemene wegenbouwbedrijven, specialistische wegenbouwbedrijven en (andere) 
 onderaannemers? Welke ontwikkelingen zijn er in de toekomstige samenwerking?

4. Hoe heeft de werkgelegenheid zich ontwikkeld en welke gevolgen hebben de marktont-
 wikkelingen en de trends in de rolverdeling voor werkgelegenheid en capaciteit in de 
 sector op de korte en middellange termijn?

 Hoeveel werknemers zijn er in de wegenbouw en hoe is de werkgelegenheid samengesteld? 
 Hoe zal de werkgelegenheid zich tot 2017 ontwikkelen onder invloed van de uitgaven aan 
 wegenbouw bij de opdrachtgevers? Wat betekenen de veranderingen in het contracterings-
 beleid van de opdrachtgevers voor de capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) bij de algemene 
 en specialistische wegenbouwers?  Wat zijn de belangrijkste belemmeringen in de perso-
 neelsvoorziening in de komende jaren?

Het EIB heeft eerder vergelijkbare studies verricht naar andere deelmarkten in de gww (met 
name de deelmarkten kabels en leidingen en civiele betonbouw)1. In die studies is eveneens 
ingegaan op marktvolumes en arbeidsmarktperspectieven en zijn de trends in beeld gebracht in 
de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarmee zijn van de deelmarkten met 
de grootste aandelen in de totale gww-productie brede inventarisaties en verkenningen gemaakt.

1.3 Omschrijving wegenbouw en indeling bedrijven

In dit onderzoek definiëren we de wegenbouw als nieuwbouw- en onderhoudsactiviteiten aan 
het wegennet in Nederland, in beheer bij Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en water-
schappen.

1 EIB (2010). Ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer; ontwikkelingen en trends tot 2015. In opdracht van  
 de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland. EIB (2011). De civiele  
 betonbouw tot 2016; ontwikkelingen op de markt en in de rolverdeling in het bouwproces. In opdracht van de  
 Vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland.
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De bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren, zijn de wegenbouwbedrijven. Bouwend 
Nederland vertegenwoordigt een groot deel van deze bedrijven. In totaal waren medio 2011 circa 
230 wegenbouwbedrijven lid van Bouwend Nederland. Bij de gww-bedrijven maakt Bouwend 
Nederland onderscheid tussen de secties Infra Klein, Infra Midden en Infra Groot. De grens 
tussen klein en midden ligt bij een jaaromzet van € 15 miljoen, de grens tussen midden en groot 
ligt bij een jaaromzet van € 150 miljoen. Deze grenzen hebben we in het vervolg van dit onder-
zoek aangehouden als we spreken over kleinbedrijf, middenbedrijf en grootbedrijf.

Bij de wegenbouwbedrijven onderscheiden we verschillende typen bedrijven:
• Algemene wegenbouwbedrijven: deze bedrijven voeren alle voorkomende werkzaamheden 
 uit rond aanleg en onderhoud van weginfrastructuur. Daarbij onderscheiden we het grootbe-
 drijf, middenbedrijf en kleinbedrijf. 
• Specialistische wegenbouwbedrijven: deze bedrijven voeren met name specialistische 
 werkzaamheden aan de weg uit als freeswerk, markeringen, het aanbrengen van geleide-
 rail en geluidschermen en het treffen van verkeersmaatregelen. Ook zijn enkele bedrijven 
 actief op het gebied van groen- en bermonderhoud.

De activiteiten in de wegenbouw hebben soms een sterk verband met andere gww-activiteiten 
zoals grondwerk, civiele betonbouw en kabels en leidingen. Wegenbouwbedrijven behalen ook 
omzet uit deze aanverwante deelmarkten of werken daarvoor samen met bedrijven uit andere 
disciplines. Figuur 1.1 geeft een overzicht van de samenstelling van de gww-productie naar de 
verschillende deelmarkten op basis van de Nationale rekeningensystematiek van het CBS.

Verschillen productie en omzet in de wegenbouw
De totale wegenbouwproductie volgens figuur 1.1 (basis Nationale rekeningen) kan niet direct 
worden gelijkgesteld met de omzet van de wegenbouwbedrijven bij Bouwend Nederland. De 
wegenbouwproductie volgens de Nationale rekeningen omvat de productie van alle bedrijven 
die actief zijn in de wegenbouw. Hiertoe behoren ook bedrijven die niet lid zijn van Bouwend 
Nederland. De totale omzet van de Bouwend Nederlandleden in de wegenbouw omvat daar-
naast mogelijk ook enkele onderdelen die niet tot de gww-productie behoren, bijvoorbeeld in de 
sfeer van groenwerk of activiteiten in de installatiesfeer. De omzet van de leden bevat daarnaast 
enige dubbeltelling omdat bedrijven ook in onderaanneming bij elkaar werken. Dit kan bijvoor-
beeld betrekking hebben op de specialistische wegenbouwomzet in opdracht van hoofdaannemers.

Figuur 1.1 Verdeling van de gww-productie naar deelmarkten, 2011

Bron: EIB
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1.4 Onderzoeksaanpak

Het onderzoek is in een aantal stappen uitgevoerd waarbij eerst een uitgebreide marktverken-
ning is gedaan en later de effecten voor de capaciteit in de bedrijfstak zijn geanalyseerd (sche-
ma 1.1). Om de trends bij de bedrijven in beeld te brengen, is eerst een aantal inventariserende 
interviews gehouden met de bedrijven. Op basis hiervan is een uitgebreide enquête opgesteld. 
Ook is een aantal diepte-interviews gehouden met bedrijven en opdrachtgevers. Het marktbeeld 
is verder getoetst met twee rondetafelbijeenkomsten met gemeenten respectievelijk provincies. 
Op basis van de marktinventarisatie en de ontwikkelingen in de rolverdeling tussen opdrachtge-
ver en opdrachtnemer is een tussenrapportage besproken met de klankbordgroep. Vervolgens 
zijn de gevolgen voor de capaciteit geanalyseerd. De bevindingen van de analyse zijn gerappor-
teerd aan de klankbordgroep.

Voor het onderzoek is onder meer een schriftelijke enquête gehouden onder alle leden van 
Bouwend Nederland die in de wegenbouw actief zijn. In de algemene wegenbouw zijn dit bijna 
200 bedrijven, in de specialistische wegenbouw 35 bedrijven2. In totaal is door 65 bedrijven 
gereageerd op de enquête. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de respons. Op basis van deze 
respons kunnen we een betrouwbaar beeld geven van de ontwikkelingen op de markt en bij de 
bedrijven. De enquête heeft veel kwantitatieve informatie opgeleverd. Daarnaast heeft een groot 
aantal respondenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvullende kwalitatieve 
informatie te geven in de open vragen.

2 Deze 35 bedrijven zijn lid van de Vakgroep Specialistische Wegenbouw (VSW) van Bouwend Nederland.

Schema 1.1  Aanpak van het onderzoek

Bron: EIB
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Vanwege de hogere responspercentages bij de specialistische wegenbouwers en de middenbe-
drijven, en de grotere absolute responsaantallen bij de kleine bedrijven kunnen we deze groe-
pen bedrijven meer gedetailleerd beschrijven dan de grote bedrijven. Bij de grote bedrijven 
hebben we de uitkomsten uit de enquête aangevuld met de resultaten van de interviews met 
enkele grote bedrijven.

1.5 Opzet rapport

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 geven we eerst een uitgebreid overzicht van 
de ontwikkeling, omvang en samenstelling van de omzet van de wegenbouwbedrijven. Basis 
hiervoor is een enquête onder alle leden van Bouwend Nederland die actief zijn in de wegen-
bouw. Daarbij onderscheiden we tussen algemene wegenbouwbedrijven en specialistische 
wegenbouwbedrijven. Hiermee geven we voor het eerst een uitgebreid overzicht van de samen-
stelling van de omzet van de algemene en specialistische wegenbouwers.

Hoofdstuk 3 schetst de ontwikkelingen op de wegenbouwmarkt op de korte en middellange 
termijn. We doen dat aan de hand van de trends bij de belangrijkste opdrachtgevers voor de 
wegenbouw. We gaan daarbij in op de beschikbare financiële middelen en vertalen deze naar de 
te verwachten wegenbouwproductie in opdracht van gemeenten, Rijk en provincies tot 2017.

In hoofdstuk 4 gaan we uitgebreid in op de rolverdeling in het bouwproces bij de wegenbouw en 
de ontwikkelingen die daarin in de komende jaren kunnen worden verwacht. We schetsen 
onder meer de visie van de verschillende typen wegenbouwbedrijven op mogelijkheden en 
knelpunten en zetten hun ambities af tegen het contracteringsbeleid bij de opdrachtgevers. Ook 
de samenwerking binnen de wegenbouwketen komt aan bod. Verder schetsen we de sterke pun-
ten en de verbeterpunten volgens de bedrijven. We gaan in dit hoofdstuk afzonderlijk in op de 
positie van de algemene wegenbouwbedrijven en de specialistische wegenbouwbedrijven.

Hoofdstuk 5 geeft allereerst een overzicht van de samenstelling van het werknemersbestand in 
de wegenbouw in de periode 2007-2010. Vervolgens gaan we in op de gevolgen van de ontwikke-
lingen in het marktvolume en van de trends in de rolverdeling tussen opdrachtgever en op-
drachtnemer voor de werkgelegenheid in de wegenbouw. We behandelen zowel in kwantitatieve 
als kwalitatieve zin de effecten op de capaciteit in de sector.
In de bijlage staat een overzicht van de geïnterviewde personen bij bedrijven en opdrachtgevers 
en van de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomsten.

Tabel 1.1 Populatie en respons enquête

Bron: EIB

 Criterium omzet Populatie Respons Respons
 (miljoen euro)   (%)

Algemene wegenbouw  195 47 24

Waarvan:
Kleinbedrijf < € 15 miljoen 160 33 21
Middenbedrijf € 15 miljoen - € 150 miljoen 25 12 48
Grootbedrijf > € 150 miljoen 10 2 20

Specialistische wegenbouw  35 18 51

Totaal  230 65 28
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2 Ontwikkeling en samenstelling van de omzet in de wegenbouw

In de algemene wegenbouw zijn circa 200 bedrijven actief. Deze bedrijven hebben een gezamenlijke 
omzet van circa € 3,8 miljard in 2011. Vijftig procent van de omzet wordt gerealiseerd door het grootbe-
drijf, het mkb is goed voor de andere helft. De overheid vertegenwoordigt ongeveer 70% van de wegen-
bouwomzet. Innovatieve contractvormen worden steeds belangrijker, met name voor het groot- en 
middenbedrijf. De wegenbouwomzet is ongelijkmatig verdeeld over het jaar, waarbij vooral de aandelen 
van het eerste kwartaal (15% van de jaaromzet) en het derde kwartaal (30%) in het oog springen. De 
omzet van de specialistische wegenbouwers lag in 2011 op bijna € 750 miljoen waarvan de helft wordt 
gerealiseerd binnen integrale projecten. Dit werk wordt vooral in onderaanneming uitgevoerd voor 
zusterbedrijven en andere hoofdaannemers. Veertig procent van het werk wordt verkregen via innova-
tieve contracten. Een belangrijk deel van het specialistisch werk (40%) wordt in nacht- en weekendwerk 
uitgevoerd.

2.1 Algemene wegenbouw

In totaal zijn 195 leden van Bouwend Nederland actief in de wegenbouw. Daarvan behoren er 
165 tot het kleinbedrijf, 25 tot het middenbedrijf en tien tot het grootbedrijf. Er zijn zowel 
zelfstandige bedrijven actief in de wegenbouw als dochtermaatschappijen van één van de grote 
bouwconcerns. In deze paragraaf beschrijven we een aantal kenmerken van wegenbouwbedrij-
ven die lid zijn van Bouwend Nederland. Basis hiervoor is een enquête onder alle wegenbouw-
bedrijven bij Bouwend Nederland. Aan de enquête hebben 47 bedrijven meegedaan (24%). 
Daarmee kunnen we een representatief beeld schetsen van de ontwikkelingen en verhoudingen 
in dit segment van de gww-markt.

Allereerst schetsen we de omzetontwikkeling over de jaren 2009-2011. Vervolgens gaan we voor 
het jaar 2010 uitgebreid in op een aantal kenmerken van de samenstelling van de omzet:
• type activiteit
• opdrachtgever
• contractvorm
• wijze van opdrachtverkrijging
• regio
• projectomvang
• binnenjaarlijkse verdeling
Met dit overzicht schetsen we voor het eerst een gedetailleerd beeld van de ontwikkeling en 
samenstelling van de omzet van de algemene wegenbouw. Dit beeld differentiëren we zoveel 
mogelijk naar de omvang van de bedrijven zodat we voor de verschillende bedrijfsgeledingen 
een overzicht geven van de omzetsamenstelling naar bovenstaande kenmerken. In de figuren 
gaat het daarbij om het kleinbedrijf en het middenbedrijf3. Voor het grootbedrijf zijn deze 
onderverdelingen niet mogelijk vanwege de beperkte respons.

Omzetontwikkeling 2009-2011
In de periode 2009-2011 is de omzet van de algemene wegenbouwers per saldo op een iets lager 
niveau terechtgekomen (tabel 2.1). In 2009 had deze een omvang van bijna € 3,9 miljard, in 2010 
daalde deze met 7½% naar € 3,6 miljard. Het grootbedrijf had in 2010 het grootste aandeel in de 
omzet met bijna 50%. Bijna een kwart van de omzet in de algemene wegenbouw kwam voor 
rekening van het middenbedrijf en bijna 30% was voor het kleinbedrijf. De wegenbouwomzet is 
in 2011 weer enigszins gestegen naar circa € 3,8 miljard. De omzet voor 2011 is geraamd op basis 
van de verwachtingen van de bedrijven rond 1 oktober 2011.

Van de totale omzet van de algemene wegenbouwers komt ongeveer een derde uit integrale 
projecten waarin naast wegenbouw ook andere activiteiten voorkomen zoals bijvoorbeeld 
civiele betonbouw. Bij het kleinbedrijf ligt dit aandeel met 15% veel lager. Het grootbedrijf scoort 

3 Zie tabel 1.1 voor de indeling van de bedrijven naar grootteklasse.
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boven het gemiddelde, maar ook hier blijft het aandeel integrale projecten onder 50%. Hiermee 
verschilt de wegenbouw sterk van de civiele betonbouw waar op sectorniveau ongeveer 50% van 
de omzet uit integrale projecten komt4. 

4  EIB (2011). De civiele betonbouw tot 2016;  ontwikkelingen op de markt en in de rolverdeling in het bouwproces. 
  Amsterdam. In opdracht van Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw.

Tabel 2.1 Omzetontwikkeling algemene wegenbouw, 2009-2011 (miljoen euro)

Bron: EIB

 2009 2010 2011

Totale omzet 3.875 3.575 3.800

Waarvan:
Kleinbedrijf  975 
Middenbedrijf  875 
Grootbedrijf  1.725 

Waarvan:
Binnen integrale projecten (%)  32
Binnen zelfstandige projecten (%)  68

De omzet naar type activiteit
De bedrijven in de wegenbouw behalen hun omzet uit een groot aantal verschillende activitei-
ten (figuur 2.1). De activiteiten hangen voor een belangrijk deel met elkaar samen. Het zwaarte-
punt van de activiteiten verschilt daarbij vrij sterk met de omvang van de bedrijven. Asfaltver-
harding is voor de grote bedrijven een belangrijke categorie, hoewel deze slechts een klein deel 
van de omzet genereert. Het midden- en kleinbedrijf doet relatief veel aan grondverzet en 
bouw- en woonrijp maken. Bij het kleinbedrijf heeft rioleringswerk het grootste omzetaandeel 
(ruim 20%). Ook elementenverhardingen worden vrij veel door het kleinbedrijf uitgevoerd. De 
overige activiteiten omvatten onder meer groenvoorziening, kabels en leidingen en andere 
werkzaamheden.

De omzet naar opdrachtgever
Figuur 2.2 geeft de verdeling naar opdrachtgever voor de verschillende grootteklassen van de 
bedrijven. Circa 70% van de omzet van de wegenbouwbedrijven wordt gerealiseerd in opdracht 
van de overheid: Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en waterschappen. Dit aandeel ver-
schilt nauwelijks voor de verschillende grootteklassen. De gemeenten zijn voor alle grootteklas-
sen de belangrijkste groep opdrachtgevers. Bij het kleinbedrijf is het aandeel van de gemeenten 
wel veel groter (53%) dan bij het middenbedrijf (bijna 30%) en het grootbedrijf. Tot de overige 
opdrachtgevers behoren onder andere hoofdaannemers. Bij het kleinbedrijf zijn de hoofdaanne-
mers goed voor een achtste deel van de omzet. Opmerkelijk is verder het relatief hoge omzet-
aandeel van de waterschappen bij het middenbedrijf.



25

Figuur 2.1 Omzetverdeling algemene wegenbouw naar type activiteit, 2010 (%)

Bron: EIB
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Figuur 2.2 Omzetverdeling algemene wegenbouw naar opdrachtgever, 2010 (%)
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De omzet naar contractvorm en wijze van opdrachtverkrijging
Er zijn grote verschillen in de omzetverdeling naar contractvorm bij de verschillende bedrijfs-
groottes (figuur 2.3). Bij het kleinbedrijf en het middenbedrijf is de traditionele contractvorm/
RAW nog sterk overheersend (80% respectievelijk 55% van de omzet). Bij het grootbedrijf heeft 
deze ook nog steeds het grootste aandeel, maar is inmiddels het aandeel van innovatieve 
contractvormen als d&c en DB(F)M sterk opgelopen. Bij de middenbedrijven is meer dan een 
derde van de omzet verkregen uit e&c of d&c. Het kleinbedrijf doet hier nog heel weinig aan.

De verdeling van de omzet naar wijze van opdrachtverkrijging verschilt niet veel tussen het 
grootbedrijf en het middenbedrijf. Circa de helft van het werk komt uit openbare aanbesteding 
en iets meer dan een kwart uit onderhandse aanbesteding. Bij het kleinbedrijf is de onderhand-
se aanbesteding het belangrijkst (figuur 2.4). Opmerkelijk is dat het kleinbedrijf minder dan de 
grotere bedrijven omzet haalt uit enkelvoudige uitnodiging. Het kleinbedrijf werkt vooral voor 
gemeenten (met veel onderhandse aanbestedingen) en relatief veel minder voor private partijen 
die vaak één op één met wegenbouwbedrijven werken.

De omzet naar regio
De verdeling van de wegenbouwomzet over de regio’s in Nederland is weergegeven in figuur 2.5. 
In West-Nederland wordt circa 45% van de wegenbouwomzet gerealiseerd. Bij het grootbedrijf is 
het omzetaandeel van West nog iets groter. Dit komt doordat de meeste grote projecten in deze 
regio worden uitgevoerd en het grootbedrijf bij deze projecten een stevige positie heeft (zie later 
in deze paragraaf). Het kleinbedrijf is in Oost en in Zuid relatief meer aanwezig dan in de andere 
regio’s.

Figuur 2.3 Omzetverdeling algemene wegenbouw naar contractvorm, 2010 (%)

Bron: EIB
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Figuur 2.4 Omzetverdeling algemene wegenbouw naar wijze van opdrachtverkrijging, 
 2010 (%)

Bron: EIB
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Figuur 2.5 Omzetverdeling algemene wegenbouw naar regio, 2010 (%)

Bron: EIB
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De omzet naar projectomvang
De verdeling van de omzet naar projectomvang loopt logischerwijs sterk uiteen voor de ver-
schillende bedrijfsgroottes. Projecten groter dan € 5 miljoen komen bij de kleine bedrijven niet 
voor (figuur 2.6). Bij deze bedrijven is de helft van de omzet afkomstig uit projecten kleiner dan 
€ 0,5 miljoen. Ook het grootbedrijf is echter actief op deze markt en haalt bijna 23% van de 
omzet uit deze kleine projecten. Opvallend is verder dat het grootbedrijf het overgrote deel van 
de omzet verkrijgt uit projecten kleiner dan € 20 miljoen.

De omzet naar kwartaal
De gww-sector en daarbinnen de wegenbouw wordt van oudsher gekenmerkt door een sterke 
binnenjaarlijkse discontinuïteit in het productiepatroon. Als gevolg van de jaarlijkse begrotings-
cyclus, technische belemmeringen, weersinvloeden en traditionele aanbestedingspatronen is de 
activiteit in het eerste kwartaal van het jaar doorgaans laag. Het tweede en het vierde kwartaal 
zijn doorgaans veel drukker doordat werken vóór de zomervakantie respectievelijk vóór de 
winterperiode moeten worden afgerond. Traditioneel was het derde kwartaal met de zomerperi-
ode minder druk dan bij een gelijkmatige verdeling. Figuur 2.7 geeft aan dat de seizoensverde-
ling in de wegenbouw op enkele punten is veranderd. Vooral door veel meer werk in de 
zomer(vakantie) is het aandeel van het derde kwartaal bij de wegenbouwbedrijven veel groter 
geworden. Onder meer maatschappelijke factoren als beperkte verkeershinder spelen bij het 
vaker in de zomer werken een belangrijke rol. Het tweede en het vierde kwartaal zijn daardoor 
iets minder druk geworden. Het eerste kwartaal blijft nog steeds sterk achter bij een gelijkma-
tige seizoensverdeling.

