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De waarde van bouwen raakt aan de meest existentiële 

toekomstvragen voor de sector: hoe werken we in 2030 

samen, hoe ziet de keten er in 2030 uit, welke nieuwe 

toetreders zijn te verwachten en welke stakeholders 

spelen hierbij een prominente rol? De bouw- en infra-

sector kan kwalitatieve, goede oplossingen bieden om 

grote maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming 

en verstedelijking aan te pakken. Innovatie, specialisatie 

en samenwerking zijn van essentieel belang om tot deze 

kwalitatieve oplossingen te komen.

Volop inzetten op innovatie is heel belangrijk, maar blijkt 

in de praktijk ook erg lastig. In goede tijden is er geen tijd 

voor; in slechte tijden geen geld. Aan de andere kant: als 

er efficiënter gewerkt kan worden, komt er geld vrij voor 

innovatie. 

Daarnaast hebben we in de bouw te maken met een grote 

diversiteit aan wet- en regelgeving. Voor meer efficiëntie 

zijn verregaande digitalisering en standaardisering van 

werkwijzen in de keten nodig. Het gebruik van BIM is een 

begin, maar gaat nog niet ver genoeg. In de bestaande  

keten zitten nu heel veel partijen die extra kosten en frictie 

toevoegen, omdat processen niet gestandaardiseerd zijn. 

Voldoende schaal is een belangrijke voorwaarde om te 

kunnen investeren en doorontwikkelen. Daarnaast be-

staat de nuancering dat efficiënte, gestandaardiseerde 

bouw vooral goed toe te passen is bij uitbreiding, zoals 

nieuwe woonwijken. Inbreidingsprojecten vragen toch nog 

om maatwerk. Er zullen altijd partijen zijn die een huizen-

bouwer zoeken, en geen huizenfabriek.

Ondernemers kunnen innovatie in de sector aanjagen.  

Zij zijn goed in staat om out of the box te denken. Boven-

dien kunnen zij als geen ander zien wat er in de wereld 

gebeurt en daar een verdienmodel omheen realiseren. 

Tot slot zijn digitalisering, robotisering en ‘standaardi-

sering met behoud van diversiteit’ zeer belangrijk; zij 

zorgen onder andere voor een aanzienlijke toename in 

productiviteit. 

De maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse bouw- en infrasector staat buiten 

kijf, met in 2019 een productvolume van €76,4 miljard en ruim 321.000 werknemers. Maar Neder-

land staat voor een aantal dringende maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, uitputting 

van grondstoffen, energietransitie, vergrijzing en verstedelijking met de daarbij behorende woon- 

en vervoersopgaven. Hoe kan de bouw- en infrasector, met alle maatschappelijke opgaves die er 

liggen, zijn toegevoegde waarde handhaven? 
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Het is Nieuwjaarsdag 2030 en ik voel me  
melancholisch en opgewekt tegelijk. 
Melancholisch omdat ik zojuist voor de 
laatste maal de sleutel in de voordeur van 
mijn oude huis heb omgedraaid. Het was 
een prima woning, waar we gedurende de 
jaren veel aan hebben verbouwd. Maar het 
is tijd voor iets nieuws. Vanmiddag gaan we 
over naar onze gloednieuwe, compacte en 
energie-positieve huis dat ik verderop in de 
staat heb laten bouwen. Het is uitgevoerd 
volgens mijn eigen wensen, maar werd toch 
binnen zes weken opgeleverd. Het is hele-
maal modulair, dus als we later iets willen 
veranderen kan dat eenvoudig.  
En als we er ooit vanaf willen, wordt het 
volgens contract teruggenomen door de 
bouwer die beloofd heeft alle materialen 
dan te hergebruiken. 

Lees het volledige essay op  
www.nubouwenaanmorgen.nl.

“ In 2030 is de bouw in 
Nederland een voorbeeld  
geworden voor andere 
bedrijfstakken. Een voor - 
beeld van hoe je klantbelang 
en duur zame productie  
kunt combineren.”



Welke gebeurtenissen zijn doorslaggevend in de aanloop 

naar dit toekomstbeeld? 

Enkele bouwbedrijven investeren in grootschalige 
fabrieken die standaardmodules produceren. Om de 
bezettingsgraad van fabrieken hoog te houden, richten 
de module-fabrieken zich direct op export. De voordelen 
van fabrieksmatige productie zijn zo groot dat de markt-
leiders de hele sector gaan domineren.

Een nationaal grondbedrijf beslist over nieuwe bouwlo-
caties, waardoor grondspeculatie nauwelijks voorkomt. 
Deze ondernemingen stellen zoveel bouwgrond beschik-
baar dat de grondprijzen dalen. Daardoor worden bouw-
kosten relatief belangrijker voor de prijs van woningen. 
Subsidies voor de koop of huur van woningen zijn afge-
schaft; de woningmarkt is subsidievrij.

Wat is een eerste inschatting van effecten op de bouw- 

en infrasector?

