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Jaarcijfers grootste bouwbedrijven over 201 i 

2 0 1 5 w a s o p n i e u w g e e n k a n t e i j a a r 

v o o r d e g r o t e b o u w b e d r i j v e n , z o b l i j k t 

u i t h u n j a a r v e r s l a g e n . D e r e s u l t a t e n z i j n 

v e r b e t e r d , m a a r e r is o n v o l d o e n d e z i c h t 

o p v e r d e r e g r o e i , b e h a l v e in d e 

w o n i n g b o u w . 

Dirk Dubbeling 

"Het afgelopen jaar kenmerkte zich door uiteenlopende uitdagingen 
in de verschillende marktsegmenten die zich vertalen in twee ge
zichten: aan de ene kant herstel en groei, aan de andere kant ver 
schraling en krimp, met veel druk op marge." Dat schrijft Bert van 
der Els, voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans in de ope
ning van zijn voorwoord in het jaarverslag over 2015. Het is een 
adequate typering van de marktsituatie in de bouw; met deze tekst 
hadden alle jaarverslagen uit dit artikel kunnen openen. Verderop 
schrijft hij: "Heijmans, maar ook concurrenten, hebben de afgelo
pen jaren moeite gehad om deze risico's in combinatie met vaak 
complexe omstandigheden, met veel stakeholders, goed te kunnen 
inprijzen." Hij verwijst daarmee naar de felle concurrentie in met 
name de infrastructuurmarkt. Als gevolg van te lage aanneemsom-
men is de nettowinst van Heijmans (opnieuw) negatief. 

Netto-omzet 
De netto-omzeften van de grootste Nederlandse bouwbedrijven, be
haald in 2015, vertonen onderling tegengestelde resultaten. Wat 

omzetgroei betreft is Van Wijnen de winnaar. Het bedrijf boekte 22% 
meer omzet dan in 2014: een toename van € 569 naar € 693 miljoen. 
De stijging is volgens het bedrijf te danken aan de aantrekkende 
woningmarkt. Een goede tweede was Janssen de Jong met een 
groei van 15,8% dankzij een omzet van afgerond € 300 miljoen, 
tegen € 259 miljoen het jaar ervoor Vijf andere grote bouwers 
groeiden ook, maar veel minder uitgesproken. Heel behoorlijk 
scoorden VolkerWessels met 11,4% (van € 4400 naar € 4900 miljoen) 
en Strukton met 10,6% (van € 1724 naar€ 1907 miljoen omzet), hoe
wel de omzet van Strukton in Nederland licht daalde. 
Heijmans, Dura Vermeer (dat zijn 160-jarig bestaan vierde) en BAIVI 
behaalden respectievelijk 5,9%, 4,8% en 1,4% omzetgroei. 
Van de grootste bouwers moestTBI een bescheiden daling accepte
ren (van € 1603 naar € 1557 miljoen: een procentuele daling van 2,8. 
Grote verliezer was Ballast Nedam met een daling van 27,1%. De 
omzet kelderde van € 1166 naar € 850 miljoen. 

Al met al deden veel bedrijven het beter dan in 2014.Toen daalde de 
omzet van bijna al deze bedrijven. 

IMettowinst/nettoverlies 
In tegenstelling tot vorig jaar leidde een hogere netto-omzet ook tot 
een hogere nettowinst. Dat is mogelijk te danken aan minder een
malige afschrijvingen. Daarop hebben de bedrijven in afgelopen 
jaren veel moeten terugvallen. In het totaal heeft BAM € 95 miljoen 
moeten afschrijven op vastgoed en andere activa. In 2014 schreef 
het bedrijf € 170 miljoen af. De kostenbesparingen daalden echter 
met € 100 miljoen ten opzichte van twee jaar daarvoor. 
Janssen de Jong en Van Wijnen hebben met hun flinke omzetgroei 
ook een hogere nettowinst weten te behalen. Janssen de Jong no
teerde een groei van 33%: van € 4,5 naar € 6 miljoen nettowinst en 
de winst van Van Wijnen groeide met 12% naar € 12 miljoen. 
Ook VolkerWessels en Strukton konden met hun hogere opbreng
sten hun nettowinst verbeteren. VolkerWessels kwam uit op € 125 
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miljoen (+3,3%); Strukton boog zijn verlies van € 32,8 miljoen om in 
een winst van € 16,8 miljoen, een verschil dus van € 49,6 miljoen. 
Dura Vermeer en BAM die in 2014 verlies leden, hebben dit in 2015 
weten om te buigen tot een winst: Dura Vermeer ging van -€ 7,5 
naar € 3,6 miljoen en BAM van -€ 108 naar € 10,2 miljoen. Heijmans 
wist het verlies te verkleinen van -€ 47,3 naar -€ 27,3 miljoen en 
deed het dus € 20 miljoen 'minder slecht'. 