Er zijn hierbij opmerkelijke verschillen naar grootteklasse. De verdeling bij het middenbedrijf is 
relatief het meest gelijkmatig. Bij het grootbedrijf is deze het meest ongelijkmatig en is het 
‘zomeraandeel’ bovengemiddeld. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het vrij grote aandeel van 
werken voor Rijkswaterstaat. In het eerste kwartaal behaalt het grootbedrijf veel minder omzet 
dan bij een gemiddelde seizoensverdeling. Hoewel het grootbedrijf relatief meer omzet behaalt 
uit asfaltwerk, dat meer weersgevoelig is dan andere typen werk, is dit geen volledige verklaring 
voor het relatief lage winteraandeel.

Figuur 2.6 Omzetverdeling algemene wegenbouw naar projectomvang, 2010 (%)

Bron: EIB
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Resumé algemene wegenbouw
De bedrijven in de algemene wegenbouw vertegenwoordigen een omzet van circa € 3,8 miljard 
in 2011 waarvan ongeveer de helft voor rekening van het grootbedrijf komt, bijna een kwart 
voor het middenbedrijf en bijna 30% voor het kleinbedrijf. Over het algemeen zijn er grote 
verschillen in de omzetsamenstelling tussen het kleinbedrijf, middenbedrijf en grootbedrijf. De 
omzet omvat een groot aantal (deels gerelateerde) activiteiten waarvan asfaltverharding, 
riolering en bouw- en woonrijp maken het grootste aandeel hebben. De gemeenten zijn de 
belangrijkste opdrachtgevers voor alle typen bedrijven. Daarnaast zijn voor het groot- en 
middenbedrijf Rijkswaterstaat en de provincies van belang. Zowel bij grootbedrijf als mkb heeft 
de RAW het grootste omzetaandeel. Groot- en middenbedrijf behalen daarnaast een groot deel 
(middenbedrijf circa 40%) van de omzet uit innovatieve contractvormen.

Het kleinbedrijf haalt alle omzet uit projecten kleiner dan € 5 miljoen. Projecten onder € 5 
miljoen zijn ook bij groot- en middenbedrijf goed voor circa 75% van de omzet. In de omzetver-
deling over het jaar is het derde kwartaal veel belangrijker geworden dan in het verleden. Vooral 
bij het grootbedrijf is het ‘zomeraandeel’ hoog.

2.2 Specialistische wegenbouw

De bedrijven in de specialistische wegenbouw zijn verenigd in de Vakgroep Specialistische 
Wegenbouw (VSW) van Bouwend Nederland. De Vakgroep telt in totaal circa 35 leden. De 
VSW-lidbedrijven kennen een zekere differentiatie. Er zijn zowel zelfstandige bedrijven lid van 
de VSW als dochtermaatschappijen van één van de grote bouwconcerns. Ook zijn er enkele 
bedrijven waarvan het eigendom in handen is van enkele grote concerns. Tot slot zijn er enkele 
lidbedrijven die weliswaar specialistische wegenbouwactiviteiten uitvoeren, maar die veel meer 
omzet behalen uit andere werkzaamheden, zoals algemene wegenbouw. In deze paragraaf 
beschrijven we een aantal kenmerken van de leden van de VSW. Basis hiervoor zijn interviews 
met een aantal lidbedrijven5 en een enquête onder alle leden van de VSW. Deze informatie is 

5 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de geïnterviewde bedrijven.

Figuur 2.7 Omzetverdeling algemene wegenbouw naar kwartaal, 2010 (%)
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aangevuld met gegevens uit andere EIB-bronnen. Aan de enquête onder de VSW-leden hebben 
achttien bedrijven meegedaan (51%). Daarmee kunnen we een representatief beeld schetsen 
van de ontwikkelingen en verhoudingen in dit segment van de gww-markt.

Allereerst schetsen we de omzetontwikkeling over de jaren 2009-2011. Vervolgens gaan we voor 
het jaar 2010 uitgebreid in op een aantal kenmerken van de samenstelling van de omzet:
• type activiteit
• opdrachtgever
• contractvorm
• wijze van opdrachtverkrijging
• regio
• projectomvang
• verdeling in de tijd

Om een goed beeld te geven van de specialistische wegenbouw als discipline binnen de wegen-
bouw, geven we bij de omzetverdelingen in deze paragraaf de omzet weer gecorrigeerd voor de 
omzet uit algemene wegenbouw. Met dit overzicht schetsen we voor het eerst een gedetailleerd 
beeld van de ontwikkeling en samenstelling van de omzet van de specialistische wegenbouw.

Omzetontwikkeling 2009-2011
De totale omzet van de VSW-leden wordt voor 2010 geschat op € 685 miljoen (tabel 2.2). Deze 
omzet is in vergelijking met 2009 circa 2% afgenomen. Voor 2011 wordt de gerealiseerde omzet 
geraamd op circa € 735 miljoen, op basis van de verwachtingen van de VSW-bedrijven rond 1 ok-
tober 2011. Daarmee nam de omzet in 2011 in nominale termen toe met circa 7%. Van de totale 
omzet van de specialistische wegenbouwers wordt ongeveer de helft binnen integrale projecten 
uitgevoerd. De andere helft betreft zelfstandige projecten.

De ontwikkelingen bij de bedrijven binnen de Vakgroep lopen vrij sterk uiteen. Dit heeft waar-
schijnlijk te maken met de sterke dynamiek op de markt, zowel in conjunctureel als in structu-
reel opzicht. De ontwikkelingen in de economie en op de bouwmarkt zijn sterk fluctuatief 
waarbij afhankelijk van het marktsegment waarop de bedrijven zich bewegen sprake kan zijn 
van sterke veranderingen in de marktvolumes. In 2010 was bovendien sprake van een strenge 
winter met veel verlies aan productieve uren. Dit kan de bedrijvigheid sterk hebben beïnvloed. 
Daarnaast zijn in structureel opzicht de verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
en ook aan de aanbodzijde tussen hoofdaannemer en onderaannemer verder aan het verande-
ren. Nieuwe contractvormen en vormen van samenwerking tussen partijen veroorzaken 
eveneens veranderingen in rollen en posities op de markt.

Tabel 2.2 Omzetontwikkeling specialistische wegenbouw, 2009-2011 (miljoen euro)

Bron: EIB

 2009 2010 2011

Totale omzet  700 685 735

Waarvan:
Binnen integrale projecten (%)  51
Zelfstandige projecten (%)  49
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Deze marktdynamiek vertaalde zich zowel in 2010 als in 2011 in een uiteenlopende omzetont-
wikkeling bij de bedrijven. Ongeveer de helft van de bedrijven noteerde in 2010 een daling van 
de omzet, bij de andere helft steeg de omzet. Ook in 2011 was het aantal stijgers en dalers 
ongeveer gelijk. Dalers in 2010 konden in 2011 weer stijgers zijn of andersom. Van de zeventien 
bedrijven waarvan we omzetgegevens hebben verkregen waren er slechts vier die in beide jaren 
een omzetstijging lieten zien.

De omzet naar type activiteit
De VSW-bedrijven behalen hun omzet uit een groot aantal verschillende activiteiten. In 2010 
waren de belangrijkste activiteiten van de leden: verkeersmaatregelen, freeswerk en geluidwe-
ring met elk een aandeel van rond een kwart van de omzet (figuur 2.8). Markeren en geleiderail 
vertegenwoordigen bijna 15% respectievelijk 5% van de omzet van de specialistische wegenbou-
wers. De overige activiteiten omvatten onder meer dynamisch verkeersmanagement en open-
bare verlichting. Het aandeel van verkeersmaatregelen weerspiegelt de grote aandacht die het 
beheersen van de verkeersstromen en het beperken van verkeershinder inmiddels vragen bij 
wegenbouwprojecten.

De omzet naar opdrachtgever
Specialistische wegenbouwers behalen ruim 55% van hun omzet uit werk voor zusterbedrijven 
(figuur 2.9). Dit werk wordt dus binnen concernverband uitgevoerd. Daarnaast komt bijna 20% 
van de omzet uit werk voor andere hoofdaannemers. Een kwart van de omzet van de specialisti-
sche wegenbouwers wordt direct in hoofdaanneming uitgevoerd. De belangrijkste opdrachtge-
ver hierbij is Rijkswaterstaat, ook de gezamenlijke gemeenten spelen een rol. De verschillende 
typen opdrachtgevers voor specialistisch werk impliceren ook een uiteenlopende rol die de speci-
alistische wegenbouwers kunnen spelen op projectniveau. Werken binnen concernverband maakt 
het onderling afstemmen en optimaliseren van de verschillende disciplines van een wegen-
bouwwerk mogelijk. De rol en de positie van de specialist is daarbij afhankelijk van de contract-
vorm. Ook het type activiteit van de specialist speelt daarbij een rol. De organisatie van verkeers-
maatregelen bijvoorbeeld drukt bij integrale projecten vaak een belangrijk stempel op de EMVI-prijs. 
Bij specialistische activiteiten die minder invloed hebben op EMVI-criteria als verkeershinder en 
duurzaamheid is dit wellicht anders. Bij werken die direct voor Rijkswaterstaat, gemeenten of 
anderen worden uitgevoerd, is de ‘eigen’ invloed van het bedrijf op het project in potentie het 
grootst. Hierbij geldt echter dat bij projecten voor een deel van deze opdrachtgevers de invloed 
van de marktpartijen wordt beperkt door het belang van de prijs in de gunning.

Figuur 2.8 Omzetverdeling specialistische wegenbouw naar type activiteit, 2010 (%)

Bron: EIB
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De omzet naar contractvorm en wijze van opdrachtverkrijging
Veel werk komt via traditionele contractvormen op de markt. De belangrijkste contractvorm in 
de specialistische wegenbouw is traditioneel/RAW met bijna 45% van de omzet (figuur 2.10). Een 
kwart van de omzet komt uit d&c en (beperkt) e&c. Bijna 15% betreft andere contractvormen. 
Meer dan 10% van de omzet komt uit DBM/DBFM-contracten. Een klein deel van het traditionele 
werk zal ook binnen concernverband nog voorkomen. Het meeste werk dat de specialisten voor 
zusterbedrijven uitvoeren, zal echter via innovatieve contractvormen worden uitgevoerd.

Figuur 2.9 Omzetverdeling specialistische wegenbouw naar opdrachtgever, 2010 (%)

Bron: EIB
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Figuur 2.10 Omzetverdeling specialistische wegenbouw naar contractvorm, 2010 (%)
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De omzet naar regio
De helft van de omzet van de specialistische wegenbouwers heeft betrekking op West-Neder-
land (figuur 2.12). Daarna komt Zuid met bijna een kwart van de omzet. Oost en Noord hebben 
een veel lager aandeel met respectievelijk 15% en ruim 10% van de specialistische omzet. Bij 
ongeveer de helft van de respondenten ligt het zwaartepunt van de activiteit in het westen. 

De belangrijkste wijze van opdrachtverkrijging voor de specialistische wegenbouwers is de 
onderhandse aanbesteding met ruim 40% van de omzet (figuur 2.11). Hiertoe wordt ook werk 
gerekend dat via offertes in onderaanneming wordt uitgevoerd. Bij kleinschalig werk met een 
repeterend karakter zal hiervan veel vaker sprake zijn dan bij grotere projecten. Het type 
specialistische activiteit speelt hierbij dus een belangrijke rol. Openbare aanbesteding levert een 
kwart van de omzet. Minder dan 15% van het werk komt uit enkelvoudige uitnodiging. 

Figuur 2.11 Omzetverdeling specialistische wegenbouw naar wijze van 
 opdrachtverkrijging, 2010 (%)

Bron: EIB
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Hoewel de VSW-bedrijven over heel Nederland zijn gespreid, is er maar een zeer beperkt aantal 
dat minder dan 10% van de omzet uit West-Nederland haalt.

De omzet naar projectomvang
Meer dan de helft van de omzet in de specialistische wegenbouw komt uit projecten kleiner dan 
€ 200.000 (figuur 2.13). Bijna een kwart zit tussen € 200.000 en € 1 miljoen. Projecten groter dan 
€ 5 miljoen zijn zeldzaam en vertegenwoordigen minder dan 5% van de omzet van de specialis-
tische wegenbouwers. Meer dan 10% van de omzet van de specialisten komt uit DB(F)M-projec-
ten. Een belangrijk deel van de omzet uit DB(F)M-projecten levert de specialisten dus minder 
dan € 5 miljoen omzet per project op.

De omzet in de tijd
De omzet in de specialistische wegenbouw kent een opmerkelijke verdeling over het jaar (figuur 
2.14). Het tweede, derde en vierde kwartaal hebben gemiddeld genomen elk 28% van de jaarom-
zet6. De omzet in het eerste kwartaal is gemiddeld ruim 15% van de jaaromzet. Vergelijken we 
deze verdeling met de verdeling bij de algemene wegenbouwbedrijven (zie figuur 2.7), dan valt 
op dat deze bij de specialistische aannemers minder scheef is.

Daarnaast kent de specialistische wegenbouw echter een sterk ongelijkmatige verdeling van de 
activiteit binnen de week. De omzet van de specialistische wegenbouwers komt voor bijna 40% 
uit werken op onregelmatige tijden. Bijna een kwart betreft nachtwerk en 15% van de omzet 
wordt op projecten in het weekend gehaald (figuur 2.15). Daarmee is het aandeel van nacht- en 
weekendwerk bij de specialistische aannemers hoger dan bij de algemene wegenbouwers en bij 
de meeste andere gww-bedrijven (uitgezonderd het spoor). Het hoge aandeel nacht- en week-
endwerk leidt weliswaar tot een belangrijk aandeel toeslagen in het inkomen van de werkne-
mers, maar heeft ook negatieve effecten op de werkbeleving van de werknemers7. 

6 Niet specifiek 2010, want dat jaar had veel minder productieve uren dan bij een gemiddelde winter.  
7 Recent EIB-onderzoek geeft aan dat vermindering van nacht- en weekendwerk bij wegonderhoud in sommige  
 gevallen maatschappelijk rendabel kan zijn: de kosten van extra verkeershinder zijn dan kleiner dan de   
 besparingen in de uitvoering en de gunstige effecten op de werknemers. Bron: EIB (2010). Nacht- en weekendwerk  
 in het wegonderhoud; maatschappelijke kosten-batenanalyse van uitvoeringsvarianten. Amsterdam (in opdracht  
 van Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, CNV Vakmensen en FNV Bouw).

Figuur 2.13 Omzetverdeling specialistische wegenbouw naar projectomvang, 2010 (%)

Bron: EIB
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Resumé specialistische wegenbouw
Samenvattend wordt de specialistische wegenbouw, met een omzet van bijna € 750 miljoen in 
2011, gekenmerkt door een relatief beperkt aantal bedrijven die deels in concernverband 
samenwerken en deels zelfstandig zijn. Drie kwart van de omzet komt uit werk voor zusterbe-
drijven of andere hoofdaannemers, 25% betreft werk in hoofdaanneming voor onder meer 
Rijkswaterstaat en gemeenten. De helft van de omzet wordt in West-Nederland gehaald. Vrijwel 
alle specialistische bedrijven zijn in enige mate actief in de Randstad.

De traditionele contractvorm/RAW heeft het grootste aandeel in de omzet (circa 45%). Innova-
tieve contractvormen als d&c, DBM en DBFM zijn goed voor circa 40%. Veel werk wordt verkre-
gen via onderhandse aanbesteding. Meer dan de helft van de omzet betreft projecten van 
minder dan € 200 duizend.

Figuur 2.14 Omzetverdeling specialistische wegenbouw naar kwartaal, gemiddeld (%)

Bron: EIB
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Figuur 2.15 Omzetverdeling specialistische wegenbouw naar dag-, nacht- en 
 weekendwerk, 2010 (%)
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Een relatief klein deel van de omzet (circa 15%) wordt behaald in het eerste kwartaal. De andere 
kwartalen hebben elk een aandeel van 28% van de jaaromzet. Naast binnenjaarlijkse disconti-
nuïteit wordt de sector vooral gekenmerkt door een ongelijkmatige verdeling van het werk over 
de dagen van de week. Veertig procent van de omzet wordt op onregelmatige tijden gerealiseerd 
(25% nachtwerk, 15% weekendwerk).
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3 Ontwikkelingen op de wegenbouwmarkt

De wegenbouwmarkt is de afgelopen jaren beïnvloed door sterk teruglopende activiteiten rond de aanleg 
van bouwlocaties en door druk op gemeentelijke budgetten. De productie is daardoor, en door de strenge 
winter, in 2010 sterk teruggelopen. Aan de andere kant heeft de sector ook geprofiteerd van de stimule-
ringsmaatregelen van het Rijk. In vergelijking met de totale gww is de krimp daardoor in 2010 iets 
minder uitgevallen. Voor 2011 wordt de totale wegenbouwproductie geraamd op € 4,1 miljard, ruim 2% 
boven het niveau van 2010. In de komende jaren blijven de budgetten bij de overheden onder sterke druk 
staan waardoor de wegenbouwproductie wordt getemperd. Ook lopen de stimuleringsmaatregelen ten 
einde. De wegenbouwproductie daalt daardoor in 2012 met 5% tot € 3,9 miljard. Daarmee valt de krimp 
sterker uit dan in de totale gww. Op middellange termijn is echter sprake van belangrijke beleidsopgaven 
bij de gemeenten, rijk en provincies op het gebied van bereikbaarheid en kwaliteit van de infrastructuur. 
Daardoor zal op de middellange termijn de wegenbouwproductie weer met circa 1½% per jaar toenemen. 
Daarbij zijn er wel verschillen tussen de opdrachtgevers voor wegenbouw. De wegenbouwproductie heeft 
in 2017 een omvang van circa € 4,2 miljard, iets lager dan in het topjaar 2009.

3.1 Inleiding

De wegenbouw is de grootste deelmarkt binnen de gww met een aandeel van 25 à 30% in de 
totale gww-productie8. Ontwikkelingen op de gww-markt worden voor een belangrijk deel 
beïnvloed door de gang van zaken op de wegenbouwmarkt omdat andere deelmarkten als 
civiele betonbouw en iets mindere mate kabels en leidingen met de wegenbouw samenhangen. 
Daarbij bestaat de wegenbouwmarkt weer uit een aantal subsegmenten waarbij uiteenlopende 
opdrachtgevers actief zijn. Deze subsegmenten en opdrachtgevers hebben we eerder in hoofd-
stuk 2 de revue laten passeren. De ontwikkelingen binnen de wegenbouwmarkt, zowel in engere 
zin als in ruimere zin gedefinieerd, kunnen door deze segmentering dan ook sterk uiteenlopen. 
Bepalend hiervoor zijn met name de determinanten die de behoefte aan wegenbouwwerk 
bepalen en de financiële middelen die voor investeringen en onderhoud van wegen bij de 
verschillende opdrachtgevers/wegbeheerders beschikbaar zijn.

Allereerst gaan we in paragraaf 3.2 in op de ontwikkelingen in de totale gww-productie in de 
komende jaren. Daarna zoomen we in op de wegenbouw waarbij paragraaf 3.3 een overzicht 
geeft van de huidige conjunctuur in de wegenbouw. Vervolgens gaan we in de paragrafen 3.4 tot 
en met 3.6 in op de belangrijkste groepen opdrachtgevers, achtereenvolgens de gemeenten, 
Rijkswaterstaat en de provincies. Paragraaf 3.7 resumeert de totale gww-productie.

Onzekerheden bij de ramingen

De ramingen van de wegenbouwproductie en de totale gww-productie zijn met meer dan 
de gebruikelijke onzekerheden omgeven. We gaan uit van beperkt economisch herstel op 
de middellange termijn conform de verkenningen van het Centraal Planbureau. Daarnaast 
zijn de ramingen gebaseerd op de inzichten van begin 2012 met betrekking tot de overheids-
financiën en de daaruit voortgevloeide bezuinigingsmaatregelen. Het effect van de stimu-
leringsmaatregelen en van de beperkingen van Gemeente- en Provinciefonds zijn in de 
ramingen verwerkt. Er zijn echter vooralsnog geen effecten ingeboekt van de invulling van 
de bezuinigingen van het voorjaar van 2012. Deze bezuinigingen vormen een potentieel 
neerwaarts risico in verband met effecten op investeringen, de ontwikkeling van bouwlo-
caties en de positie van de gemeentelijke financiën. Ook de recente problematiek met de 
bouwgrondverliezen bij diverse gemeenten is nog niet geheel in de ramingen verwerkt.

