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Kwantitatief

•  Marktonderzoek draagconstructies hallen
•  Marktonderzoek draagconstructies verdiepingbouw
•  Marktonderzoek stalen gevels en daken ubouw

Kwalitatief

•  Marktonderzoek koopmotieven draagconstructies
•  Marktonderzoek dalend marktaandeel staal in 

gevels en daken in de nieuwbouw utiliteitsbouw

•  VN Constructeurs – Aansluiting onderwijs / praktijk



Eén van de taken van Bouwen met Staal is het volgen …

… van marktontwikkelingen in de bouw • Nationale Staalprijs
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Jaar

Markaandeel draagconstructies (%)

Marktonderzoeken, -analyses en marketingstrategieën

Verdiepingbouw • meerlaagse utiliteitsbouw • circa 200 proj.



Marktaandelen utiliteitsbouw • stijging sinds de jaren ‘80

Geïntegreerde liggers met kanaalplaatvloeren • samenwerking



Marktaandelen utiliteitsbouw • daling sinds 2008

Bankencrisis • vastgoedcrisis • bouwcrisis • concurrentie



Marktaandelen utiliteitsbouw • projecten in het topsegment

Multifunctioneel • flexibel • adaptief • Timmerhuis • R’dam



Marktaandelen utiliteitsbouw • projecten in het topsegment

Esthetisch • staal & glas • European Patent Office • Rijswijk





Lichtgewicht • aanpasbaarheid • bouwsnelheid • weinig hinder

Renovatie relatief en absoluut belangrijker geworden



Wilo

Offshore • boor- en productieplatforms • windmolens • trafo’s

Internationale markten relatief ongevoelig voor Europese crisis
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Maar meer dan de helft toch nog steeds in gebouwen

Tijdens crisis offshore belangrijker • staalgebruik per jaar

Offshore e.d. 26%

Infrastructuur &
Buiten staalbouw 21%

Woningbouw 7%

Verdiepingbouw 10%

Hallenbouw 36%





Maar meer dan de helft toch nog steeds in gebouwen

Totaal staalgebruik per jaar • 2010 circa 400 kiloton

Offshore e.d. 100

Infrastructuur &
Buiten staalbouw 80

Woningbouw 25

Verdiepingbouw 40

Hallenbouw 140





Lage olieprijs • uitstel en afstel opdrachten offshore 





Maar… er gloorde licht aan het eind van de tunnel



Bruto Binnenlands Product • verwachting CPB en DNB

Groei van 2,1% (2016 en 2017) • Bron: raming dec. 2016



Bouwproductie • bouwvergunningen CBS (juni 2017)

Wbouw (rood) klom in 2013 uit dal • Ubouw sinds 2015



Bouwproductie • bouwvergunningen CBS (juni 2017)

Utiliteitsbouw • hallenbouw stijgt • verdiepingbouw blijft achter





Groeisegmenten ubouw: hallen en loodsen, bedrijfshallen





Taartpunt offshore en infra kleiner • taartpunt gebouwen groter

Totaal staalgebruik (constr.) per jaar • 2017 circa 500 kiloton





Hallenbouw (weer meer) de kurk waar de staalbouw op drijft



Jaar

Marktaandeel draagconstructies (%)

Terrein verloren aan beton • marktinfo nodig terug te vechten

Hallenbouw • bedrijfsgebouwen • incl. agrarisch • circa 100 proj.



Gevels

Terrein terugwinnen kan!
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Kwantitatief

•  Marktonderzoek draagconstructies hallen
•  Marktonderzoek draagconstructies verdiepingbouw
•  Marktonderzoek stalen gevels en daken ubouw

Kwalitatief

•  Marktonderzoek koopmotieven draagconstructies
•  Marktonderzoek dalend marktaandeel staal in 

gevels en daken in de nieuwbouw utiliteitsbouw

•  VN Constructeurs – Aansluiting onderwijs / praktijk





Marktaandelen dakbekleding circa 90% • bron: BmS



Hallenbouw in Nederland

Jaar
Marktaandeel daksystemen (%)

Marktonderzoeken, -analyses en marketingstrategieën

Hallen • haldeel bedrijfsgebouwen • kantoor bedrijfsgebouwen



Hallenbouw in Nederland
Daksystemen • daling ongeïsoleerd dak (aangescherpte eisen)

Vlak voor crisis: stijging sandwichpanelen • nu: stijging isodak





Marktaandelen gevelbekleding circa 85% • bron: BmS



Hallenbouw in Nederland

Jaar
Marktaandeel gevelsystemen (%)

Marktonderzoeken, -analyses en marketingstrategieën

Hallen • haldeel bedrijfsgebouwen • kantoor bedrijfsgebouwen



Hallenbouw in Nederland



Gevelsystemen • daling binnendoos buitenbeplating (eisen)

Stijging sandwichpanelen • stijging steenachtig (vgl. constructie)





Wat doet BmS met

Marktinformatie?



Jaar

Markaandeel draagconstructies (%)

Marktonderzoeken, -analyses en marketingstrategieën

Verdiepingbouw • meerlaagse utiliteitsbouw • circa 200 proj.



Verdiepingbouw in Nederland
Marktonderzoeken, -analyses en marketingstrategieën

Verdiepingbouw • Europa 2014 (gem. 28%) • bron: Worldsteel

Markaandeel draagconstructies (%)



Verdiepingbouw in Nederland
Welke marktsegmenten? • infrastructuur • hallenbouw 

Verdiepingbouw • woningbouw • offshore • machinebouw • ...



Verdiepingbouw in Nederland
Welke onderdelen? • draagconstructies • gevels en daken

Vloeren • piping • verbindingen • ...



Verdiepingbouw in Nederland
Nog meer vragen

•  Wat wilt u weten?  
Marktvolumes • marktaandelen • koopmotieven en –overwegingen 
Beslissers • projectgegevens (locatie e.d.) • projectpartners (aannemer e.d.)

•  Wie zijn uw klanten?  
Opdrachtgevers (zoals projectontwikkelaars) • architecten • constructeurs 
(Hoofd)aannemers • staalbouwers • ...

•  Van welke middelen maakt u gebruik?  
Acquisitietools (zoals Cobouw Bouwberichten) • advertenties 
Stands op beurzen • seminars • klantenbezoek • ...

•  Evt. uw contactgegevens



Bedankt voor uw aandacht