TBI en Ballast Nedam, die allebei omzetverlies leden, deden het 
naar omstandigheden niet slecht.TBI had een kleine nettowinstda
ling van € 1,4 naar € 1,3 miljoen. Ballast Nedam wist het grote ver
lies uit 2014 van -€ 103 te verkleinen tot -€ 41 miljoen. Dit laatste 
bedrijf is daarmee ondanks fors betere prestaties toch de grootste 
verliezer van het afgelopen jaar 

Woningbouw 
De groeiende woningproductie en woningverkoop hebben de 
bouwbedrijven weer hoop gegeven. De totale woningnieuwbouw 
groeide in 2015 volgens het Economisch Instituut voor de Bouw 
(EIB) met 24% en de herstel- en verbouwproductie met 17%. Di
verse bouwers spreken van een stevig herstel van de markt, voor
namelijk in de vier grote steden. Daar is de druk op de markt het 
grootst. Koopwoningen blijven echter vooral voor jongeren moeilijk 
te financieren. Om hierop in te spelen zijn beleggers meer huurwo
ningen gaan aanbieden. Corporaties richten zich meer op het be-
heervan hun voorraad. Voor hen is verduurzaming nu belangrijker 
dan nieuwbouw. Van Wijnen profiteerde vooral in het derde kwar 
taal van het marktherstel, met name in de Randstad, en realiseerde 

Groeiende woningproductie in de 

bouwsector 

2890 woningen. Het bedrijf is doorWoningmarkt.nl uitgeroepen tot 
Beste Bouwer van 2015. De Bouw &Vastgoedpoot van VolkerWes
sels groeide met € 345 miljoen, ondanks enkele verlieslijdende pro
jecten. In het totaal verkocht het bedrijf 2373 woningen (47% meer 
dan in 2014). Voor de markt ontwikkelde VolkerWessels een kleinere 
variant van MorgenWonen, speciaal voor corporaties die oude 
huurwoningen willen vervangen door nieuwbouw zonder energie
rekening. BAM verkocht 17% meer woningen: 2187 In en om de 
grote steden ziet BAM een 'sterk spoor' kleinere en meer betaalbare 
woningen en gingen volumes en prijzen omhoog. Heijmans ver
kocht in 2015 1791 woningen, ruim 400 meer dan in 2014 (in 2008 
waren dat er overigens nog ruim 3500). Heijmans blijft voorzichtig 
en kiest voor marge boven volume.TBI, dat 1707 woningen ver
kocht (61% meer dan in 2014) kreeg in 2015 voor zijn product Lek-
kerEIGENhuis het predicaat Excellent Concept van stichting 
Excellent Conceptueel Bouwen. Het Is een 'lego'systeem waarmee 
binnen drie maanden een woning kan worden gebouwd. Ballast 
Nedam leverde 892 woningen op, meer dan tweemaal zoveel als 
het jaar ervoor en Janssen de Jong verkocht ruim tweemaal zoveel 
woningen als In 2014: 549 stuks, dankzij een sterk verbeterde wo
ningmarkt. 

Utiliteitsbouw en infra 
In de utiliteitsbouw is het aantal projecten en opdrachtgevers ver
der afgenomen. Het aantal binnengehaalde orders in die sector 
daalde fors. De omzet van Heijmans steeg weliswaar, maar het re
sultaat was letterlijk 'nul'. Op infrawerken leed Heijmans - opnieuw -
verlies en ook de omzet en de orderportefeuille namen af. Er is vol
gens alle bedrijven nog steeds sprake van overcapaciteit en prijs-
druk. Gemeenten krijgen meer taken, maar hebben minder te 
besteden en de rijksoverheid moet bezuinigen. Dat heeft zeer lage 
aanneemprijzen tot gevolg. Volgens VolkerWessels hebben bouwbe