8 De wegenbouwproductie is niet precies hetzelfde als de omzet uit wegenbouw zoals die in hoofdstuk 2 is  
 besproken. Zie paragraaf 1.3 voor een uitleg over de verschillen.
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3.2 Ontwikkelingen in de gww-productie

Ontwikkelingen 2009-2013
De gww-sector heeft zich tot en met 2009 gunstig ontwikkeld. Na de sterke dalingen in de 
recessie van begin deze eeuw heeft de productie een groot aantal jaren van groei gekend. De 
groei bedroeg in 2009 nog ruim 5%. Het conjunctureel patroon in de gww had daarmee een 
enigszins ander verloop dan in de b&u waar in 2009 de productie sterk kromp. Dit betekent dat 
het effect van de economische crisis niet direct zichtbaar was op de gww-markt. In 2010 is de 
gww-productie evenwel sterk afgenomen, namelijk met 10½%. Vooral de markt voor nieuw-
bouw- en herstelwerken zakte in 2010 fors in (een daling van 15½%), het onderhoud daalde met 
4%. De krimp in 2010 is niet aan één factor toe schrijven. Verschillende zaken speelden daarbij 
een rol:
• de winterperiode in het begin en aan het eind van 2010 heeft door vermindering van de 
 productieve uren sterke gevolgen gehad voor de voortgang van projecten
• de sterke krimp in de nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen heeft geleid tot een 
 forse daling van de gww-activiteiten op het gebied van bouw- en woonrijp maken van 
 bouwlocaties
• door de ongunstige financiële positie van met name de gemeenten is een groot aantal 
 investeringsprojecten van gemeenten getemporiseerd
• als reactie op de teruglopende economische activiteit hebben bedrijven uit de private sector 
 (bijvoorbeeld de industrie) minder geïnvesteerd

In 2011 is de gww-productie, onder meer als reactie op de sterke krimp in 2010, weer enigszins 
gegroeid. De groei bedroeg naar verwachting 2½% (tabel 3.1). De toename deed zich bij alle 
opdrachtgevers voor maar hieronder ligt wel een aantal ontwikkelingen met tegengesteld effect. 
Door de veel mildere winter is de productietijd in het eerste kwartaal sterk vergroot in vergelij-
king met 2010. Ook door de toenemende activiteit in de woningbouw zijn de b&u-gerelateerde 
uitgaven weer enigszins gegroeid, met circa 4%. Deze groei komt voornamelijk tot uitdrukking 
bij de gemeenten. Daarentegen was bij andere investeringen van de gemeenten, bijvoorbeeld in 
wegreconstructies en in de openbare ruimte, sprake van een negatieve trend, die vooral samen-
hangt met de teruglopende algemene middelen van de gemeenten en de tekorten op de bouw-
grondexploitatie. Bij gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk is de gww-productie 
in 2011 met 1½% gegroeid. Bij het Rijk zagen we in 2011 nog een toename van de gww-productie 
met ongeveer 6%. Dit heeft vooral te maken met de uitvoering van de stimuleringsmaatregelen 
in het kader van het Aanvullend Beleidsakkoord. Daarnaast heeft de Spoedwet Wegverbreding 
veel extra werk opgeleverd.

Voor 2012 verwachten we een daling van het totale gww-productieniveau met 4%. De daling 
doet zich op alle fronten voor, al lopen ook nu de ontwikkelingen tussen de opdrachtgevers 
uiteen. Het aflopen van de stimuleringsmaatregelen betekent dat de gww-productie in opdracht 
van het Rijk in 2012 sterk zal afnemen, naar verwachting met 7½%. Eveneens een sterke achter-
uitgang voorzien we bij de lagere overheden, namelijk 6% productiekrimp. Deze hangt enerzijds 
samen met de ongunstige financiële positie van met name de gemeenten, maar ook de provin-
cies. Daarnaast speelt bij de gemeenten de sterke krimp van de b&u-gerelateerde werkzaamhe-
den een rol. Deze dalen in 2012 met 6%. In de bedrijvensector neemt de productie in 2012 met 
3½% af, nadat deze onder invloed van de lichte conjuncturele opleving in 2011 nog met 2½% 
was toegenomen. Voor het onderhoud aan de infrastructuur gaan we voor 2012 uit van 2% 
krimp. Vooral bij de lagere overheden wordt onder budgettaire druk een lijn naar versobering 
ingezet. In 2013 voorzien we een nagenoeg stabiel niveau van de gww-productie, zowel bij 
nieuwbouw als onderhoud. Bij de gemeenten voorzien we een verdere daling van de uitgaven 
aan reguliere gww-activiteiten. Investeringen in bouwlocaties blijven in 2013 nagenoeg gelijk 
aan 2012. Bij de bedrijven komen de investeringen in infrastructuur in 2013 uit het dal en 
nemen deze met ongeveer 1½% toe. Bij het Rijk zal daarentegen nog sprake zijn van ongeveer 2% 
lagere investeringen in 2013, een uitvloeisel van het verder aflopen van de stimuleringsimpuls.

Vooruitzichten 2014-2017
Voor de middellange termijn voorzien we een toename van de gww-productie met gemiddeld 
2% in de periode 2014-2017. De rijksinvesteringen zullen, na twee jaar van daling, op de middel-
lange termijn weer met gemiddeld 3% groeien. Bij de lagere overheden wordt het beeld op de 
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Tabel 3.1 Grond-, water- en wegenbouwproductie1, 2010-2017

Bron: CBS, EIB

 Miljoen euro Jaarlijkse veranderingen3 (%)

 20102 20113 2011 2012 2013 20174

Nieuwbouw en herstel
Rijk 1.286 1.350 6 -7½ -2 3
Lagere overheden 3.385 3.425 1½ - 6 -½ 2½
Bedrijven 2.771 2.850 2½ - 3 1½ 2

Subtotaal 7.442 7.625 2½ -5½  -½ 2

Onderhoud 6.000 6.125 2 -2 0 2

Totaal 13.442 13.750 2½ -4 0 2

1 Bedragen in prijzen 2009, exclusief btw
2 EIB-bewerking van voorlopige CBS-cijfers
3 Raming
4 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2014-2017

middellange termijn bepaald door een langzaam herstel van de gww-productie. Na enkele jaren 
van krimp komt er weer ruimte voor groei in het uitgavenpatroon. Ook de sterk aantrekkende 
b&u-activiteiten (gemiddeld circa 4½% per jaar) dragen bij aan toenemende uitgaven van met 
name gemeenten aan gww-werken op de middellange termijn. Voor 2014-2017 gaan we uit van 
gemiddeld 2½% groei in de gww-productie in opdracht van de lagere overheden. Uitgaande van 
enig economisch herstel op termijn zullen de bedrijven ook hun gww-investeringen laten 
stijgen met gemiddeld 2% per jaar in de periode 2014-2017. Het gww-onderhoud zal op de 
middellange termijn weer groeien, waarbij deels sprake is van het inhalen van onderhoud dat in 
de periode 2010-2013 is uitgesteld.

3.3 Conjunctuur in de wegenbouw

In de afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen in de wegenbouw redelijk vergelijkbaar geweest 
met het totaal van de gww-productie. Tot en met 2009 nam de wegenbouwproductie toe, waarna 
deze in 2010 sterk terugliep. De strenge winter speelde de wegenbouwbedrijven sterk parten en 
daarnaast ondervond de wegenbouw de negatieve impulsen van teruglopende investeringen in 
bouwlocaties. Wel was in 2010 nog sprake van positieve effecten van de stimuleringsmaatrege-
len van het Rijk. In 2011 was de winter veel milder dan in het voorafgaande jaar waardoor in de 
eerste helft sprake was van een sterke groei van de productie. Ook de korte conjuncturele 
opleving leidde via toenemende investeringen in de private sector tot extra werk voor de wegen-
bouwbedrijven. Vanaf de zomer van 2011 sloeg het sentiment om en werd ook de onderliggende 
trend van afnemende investeringen bij de lagere overheden, met name de gemeenten, zichtbaar 
op de markt. Ook in de b&u daalden de activiteiten in de tweede helft van 2011 sterk met 
wederom gevolgen voor de aanleg van wegen en riolering op bouwlocaties. Positief in 2011 was 
nog wel de realisatie van projecten in het kader van de stimuleringsimpuls van het Rijk en de 
aanleg van Spoedwetprojecten.

Het conjuncturele beeld in de wegenbouw is zichtbaar in figuur 3.1. Hieruit blijkt dat na de 
relatief sterke stijging van de orderportefeuilles in het begin van 2011 het tij na de zomer is 
gekeerd. In december 2011 lag de orderportefeuille in de wegenbouw op gemiddeld 4,8 maanden 
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werk, het laagste punt van de afgelopen 2½ jaar. De wegenbouw ontwikkelt zich daarmee in het 
laatste half jaar veel minder gunstig dan de grond- en waterbouw.

Ook het aantal openbare aanbestedingen in de wegenbouw is in de tweede helft van 2011 sterk 
gedaald (figuur 3.2). Dit deed zich voor bij alle groepen opdrachtgevers in de gww. Er is niet 
alleen sprake van een daling van kwartaal op kwartaal. De aanbestedingen liggen recent ook 
een stuk lager dan in vergelijkbare perioden één jaar eerder.

3.4 Wegenbouw in opdracht van gemeenten

Beleid
De gemeenten zijn de belangrijkste opdrachtgevers in de wegenbouw. Het aandeel van de 
gezamenlijke gemeenten in de wegenbouwproductie in enge zin wordt geschat op ongeveer 
45%. Wegenbouwwerk in opdracht van gemeenten betreft verschillende typen projecten, zoals 
werk in relatie tot bouwlocaties, de aanleg van rondwegen rond bestaand bebouwd gebied, 
reconstructies van bestaande wegen en diverse activiteiten voor de inrichting van de openbare 
ruimte. Daarnaast kennen de gemeenten beheer- en onderhoudsactiviteiten voor het gehele 
areaal van gemeentelijke wegen. Dit areaal beslaat bijna 118.000 kilometer weglengte en is de 
afgelopen vijf jaar met gemiddeld ½% per jaar gegroeid9.

De ontwikkelingen in de wegenbouw in opdracht van gemeenten staan onder invloed van 
enerzijds de beleidsdoelstellingen voor bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit, en de gevolgen 
hiervan voor de benodigde investerings- en onderhoudsinspanning en anderzijds de beschik-
bare financiële middelen voor investeringen en onderhoud. De druk op de financiële middelen 
in de huidige situatie betekent dat gemeenten voor nieuwe opgaven komen te staan op het 
gebied van ambities en prioriteiten.

Het gemeentelijk beleid voor de infrastructuur in de komende jaren is in belangrijke mate 
gericht op de instandhouding en verbetering van de bestaande infrastructuur, inclusief de 

9 Bron: CBS-statistiek van de wegen.

Figuur 3.1 Ontwikkeling van de orderportefeuilles in de wegenbouw, 2009-2011 
 (maanden werk)

Bron: EIB
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openbare ruimte. Het aantal grote projecten zal de komende jaren afnemen. Hieraan ligt onder 
meer een lagere behoefte aan deze projecten ten grondslag. In de tweede helft van het afgelo-
pen decennium zijn nog veel grote projecten geëntameerd die gekoppeld waren aan de verder-
gaande stedelijke uitbreiding, onder meer voor de ontwikkeling en ontsluiting van woning-
bouwlocaties. Ook grotere infrastructurele projecten in het stadsgewestelijk wegennetwerk 
behoorden hiertoe.

De grotere projecten in de komende jaren zullen vooral gericht zijn op het bestaande stedelijk 
gebied en daarbij deels samenhangen met de grotere oriëntatie op het binnenstedelijk gebied 
bij de woningbouw en de utiliteitsbouw. Wat betreft de specifieke rol van de infrastructuur 
leggen verschillende gemeenten accent op economische doelstellingen als bereikbaarheid en 
economische kracht van de stad. Bereikbaarheid en beperking van hinder spelen op dit punt 
ook een grote rol in de wijze waarop deze projecten op de markt worden gezet en worden 
uitgevoerd10. 

Financiën
De mogelijkheden om de beleidsdoelstellingen te realiseren, worden in belangrijke mate 
bepaald door de financiële mogelijkheden van de gemeenten. Hierbij is een aantal financiële 
bronnen van belang. De meeste bronnen hebben een algemeen karakter, maar omdat de 
wegenbouw bij de gemeenten (inclusief rioleringswerk en bijkomend grondwerk) zo’n belangrijk 
onderdeel vormt van de totale gemeentelijke uitgaven aan infrastructuur, hebben de ontwikke-
lingen in deze financiële bronnen gevolgen voor de mogelijkheden tot investeren in gemeente-
lijke wegen. Belangrijke bronnen zijn het Gemeentefonds, specifieke uitkeringen als de BDU en 
eigen inkomsten als rioolrechten. Daarnaast wordt een deel van de gemeentelijke wegenbouw-
opgave normaliter gefinancierd uit extra middelen uit de bouwgrondexploitatie.

Gemeentefonds
De belangrijkste algemene inkomstenbron van gemeenten is de uitkering uit het Gemeente-
fonds (in 2011 € 18,6 miljard). De omvang van dit fonds staat momenteel onder druk en voor de 

10 Hierop wordt in hoofdstuk 4 over de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verder ingegaan.

Figuur 3.2 Ontwikkeling van het aantal openbare aanbestedingen in de wegenbouw, 
 2009-2011

Bron: EIB
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komende jaren is sprake van bezuinigingen op het Gemeentefonds waardoor deze € 17,9 miljard 
bedraagt in 2016. In het kader van het Aanvullend Beleidsakkoord zijn in 2009 door Rijk en 
gemeenten afspraken gemaakt over de financiering van de gemeentelijke taken. In het Regeer-
akkoord is afgesproken dat na 2011 Gemeente- en Provinciefonds ook zullen bijdragen aan de 
oplossing van de financiële problematiek maar dat ook de koppeling met de rijksuitgaven weer 
zal worden hersteld (trap-op, trap-af principe). Daarnaast wordt het verdeelstelsel van het 
Gemeentefonds nader onder de loep genomen wat tot extra onzekerheid leidt bij de gemeenten 
over de toekomstige inkomsten. Aan de uitgavenkant worden de gemeenten de komende jaren 
geconfronteerd met hogere bijstandsuitgaven. Al met al betekent dit dat de financiële positie 
van de gemeenten de komende jaren nog sterk onder druk zal blijven staan.

Inkomsten uit bouwgrondexploitatie
In de afgelopen jaren hebben de gemeenten naast het achterblijven van de algemene uitkering 
ook te maken gehad met de negatieve gevolgen van de economische crisis op de grondexploita-
tie. De inkomsten uit bouwgrondexploitatie, die deels ook voor bovenwijkse infrastructuur 
worden aangewend, zijn sterk teruggelopen. Achterblijvende locatieontwikkeling heeft daar-
naast tot grote verliezen voor de gemeenten geleid en deze zullen ook de komende paar jaar 
nog doorwerken in de gemeentelijke financiën.

Rioolrechten
Een andere belangrijke inkomstenbron met een meer autonoom karakter betreft de rioolrech-
ten. Deze middelen zijn specifiek ten behoeve van riolering en er wordt naar gestreefd om de 
rioolrechten zoveel mogelijk kostendekkend te houden. Daarmee is dit een stabiele bron voor de 
noodzakelijke uitgaven aan het riool. In het afgelopen decennium zijn de gemeentelijke lasten 
van het rioleringsbeheer trendmatig toegenomen al is de laatste jaren sprake van een afvlak-
kende groei. Voor de komende jaren kan een verdere stijging van de rioolrechten worden 
verwacht, hoewel het groeitempo wordt beperkt door de wens om de gemeentelijke lastenstij-
gingen enigszins in de hand te houden. De stichting Rioned verwacht in de komende jaren wel 
weer een wat hogere groei van de rioolrechten van reëel circa 2½% per jaar11.

Een eerste inventarisatie van gemeentelijke begrotingen geeft aan dat de gemeenten zeer 
bezorgd zijn over de toekomst van hun financiële positie12. Tot nu toe zetten gemeenten ver-
schillende maatregelen in om de financiële problemen het hoofd te bieden:
• bezuinigen op de uitgaven
 - meer efficiency en onderlinge samenwerking van gemeentelijke diensten
 - versobering van de uitvoering met minder ruimte voor ‘extra’s’
 - efficiënter inzetten van meerjarige onderhoudsbudgetten
• verleggen van prioriteiten om geld vrij te maken voor nieuw beleid
• verhogen van de inkomsten waaronder de onroerendezaakbelasting (ozb)
• interen op reserves

Wat betreft de ambities met kwaliteit worden de investeringen in de openbare ruimte meer 
nadrukkelijk afgestemd op de gebruiksfunctie. Economisch belangrijke gebieden als stadscentra 
worden daarbij naar verwachting enigszins ontzien ten koste van het buitengebied. 

Uitgaven aan wegenbouw
De gemeentelijke uitgaven aan wegenbouw worden onder meer bepaald door de investeringen 
in relatie tot bouwlocatieontwikkeling. Als indicator voor deze investeringen hanteren we de 
nieuwbouw in de woning- en utiliteitsbouw (tabel 3.2). In 2012 zal deze nieuwbouw sterk 
teruglopen, voor 2013 wordt stabilisatie verwacht. Met name de krimp in 2012 werkt sterk door 
in de gemeentelijke uitgaven aan wegenbouw.

11 Bron: Stichting Rioned (2010). Riolering in beeld-benchmark rioleringszorg 2010. Ede.    
12 Op basis van circa 20 gemeenten uit verschillende regio’s en grootteklassen.
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Tabel 3.2 Ontwikkeling in nieuwbouw investeringen in de b&u, 2010-2017 
 (mutatie in %) 

Bron: EIB

 2010 2011 2012 2013 2014-20171

Nieuwbouw woningen en 
utiliteitsgebouwen - 15½ 4 - 6 ½ 4½ 

1  Gemiddeld per jaar

Daarnaast bepalen de beschikbare financiële middelen meer in algemene zin de mogelijkheden 
om investeringen en onderhoud aan de infrastructuur te plegen. De inventarisatie bij de ge-
meenten op dit punt geeft aan dat bij de investeringen in grotere projecten de gemeenten zich 
meer dan voorheen beperken tot de noodzakelijke functies van de infrastructuur. Er wordt 
scherper geprioriteerd en er wordt vaker gekozen voor een sobere uitvoering en uitstraling. Er is 
minder ruimte voor ‘franje’ en extra’s. Op het gebied van beheer en onderhoud leggen gemeen-
ten het accent op behoud van de technische kwaliteit van de verschillende typen infrastructuur. 
Ook hier wordt meer en meer gekeken naar mogelijkheden voor een soberder uitvoering13. De 
ambities met betrekking tot de kwaliteit worden daarbij gedifferentieerd en, gemiddeld geno-
men, enigszins verlaagd. De taakstellingen bij de gemeenten ten aanzien van versobering en 
doelmatigheid belopen in sommige gevallen tientallen procenten over een periode van vier jaar.

Bij de gemeentelijke wegenbouw verwachten we na de lichte stijging in 2011 dat het investe-
ringsniveau in 2012 sterk zal afnemen (figuur 3.3). Het afnemende aantal openbare aanbestedin-
gen in de tweede helft van 2011 (zie nogmaals figuur 3.2) speelt hierbij een rol. Verder zullen de 
b&u-gerelateerde uitgaven fors dalen. Voor 2012 voorzien we verder afnemende uitgaven aan 
bestaande infrastructuur die het gevolg zijn van een verminderd financieel perspectief en 
scherpere prioriteringen. De wegenbouwproductie in opdracht van gemeenten wordt voor 2012 
geraamd op € 1,7 miljard. In 2013 zal b&u-gerelateerd werk op bouwlocaties stabiliseren. Voor 
het reguliere werk zien we een verdere afname, met circa 2½%. Hiermee vindt een verdere 
invulling plaats van de bezuinigingsopgave van de gemeenten. Bij het gemeentelijk wegenon-
derhoud verwachten we zowel in 2012 als 2013 een daling van de activiteit.

Middellange termijn
Na 2013 zal de nieuwbouw in de b&u, met name van woningen, een zeer sterk herstel vertonen. 
Tussen 2014 en 2017 verwachten we een groei van gemiddeld 4½% per jaar. Dit leidt tot sterk 
toenemende activiteiten op bouwlocaties met bijkomend grond-, straat- en rioleringswerk. De 
aard van deze activiteiten zal wel veranderen, omdat woningnieuwbouw een veel minder 
grootschalig karakter zal kennen dan voor de crisis. Bij de ‘reguliere’ investeringen zal sprake 
zijn van voorzichtig herstel na 2013 met groeivoeten van 1 à 1½% per jaar. Na 2013 neemt het 
gemeentelijk wegenonderhoud weer enigszins toe met gemiddeld circa 1% per jaar, waarbij 
deels sprake is van het inhalen van uitgesteld onderhoud. De wegenbouwproductie in opdracht 
van gemeenten komt daarmee in 2017 uit op ruim € 1,8 miljard. Al met al zal het herstel van de 
gemeentelijke wegenbouw op de middellange termijn echter niet voldoende zijn om de scherpe 
terugval in de jaren 2010-2013 te compenseren. Verwacht wordt dat de wegenbouwproductie 
voor de gemeenten in 2017 een kleine 10% lager zal liggen dan in 2009.