Vragers hebben hogere budgetten voor het gebouw door 
dalende grondprijzen. De relatief lagere grondprijzen 
leiden tot grotere budgetten voor het gebouw. Omdat 
consumenten relatief veel woonbudget hebben, stellen 
zij hogere eisen aan duurzaamheid en personalisatie. 
Daarnaast komen vragers uit het buitenland naar  

Nederland voor het modulaire bouwen. Aanbieders 
nemen initiatief om een nieuw aanbod te ontwikkelen. 
Bouw- en infrabedrijven richten zich op consumenten in 
binnen- en buitenland met nieuwe, modulaire bouwcon-
cepten. Zij nemen het initiatief om ook buiten de overheid 
om infrastructuur te ontwikkelen. Vooral voor nieuw-
bouw op ‘lege’ locaties is modulair bouwen goedkoper en 
sneller. Hierdoor zijn aanbieders in staat om goedkoper 
te leveren. Bovendien gaat de snelheid van bouwen 
omhoog, hetgeen leidt tot lagere financieringskosten. 
Radicale digitalisering van de keten, bouw en bouwplaats 
verlagen daarnaast de faalkosten en afstemverliezen. 
Marktpartijen specialiseren zich steeds verder in onder-
delen van de totale keten.

Bouwers werken intensief samen met partners en start 
-ups – ook van buiten de sector – om een aantrekkelijk 
aanbod te creëren. De arbeidsbesparing van modulair 
bouwen zorgt voor dalende arbeidskosten en stijgende 
marges. Het toepassen van 3D-technieken zorgt ervoor 
dat ook kleinschalige projecten goed winstgevend zijn. 
Hierdoor kan de bouw hogere winstmarges realiseren. 
Daarnaast wordt de bouw- en infrasector een aantrek-
kelijkere werkgever. De bouwsector creëert banen die 
minder zwaar zijn en die kennis en kunde waarderen.

In 2030 bestaat de bouw primair uit fabrieken die modulaire onderdelen van gebouwen produce-

ren. Technologische innovatie leidt tot een enorme productiviteitsverbetering in de bouw en infra. 

Bovendien is het nieuwe bouwen zeer duurzaam. De bouw en infra is een exportsector geworden; 

de binnenlandse bouw is minder belangrijk. 

De bouw als high tech productmachine
Toekomstbeeld A - Waarde van bouwen

Bouw is deels exportgericht 
vanwege hoge productie

Bouw is een productmachine  (productie van standaard- 
onderdelen en modules in grootschalige fabrieken),  

beperkt aantal marktleiders

Modulaire, duurzame, herbruikbare  
bouw maakt nieuwe vormen van  

huur en eigendom mogelijk

Overheid biedt door lagere grondprijzen en  
afschaffing huur- en koopondersteuning ruimte voor marktdynamiek

Klimaatmitigatie  
(voorkomen van klimaatverandering)  

is uitgangspunt bij bouwen



Welke gebeurtenissen zijn doorslaggevend in de aanloop 
naar dit toekomstbeeld? 
De overheid wil de woningnood oplossen en Nederland 
voorbereiden op een hogere zeespiegel. Zij ziet aanpas-
singen aan het klimaat (klimaatadaptatie) als antwoord 
op deze problematiek. Daarnaast speelt technologie 
een grote rol. De opkomst van elektronisch betalen voor 
weggebruik maakt dit tot de uitgelezen financierings-
bron voor nieuwe wegen. 

Wat is een eerste inschatting van effecten op de bouw- en 
infrasector?
De overheid bepaalt de omvang en aard van de vraag  
in de sector. Waar, wat en hoe er gebouwd gaat worden 
is centraal gestuurd, met lokaal alleen accenten.  
De grootschalige investering van het Rijk en de centrale 
sturing kunnen de stabiliteit van de vraag vergroten.  
De vraag naar mobiliteit en infrastructuur is groot door 
de spreiding van functies en groeisteden over het land.

De radicale omslag in de vraag dwingt aanbieders tot 
innovatie. De wens van de overheid voor veel nieuwe, 
duurzame (hoog)bouw zet bouwers aan tot innovatie. 

Bouwers kunnen nieuwe concepten ontwikkelen, zoals 
grootschalig bouwen op en met het water. Daarnaast 
kunnen zij zich meer specialiseren, waardoor hun inno - 
vatiekracht kan toenemen. Innovatie vindt vooral in 
specialisaties plaats (onderaannemers) en niet op het 
niveau van de hoofdaannemer. 

Bouwen kan goedkoper èn sneller worden. De overheid 
zal de snelheid van bouwen stimuleren door regulering 
en het verminderen van de certificeringsdruk. Bouwers 
kunnen hun bouwproces industrialiseren en hun 
aanbod standaardiseren om aan het hoge bouwtempo 
te voldoen. Daarnaast kunnen zij sneller aan de slag 
omdat het Rijk meer doorzettingsmacht heeft dan lokale 
overheden. Bovendien kunnen bouwers de bouwketen 
reorganiseren om sneller te kunnen werken.

De overheid dwingt een verplaatsing naar – en bouwen in – de hooggelegen delen van Nederland 

af. De overheid beperkt daarnaast het bouwen in het westen van het land vooral tot nieuwe  

waterwerken, zoals dijken. Er wordt grootschalig geïnvesteerd in watermanagement en mobiliteit.  

De overheid dwingt bij eigenaren verduurzaming van bestaande bouw af.

De bouw als maatschappelijke 
probleemoplosser

Toekomstbeeld B - Waarde van bouwen

Klimaatadaptatie (NL voorbereiden op  
hogere zeespiegel, concentratie van  

woningbouw in hoger gelegen Oost en  
Zuid NL, investeringen in mobiliteit)

Hoog bouwtempo  
(oplossen woningnood) dwingt  

industrialisatie af in bouw

Overheid stuurt centraal op water- 
management, ruimtelijke ordening en nieuwbouw 

(grootschalige investering in  
o.a. watermanagement, mobiliteit)

Bouw is procesmachine

Bouw is gericht  
op productie nieuwbouw  

en infrastructuur in Nederland