drijven de afgelopen jaren te grote risico's gelopen; nu kiezen ze 
voor 'omzet boven volume'. Het resultaat is voor BAM een sterke 
opleving van de marges in de sector Infra. In deze sector daalde de 
omzet echter met 1% tot € 3926. 
Toch zijn er ook lichtpuntjes te bespeuren. Na jarenlang geen enkele 
bedrijfsunit te hebben verkocht, zijn in 2015 door een van de onder 
delen van Janssen de Jong weer twee van deze projecten in aan
bouw genomen. 
Ook was er ruimte voor innovaties. VolkerWessels.ontwikkelt de 
plastic road, bestaande uit gerecycled plastic en BAM ontwikkelde 
ZOAB dat voor ruim 90% bestaat uit teruggewonnen grondstoffen. 
Tot nu toe is dat maximaal 30%. Beide innovaties zitten nog in de 
proeffase. 

Verwachtingen en bedrijfskeuzes 
TBI ervaart een krachtige onderliggende vraag op de woningmarkt 
en verwacht dat de productie flink zal stijgen. Ook de utiliteitsmarkt 
zal aantrekken, vooral dankzij herontwikkeling en transformatie. De 
verwachtingen van VolkerWessels blijven gematigd positief, maar 
zien voor de komende jaren zeker geen krachtig herstel. Voor de af
deling Bouw &Vastgoed heeft het bedrijf redelijke vooruitzichten. 
Zolang de rente laag blijft en de woningprijzen stijgen, zal sprake 
zijn van herstel. Ook Dura Vermeer is positief over de ontwikkeling 
op de woning- en utiliteitsbouwmarkt. Er zijn zorgen over de infra-
activiteiten, maar het bedrijf ziet kansen in de markt voor professio
neel beheer en onderhoud. Steeds meer bouwbedrijven raken 
betrokken bij energieneutrale woningrenovaties, vooral in opdracht 
van woningcorporaties. 

VolkerWessels is niet positief over een snel herstel van de infra
structuursector en ook Strukton ervaart de markt voor rail- en weg
infrastructuur als moeilijk. Wel houdt het bedrijf rekening met een 
herstructureringslast van € 20 miljoen. 
Ook het EIB voorziet een productiegroei van de bouw: 4,5%. Het EIB 
verwerkte daarin een krimp van 20% in het wegenbudget in de peri
ode 2014-2016 en daarna weer een groei tot 2020. Door bezuinigin
gen bij Rijk, provincies en gemeenten verwachtTBI ook in 2016 nog 
overcapaciteit in de infrastructuursector 

Op basis van de orderportefeuilles voor 2016 en daarna zijn met de 
nodige slagen om de arm voorzichtig voorspellingen te doen over 
de bouwmarkt. 
Twee bedrijven hebben een geringere orderportefeuille dan eind 
2014: Heijmans (€ 2094 tegen € 2287 miljoen) en Ballast Nedam 
(€ 613 tegen 1026 miljoen, een forse daling van 40%). VolkerWessels 
scoorde het best met het binnenhalen van nieuwe opdrachten. De 
portefeuille groeide met 21,5% naar € 7020 miljoen. BAM, DuraVer-
meer en Strukton hebben respectievelijk 11,8%, 7,9 en 7,7% meer 
opdrachten binnengehaald. De orderportefeuille vanTBI groeide 
met 2,8%. Janssen de Jong meldt geen verwachtingen, maar wel 
dat het bedrijf voor de periode tot 2020 veel nieuwe woningbouw
opdrachten binnenhaalde. Van Wijnen heeft € 922 miljoen aan werk 
in voorraad, maar het is niet duidelijk of dit meer of minder is dan 
in 2014. Wel zit daar meer utiliteitsbouw tussen. De concurrentie op 
prijs is hoog en de marges zijn voor verbetering vatbaar, stelt Van 
Wijnen in het jaarverslag. 

Van de volgende bedrijven zijn de jaarverslagen over 2015 geraadpleegd: Ballast Nedam 

NV, DuraVermeer Groep NV, Heijmans NV, Janssen de Jong Groep, Koninklijke BAM 

Groep, Strukton Groep, TBI Holdings BV, Van Wijnen en VolkerWessels. 