13 Bronnen: (Voorlopige) begrotingen 2012 van diverse gemeenten en rondetafelbijeenkomst gemeenten.
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3.5 Wegenbouw in opdracht van Rijkswaterstaat

Infrastructuurprogrammering
Rijkswaterstaat vertegenwoordigt ruim een derde van de opdrachtverlening in de wegenbouw in 
enge zin. Het werk van Rijkswaterstaat betreft vooral nieuwbouw en reconstructies van rijkswe-
gen en beheer en onderhoud aan deze wegen. Het totale areaal omvat ruim 5.000 kilometer 
snelwegen, voor het overgrote deel met twee of meer rijstroken. Aanleg van weginfrastructuur 
omvat meer dan alleen wegenbouw. Ook de bouw van kunstwerken, grondverzet en het leggen 
van kabels behoren hiertoe. Beheer en onderhoud omvat daarbij naast wegenbouwactiviteiten 
veelal ook andersoortige werkzaamheden als bermonderhoud en schoonmaakwerk.

Tabel 3.3 Beschikbare middelen voor rijkswegen, 2011-2016 (miljoen euro)

Bron: Begroting Infrastructuurfonds 2012. Bewerking EIB

 2011 2012 2013 2014-20161

Verkeersmanagement 50 44 27 23
Beheer en onderhoud 275 343 550 408
Aanleg 1.818 1.632 1.697 2.126
Netwerkgebonden kosten 447 438 419 382

Totaal 2.590 2.457 2.693 2.938

1 Gemiddeld per jaar 

Figuur 3.3 Wegenbouwproductie in opdracht van gemeenten, nieuwbouw en herstel en 
 onderhoud, 2010-2017 (mutatie in %)

Bron: EIB
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Leidraad voor de toekomstige ontwikkelingen in de wegenbouw voor Rijkswaterstaat zijn het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), de Structuurvisie Infrastruc-
tuur en Ruimte (SVIR) en de Begroting van het Infrastructuurfonds. Tabel 3.3 geeft een overzicht 
van de beschikbare middelen voor rijkswegen tot en met 2016.

De investeringsprogrammering volgens het MIRT omvat voor de korte termijn (2012 en 2013) 
een veel lager uitgavenniveau (gemiddeld € 1,65 miljard) dan in de afgelopen paar jaar (€ 1,8 
miljard in 2011). Dit komt in de eerste plaats doordat in de afgelopen jaren veel nieuwe projec-
ten zijn opgestart, onder meer in het kader van de Spoedwet Wegverbreding. Veel van deze 
projecten zijn inmiddels ver in het realisatieproces of zijn al afgerond. In de tweede plaats zijn 
in het kader van de stimuleringsmaatregelen van het Rijk voor de crisisbestrijding projecten 
naar voren gehaald. Beide intensiveringen van de afgelopen jaren verkeren de komende paar 
jaar in hun tegendeel. In 2012 zullen daardoor de investeringsuitgaven met circa 10% dalen om 
in 2013 weer enigszins toe te nemen. Op de middellange termijn liggen de uitgaven voor aanleg, 
met gemiddeld ruim € 2,1 miljard, sterk boven het niveau van de komende twee jaar14. In de 
begroting fluctueren de budgetten voor de jaren 2014-2016 nogal sterk, voor het productiebeeld 
op de middellange termijn hanteren we daarom het gemiddelde uitgavenniveau van de jaren 
2014 tot en met 2016. Hierbij wordt opgemerkt dat het aantal projecten dat in de komende jaren 
op de markt zal komen relatief beperkt is, afhankelijk van het aantal planstudies dat in de 
komende jaren kan worden afgerond. Het gaat in de komende tijd dus om vrij grote projecten.

Het onderhoud aan het wegennet kent een ander uitgavenverloop. Hier is de komende paar jaar 
juist sprake van een toenemende activiteit, oplopend van € 275 miljoen in 2011 naar € 550 
miljoen in 2013. Recent is vastgesteld dat de benodigde middelen voor onderhoud tekortschie-
ten. Daarom zijn in de meest recente begroting van het Infrastructuurfonds financiële middelen 
voor aanleg overgeheveld naar het onderhoudsbudget. In de jaren daarna (2014-2016) ligt de 
onderhoudsinspanning weer op een lager niveau dan in de komende paar jaar. Omdat de 
onderhoudsbehoefte onverminderd groot blijft, wordt bij het onderhoudsbeleid vanwege de 
druk op budgetten een lijn ingezet naar versobering van de uitvoering.

Samenstelling projectenbestand
Voor de bedrijven is interessant hoe de verschillende projecten uit het MIRT zijn verdeeld naar 
regio en projectomvang. In totaal staan in het MIRT 45 wegenprojecten in de realisatie- en 
planstudiefase, waarvan de projectkosten ‘bekend’ zijn. Tabel 3.4 geeft hiervan een overzicht 
naar fase en regio. De totale projectkosten hiervan bedragen € 18 miljard. Daarvan is ongeveer 

14 Zie voor een uitgebreide analyse van de projecten in het MIRT: EIB (2011). Infrastructuurmonitor;   
 MIRT 2012. Amsterdam.

Tabel 3.4 Aantal en kosten van rijkswegenprojecten naar fase en regio (miljoen euro)

Bron: MIRT 2012. Bewerking EIB

 Boven Noord Oost Randstad Randstad Zuid Totaal
 regionaal   Noord Zuid

Realisatiefase
Aantal 5 1 5 7 4 7 29
Projectkosten 2.126 179 951 1.784 2.666 1.449 9.155

Planstudiefase
Aantal 0 4 5 6 0 1 16
Projectkosten 0 984 1.290 6.706 0 115 9.095



46

de helft in realisatie en de andere helft in voorbereiding in de planstudiefase. Het overgrote deel 
van de projecten ligt in de Randstad. Opmerkelijk is het kleine aandeel van Randstad Zuid en 
Zuid in de planstudieprojecten. Noord en Oost scoren bij de planstudieprojecten, die nog op de 
markt moeten komen, hoger dan bij de realisatieprojecten.

De rijkswegenprojecten variëren in omvang maar zijn gemiddeld veel groter dan die van 
provincies en gemeenten. Een kwart van de projecten (12 van de 45) is kleiner dan € 100 miljoen 
(figuur 3.4). Deze projecten vertegenwoordigen een waarde van minder dan 5% van de totale 
projectkosten van de wegenprojecten. Daarentegen wordt 50% van de totale projectkosten 
uitgemaakt door de vijf projecten met een projectomvang van meer dan € 1 miljard.

Uitgaven aan wegenbouw
De verwachting voor de wegenbouwproductie in opdracht van het Rijk is dat na de sterke 
toename van de activiteit in 2010 de productie uit nieuwbouw en herstel in 2011 niet verder is 
toegenomen. Daarmee bereikten de stimuleringsmaatregelen van het Rijk in dat jaar hun 
hoogtepunt. Het onderhoud is in 2011 nog wel vrij sterk toegenomen. In 2012 zal de nieuwbouw-
productie van rijkswegen door het aflopen van de impuls met 7½% afnemen (figuur 3.5). Veel 
projecten zijn tijdens de crisis naar voren gehaald waardoor in 2012 de productie lager zal 
liggen. Het onderhoud blijft in 2012 naar verwachting op peil. De totale wegenbouwproductie 
voor het Rijk wordt in 2012 geschat op € 1,4 miljard. In 2013 verwachten we enig herstel van de 
nieuwbouwproductie en een relatief sterke groei van het onderhoud. Extra middelen voor het 
wegwerken van achterstallig onderhoud verklaren deze ontwikkeling.

Ook op de middellange termijn zal naar verwachting de nieuwbouwproductie van wegen 
toenemen. Extra investeringen vanuit het regeerakkoord leiden tot een gemiddelde groei van 4% 
per jaar tussen 2014 en 2017. Bij het onderhoud voorzien we in deze periode een teruglopende 
activiteit na de extra uitgaven die in de komende jaren op het programma staan. De totale 
wegenbouwproductie in opdracht van het Rijk komt in 2017 uit op € 1,5 miljard.

Bron: MIRT 2012. Bewerking EIB

Figuur 3.4 Aantal en kosten van rijkswegenprojecten naar projectomvang (procentuele 
 verdeling) 
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3.6 Wegenbouw in opdracht van provincies

Beleid
Wegenbouw in opdracht van de provincies is goed voor circa 10% van de wegenbouwmarkt in 
Nederland. In 2011 had het totale provinciale wegennet een lengte van bijna 7.900 kilometer. De 
weglengte is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd. Daarbij zijn er wel verschillen tussen 
provincies. In Drenthe en Noord-Holland is het wegennet de afgelopen jaren gegroeid, in 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg nam het wegennet per saldo in omvang af15. De verkeersin-
tensiteit over het provinciale wegennet is wel sterk toegenomen. Tussen 2001 en 2007 was 
sprake van een groei van de intensiteit met gemiddeld bijna 1½% per jaar. Drenthe, Flevoland en 
Utrecht staken met 3% groei of meer hier ver bovenuit. Op het Noord-Hollandse provinciale 
wegennet nam de verkeersintensiteit in die periode af. De toenemende intensiteit gecombi-
neerd met de in omvang gelijke weglengte impliceert een stijging van het aantal autokilometers 
per kilometer weglengte.

De provinciale opgaven op het gebied van de weginfrastructuur liggen in de komende tijd vooral 
op het punt van het accomoderen van de toenemende verkeersintensiteit. Binnen sommige 
provincies zijn er daarbij wel tamelijk grote verschillen in de achterliggende beleidsdoelstelling 
rond de infrastructuur. In de stedelijke gebieden binnen provincies is de toenemende mobiliteit 
een belangrijke motor achter investeringsbeslissingen. Hoewel in de afgelopen jaren veel is 
gedaan aan opwaardering van het regionale en stadsgewestelijke wegennet, is in sommige 
provincies nog sprake van knelpunten. Investeringsbudgetten zullen daar worden ingezet waar 
de bereikbaarheid het meest in het geding is. In de komende jaren zullen echter geen grote 
uitbreidingen aan het provinciale wegennet plaatsvinden. In de landelijke gebieden gelden 
andere overwegingen voor de provincies en is vooral verkeersveiligheid een belangrijk item. Bij 
de investeringen in verbetering van de verkeersveiligheid zal echter selectiviteit een belangrijke 
rol spelen en zal vooral naar de kosteneffectiviteit van maatregelen worden gekeken.

15 De achtergrond van een kleiner wegennet is veelal gelegen in overdracht naar andere wegbeheerders.   
 Fysieke onttrekkingen spelen in de infrastructuur nauwelijks een rol.

Figuur 3.5 Wegenbouwproductie in opdracht van het Rijk, nieuwbouw en herstel en 
 onderhoud, 2010-2017 (mutatie in %)

Bron: EIB
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Financiën
De situatie bij de provinciale financiën is deels vergelijkbaar met die van de gemeenten. Ook de 
omvang van het Provinciefonds is enige jaren bevroren in verband met de kredietcrisis. Vanaf 
2012 zal het fonds weer meebewegen met de omvang van de rijksuitgaven (trap-op, trap-af 
methode). De totale omvang van het Provinciefonds zal de komende jaren niet sterk stijgen. 
Verschillen tussen provincies kunnen er echter wel zijn. Voor 2012 en verder werkt het Rijk 
namelijk aan een nieuwe verdeelmodel waarbij ook rekening wordt gehouden met verschil in 
vermogen van provincies. Inkomsten uit aandelenverkoop van de energiebedrijven kunnen 
daarbij een rol spelen. Provincies bekostigen daarnaast een deel van de investeringen in wegin-
frastructuur uit de Brede Doeluitkering (BDU). Deze uitkering, die voor het overgrote deel wordt 
besteed aan exploitatie van openbaar vervoer, staat eveneens onder druk.

Uitgaven aan wegenbouw
De verwachting is dat de provincies in de komende jaren voorzichtiger worden met investerin-
gen. Sommige provincies hebben aangegeven dat het aantal grote projecten zal afnemen. Op het 
punt van beheer en onderhoud staan de provincies evenals de gemeenten voor de taak om 
soberder met de financiële middelen om te gaan. De nieuwbouw van wegen in opdracht van 
provincies zal in 2012 met ruim 5% afnemen tot bijna € 400 miljoen, voor 2013 verwachten we 
stabilisatie (figuur 3.6). Het effect van de ongunstige financiële positie is daarmee wat minder 
dan bij de gemeenten. Tussen de provincies zijn er wel aanmerkelijke verschillen, waarbij met 
name Zuid-Holland en Groningen zich relatief gunstig zullen ontwikkelen in vergelijking met de 
andere provincies. In Groningen gaat het onder meer om projecten in het kader van het Regio 
Specifiek Pakket (RSP). Op middellange termijn zullen de provinciale investeringen in wegen 
weer enigszins groeien, met gemiddeld circa 1½% per jaar. Bij het onderhoud verwachten we 
eenzelfde richting als bij de gemeenten namelijk een daling in 2012 en 2013. De krimp is wel iets 
minder dan bij de gemeenten. Ook verwachten we bij de provincies dat het herstel van de 
onderhoudsuitgaven eerder inzet dan bij de gemeenten. Dit wordt vooral bepaald door de 
minder ongunstige financiële vooruitzichten van de provincies in vergelijking met de gemeenten.

Figuur 3.6 Wegenbouwproductie in opdracht van provincies, nieuwbouw en herstel en 
 onderhoud, 2010-2017 (mutatie in %)

Bron: EIB
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3.7 Samenvatting

De wegenbouwproductie tot en met 2017
Samenvattend voor de ontwikkelingen bij de belangrijkste opdrachtgevers concluderen we dat 
na de sterke daling van de wegenbouwproductie in 2010 de opleving in 2011 maar beperkt 
herstel heeft opgeleverd. We verwachten dat 2012 een ongunstig jaar zal worden voor de 
wegenbouw waarin de totale productie met circa 5% zal krimpen (figuur 3.7). De totale wegen-
bouwproductie bedraagt in 2012 ongeveer € 3,9 miljard16. Daarvan heeft € 2,1 miljard betrekking 
op nieuwbouw en herstel, onderhoud is goed voor € 1,8 miljard. Bij nieuwbouw en herstel 
bedraagt de daling in 2012 naar schatting 7%, dit treedt op bij alle opdrachtgevers. Voor het 
wegonderhoud voorzien we in 2012 een achteruitgang van het productieniveau met 3%. In 2013 
zal de nieuwbouwproductie stabiliseren, het onderhoud zal licht groeien. Het groeiende onder-
houdsniveau betreft uitsluitend het Rijk, bij gemeenten en provincies voorzien we een lichte 
daling van het onderhoudsniveau.

Op de middellange termijn voorzien we voor de totale wegenbouw gemiddeld 1½% groei per 
jaar. Dit betreft vooral het segment nieuwbouw en herstel, waar onder invloed van aantrekken-
de b&u-activiteiten en toenemende investeringen van het Rijk de productie met 2½% per jaar 
kan groeien tussen 2014 en 2017. Bij het onderhoud voorzien we op middellange termijn slechts 
een gematigd herstel. Bij gemeenten en provincies ligt de groei tussen 1 en 1½% gemiddeld per 
jaar, bij het Rijk zal na de extra onderhoudsinspanning in de komende paar jaar de activiteit op 
middellange termijn enigszins afnemen. De totale omvang van de wegenbouwproductie ligt in 
2017 op circa € 4,2 miljard. Dat is nog net iets onder het niveau van 2009, het topjaar voor het 
invallen van de crisis. Bij de gemeenten ligt de wegenbouwproductie in 2017 tussen 5 en 10% 
lager dan in 2009. Figuur 3.8 geeft het beeld voor de komende jaren weer voor de verschillende 
opdrachtgevers.

16 Dit productieniveau is inclusief overige opdrachtgevers die hier niet zijn besproken, zoals waterschappen en 
 private opdrachtgevers. Deze overige opdrachtgevers vertegenwoordigen naar schatting 10% van de totale  
 wegenbouwproductie.

Figuur 3.7 Totale wegenbouwproductie, nieuwbouw en herstel en onderhoud, 2009-2017 
 (miljoen euro)

Bron: EIB
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Vergelijking wegenbouw en totale gww-sector
De ontwikkelingen in de wegenbouw wijken op een aantal punten af van die in de totale 
gww-sector (figuur 3.9). In 2010 is de situatie in de wegenbouw minder ongunstig geweest dan 
in de totale gww. Dit kwam vooral door de werking van de stimuleringsmaatregelen en grote 
nieuwbouwprojecten aan rijkswegen. Deze hebben ook minder geleden onder de slechte 
weersomstandigheden dan andere gww-activiteiten. Het herstel in 2011 is zowel in de wegen-
bouw als in de totale gww beperkt geweest. Voor 2012 verwachten we in de wegenbouw een 
sterkere krimp dan in de totale gww. De totale gww-productie neemt met bijna 4% af, in de 
wegenbouw zal dit meer dan 5% zijn. Zowel het aflopen van de stimuleringsmaatregelen van 
het Rijk als de sterke daling van de b&u slaat in de wegenbouw meer dan gemiddeld neer. 
Daarbij is ook de wegenbouw sterk afhankelijk van de lagere overheden waar we voor 2012 een 
sterke daling van het activiteitenniveau voorzien.

Op de middellange termijn wijkt het beeld in de wegenbouw niet sterk af van de totale gww. Bij 
beide voorzien we gemiddeld tussen 1½ en 2% groei per jaar tussen 2014 en 2017. Als we kijken 
naar de aard van de werkzaamheden, dan ligt de situatie wel anders. Bij nieuwbouw en herstel 
zijn de vooruitzichten voor de wegenbouw gunstiger, bij onderhoud juist minder gunstig dan in 
de totale gww. Dit komt vooral door het relatief achterblijven van het gemeentelijk en provinci-
aal wegenonderhoud en ook door het teruglopende onderhoud aan het rijkswegennet.

Figuur 3.8 Totale wegenbouwproductie naar opdrachtgevers, 2009-2017 (miljoen euro)

Bron: EIB
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Figuur 3.9 Vergelijking wegenbouw en totale gww, 2010-2017 (mutatie in %)
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4 Rolverdeling in het bouwproces

De belangrijkste opdrachtgevers voor wegenbouw verwachten in de komende jaren een toename van de 
toepassing van geïntegreerde contractvormen, zij het in sterk verschillend tempo. Bedrijven spelen hier de 
komende jaren op in en willen actiever worden op ontwerp, communicatie en onderhoud. Ook willen zij 
zelf meer initiatieven nemen. Problemen hierbij zijn volgens bedrijven dat de uitvoeringswijze vaak toch 
al vast staat en dat sprake is van hoge ontwikkelkosten. Voorstellen voor alternatieven worden door 
opdrachtgevers niet altijd op prijs gesteld. Het aanbestedingsbeleid leidt de komende jaren tot grotere 
projecten en hogere referentie-eisen. Hierdoor zullen bedrijven meer moeten gaan samenwerken en over 
grenzen heen moeten kijken. Vooral de middenbedrijven bekijken daarbij diverse opties, waaronder 
samenwerking met buitenlandse partners en binnen het mkb. De specialisten opteren meer voor samen-
werking binnen het eigen concern en binnen de keten. De wegenbouwbedrijven geven aan dat op het 
punt van ketensamenwerking en samenwerking met de opdrachtgever veel te verbeteren is. Ook externe 
aspecten als aandacht voor duurzaamheid en oog voor de belangen van de omgeving zijn sterk voor 
verbetering vatbaar.

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we in op de rolverdeling in het bouwproces in de wegenbouw en de 
ontwikkelingen daarin in de komende jaren. We beschouwen hierbij afzonderlijk de algemene 
wegenbouwbedrijven en de specialistische wegenbouwbedrijven. Het aanbestedings- en con-
tracteringsbeleid van de belangrijkste opdrachtgevers komt aan de orde in paragraaf 4.2. Vervol-
gens gaan we in paragraaf 4.3 in op de mate waarin bedrijven in de afgelopen jaren actief zijn 
geworden op andere procesfuncties in de wegenbouw en op de ambities die de bedrijven in de 
komende tijd op dit punt hebben. In paragraaf 4.4 worden ontwikkelingen in de contractvormen 
in de wegenbouw besproken en gaan we in op innovatie in de wegenbouw. Aanhakend op de 
ontwikkelingen in het marktvolume die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, gaan we in 
paragraaf 4.5 in op de veranderingen in de concurrentiepositie van de verschillende bedrijven in 
de wegenbouw. Ook beschrijven we hier enkele strategieën van de bedrijven, onder meer met 
betrekking tot innovatie, marktverbreding en mogelijkheden voor samenwerking binnen de 
wegenbouw. Paragraaf 4.6 beschrijft de sterke punten en de verbeterpunten voor de sector. Bij 
elk van de thema’s in de paragrafen 4.3 tot en met 4.6 gaan we afzonderlijk in op de algemene 
wegenbouw en de specialistische wegenbouw. Daarbij maken we ook onderscheid naar grootte-
klasse17.

De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op de enquête onder wegenbouwbedrijven, inter-
views met bedrijven en opdrachtgevers en de uitkomsten van twee rondetafelbijeenkomsten 
met gemeenten en provincies. In een aantal kaders zijn in dit hoofdstuk ter illustratie enkele 
opvallende uitspraken uit de interviews opgenomen.

4.2 Aanbestedings- en contracteringsbeleid opdrachtgevers

De rolverdeling in het bouwproces en in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer wordt in 
belangrijke mate bepaald door het aanbestedings- en contracteringsbeleid van de opdrachtge-
vers. De groepen opdrachtgevers hebben in dit opzicht een sterk uiteenlopende ontwikkeling.

Gemeenten
Bij veel gemeenten wordt nog veel werk ‘traditioneel’ op de markt gebracht door aanbesteding 
van een grotendeels uitgewerkt RAW-bestek. Gunning vindt daarbij veelal plaats op laagste prijs. 
De gemeenten maken het ontwerp zelf of besteden dit uit aan een ingenieursbureau. Aanbeste-
ding van ontwerpwerkzaamheden gebeurt vaak tegen de laagste prijs. In de afgelopen jaren 

17 Het grootbedrijf omvat bedrijven met meer dan € 150 miljoen omzet. Tot het middenbedrijf worden bedrijven  
 gerekend met een omzet tussen € 15 miljoen en € 150 miljoen. Bedrijven met minder dan € 15 miljoen omzet  
 behoren tot het kleinbedrijf.
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hebben de meeste gemeenten inmiddels wel ervaring opgedaan met meer innovatieve contract-
vormen als design & construct en prestatiebestekken. Hierbij speelde veelal een rol dat men 
ervaring wilde opdoen met deze nieuwe contractvormen. De toepassing van innovatieve con-
tractvormen is bij de gemeenten minder ver gevorderd dan bij Rijkswaterstaat en de provincies. 
De grote gemeenten doen wel relatief veel met bijvoorbeeld design & construct, maar bij de 
middelgrote en kleine gemeenten is dit een stuk minder.

Anders dan bij projecten van provincies en vooral Rijkswaterstaat zien de gemeenten bij hun 
infrastructurele werken minder mogelijkheden voor een vergaande mate van uitbesteding. Voor 
gemeentelijke rondwegen en de ontwikkeling van grote bouwlocaties is een vergaande mate 
van uitbesteding wel mogelijk en dit gebeurt ook in de praktijk. Voor werk binnen bestaand 
bebouwd gebied geldt echter dat de belangen van omwonenden de gemeenten voorzichtig 
maken met uitbesteding van taken aan derden. De gemeente is direct aanspreekpunt bij 
bijvoorbeeld calamiteiten en klachten van de bevolking. Ook is bij gemeentelijk werk het 
uitbesteden van ontwerptaken aan de markt lastiger dan bij Rijkswaterstaat en provincies 
omdat ambtelijke en politieke afspraken met/toezeggingen aan belanghebbenden de speelruim-
te voor de markt klein maken. Gemeenten zijn terughoudend met het integreren van onder-
houd en beheer in de contracten met afzonderlijke aannemers omdat dit tot versnippering leidt. 
Uitvoeringgerelateerde zaken, inclusief fasering en verkeersmanagement, worden wel aan de 
aannemer overgelaten. Vanwege de risico’s en beperkte toegevoegde waarde zien sommige 
gemeenten ook terughoudendheid bij de markt om bijvoorbeeld het regelen van vergunningen 
op te pakken.

Gemeenten verwachten in de komende jaren wel vaker innovatieve contractvormen te gaan 
toepassen. Uit EIB-onderzoek blijkt dat bij wegenbouw, riolering en grondwerk 30 tot 50% van de 
gemeenten verwacht dat het d&c-aandeel op de middellange termijn zal gaan toenemen (figuur 
4.1). In de loop van de afgelopen jaren hebben de gemeenten hun visie op innovatieve contract-
vormen nader vormgegeven. In 2006 gaf minder dan de helft van de gemeenten aan vaker 
innovatieve contractvormen te gaan toepassen, in 2009 was dit gestegen tot 80% (figuur 4.2). De 
trend in de afgelopen jaren is daarmee dat een steeds groter gedeelte van de gemeenten meer 
van nieuwe contractvormen verwacht. Bij de grote gemeenten is het aandeel dat (iets of veel) 

Figuur 4.1 Ontwikkeling aandeel design & construct tussen 2010 en 2014 per soort werk 
 (% van de gemeenten)

Bron: EIB
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vaker nieuwe contractvormen zal toepassen veel groter dan bij de kleine gemeenten. Opmerke-
lijk is verder dat het aantal gemeenten dat nog niet weet welke ontwikkeling men op dit punt 
gaat doormaken in de loop van de tijd is afgenomen. Voor kleine gemeenten geldt dit in iets 
mindere mate.

Ook op gemeentelijk niveau gaan gunningscriteria als beperking van de hinder van de uitvoe-
ring en zorg voor doorstroming van het verkeer een belangrijker rol spelen, zij het nog veel 
minder dan bij provincies en Rijkswaterstaat18. Bij gemeenten speelt daarnaast een belangrijke 
rol dat de overlast voor omwonenden beperkt wordt en meer in het algemeen rekening wordt 
gehouden met hun belangen. 

De reeds ingezette bezuinigingen bij de gemeenten zullen ook de ambtelijke organisatie tref-
fen19. Er zal worden ingezet op betere interne samenwerking en afstemming van de activiteiten 
van verschillende diensten en afdelingen. Bij de gemeenten zien we dat de aandacht onder 
meer is gericht op het verminderen van het aantal aanbestedingsmomenten. Gemeenten zullen 
vaker aan gezamenlijke inkoop gaan doen en ook meerjarencontracten op de markt gaan 
zetten. De verwachting is dat de projecten in de komende jaren groter zullen worden en een 
multidisciplinair karakter zullen krijgen.

18 Bedrijven signaleren bij grote evenementen dat gemeenten of organisatoren vaker een beroep op de markt doen 
 voor verkeersbegeleiding.    
19 Bronnen: inventarisatie gemeentelijke begrotingen 2012 en rondetafelbijeenkomst gemeenten.

Figuur 4.2 Verwachtingen toekomstig gebruik van nieuwe contractvormen door 
 gemeenten (% van de gemeenten)

Bron: EIB
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Rijkswaterstaat
Bij de wegenbouwprojecten van Rijkswaterstaat is het aanbestedings- en contracteringsbeleid 
in de afgelopen jaren sterk veranderd. Rijkswaterstaat besteedt steeds meer uit aan de markt en 
men verwacht daarbij een meer zakelijke, dienstverlenende instelling van de bedrijven. De 
opdracht aan de markt is daarbij geëvolueerd van product via prestatie naar dienst. Voor de 
contractering maakt Rijkswaterstaat onderscheid tussen verschillende typen projecten die op 
verschillende wijzen op de markt worden gebracht:
1. Grote projecten via DBFM
2. Onderhoudsprojecten via prestatiecontracten
3. Middelgrote projecten via design & construct

Ad 1.
De grote projecten van dit decennium komen voor aanbesteding via DBFM in aanmerking. Dit 
betekent een vergaande integratie van de verschillende bouwdisciplines rond wegenbouwpro-
jecten. Hiervoor zullen consortia moeten worden gevormd met financiële instellingen. De 
betrokken banken en de beschikbaarheidsvergoeding van de opdrachtgever geven bedrijven de 
prikkel om snel met de aanleg klaar te zijn. Er moet wel een fors onderdeel onderhoud in het 
contract aanwezig zijn om tot een interessante business case te kunnen komen. Op deze 
contracten komen vooral de grote bouwconcerns af. Het combineren van de infrastructuur met 
ruimtelijke ontwikkeling is tot nu toe niet door Rijkswaterstaat nagestreefd. Met name gemeen-
ten zullen hier een rol kunnen spelen.

Ad 2.
Bij kleinere onderhoudsprojecten (met variabel en vast onderhoud en vernieuwing) wordt het 
proces van omzetting naar prestatiecontracten voortgezet. De verwachting is dat binnen vijf 
jaar de onderhoudscontracten nog integraler zullen zijn. De veranderingen hebben hier gevol-
gen voor de wijze waarop het onderhoud in de praktijk wordt uitgevoerd. Bedrijven zullen meer 
klantgericht moeten denken (met de weggebruikers als belangrijke klant). Dit betekent over de 
contractgrenzen heen kijken, een proactieve opstelling richting de opdrachtgever en samenwer-
king met andere marktpartijen. Bij dit laatste kan ook worden gedacht aan afstemming met 
andere aannemers die in de buurt ook met hinderveroorzakende werken bezig zijn. Het doel 
van Rijkswaterstaat is om de prestatiecontracten gespreid op de markt te brengen zodat er 
regelmatig kansen komen om te scoren. Rijkswaterstaat ziet bij dit type projecten wel mogelijk-
heden voor het mkb. Samenwerking kan hiervoor nodig zijn. Naast integratie van disciplines 
wordt bij het onderhoud ook de mogelijkheid van ruimtelijke schaalvergroting bekeken.

Ad 3.
Middelgrote projecten in de range van € 10 tot € 100 miljoen worden vooral via d&c op de markt 
gezet. RAW- en e&c-bestekken worden, zeker in de wegenbouw, nauwelijks meer gebruikt. Bij 
d&c-contracten wordt nog wel eens een aantal vergelijkbare werken samengevoegd om zo tot 
een efficiëntere aanpak te komen (bij niet-complexe ontwerpen). Eén ontwerp kan dan meer-
dere malen worden gebruikt (bijvoorbeeld stalen bruggen). Bij de geschiktheidseisen wordt in 
zulke gevallen niet het totaal van de opdracht gehanteerd voor het bepalen van de drempel, 
maar één deel ervan. Daarom verwacht Rijkswaterstaat ook hier ruimte te kunnen bieden aan 
het mkb.

De andere manier van werken op projecten van Rijkswaterstaat vertaalt zich onder meer in het 
toepassen van Systeemgerichte Contractbeheersing waarin vooral risico-georiënteerd wordt 
gewerkt. Bij complexe projecten zijn de betrokken bedrijven inmiddels gewend aan procesbe-
heersing. Bij prestatiecontracten zijn de risico’s redelijk te overzien maar betekent deze oriënta-
tie een omslag voor het uitvoerend personeel. Meer uitbesteding aan de markt impliceert verder 
dat specifieke kennis bij Rijkswaterstaat minder aanwezig is en binnen bepaalde grenzen ook 
minder nodig is. De andere rol van Rijkswaterstaat als wegbeheerder en opdrachtgever leidt tot 
een andere kennisbehoefte. Sommige kennisvragen die de bedrijven hebben zullen zij volgens 
Rijkswaterstaat voortaan zelf moeten beantwoorden.

In het contracteringsproces is er een ontwikkeling naar snellere procedures waardoor doorloop-
tijden worden teruggebracht en waar mogelijk voorbereiding van projecten parallel plaatsvindt 
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aan het ontwerpproces20. Risico’s hiervan zijn uitstel of afstel van projecten waarin al veel tijd 
en geld is gestoken. Bij dit soort projecten zijn de transactiekosten een punt van discussie. Hoge 
transactiekosten kunnen bijvoorbeeld optreden als er bij openbare aanbestedingen veel in-
schrijvers zijn die een aanbieding willen doen, maar eigenlijk een kleine winkans hebben. 
Rijkswaterstaat streeft in de toekomst naar  het sneller trechteren naar kansrijke aanbiedingen. 
Voorzover technische details van de projecten en het proces nog niet bekend zijn, zal in de 
toekomst vaker worden gekeken naar de mate waarin de gegadigden aansluiten bij werkwijze 
en attitude van de eigen projectteams. Dit betekent dat er ‘softe’ selectiecriteria gehanteerd 
worden waarin via assessments gekeken wordt naar de samenwerking (alliantievorming) of het 
vermogen om zich in de ander te verplaatsen (risicomanagement).

Provincies
De provincies nemen een tussenpositie in tussen Rijkswaterstaat en de gemeenten waar het 
gaat om de toepassing van geïntegreerde contractvormen. De wegenbouwprojecten van de 
provincies lenen zich meer dan die van gemeenten voor een grotere mate van uitbesteding. Aan 
de andere kant zijn de provincies nog niet zo ver als Rijkswaterstaat met het verschuiven van 
taken naar de markt, waarbij er ook verschillen tussen de provincies zijn.

Bij een aantal provincies is het beleid wel gericht op meer toepassen van geïntegreerde con-
tractvormen, maar de tendens lijkt dat per project wordt gekeken of meer uitbesteding aan de 
markt echte voordelen biedt. Er zal sneller voor geïntegreerde contracten worden gekozen als er 
voor bedrijven mogelijkheden zijn om het ontwerp vergaand te optimaliseren. Het gebruik van 
EMVI-criteria moet daarnaast het onderscheidend vermogen van de wegenbouwbedrijven 
ondersteunen en investeringen in innovatieve voorstellen aantrekkelijk maken.

UAV-gc wordt door de provincies niet als het ultieme middel gezien. RAW biedt ook nog steeds 
voldoende vrijheid voor de provincies, bijvoorbeeld op het gebied van planning. Evenals bij de 
gemeenten is voor de provincies een belangrijke overweging dat zij bij klachten aanspreekpunt 
blijven voor de omwonenden.

Een lijn die bij meerdere provincies zichtbaar is, is dat bij aanbesteding en contractering de 
netwerkcapaciteit van de infrastructuur een belangrijk aanknopingspunt is. Werkzaamheden 
worden via een trajectbenadering op de markt gebracht, waarbij overigens nog steeds aanbeste-
ding in delen mogelijk is. De consequenties van deze nieuwe netwerkbenadering zijn nog niet 
uitgekristalliseerd. Met name als deze benadering leidt tot grotere en complexere projecten met 
een belangrijk aandeel voor omgevings- en verkeersmanagement kan dit leiden tot minder 
kansen voor het mkb.

De provincies gaan verschillend om met de wijze van aanbesteden in relatie tot de lokale 
ondernemers. Noord-Holland kiest bewust voor een verscheidenheid in grote en kleinere 
projecten. Gelderland doet dit niet, besteedt vooral openbaar aan, maar heeft wel beleid om de 
referentie-eisen laag te houden. Limburg kiest ervoor om vaker onderhands aan te besteden, bij 
voorkeur aan lokale ondernemers. Een effect van de crisis is dat kleine aannemers op grote 
projecten inschrijven en grote aannemers op kleine projecten. Als gevolg van de afgenomen 
hoeveelheid werk rond bouwlocaties zijn veel kleinere bedrijven afhankelijker geworden van 
wegenbouwwerk. Deze functioneren steeds meer als onderaannemer voor de grote bedrijven.

4.3 Procesfuncties: knelpunten en ambities

4.3.1  Algemene wegenbouw

De veranderende rollen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de wegenbouw leiden tot 
een aantal knelpunten volgens de bedrijven. De belangrijkste knelpunten volgens de algemene 
wegenbouwbedrijven zijn een gebrek aan vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
en te weinig ruimte voor de markt (figuur 4.3). Vooral de middenbedrijven signaleren in grote 
mate een gebrek aan vertrouwen, bij de kleine bedrijven is dit relatief veel minder. De kleine 

20 Onder meer in het kader van sneller en beter volgens de Commissie Elverding.
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bedrijven hebben echter wel een enigszins ander opdrachtgeversprofiel. Bij de ruimte voor de 
markt zijn juist de kleine bedrijven minder positief. Een gebrek aan kennis bij de opdrachtgever 
wordt door 40% van de mkb-wegenbouwers als knelpunt genoemd. De verschillen tussen 
opdrachtgevers zijn daarbij groot. Van de middenbedrijven signaleert maar een kwart van de 
bedrijven een gebrek aan kennis. Bij het grootbedrijf is het beeld gedifferentieerd. Ervaringen op 
dit punt kunnen echter sterk samenhangen met concrete projecten.

Bedrijven die relatief meer voor gemeenten werken, constateren in veel sterkere mate een 
gebrek aan kennis bij de opdrachtgever dan de andere bedrijven. Ook geven bedrijven met de 
gemeenten als belangrijke opdrachtgever vaker aan dat de ruimte voor marktpartijen beperkt is. 
Een gebrek aan kennis vertaalt zich volgens de bedrijven soms in een slechte kwaliteit van de 
bestekken. Omdat opdrachtgevers (met name gemeenten) minder goed in staat zijn om alterna-
tieven met elkaar te vergelijken, worden ontwerpwerkzaamheden vooral op laagste prijs aan-
besteed. Bedrijven worden hierdoor in de uitvoeringspraktijk met problemen geconfronteerd.

De uiteenlopende snelheid en reikwijdte van de veranderingen in de contractering tussen 
opdrachtgevers betekenen dat marktpartijen in verschillende mate andere procesfuncties 
hebben kunnen uitvoeren. Sommige bedrijven zijn daar actiever in geweest dan andere partijen, 
afhankelijk van de mogelijkheden die opdrachtgevers al hebben geboden.

In de algemene wegenbouw hebben bedrijven zich de afgelopen jaren vooral meer toegelegd op 
de communicatie rond projecten richting belanghebbenden (figuur 4.4). De overgrote meerder-
heid (circa 70%) van de bedrijven heeft meer op dit punt gedaan. Dit geldt zowel voor grote als 
voor middelgrote en kleine bedrijven. Ook ontwerpactiviteiten zijn voor een substantieel deel 
van de bedrijven (circa de helft) tot de activiteiten gaan behoren. Hier gaat het om de grote 
bedrijven en een deel van de middenbedrijven, die bijna allemaal meer aan ontwerp zijn gaan 
doen. Maar ook één op de drie kleine bedrijven is hier actiever geworden. Opmerkelijk is dat 
initiatieven voor nieuwe projecten door de responderende middenbedrijven niet zijn genomen, 
terwijl een kwart van de kleine bedrijven dit wel heeft gedaan. Wat betreft beheer en financie-
ring is er vooralsnog geen sprake van belangrijke verschuivingen richting de wegenbouwbedrij-
ven. De grote bedrijven houden zich wel meer bezig met vergunningen rond projecten.

Figuur 4.3 Knelpunten relatie opdrachtgever-opdrachtnemer in de algemene en de 
 specialistische wegenbouw (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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Voor de komende jaren liggen de voornaamste ambities van de algemene wegenbouwbedrijven 
bij de procesfuncties onderhoud en ontwerp. Ook communicatie blijft belangrijk. In de komende 
jaren wil bijna 40% van de bedrijven hier meer gaan doen terwijl veel bedrijven in de afgelopen 
jaren hier al mee aan de slag zijn gegaan. In het onderzoek is niet gevraagd of bedrijven som-
mige procesfuncties in mindere mate zijn gaan uitvoeren. Wel kwam naar voren dat eventuele 
knelpunten die de bedrijven hebben ondervonden bij nieuwe procesfuncties op dit punt nauwe-
lijks tot aanpassing van de strategie voor de toekomst zullen leiden.

Beheer en exploitatie behoort tot de focus van de grote bedrijven in de komende jaren. Ook de 
helft van de middenbedrijven richt zich hier op. Het zoeken naar financieringsmogelijkheden is 
nadrukkelijk een opgave die Rijkswaterstaat aan de markt stelt. Ook op decentraal niveau kan 
het zoeken naar slimme financiële oplossingen mogelijk bijdragen aan het vlottrekken van op 
stapel staande projecten. Bij de mkb-bedrijven wil circa 70% zich de komende drie jaar meer op 
onderhoudswerkzaamheden gaan richten. Daarnaast geeft ruim 60% van de bedrijven aan de 
komende jaren meer aan ontwerp te willen doen. Dit geldt in gelijke mate voor kleine en 
middelgrote bedrijven. Ook wat betreft initiatieven voor nieuwe projecten kunnen de opdracht-
gevers in de wegenbouw de komende jaren meer verwachten van de marktpartijen, met name 
het mkb. Bij de middenbedrijven geeft de helft van de bedrijven aan initiatieven voor nieuwe 
projecten te willen ontplooien.

Bedrijven die relatief veel voor gemeenten werken (omzetaandeel groter dan 60%), hebben een 
iets ander ambitieprofiel dan bedrijven die minder voor gemeenten werken (figuur 4.5). Vooral 
op het punt van initiatieven zijn de verschillen opvallend. De helft van de bedrijven die vooral 
voor gemeenten werken, willen in de komende jaren meer initiatieven voor projecten gaan 
nemen. Bij de andere bedrijven is dit slechts 20%. Ook bij ontwerp zijn er verschillen: drie kwart 
van de bedrijven voor gemeenten willen meer ontwerp gaan doen tegen 55% bij de andere 
bedrijven.

Figuur 4.4 Betrokkenheid andere procesfuncties in de algemene wegenbouw (% van de 
 bedrijven)

Bron: EIB
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“Vroeger wilde de opdrachtnemer liever een slecht bestek en zoveel mogelijk bestekswijzi-
gingen. Nu willen we het liefst zo min mogelijk wijzigingen. Het belangrijkste risico voor 
de wegenbouwers is dan ook niet te weten wat de klant wil”.

“Als het moet, kijken de bedrijven nog wel naar mogelijkheden om gaten in het bestek te 
schieten. Maar dit past niet bij een professionaliserende sector met goede ideeën”.

De algemene wegenbouwbedrijven verwachten hun ambities op het gebied van nieuwe proces-
functies het best te kunnen realiseren bij projecten voor Rijkswaterstaat en de provincies (figuur 
4.6). Bij gemeenten en waterschappen is dit veel minder, waarbij de verschillen tussen grote en 
kleine gemeenten in de visie van de bedrijven opvallend gering zijn. Private opdrachtgevers, die 
een geheel ander contracteringsbeleid hebben dan de overheid, geven de marktpartijen veel 
ruimte.

Wat betreft de verschillende bedrijven valt op dat ook de kleine bedrijven, voorzover ze voor 
Rijkswaterstaat werken, optimistisch zijn over het realiseren van de ambities. Bij de gemeenten 
zijn de kleine bedrijven niet optimistischer over hun kansen voor een grotere rol dan de mid-
denbedrijven. Bij de middenbedrijven valt verder op dat zij van alle bedrijven het meest ver-
wachten van het werk voor de waterschappen.

4.3.2  Specialistische wegenbouw

Voor de specialistische wegenbouwers is het gebrek aan kennis bij de opdrachtgever verreweg 
het belangrijkste knelpunt in de relatie met de opdrachtgever (zie nogmaals figuur 4.3). De 
specialisten staan in hun relatie ook verder af van de opdrachtgever en een groot deel van de 
omzet komt via zusterbedrijven of andere hoofdaannemers tot stand. Daarnaast wordt de 
risicoverdeling door relatief veel bedrijven als een knelpunt gezien. Dit kan onder meer samen-
hangen met de positie van het specialistisch werk dat vaak aan het eind van projecten wordt 
uitgevoerd, bijvoorbeeld frees- en markeringswerk.

De specialistische wegenbouwers hebben hun activiteitenpakket in de afgelopen jaren eveneens 
verbreed naar andere procesfuncties, zij het in mindere mate dan de algemene wegenbouwers 

Figuur 4.5 Toekomstige betrokkenheid andere procesfuncties in de algemene wegenbouw 
 naar omzetaandeel gemeenten (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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(figuur 4.7). De belangrijkste uitbreidingen hadden hier eveneens betrekking op ontwerp en 
communicatie (door circa de helft van de bedrijven genoemd). Toch hebben de algemene 
wegenbouwbedrijven op deze zaken veel meer activiteiten naar zich toegetrokken. Ruim 20% 
van de specialisten is ook meer aan onderhoud gaan doen. Opmerkelijk is dat de specialistische 
bedrijven die onderdeel zijn van één van de grote bouwconcerns allemaal ontwerptaken op zich 
hebben genomen. Bij de niet-concernspecialisten is dit veel minder het geval (één op de drie).

In de komende jaren willen meer specialistische bedrijven een ruimer activiteitenpakket gaan 
aanbieden. Ook nu worden ontwerp en communicatie het vaakst door de bedrijven genoemd. 
Opvallend in vergelijking met de situatie in de afgelopen drie jaar is dat veel meer specialisti-
sche bedrijven initiatieven voor projecten willen gaan ontplooien. Ook beheer wordt veel vaker 
genoemd dan in het verleden. Vergunningen en financiering blijven activiteiten waar de gespe-
cialiseerde bedrijven weinig van verwachten. Ook in de toekomst zijn het vooral de concernspe-
cialisten die meer ontwerptaken willen gaan uitvoeren. Communicatie als nieuwe activiteit 
wordt juist meer door de niet-concernbedrijven genoemd.

De gespecialiseerde bedrijven zijn in grote lijnen optimistisch over de mogelijkheden om een 
grotere rol in het bouwproces te spelen (figuur 4.8). Bij alle opdrachtgevers (voor zover men 
daarvoor werkt) ziet een meerderheid van de bedrijven bereidheid om de marktpartijen een 
grotere rol te gunnen. Bij het werken voor zusterbedrijven is de kans op het toevoegen van 
meerwaarde in andere procesfuncties het grootst.

Figuur 4.6 Bereidheid opdrachtgevers tot grotere rol marktpartijen in de algemene 
 wegenbouw (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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Figuur 4.7 Betrokkenheid andere procesfuncties in de specialistische wegenbouw
 (% van de bedrijven)

Bron: EIB

Figuur 4.8 Bereidheid opdrachtgevers tot grotere rol marktpartijen in de specialistische 
 wegenbouw (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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4.4 Contractvormen en innovatie

4.4.1  Algemene wegenbouw

Contractvormen
Hiervoor hebben we gezien dat de toepassing van geïntegreerde contractvormen de laatste jaren 
is toegenomen en dat bij alle belangrijke opdrachtgevers in de wegenbouw verdere toename van 
deze innovatieve contractvormen mag worden verwacht, zij het in verschillend tempo.

De meerderheid van de algemene wegenbouwers verwacht dat in de wegenbouw in de toe-
komst meer geïntegreerde contractvormen (gc) zullen worden toegepast (figuur 4.9). De bedrij-
ven verwachten hierbij meer mogelijkheden voor het inbrengen van eigen ideeën. Op dit punt 
zijn de kleine bedrijven veel minder optimistisch dan het groot- en middenbedrijf. Belangrijke 
randvoorwaarde voor het slagen van deze contractvormen is volgens de bedrijven dat minder 
op prijs wordt gegund dan wel dat kwaliteitsaspecten meer in het algemeen een grotere rol 
zouden moeten spelen in de gunningscriteria. Daarnaast vindt vooral het groot- en middenbe-
drijf dat op het punt van de ontwerpvrijheid nog verbeteringen mogelijk zijn. Slechts één op de 
zes bedrijven is het oneens met de stelling dat het mkb minder kans heeft om zelfstandig 
projecten met geïntegreerde contractvormen uit te voeren hoewel geïntegreerde contractvor-
men volgens de bedrijven ook voor kleine projecten kunnen worden toegepast.

Innovatie en verbetering van processen
Eén van de kernbegrippen bij geïntegreerde contractvormen is innovatie. Het innovatiebegrip 
kan daarbij breed worden opgevat en zowel betrekking hebben op verbeteringen in processen 
en producten als op vormen van samenwerking. Nagenoeg alle bedrijven in de wegenbouw 
blijken hier, op kleine of grotere schaal, mee bezig. De focus wordt wat betreft nieuwe ontwikke-
lingen in de komende jaren door de bedrijven vooral gelegd bij verbetering van de eigen be-
drijfsvoering, zoals het doorvoeren van kostenbesparing en optimalisatie van de organisatie, en 
bij het verbeteren van de samenwerking met de opdrachtgever. De meerderheid van de bedrij-
ven ziet in de huidige marktomstandigheden mogelijkheden om met slimmere, efficiëntere 
oplossingen een betere prijs/kwaliteitsverhouding voor de opdrachtgevers te kunnen realiseren. 

Figuur 4.9 Stellingen over geïntegreerde contractvormen (gc), algemene wegenbouw 
 (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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Het groot- en middenbedrijf ziet hier vrijwel unaniem mogelijkheden, bij het kleinbedrijf is dit 
relatief minder. Oplossingen van bedrijven liggen in drie richtingen21:
• Eerdere betrokkenheid van wegenbouwbedrijven in het proces, met name wat betreft 
 ontwerp en het inbrengen van technische en proceskennis op het gebied van de uitvoering
• Verminderen van de kosten en hinder van onderhoud door optimalisering van doorloop-
 tijden en andere logistieke planning
• Toepassen van nieuwe materialen en meer industriële uitvoering met prefabproducten

Bedrijven zien voor het uitvoeren van deze oplossingen een aantal belemmeringen die in de 
eerste plaats zijn terug te voeren tot een gebrek aan vertrouwen en daarnaast stuiten op de 
aanbestedingspraktijk. Bij het vertrouwen spelen volgens de bedrijven een gebrek aan kennis bij 
de opdrachtgevers en politieke belangen eveneens een rol waardoor vooral op zeker wordt 
gespeeld. De aanbestedingspraktijk omvat daarnaast een aantal conservatieve elementen als 
het niet toestaan van alternatieven, een beperkt gewicht voor kwaliteitscriteria en meer in het 
algemeen de beperkte ruimte in de opdrachtomschrijvingen.

In de praktijk is er een aantal belemmeringen voor innovaties. De belangrijkste volgens de 
algemene wegenbouwbedrijven is dat de uitvoeringswijze bij aanbesteding al min of meer vast 
ligt (figuur 4.10). Met name de middenbedrijven geven aan hierin een grote belemmering te zien. 
Daarnaast zijn de ontwikkelkosten voor innovaties hoog. Bedrijven hebben verder moeite om 
innovatieve ideeën onder de aandacht van opdrachtgevers te krijgen. Ook hier zijn de midden-
bedrijven het meest uitgesproken in de ondervonden beperkingen.

21 In totaal zijn door 26 bedrijven suggesties gedaan.

De mogelijkheden voor het investeren in innovaties lopen uiteen met de grootteklasse van de 
bedrijven. Het grootbedrijf kent vaak afdelingen die zich met product- en/of procesontwikkeling 
bezighouden. Bij de kleinere bedrijven vinden verbeteringen op kleinere schaal plaats en 
worden deze vaak gedurende de uitvoering zelf tot stand gebracht. In het mkb is op een aantal 
punten ook sprake van strategische samenwerking tussen bedrijven. Kosten van R&D worden 

Figuur 4.10 Obstakels voor innovatie in de algemene wegenbouw (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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daarbij gedeeld terwijl de bedrijven niet in elkaars vaarwater zitten omdat men veelal regionaal 
werkt.

“Ons bedrijf heeft de afgelopen jaren tonnen geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, 
met name op het gebied van materialen (weersgevoeligheid, materiaalcombinaties). De 
innovaties die hierdoor ontstaan zorgen ervoor dat wij een marktaandeel van 20 tot 25% 
hebben kunnen bereiken op dit specifieke gebied met goede marges”.

4.4.2  Specialistische wegenbouw

Rol van de specialist
De specialistische wegenbouwers behalen ongeveer de helft van hun omzet uit zelfstandige pro-
jecten. De andere helft maakt deel uit van integrale projecten waarvan naast wegenbouw ook 
bijvoorbeeld civiele betonbouw of spoorbouw deel uitmaken. De specialisten zijn vrijwel 
unaniem in hun verwachting in de toekomst meer omzet uit integrale projecten te behalen. 
Verdeeld zijn de bedrijven als het gaat om de invloed die ze hebben op de uitvoering van 
specialistische werkzaamheden binnen integrale projecten. Slechts een kwart van de bedrijven 
vindt dat ze hierop veel invloed hebben, bijvoorbeeld door betrokkenheid in het begintraject. De 
andere bedrijven vinden deze invloed beperkt of hebben deze helemaal niet.

Het overgrote deel van de specialisten ziet mogelijkheden om met slimmere, efficiëntere 
oplossingen een betere prijs/kwaliteitsverhouding te kunnen bereiken. Deze oplossingen 
worden in de volgende richtingen gezien:
• Verruiming van tijdvensters om de inzet van materieel en personeel te optimaliseren en 
 grotere invloed van de specialist hierop
• Afstemming met andere disicplines rond het uitvoeren van wegwerkzaamheden
• Groter gewicht voor kwaliteit in de EMVI-criteria en in de omgang tussen hoofdaannemer en 
 onderaannemer 
• Andere oplossingen met betrekking tot ontwerp en materiaalkeuze

Figuur 4.11 Obstakels voor innovatie in de specialistische wegenbouw (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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Het belangrijkste obstakel voor innovatie ligt volgens de specialistische wegenbouwers vooral in 
de uitvoeringswijze die vaak al van te voren vastligt (figuur 4.11). Voor 60% van de bedrijven is 
dit een zeer belangrijk obstakel. Daarnaast worden voorstellen van bedrijven vaak niet op prijs 
gesteld. Vooral de zelfstandige specialisten lopen hier tegenaan. Ook geven vooral deze bedrij-
ven aan dat innovaties te risicovol zijn. Volgens de specialistische wegenbouwers is in het 
algemeen sprake van hoge ontwikkelkosten.

4.5 Concurrentiepositie en samenwerking

4.5.1  Algemene wegenbouw

Nieuwe marktsegmenten
De marktomstandigheden en de marktvoorwaarden in de komende jaren kunnen ertoe leiden 
dat de bedrijven zich gaan richten op andere opdrachtgevers en/of marktsegmenten. Een 
minderheid van de bedrijven (40%) geeft aan over voldoende opdrachtgevers en een goed 
netwerk te beschikken. De focus ligt bij het werken voor deze opdrachtgevers dan vooral op 
goed relatiebeheer en het leveren van kwaliteit. Zestig procent van de bedrijven is echter van 
plan ook nieuwe markten te gaan betreden. Daarbij springen twee zaken in het oog. In de eerste 
plaats zijn dit de opdrachtgevers waarop men zich wil richten. Aan de ene kant zijn dit grotere 
opdrachtgevers dan waar men nu voor werkt: Rijkswaterstaat, ProRail, grotere gemeenten en 
grote aannemers. Dit betekent dat bedrijven, vooral binnen het mkb, zich voorbereiden op het 
werken op grotere en complexere projecten. Aan de andere kant willen bedrijven zich meer 
gaan richten op de private sector, met name de industrie. De mogelijkheden tot een grotere 
eigen inbreng zijn hiervoor bepalend. In de tweede plaats valt bij de toekomstige oriëntatie op 
marktsegmenten op dat er grote verschillen zijn tussen de bedrijven. Vrijwel alle middenbedrij-
ven willen hun werkgebied wat betreft opdrachtgevers of marktsegmenten verbreden. Bij het 
kleinbedrijf vertrouwt een kleine meerderheid op het bestaande netwerk.

De bedrijven zijn dan ook zeer verdeeld in hun oordeel over de toekomstige zelfstandigheid in 
het licht van de marktontwikkelingen en marktvoorwaarden. Het aantal bedrijven dat de 
toekomstige positie gunstiger inschat is ongeveer gelijk aan het aantal dat deze ongunstiger 
inschat en het aantal dat een neutrale positie inneemt. Het beeld bij de middenbedrijven is het 
meest dynamisch: men verwacht ofwel een gunstiger positie of een ongunstiger positie.

Samenwerking in de algemene wegenbouw
Huidige samenwerking
De ontwikkelingen in contractvormen en projectgroottes en de gevolgen die dit heeft voor de 
concurrentiepositie van de bedrijven leiden ertoe dat de bedrijven zich heroriënteren op de 
samenwerking met andere partijen. In de huidige situatie komt de samenwerking binnen het 
eigen concern verreweg het meest voor. Figuur 4.12 geeft een beeld van de huidige samenwer-
king in het kleinbedrijf, figuur 4.13 voor het middenbedrijf. Samenwerking met buitenlandse 
partners komt beperkt voor en ook het werken in combinatie met (andere) grote concerns is 
geen gemeengoed. De middenbedrijven zoeken momenteel al vaker de samenwerking op dan 
de kleine bedrijven. Zij richten zich daarbij vooral op het eigen concerns, maar werken daar-
naast ook wel met de grote concerns samen. Samenwerking binnen het mkb komt bij de 
middenbedrijven opmerkelijk weinig voor. Bij de kleine bedrijven overheerst op dit punt ook de 
zelfstandigheid.

Toekomstige samenwerking
In het algemeen verwachten de kleine bedrijven minder dan de middenbedrijven in de komen-
de jaren te gaan samenwerken met andere partijen (figuur 4.14). De grotere samenwerking in 
het kleinbedrijf is daarbij nog het meest gericht op de keten. Bij het middenbedrijf staat samen-
werking binnen de keten eveneens relatief hoog op de agenda, maar willen de bedrijven ook de 
samenwerking binnen het mkb gaan intensiveren (figuur 4.15). Ook buitenlandse partners 
worden opvallend vaak genoemd als partij waarmee in de komende jaren vaker zal worden 
samengewerkt.
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Figuur 4.13 Huidige samenwerking van het middenbedrijf in de algemene wegenbouw 
 (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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Figuur 4.12 Huidige samenwerking van het kleinbedrijf in de algemene  wegenbouw 
 (% van de bedrijven)
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“Het grootbedrijf zal bij de organisatie van de grote projecten met nieuwe samenwerkings-
vormen worden geconfronteerd. De toevoeging van nieuwe functies aan de contracten 
betekent dat de wegenbouwer niet altijd meer ‘de baas’ is. Veel bedrijven moeten daar nog 
aan wennen”.

“Een grote opgave voor het grootbedrijf is om in beeld te blijven bij grote internationale 
spelers op het gebied van financiering, maar ook van grondstoffenlevering. Het gaat daarbij 
vaak om zulke grote conglomeraten dat ze zelfs grote Nederlandse partijen niet zien 
staan”.

Overwegingen voor samenwerking
Bedrijven hebben een groot aantal redenen voor toekomstige samenwerking. Voor alle bedrijven 
gezamenlijk worden de hogere referentie-eisen het meest genoemd (60% van de bedrijven, 
figuur 4.16). Ook risicospreiding en de toenemende projectgrootte zijn belangrijke overwegingen 
voor toekomstige samenwerking. Het zijn vooral de meer defensieve factoren die een rol spelen. 
Offensieve factoren als het betreden van nieuwe markten of een grotere kans voor eigen inno-
vaties worden minder genoemd.

Er zijn echter opmerkelijke verschillen tussen de grootteklassen van de bedrijven. Voor het 
middenbedrijf zijn grotere projecten en hogere referentie-eisen verreweg de belangrijkste 
factoren. Vrijwel alle bedrijven in de middengroep noemen deze. Voor kleine bedrijven is 
risicospreiding de belangrijkste factor. Ook worden synergievoordelen veel meer dan bij de 
andere bedrijven genoemd als drijfveer voor samenwerking.

Figuur 4.14 Toekomstige samenwerking van het kleinbedrijf in de algemene wegenbouw 
 (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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Figuur 4.15 Toekomstige samenwerking van het middenbedrijf in de algemene 
 wegenbouw (% van de bedrijven)

Bron: EIB

Figuur 4.16 Overwegingen voor toekomstige samenwerking in de algemene wegenbouw 
 (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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4.5.2  Specialistische wegenbouw

Door de grotere toepassing van integrale contractvormen kan de positie van de specialistische 
wegenbouwer in de komende tijd gaan veranderen. De specialistische bedrijven zijn niet 
eensgezind over hun toekomstige positie. Bijna een kwart van de bedrijven ziet zijn positie als 
zelfstandig bedrijf de komende jaren verslechteren. Een even groot deel verwacht echter juist 
een gunstiger positie in de komende jaren. In de komende tijd gaat bijna de helft van de specia-
listen zich richten op specifieke opdrachtgevers of marktsegmenten. Daarnaast kijken de 
specialisten ook naar andere vormen van samenwerking.

Samenwerking in de specialistische wegenbouw
Huidige samenwerking
Verreweg de meest voorkomende vorm van samenwerking bij de specialistische wegenbouwers 
in de huidige situatie is de samenwerking binnen het eigen concern (figuur 4.17). Ook wordt 
naar verhouding veel samengewerkt binnen de keten. In beide vormen van samenwerking komt 
de positie van de specialistische aannemer naar voren die bij geïntegreerde projecten vooral als 
projectpartner optreedt. Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van geleiderail bij weguitbreidin-
gen en het treffen van verkeersmaatregelen bij onderhoudswerkzaamheden. In beide gevallen 
wordt doorgaans samengewerkt met de wegenbouwdivisie binnen concerns. Bij de samenwer-
king binnen de keten kan onder meer worden gedacht aan de samenwerking met toeleveran-
ciers of met andere onderaannemers. Samenwerking binnen het mkb ligt bij de specialistische 
wegenbouwers veel minder voor de hand en dit komt dan ook relatief weinig voor. Met buiten-
landse bedrijven wordt nagenoeg niet samengewerkt.

Toekomstige samenwerking
Voor de komende jaren verwachten de specialistische wegenbouwers op het gebied van samen-
werking een intensivering in verschillende richtingen (figuur 4.18). Ook dan is samenwerking 
binnen het eigen concern dan wel in de keten belangrijk. In vergelijking met de huidige situatie 
mag in de komende jaren meer samenwerking met buitenlandse bedrijven worden verwacht. 
Ook de samenwerking binnen het mkb zal belangrijker worden.

Figuur 4.17 Huidige samenwerking in de specialistische wegenbouw (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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Overwegingen voor samenwerking
De belangrijkste reden voor toekomstige samenwerking ligt vooral in de verwachting dat de 
projecten groter worden (figuur 4.19). Twee derde van de specialistische wegenbouwers noemt 
dit als reden. Dit geeft aan dat vooral de toenemende complexiteit en integraliteit van de 
projecten, waarbij (meer) specialistisch werk in het project wordt opgenomen, aanleiding geeft 
tot een verandering van de opstelling van de specialistische wegenbouwer. Hogere referentie-
eisen worden, anders dan bij de algemene wegenbouwers, maar beperkt genoemd. Ruim 40% 
van de bedrijven geeft nog aan dat synergievoordelen of het benutten van kansen voor eigen 
innovaties een rol spelen bij het aangaan van toekomstige samenwerking.

4.6 Sterke punten en verbeterpunten voor de sector

Aan de bedrijven in de wegenbouw is gevraagd aan te geven welke aspecten zij sterke punten 
vinden in de sector en welke voor verbetering vatbaar zijn. Bij de sterke punten en de verbeter-
punten van de sector onderscheiden we vier typen aspecten:
• Uitvoering
• Klantrelatie
• Samenwerking
• Externe aspecten

4.6.1  Algemene wegenbouw

De algemene wegenbouwbedrijven zijn naar verhouding het meest tevreden over de uitvoe-
ringsgerelateerde aspecten (figuur 4.20). De bedrijven zijn naar eigen zeggen vooral goed in 
tijdige oplevering en de vakkundigheid van het personeel is eveneens een sterk punt. Flexibili-
teit tijdens de uitvoering en de klantgerichtheid scoren daarnaast relatief goed. Over de andere 
aspecten zeggen bedrijven in meerderheid dat zij deze voor verbetering vatbaar vinden. Vooral 
de aspecten van samenwerking vallen daarbij op. Drie kwart van de bedrijven of meer vindt 
verbetering nodig op het punt van de ketensamenwerking en samenwerking met de opdracht-
gever. Ook de kwaliteit van de onderaannemers is volgens de algemene wegenbouwbedrijven 
geen sterk punt.

Figuur 4.18 Toekomstige samenwerking in de specialistische wegenbouw (% van de 
 bedrijven)
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“Een belangrijke opgave in het krijgen van een grotere rol is om beter te weten wat de klant 
wil. We zijn toch eigenlijk techneuten en kunnen niet zo goed verkopen. Het is belangrijk 
dat je met vernieuwingen bij de juiste persoon komt, hoger in de ladder.”

Figuur 4.19 Overwegingen voor toekomstige samenwerking in de specialistische 
 wegenbouw (% van de bedrijven)
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Figuur 4.20 Sterke punten en verbeterpunten in de algemene wegenbouw (% van de 
 bedrijven)

Bron: EIB
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4.6.2  Specialistische wegenbouw

Kwaliteitsaspecten met betrekking tot de uitvoering worden ook door de specialistische wegen-
bouwers het vaakst als sterk punt genoemd (figuur 4.21). Met name de algemene kwaliteit van 
de uitvoering, de vakkundigheid van het bouwplaatspersoneel, de flexibiliteit tijdens de uitvoe-
ring en de tijdige oplevering worden hierbij genoemd.

Andere aspecten rond de klantrelatie, de samenwerking en externe aspecten worden veel 
minder vaak als sterk genoemd. Het belangrijkste verbeterpunt voor de sector volgens de 
specialistische wegenbouwers is de samenwerking binnen de keten. Slechts één op de acht 
bedrijven vindt dit een sterk punt terwijl dit voor de toekomst een belangrijke samenwerkings-
vorm is volgens de bedrijven (vergelijk figuur 4.18). Bijna twee derde van de specialistische 
wegenbouwers vindt de samenwerking met de opdrachtgever een verbeterpunt. Daarnaast zijn 
de communicatie met omwonenden en de aandacht voor duurzaamheid sterk voor verbetering 
vatbaar.

De specialistische wegenbouwers zijn in het algemeen meer tevreden over het functioneren van 
de sector dan de algemene wegenbouwers. De specialisten benoemen veel meer aspecten als 
sterk punt dan de algemene wegenbouwers. Vooral over de kwaliteit van de uitvoering en de 
prijs/kwaliteitsverhouding zijn de specialisten veel positiever. Daarentegen zijn de algemene 
wegenbouwers relatief meer tevreden over de communicatie met de omwonenden dan de 
specialisten. Ook tijdige oplevering is voor de specialisten een groter probleem. Dit laatste hangt 
vooral samen met de positie van de specialisten in de planning van de projecten. De hoge 
tijdsdruk op projecten leidt tot een sterk gevoel van gejaagdheid bij de werknemers in de 
sector22.

22 RRBouw (2008). Minder gejaagd, meer veiligheid; op zoek naar procesoptimalisatie bij groot wegonderhoud.  
 Zoetermeer.

Figuur 4.21 Sterke punten en verbeterpunten in de specialistische wegenbouw (% van de 
 bedrijven)

Bron: EIB
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5 Werkgelegenheid in de wegenbouw

De totale werkgelegenheid bij de wegenbouwbedrijven wordt geraamd op 18.000 werknemers waarvan 
14.450 bij de algemene wegenbouwbedrijven en 3.550 bij de specialistische wegenbouwbedrijven. In de 
afgelopen jaren is het aandeel van het uta-personeel bij alle typen bedrijven toegenomen. In 2012 zal de 
werkgelegenheid onder invloed van de productiekrimp in de wegenbouw met ongeveer 4% afnemen, in 
2013 volgt stabilisatie. Op middellange termijn verwachten we lichte groei tot 17.700 werknemers in 
2017. De werkgelegenheid blijft daarmee nog onder het niveau van het topjaar 2009. Het aandeel 
uta-personeel zal daarbij blijven stijgen, onder invloed van extra taken vanuit de opdrachtgever en door 
verdergaande flexibilisering bij de bedrijven. Zowel de algemene als de specialistische wegenbouwers 
voorzien in de komende jaren een daling van het aandeel eigen werknemers op de projecten ten gunste 
van inhuur, zzp’ers en onderaannemers. Mogelijke knelpunten in de personeelsvoorziening doen zich voor 
bij bouwplaatsberoepen als wegenbouwers en grondwerkers. Ook calculatoren vormen een potentieel 
knelpunt. In de afgelopen jaren is bij de bedrijven het aandeel van jongeren sterk afgenomen en dat van 
45-plussers toegenomen. Specifiek beleid voor vergrijzing en langer doorwerken is er nog nauwelijks bij 
de bedrijven. Mogelijke oplossingen voor personeelstekorten zien de bedrijven onder meer in beter contact 
met scholen, verhoging van het opleidingsniveau en flexibele oplossingen. Als belangrijkste belemmerin-
gen voor het werken in de wegenbouw worden genoemd het slechte imago, de beperkte mogelijkheden tot 
deeltijdwerk, onregelmatige werktijden en lange reistijden.

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de samenstelling en ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 
wegenbouw. Daarbij gaan we allereerst in op de huidige samenstelling van en recente ontwik-
kelingen in het werknemersbestand bij de algemene en de specialistische wegenbouwers 
(paragraaf 5.2). In paragraaf 5.3 vertalen we de verwachtingen voor de wegenbouwproductie tot 
en met 2017 naar de werkgelegenheid op de middellange termijn. Paragraaf 5.4 gaat in op 
enkele kwalitatieve ontwikkelingen in de werkgelegenheid en de personeelsvoorziening.

5.2 Samenstelling en ontwikkeling van de werkgelegenheid in de wegenbouw

De werkgelegenheid bij de wegenbouwbedrijven bestaat uit werknemers bij de algemene 
wegenbouwers en bij de specialistische wegenbouwers. Basis voor het werknemersbestand zijn 
gegevens van Cordares waarbij het overgrote deel van de wegenbouwbedrijven van Bouwend 
Nederland is aangesloten.

5.2.1  Algemene wegenbouw

Het aantal werknemers bij de algemene wegenbouwers23 wordt voor 2010 geraamd op 14.450. In 
totaal is bijna 90% van de werknemers ondergebracht in de bouw-cao, maar dit loopt enigszins 
uiteen per grootteklasse (tabel 5.1). In de periode 2007-2010 is dit werknemersbestand per saldo 
licht afgenomen (figuur 5.1). In 2008 was nog sprake van groei van het aantal werknemers in de 
algemene wegenbouw, in 2009 en 2010 nam dit aantal licht af. Bijna de helft van de werknemers 
in de wegenbouw is actief in het grootbedrijf24. In 2010 ging het om ruim 6.900 werknemers. Der-
tig procent van de werknemers in de wegenbouw was in 2010 actief voor het kleinbedrijf en de 
overige werknemers behoorden tot het middenbedrijf.

23 Voorzover lid van Bouwend Nederland.    
24 Tot het grootbedrijf behoren in dit onderzoek bedrijven met een omzet van € 150 miljoen of meer.   
 Het middenbedrijf heeft een omzet tussen € 15 miljoen en € 150 miljoen. Het kleinbedrijf heeft een omzet  
 kleiner dan € 15 miljoen.
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Tabel 5.1 Aandeel bouw-cao in het werknemersbestand in de algemene wegenbouw 
 per grootteklasse (%) 

Bron: EIB

 Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf

Aandeel bouw-cao (%) 82 89 90

De ontwikkelingen tussen 2007 en 2010 tonen sterke verschillen naar grootteklasse van de 
bedrijven (figuur 5.2). Het aantal werknemers bij de kleine wegenbouwers is tussen 2007 en 2010 
toegenomen. Bij de grote bedrijven en de middelgrote wegenbouwbedrijven was het werkne-
mersbestand in 2010 kleiner dan in 2007. Deze ontwikkelingen zijn deels terug te voeren op een 
verdergaande uitbesteding aan (kleinere) onderaannemers. Hierdoor is het aandeel van het 
kleinbedrijf in het totale aantal werknemers in de wegenbouw de laatste jaren licht toegeno-
men, vooral ten koste van het grootbedrijf. Het aandeel van het middenbedrijf bleef in die jaren 
nagenoeg gelijk.

Figuur 5.1 Werknemersbestand in de algemene wegenbouw, 2007-2010

Bron: Cordares. Bewerking EIB
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De verdeling naar bouwplaats/uta
Van het totale aantal werknemers bij de algemene wegenbouwers had in 2010 51% een bouw-
plaatsberoep en 49% een uta-beroep. De verdeling van het aantal werknemers naar bouwplaats 
en uta verschilt sterk per grootteklasse van de bedrijven. In 2010 had bij het grootbedrijf 57% 
van het personeel een uta-beroep, bij de middenbedrijven is het uta-personeel net in de min-
derderheid met 49% aandeel. Bij de kleine bedrijven overheersen de bouwplaatsberoepen in 
2010 nog sterk met bijna twee derde van het aantal werknemers. In de afgelopen jaren is de 
verhouding bouwplaats/uta binnen het totale personeelsbestand bij de wegenbouwbedrijven 
geleidelijk opgeschoven in de richting van het uta-personeel. De ontwikkeling naar een groter 
aandeel van het uta-personeel doet zich tussen 2007 en 2010 in alle grootteklassen voor. De 
verschuiving van bouwplaats- naar uta-personeel is in de afgelopen jaren echter het sterkst 
geweest bij het grootbedrijf (figuur 5.3).

De verdeling naar beroepsgroep
De belangrijkste bouwplaatsberoepen zijn wegenbouwer en machinist met elk ruim 10% 
aandeel in het totale personeelsbestand (figuur 5.4). Onder de uta-beroepen komt de (hoofd)
uitvoerder het vaakst voor met 15% aandeel in het totale personeelsbestand. Bedrijfsleiding/
kader is goed voor 10% van het aantal werknemers in de wegenbouw. Werkvoorbereiders en 
calculatoren vertegenwoordigen gezamenlijk circa 8% van het aantal werknemers bij de alge-
mene wegenbouwbedrijven.

Figuur 5.2 Ontwikkeling werknemersbestand in de algemene wegenbouw
  per grootteklasse, 2007-2010 (2007=100)

Bron: Cordares. Bewerking EIB
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In absolute aantallen is tussen 2007 en 2010 bij alle onderscheiden bouwplaatsberoepen per 
saldo sprake van een afname van het aantal werknemers bij de wegenbouwbedrijven (figuur 
5.5). Vooral de afname bij de straatmakers is opvallend. Daarentegen is bij alle uta-beroepen 
tussen 2007 en 2010 juist sprake van een toename van het aantal werknemers. Hier valt vooral 
de stijging van het aantal werkvoorbereiders op (figuur 5.6).

Figuur 5.3 Aandeel uta-personeel in de algemene wegenbouw per grootteklasse, 
 2007-2010

Bron: Cordares. Bewerking EIB
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Figuur 5.4 Samenstelling werknemersbestand in de algemene wegenbouw naar 
 beroepsgroep, 2010

Bron: Cordares. Bewerking EIB
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Deze veranderingen in de samenstelling van het personeelsbestand weerspiegelen de verschui-
vingen die binnen het bouwproces gaande zijn: meer taken naar de marktpartijen en vanuit de 
marktpartijen (met name de grotere bedrijven) meer werk naar onderaannemers en zzp’ers.

Figuur 5.5 Ontwikkeling bouwplaatsberoepen in de algemene wegenbouw, 2007-2010 
 (2007=100)

Bron: Cordares. Bewerking EIB

Figuur 5.6 Ontwikkeling uta-beroepen in de algemene wegenbouw, 2007-2010 (2007=100)

Bron: Cordares. Bewerking EIB
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Bekijken we deze ontwikkelingen naar grootteklasse, dan doet de absolute afname van bouw-
plaatspersoneel en de toename van uta-personeel zich zowel bij het grootbedrijf als het mid-
denbedrijf voor. Bij het grootbedrijf is wel het aantal (hoofd)uitvoerders de laatste jaren in 
absolute zin afgenomen. Bij het kleinbedrijf is naast toename van het aantal uta-werknemers 
ook het aantal bouwplaatswerknemers per saldo toegenomen. De enige uitzondering wordt hier 
gevormd door de straatmakers. Ook die worden kleiner in aantal bij de kleine bedrijven.

De verdeling naar leeftijdsklasse
Figuur 5.7 geeft een beeld van de samenstelling van het werknemersbestand naar leeftijdsklas-
se in 2010. De leeftijdsklassen met het grootste aandeel in het werknemersbestand zijn de groep 
35-44-jarigen en 45-54-jarigen (beide circa 27%). In 2010 was ruim één op de zes werknemers 55 
jaar of ouder. Minder dan 10% van de werknemers in de wegenbouw was jonger dan 25 jaar.

Tussen 2007 en 2010 is het aantal 45-plussers in absolute zin toegenomen (figuur 5.8). Werkne-
mers van 45 jaar of jonger zijn kleiner in aantal geworden. Vooral het aantal jonge werknemers 
(25 jaar of jonger) is de afgelopen jaren sterk gedaald. Deze daling doet zich voor bij de midden-
bedrijven en in nog sterkere mate bij het grootbedrijf. De grote bedrijven hadden in 2010 een 
kwart minder jongeren in dienst dan in 2007. Bij de kleine bedrijven is het aantal jongeren 
tussen 2007 en 2010 daarentegen op hetzelfde peil gebleven.

De afname van de groep tussen 25 en 45 jaar kan erop duiden dat een aantal werknemers als 
zzp’er aan de slag is gegaan. De gemiddelde leeftijd van de startende zzp’er is 36 jaar25. De 
afname van het aantal jongere werknemers heeft te maken met verminderde instroom.

5.2.2  Specialistische wegenbouw

Het aantal werknemers bij de specialistische wegenbouwers wordt voor 2010 geraamd op ruim 
3.500. Naar schatting 75% van de werknemers is ondergebracht bij de bouw-cao. In de periode 
2007-2010 is het werknemersbestand bij de specialisten per saldo ongeveer stabiel gebleven 
(figuur 5.9). Bij de algemene wegenbouwers was in die periode sprake van een lichte daling van 
de werkgelegenheid. Figuur 5.10 geeft de samenstelling naar beroepsgroep.

25 EIB (2010). Zzp’ers in de bouw; marktpositie en vooruitzichten. Amsterdam.

Figuur 5.7 Samenstelling werknemersbestand in de algemene wegenbouw naar 
 leeftijdsklasse, 2010

Bron: Cordares. Bewerking EIB
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Figuur 5.8 Ontwikkeling werknemersbestand in de algemene wegenbouw per 
 leeftijdsklasse, 2007-2010 (2007=100)

Bron: Cordares. Bewerking EIB

Figuur 5.9 Samenstelling werknemersbestand in de specialistische wegenbouw naar 
 bouwplaatspersoneel en uta-personeel, 2007-2010

Bron: Cordares. Bewerking EIB
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Vanaf 2007 is bij het bouwplaatspersoneel sprake van een gestage afname van de aantallen 
werknemers voor alle onderscheiden beroepsgroepen, uitgezonderd de wegenbouwers (figuur 
5.11). Vooral grondwerkers en straatmakers zijn minder in dienst bij de specialistische wegen-
bouwers. Ook het aantal machinisten ligt in 2010 lager (bijna 10%) dan in 2007. Bij het uta-perso-
neel is het beeld meer gedifferentieerd (figuur 5.12). Evenals bij de algemene wegenbouwers zien 

Tussen 2007 en 2010 nam met name het bouwplaatspersoneel in aantal af, per saldo met ruim 
100 werknemers. Dat is een daling met 6%. Het uta-personeel bij de specialistische wegenbou-
wers lag in 2010 bijna 150 manjaren (9%) hoger dan in 2007. De verhouding tussen bouwplaats-
personeel en uta-personeel is in de afgelopen jaren dan ook relatief sterk gewijzigd, evenals bij 
de algemene wegenbouw. In 2007 was de verdeling nog ongeveer 56:44. In 2010 lag deze op 52:48. 
Dat het uta-aandeel bij de specialistische wegenbouwers zo hoog is, heeft vooral te maken met 
de grote bedrijven in het ledenbestand. Deze bedrijven hebben een enigszins andere positie in 
het wegenbouwproces en voeren bij projecten veel meer taken uit op het gebied van ontwerp en 
communicatie. Bovendien zijn sommige van deze bedrijven ook actief buiten de specialistische 
wegenbouw. Binnen de groep van de specialisten bestaan er daarom grote verschillen in het 
uta-aandeel (tabel 5.2).

Tabel 5.2 Verdeling bouwplaatspersoneel en uta-personeel in de specialistische 
 wegenbouw naar type bedrijf (%)

Bron: EIB

 Grote Andere Totaal
 concerns specialisten

Bouwplaatspersoneel 41 68 52
Uta-personeel 59 32 48

Totaal 100 100 100

Figuur 5.10 Samenstelling werknemersbestand in de specialistische wegenbouw naar 
 beroepsgroep, 2010

Bron: Cordares. Bewerking EIB
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we een toename van het aantal werkvoorbereiders. Ook bedrijfsleiding/kader heeft aan belang 
gewonnen. Opmerkelijk is echter de achterblijvende ontwikkeling van het aantal (hoofd)
uitvoerders tussen 2007 en 2010.

Figuur 5.11 Ontwikkeling bouwplaatsberoepen in de specialistische wegenbouw, 
 2007-2010 (2007=100)

Bron: Cordares. Bewerking EIB
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Figuur 5.12 Ontwikkeling uta-beroepen in de specialistische wegenbouw, 2007-2010 
 (2007=100)
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Binnen het werknemersbestand van de specialistische wegenbouwers is in 2010 het aandeel 
van de 35-44-jarigen het grootst (figuur 5.13). De 45-plussers zijn iets minder vertegenwoordigd 
dan bij de algemene wegenbouwers. Maar ook het aandeel van de jongeren (5%) is veel minder 
dan bij de algemene wegenbouwers (8%). Tussen 2007 en 2010 is het aantal werknemers in de 
leeftijdsklassen onder 45 jaar per saldo afgenomen. Vooral bij de werknemers jonger dan 25 jaar 
is de daling in 2009 en 2010 echter sterk (figuur 5.14).

Figuur 5.13 Samenstelling werknemersbestand in de specialistische wegenbouw naar 
 leeftijdsklasse, 2010

Bron: Cordares. Bewerking EIB
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Figuur 5.14 Ontwikkeling werknemersbestand in de specialistische wegenbouw per 
 leeftijdsklasse, 2007-2010 (2007=100)

Bron: Cordares. Bewerking EIB
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5.3 Werkgelegenheid in de wegenbouw tot 2017

5.3.1  Algemene wegenbouw

Omvang van de werkgelegenheid
Hiervoor is gebleken dat de werkgelegenheid bij de algemene wegenbouwbedrijven in 2009 en 
2010 is afgenomen tot 14.450 manjaren. Voor 2011 ramen we een lichte stijging van de werkgele-
genheid, ingegeven door de korte conjuncturele opleving in het begin van het jaar. In 2012 zal de 
werkgelegenheid naar verwachting afnemen naar 13.975 manjaren (figuur 5.15). Dit jaar wordt 
een zwaar jaar voor de wegenbouw waarin de productie met circa 5% zal afnemen. In 2010 
hebben de wegenbouwbedrijven hun personeelsbestand relatief op peil gehouden tegen de 
achtergrond van de sterke daling van de productie. Deze daling hield toen dan ook, naast de 
ongunstige bouwconjunctuur, verband met de strenge winter. Een deel van de productiedaling 
heeft zich toen vertaald in een daling van de productiviteit. Voor 2012 verwachten we dat de 
productiekrimp in de wegenbouw voor het grootste deel tot uiting komt in de werkgelegenheid, 
de productiviteit loopt daarbij nog iets terug. De werkgelegenheid zal daarbij dalen tot circa 
13.975 manjaren. In 2013 zal de marginaal toenemende productie gepaard gaan met een lichte 
stijging van de productiviteit waardoor de werkgelegenheid op hetzelfde peil zal blijven. Op de 
middellange termijn voorzien we een toename van de productiviteit met gemiddeld ongeveer 
1% per jaar. De wegenbouwproductie komt hier op de middellange termijn iets bovenuit met 
gemiddeld ruim 1½% per jaar in de periode 2014-2017. Daardoor ligt de werkgelegenheid in 2017 
op ongeveer 14.250 manjaren. Dit is hoger dan in de jaren 2012 en 2013, maar lager dan in de 
jaren voor de crisis.

Trends in de samenstelling van de werkgelegenheid
In de afgelopen jaren was sprake van een stijging van het aandeel uta-personeel ten koste van 
het bouwplaatspersoneel. Deze stijging kwam door twee ontwikkelingen:
• Toename van het uta-personeel
• Afname van het bouwplaatspersoneel

De toename van het uta-personeel hield verband met het belangrijker worden van nieuwe 
contractvormen waarmee meer taken door de opdrachtgever aan de marktpartijen worden 

Figuur 5.15 Ontwikkeling werkgelegenheid in de algemene wegenbouw, 2007-2017

Bron: EIB
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overgedragen. Deze ontwikkeling zal in de komende jaren verder doorzetten, al is daarbij het 
tempo bij de verschillende opdrachtgevers sterk verschillend. De afname van het bouwplaats-
personeel komt door een verdere uitbesteding van taken door de hoofdaannemers aan onder-
aannemers en een toenemende inzet van flexibele arbeidskrachten meer in het algemeen. Ook 
deze ontwikkeling zal in de komende jaren doorzetten. Ongeveer één op drie bedrijven in de 
algemene wegenbouw ziet de personeelsvoorziening in de komende jaren veranderen. Het gaat 
daarbij vooral om verdere flexibilisering van het personeelsbestand.

Voor de samenstelling van het werknemersbestand in de algemene wegenbouw impliceert dit 
een verdere toename van het aantal uta-werknemers op de middellange termijn (figuur 5.16). In 
2012 zal sprake zijn van een tijdelijk lager niveau van dit aantal. Het aantal bouwplaatsmede-
werkers bij de wegenbouwbedrijven zal, ondanks de lichte groei van de markt op middellange 
termijn, in 2017 naar verwachting iets lager liggen dan de huidige niveaus. De totale behoefte 
aan bouwplaatsmedewerkers blijft op middellange termijn wel enigszins toenemen, maar deze 
wordt in mindere mate ingevuld door de algemene wegenbouwbedrijven zelf.

In de huidige situatie wordt in de algemene wegenbouw het werk aan projecten voor ruim 55% 
met eigen personeel uitgevoerd (figuur 5.17). Onderaannemers hebben een aandeel van bijna 
een kwart. Flexibel personeel in de vorm van inleen van werknemers en de inzet van zzp’ers 
zijn elk goed voor ongeveer 10% van het personeel op wegenbouwprojecten. Het aandeel eigen 
werknemers loopt maar weinig uiteen per grootteklasse. Het grootbedrijf doet relatief veel meer 
een beroep op onderaannemers, het midden- en kleinbedrijf werkt relatief meer met zzp’ers of 
leent werknemers in bij andere bedrijven.

Over vijf jaar zal de verdeling naar deze verschillende typen personeel sterk gewijzigd zijn 
volgens de bedrijven. Het percentage eigen werknemers op wegenbouwprojecten zal afnemen 
tot minder dan 45%, vooral ten gunste van onderaannemers. Vooral bij het grootbedrijf zal deze 
ontwikkeling sterk doorzetten, maar ook bij het mkb neemt de uitbesteding aan onderaanne-
mers verder toe in de komende jaren. Bij de kleine bedrijven neemt het aandeel zzp’ers sterker 
toe dan bij de andere bedrijven. Het groot- en middenbedrijf ziet inleen van werknemers relatief 
aan belang winnen.

Figuur 5.16 Ontwikkeling werkgelegenheid in de algemene wegenbouw naar 
 bouwplaats- en uta-personeel, 2007-2017

Bron: EIB
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5.3.2  Specialistische wegenbouw

Omvang van de werkgelegenheid
De werkgelegenheid bij de specialistische wegenbouwers is voor 2010 geraamd op ruim 3.500 
werknemers en was in de afgelopen jaren tamelijk stabiel. In de periode 2007-2010 was de 
verhouding tussen de werkgelegenheid in de specialistische wegenbouw en die in de algemene 
wegenbouw ongeveer stabiel, namelijk één staat tot vier. Voor de komende jaren gaan we er 
vooralsnog vanuit dat de werkgelegenheidsontwikkeling in de specialistische wegenbouw 
ongeveer gelijke tred zal houden met die in de algemene wegenbouw. Onder invloed van de 
huidige conjuncturele ontwikkelingen ramen we voor 2011 een lichte stijging van de werkgele-
genheid. Het jaar 2012 wordt voor de specialistische wegenbouwers een moeilijk jaar met een 
krimp in de werkgelegenheid tot ongeveer 3.425 manjaren (figuur 5.18). In 2013 zal dit aantal 
stabiliseren. Op de middellange termijn voorzien we een lichte stijging van de totale werkgele-
genheid bij de specialistische wegenbouwers tot bijna 3.500 manjaren in 2017. Evenals in de 
algemene wegenbouw ligt dit aantal hoger dan in de jaren 2012 en 2013, maar lager dan in de 
jaren voor de crisis.

Trends in de samenstelling van de werkgelegenheid
In de afgelopen jaren heeft zich bij de specialistische wegenbouwers een vrij sterke verschui-
ving voltrokken richting het uta-personeel, waarbij dit personeel in 2010 een aandeel in de 
werkgelegenheid van de specialisten had van 48% tegen 44% in 2007. In de ramingen voor de 
toekomstige werkgelegenheid gaan we uit van een doorzettende ontwikkeling op dit punt, zij 
het in een lager tempo dan in de afgelopen jaren (figuur 5.19). Voor het bouwplaatspersoneel 
betekent dit een absolute afname van het aantal manjaren in de komende jaren naar bijna 1.725 
in 2017. Het uta-personeel zal op de middellange termijn in aantal  blijven toenemen, met 
tijdelijk lagere aantallen in 2012 en 2013. Voor 2017 wordt de werkgelegenheid bij het uta-perso-
neel geraamd op bijna 1.775.

Figuur 5.17 Samenstelling werkgelegenheid in de algemene wegenbouw naar type 
 werknemer, huidige situatie en over vijf jaar (%)

Bron: EIB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Eigen werknemers   Inleen werknemers          Zzp'ers Onderaannemers

Huidige situatie Over vijf jaar



88

Figuur 5.18 Ontwikkeling werkgelegenheid in de specialistische wegenbouw, 2007-2017

Bron: EIB

Figuur 5.19 Ontwikkeling werkgelegenheid in de specialistische wegenbouw naar 
 bouwplaats- en uta-personeel, 2007-2017

Bron: EIB
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In de specialistische wegenbouw wordt het werk aan projecten in de huidige situatie voor bijna 
drie kwart met eigen personeel uitgevoerd (figuur 5.20). Dertien procent betreft flexibel perso-
neel in de vorm van inleen van werknemers en de inzet van zzp’ers. Een ongeveer even groot 
deel van de werknemers op specialistische wegenbouwprojecten betreft werknemers van 
onderaannemers. In de toekomst zal het aandeel van het eigen personeel op projecten volgens 
de bedrijven afnemen tot minder dan 70%. Zowel inleen en zzp’ers als onderaannemers zien 
hun aandeel in de komende jaren toenemen tot circa 15%.

5.4 Kwalitatieve ontwikkelingen in de werkgelegenheid

Belemmeringen voor werken in de wegenbouw
De belangrijkste belemmering voor werknemers om in de wegenbouw te gaan werken is, in de 
visie van de algemene wegenbouwbedrijven, het slechte imago van de bedrijfstak (figuur 5.21). 
Daarnaast spelen de beperkte mogelijkheden tot deeltijdwerk en de lange reistijden een rol. 
Onregelmatigheid van het werk en lange reistijden spelen bij de kleine bedrijven veel minder 
een rol dan bij de grotere bedrijven. In het algemeen zien de kleine bedrijven veel minder 
belemmeringen voor werknemers dan de grotere bedrijven. Bij de algemene bedrijven spelen 
daarnaast de beloning en de carrièremogelijkheden veel meer dan bij de specialistische bedrij-
ven.

De specialistische wegenbouw wordt, zoals in hoofstuk 2 naar voren is gekomen, gekenmerkt 
door een grote mate van discontinuïteit van het werk binnen de week. Ook hebben de specialis-
tische wegenbouwers, door de aard van hun werk, veelal een relatief groot werkgebied. Als we 
kijken naar de belangrijkste belemmeringen voor het werken in de specialistische wegenbouw, 
dan valt op dat deze vooral worden bepaald door de kenmerken van de activiteiten. De onregel-
matigheid van het werk wordt door 90% van de specialistische bedrijven genoemd als knelpunt 
voor het werken in de sector. Daarnaast worden de beperkte mogelijkheden tot deeltijdwerk en 
de lange reistijd veel genoemd door de specialistische wegenbouwers.

Figuur 5.20 Samenstelling werkgelegenheid in de specialistische wegenbouw naar type 
 werknemer, huidige situatie en over vijf jaar (%)

Bron: EIB
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Ouderenbeleid
Op de middellange termijn zal de werkgelegenheid in de wegenbouw licht toenemen. Dit 
betekent een beperkte uitbreidingsvraag. Daarnaast moet een deel van het personeel worden 
vervangen dat in de komende jaren door pensionering de sector zal verlaten. Deze vervangings-
vraag is in dit onderzoek niet berekend.

Een belangrijk vraagstuk voor de sector is evenwel hoe de bedrijven zullen omgaan met de 
werknemers in de hogere leeftijdklassen. Hierbij staan twee opgaven centraal:
• Voeren van specifiek beleid voor de motivatie en belasting van 55-plussers
• Rekening houden met vergrijzing en langer doorwerken door veranderingen in de organisatie
 van de activiteiten

De algemene wegenbouwbedrijven zijn in beperkte mate met dit type beleid actief. Ruim 20% 
van de algemene wegenbouwbedrijven geeft aan 55+-beleid te hebben ontwikkeld. Een even 
groot aandeel van de bedrijven geeft aan dat de vergrijzing een rol speelt bij hoe het werk wordt 
georganiseerd. Het overgrote deel van de bedrijven is hier echter nog niet mee bezig.

Ook de specialistische wegenbouwers hebben nauwelijks ouderenbeleid op dit punt. Slechts één 
op de acht bedrijven heeft specifiek beleid voor de motivatie en belasting van 55-plussers. Geen 
enkel bedrijf heeft bevestigend geantwoord op de vraag of in de organisatie van de activiteiten 
rekening wordt gehouden met de vergrijzing en het langer doorwerken.

Knelpunten personeelsvoorziening
De algemene wegenbouw voorziet in de personeelsvoorziening vooral knelpunten bij de be-
roepsgroepen wegenbouwers, grondwerkers en straatmakers (figuur 5.22). Deze worden vooral 
door de kleine bedrijven als problematisch gezien, maar ook bij de grotere bedrijven voorziet 
rond de helft van de bedrijven personeelsproblemen. Bij het uta-personeel zal de voorziening in 
de komende vijf jaar volgens een kleine meerderheid van de bedrijven problematisch worden bij 
calculatoren, werkvoorbereiders, projectleiders en uitvoerders. De grootste knelpunten lijken te 
ontstaan bij de calculatoren die door bedrijven van alle grootteklassen worden aangeduid als 
mogelijk problematische beroepsgroep. De middenbedrijven noemen bovengemiddeld de 
projectleiders en uitvoerders. Door de kleine bedrijven worden de werkvoorbereiders relatief 

Figuur 5.21 Belemmeringen voor het werken in de wegenbouw (% van de bedrijven)

Bron: EIB
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vaak genoemd. Deze bedrijven hebben een grotere behoefte aan dit type personeel om verder op 
te kunnen schuiven in de keten.

Het aantal knelpunten in de personeelsvoorziening bij de specialistische wegenbouwers lijkt op 
het eerste gezicht relatief beperkt (figuur 5.23). Maximaal 40% van de bedrijven voorziet knel-
punten bij de onderscheiden beroepsgroepen. Daarbij zijn de potentiële knelpunten bij het 
uta-personeel iets groter dan bij de bouwplaatsberoepen. Toch verwacht ook bij uta-beroepen 
als projectleiders, uitvoerders en calculatoren een ruime meerderheid van de bedrijven geen 
knelpunten om in de behoefte te voorzien in de komende jaren. Hierbij moet worden bedacht 
dat de specialistische bedrijven soms een sterk verschillende personeelsbehoefte hebben naar 
gelang de specialismen die zij aanbieden. Bijvoorbeeld bij wegmarkeerders kan de voorziening 
bij de bedrijven die wegmarkeerders in dienst hebben wel een knelpunt vormen.

De belangrijkste wijzen waarop de specialistische wegenbouwers aan toekomstig personeel 
willen komen, zijn andere gww-bedrijven en uitzendbureaus. Dit zijn voor meer dan 60% van de 
bedrijven kanalen die men wil gebruiken. Schoolverlaters zijn slechts voor één op de vijf 
specialistische wegenbouwers een bron voor toekomstig personeel.

De respondenten hebben een groot aantal oplossingsrichtingen voor ogen bij de knelpunten in 
de personeelsvoorziening27.Deze kunnen in een aantal categorieën worden ondergebracht:
• Meer aandacht voor werving en betere informatievoorziening op basisscholen en middelbare 
 scholen
• Betere aansluiting tussen theorie en praktijk en in het algemeen verhogen van het 
 opleidingsniveau; meer aandacht voor stagebegeleiding
• Verbetering van het imago van de bedrijfstak: meer trots en betrouwbaarheid, verbetering 

27 In totaal 40 respondenten hebben op deze vraag geantwoord.

Figuur 5.22 Knelpunten personeelsvoorziening in de algemene wegenbouw (% van de 
 bedrijven)

Bron: EIB
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 van het werkklimaat
• Oplossingen via flexibilisering: inzet van personeel via detacheerders, inhuur van zzp’ers, 
 inlenen bij collega’s en werken met onderaannemers
• Zelf opleiden van personeel in het eigen bedrijf

Volgens betrokkenen zijn hiervoor gerichte opleidingsplannen nodig en intensievere contacten 
met scholen. Ook de branchevereniging kan hierin een rol spelen met campagnes en het 
bundelen van krachten binnen de sector.

Figuur 5.23 Knelpunten personeelsvoorziening in de specialistische wegenbouw (% van de 
 bedrijven)

Bron: EIB

0                 20               4 0               6 0               8 0             100

Calculatoren

Werkvoorbereiders

Projectleiders

Uitvoerders

Ander bouwplaatspersoneel

Wegmarkeerders

Machinisten

Grondwerkers

Wegenbouwers

Ja Nee

%



93

Bijlage Deelnemers interviews/rondetafelbijeenkomsten

Wegenbouwbedrijven

De heer R. van Dijk Oldenkamp
De heer M. Dohmen Heijmans Techniek en Mobiliteit
De heer R. van Hulst BAM Wegen
De heer M. de Klerk Traffic Service Nederland
De heer H. Kuipers Ballast Nedam Infra
De heer J.G. Pastoor De Liemers Wegenbouw
De heer A. Ringenier Roelofs Wegenbouw
De heer H. van der Steen Gebr. Van der Steen
De heer E. Thijsen BAM Wegen
De heer H. Veerman Ballast Nedam Infra Specialiteiten
De heer H. van der Wiel Cnossen Infrastructuur
De heer T. de Wit Versluys en Zn.

Opdrachtgevers

De heer S. Arts Provincie Gelderland
De heer W. Holleman Rijkswaterstaat
De heer M. Kniestedt Gemeente Den Haag
De heer E. Roosen Gemeente Haarlem
De heer P. Waarts Provincie Noord-Holland

Schriftelijke informatie van een groot aantal andere gemeenten en provincies
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EIB-publicaties

2007

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2007

Beperking hypotheekrenteaftrek - gevolgen voor de bouwproductie en woningmarkt

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2006

Infrastructuurmonitor - MIT 2007

De restauratieproductie tot 2011

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces

Bouwbedrijven 2007 - ontwikkelingen-vooruitzichten

Sectorprofiel stukadoors-, afbouw- en terrazzo-/vloerenbedrijf 2005-2012

Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid in 2006

De sector civiele betonbouw - marktontwikkelingen, opdrachtgeverschap en werkgelegenheid

Bouwconcerns in beeld 2006/2007

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2007

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2006

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2006

Het arbeidsbestand in de bouw in 2006

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2006 (ARBOUW)

Transparantie in de bouwpraktijk

De bouwbedrijven in 2006

2008

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 2007

Kostendruk van wet- en regelgeving in het gespecialiseerde aannemingsbedrijf

Infrastructuurmonitor - MIRT 2008

Bouw in beeld 2007

Openbaarvervoerinfrastructuur in een geliberaliseerde markt

Algemene kosten in het bouwbedrijf
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Het ziekteverzuim in de bouw in 2007

Kwaliteit van de dienstverlening en het bestuurlijk proces van lagere overheden

De markt voor restauratie en onderhoud van monumenten tot 2013

Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw van woningen - regionale ontwikkelingen en beleid 
na 2009

De Vastgoedlezing 2008 - crisis op de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt? (ASRE)

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2007

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2007

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2007 (ARBOUW)

Bouwconcerns in beeld 2007/2008

2009

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2009

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 2008

Middenkaderopleidingen in de bouw

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2007

Bouw in beeld 2008

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2009-2014

De zelfstandige zonder personeel in de bestratingsbranche

Het ziekteverzuim in de bouw in 2008

Verkenning effecten stimuleringsmaatregelen rond de woningbouw (www.eib.nl)

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2008 (ARBOUW)

Hervorming van de woningmarkt

Reïntegratie van langdurig zieke werknemers in de bouw

Bouwconcerns in beeld 2008-2009 

2010

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2010

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2008

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2008

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2008
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Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2010-2015

Zzp’ers in de bouw

De arbeidsmarkt in de bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbranche

Kantorenleegstand - probleemanalyse en oplossingsrichtingen (www.eib.nl)

Ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2009 (ARBOUW)

Ziekteverzuim in de bouw 2009

Beleidsvarianten beperking hypotheekrenteaftrek en liberalisatie huursector (www.eib.nl)

Nacht- en weekendwerk in het wegonderhoud

Bouw in beeld 2009

De bouwarbeidsmarkt 2010-2015

Bedrijfseconomische kencijfers gespecialiseerde bedrijven 2007-2008

Strategie en crisis

Vrouwen in technische functies

Marktstudie AFNL 2011-2012

Infrastuctuurmonitor - MIRT 2011

Kantorenleegstand - analyse van de marktwerking (www.eib.nl)

2011

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2007-2009

Openbare aanbestedingen in de gww

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2009

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2009

Succesvol binnenstedelijk bouwen

De winst van innoveren (www.eib.nl)

Algemene BouwplaatsKosten (ABK) van B&U-projecten 2010 (RRBOUW)

Productiviteit en strategie (www.eib.nl)

Bouwconcerns in beeld 2009-2010

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2011-2016



98

Restauratie en onderhoud van monumenten - marktverkenning tot 2015

Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers (www.eib.nl)

Actuele situatie in de bouw - overzicht ten behoeve van de nieuwe woonvisie (www.eib.nl)

Dynamiek op de woningmarkt

De civiele betonbouw tot 2016 - ontwikkelingen op de markt en in de rolverdeling in het 
bouwproces (www.eib.nl)

Monumenten en corporaties - monumentenbezit en -beleid van corporaties (www.eib.nl)

Ziekteverzuim in de bouw 2010 (www.eib.nl)

Maatschappelijke woonagenda - van programmeren naar stimuleren 

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2010 (ARBOUW)

Kantorenmonitor - analyse van vraag en aanbod (www.eib.nl)

MKBA Herstructurering Eemsdelta

Bedrijfseconomische kencijfers - b&u- en gww-bedrijven 2010 (www.eib.nl)

Kosten en baten van de bouw bbl-opleiding (www.eib.nl)

Overheid en markt; nieuw evenwicht in aanbesteden (www.eib.nl)

Dienstverlening van medeoverheden - quick scan onder architectenbureaus
(www.eib.nl)

Infrastructuurmonitor - MIRT 2012 (www.eib.nl)

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2008-2010 (www.eib.nl)
 
Kostenmodel omgevingsrecht (www.eib.nl)

Bouwen voor kwaliteit (www.eib.nl)

2012

Evaluatie stimuleringspakket woningbouw (www.eib.nl)

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012

Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Arbeid en scholing in de restauratiesector

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017
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