
Jessie Wagenaar, directeur verkoop en 

gebiedsmarketing van BPD.
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Woningmarkt
drijvende kracht 
herstel bouw

Van onze redactie economie
Amsterdam - De woningbouw zal dit 
en volgend jaar opnieuw het snelst 
groeien van alle sectoren in de bouw. 
Dat voorspelt het Economisch bureau 
van ABN Amro.

De groei zal volgens de economen van 
de bank wel lager zijn dan in 2015 en 
daardoor zal de groei van de bouwpro-
ductie ook in de komende twee jaar 
gematigder zijn. Na topjaar 2015, waar-
in de bouwproductie met 8,2 procent 
steeg, zal dit jaar het totale volume toe-
nemen met 4,5 procent. Voor 2017 ver-
wacht ABN Amro nog eens een groei 
van 3,5 procent.
De groei in de woningbouw zal dit jaar 
uitkomen op 7 procent en volgend jaar 
op 5 procent.
De utiliteitsbouw en de grond-, weg- en 
waterbouw (gww) blijven daarbij sterk 
achter, “mede door hoge leegstandcij-
fers en beperkte investeringen door de 
overheid. Voor de utiliteitsbouw wordt 
gerekend op 2 procent productiegroei, 
in zowel 2016 als 2017.
De gww-sector moet het dit jaar doen 
met een toename van 1,5 procent. Vol-
gend jaar zit een groei van 3 procent in 
het vat.
“De investeringen in de infrastructuur 
zullen in 2017 weer stijgen, met onge-
veer 1,2 procent per jaar. Dit komt voor-
al ten goede van de wegenaanleg, waar 
de investeringen tussen 2017 en 2020 
met ruim 56 procent stijgen”, aldus het 
Economische bureau. De investerin-
gen in de spoorwegen dalen echter 
met 27 procent. Ook in de vaarwegen 
zal minder worden geïnvesteerd.
Installateurs en de bouwmaterialen-
handel zullen profiteren van het her-
stel in de bouw. Architecten ook, maar 
hun tarieven staan nog onder druk.

Ontwikkelaar BPD zet in op 
online verkoop woningen
Joost Zwaga
Hoevelaken - BPD gaat, als eerste 
ontwikkelaar van Nederland, zijn 
nieuwbouwwoningen ook online 
verkopen. Eerst bij één project, vanaf 
de zomer mogelijk bij alle projecten.

Ontwikkelaars die via een website gede-
tailleerde informatie verstrekken over 
hun woningaanbod zijn er in over-
vloed. Ontwikkelaars die kopers ook de 
mogelijkheid bieden om hun toekom-
stige woning in een digitaal winkel-
mandje te laden en vervolgens online 
een handtekening onder de koopakte 
laten zetten, niet. Sterker nog, BPD 
claimt de eerste ontwikkelaar in Neder-
land te zijn die dat doet.
En wel met ingang van donderdag. Een 
kleine zestig woningen in het project 
Hoef en Haag, een nieuw dorp aan de 
Lek in Vianen dat door AM en BPD 
wordt ontwikkeld, zijn online te koop. 
Komende dagen kunnen geïnteres-
seerden hun keuze maken, waarna de 
woningtoewijzing zal plaatsvinden. 
De eerste officiële online aankoop 
volgt kort daarna, verwacht BPD.

Proef
Het betreft een proef, waaraan een ja-
renlange voorbereiding vooraf is ge-
gaan, zegt Jessie Wagenaar, directeur 
verkoop en gebiedsmarketing van BPD. 
“Wordt het een succes, dan volgen snel 
nog drie projecten. Vanaf de zomer 
kunnen mogelijk al onze nieuwbouw-
projecten online worden aangekocht.”
BPD speelt volgens haar in op het ver-
anderende koopgedrag van consu-
menten. De consument is steeds meer 
online georiënteerd. Ook bij de zoek-
tocht naar een nieuwe woning is inter-
net tegenwoordig de voornaamste 
bron – en niet langer de etalage van de 
plaatselijke makelaardij.

“In deze groeiende woningmarkt is het 
een onomkeerbare ontwikkeling die 
wij mogelijk maken. Wij zien het als 
sluitstuk in ons nu al grotendeels on-
line afspelende oriëntatieproces”, al-
dus Wagenaar.
Voordeel voor potentiële woningko-
pers is dat ze alle informatie in een per-
soonlijke online omgeving kunnen 
raadplegen. “Dan heb je het onder 
meer over het aanbod, de ligging, de 
bereikbaarheid, de deelplannen en na-
tuurlijk plattegronden en nadere spe-
cificaties. Alles wat je nodig hebt om 
een goede keuze te maken.”
Als eenmaal wordt besloten om over te 
gaan tot de aankoop van een woning, 
kunnen kopers online hun handteke-
ning zetten onder de koopakte. Voor 
de akte van levering moeten kopers 
wel nog langs de notaris. 
Een online aankoopproces heeft voor 
BPD als groot voordeel dat ze nog beter 
inzicht krijgt in de wensen en mogelijk-
heden van potentiële klanten, zegt Wa-
genaar. Volgens haar wordt vertrouwe-
lijk omgegaan met alle data. “De 
marktinformatie gebruiken we alleen 
om nog betere woningen te maken.”

Branche ziet tekort 
loodgieters groeien
Michiel Maas

Zoetermeer - De installatie-
branche maakt zich zorgen 
over het tekort aan vakbe-
kwame loodgieters. Uit 
onderzoek van opleidings-
fonds OTIB blijkt dat de 
sector jaarlijks achthonderd 
vacatures niet kan invullen. 

Brancheorganistaie Uneto-VNI con-
stateert dat het tekort dit jaar fors is 
toegenomen; vorig jaar werd 10 pro-
cent van de vacatures niet ingevuld. 
Dit jaar is dat al opgelopen tot een 
kwart. Verwacht wordt dat het te-
kort in de komende jaren nog verder 
zal oplopen, omdat de sector de ko-
mende jaren verder blijft groeien. 
Op dit moment zijn er al 5000 vaca-
tures in de hele installatiesector. Een 

groot deel daarvan (3300) betreft va-
catures voor loodgieters. 
Het tekort wordt opgestuwd door de 
economische groei, maar dat is niet 
de enige reden. De gemiddelde leef-
tijd van loodgieters is relatief hoog, 
en veel gaan de komende jaren met 
pensioen. 
De markt vraagt tegenwoordig meer 
van de loodgieter. Hij kruipt niet al-
leen onder de gootsteen of op het 
dak, maar houdt zich ook bezig met 
zonneboilers, warmtepompen en 
sensoren in de waterleiding. Ook is 
de rol van ict steeds groter gewor-
den. 
Volgens Titia Siertsema, voorzitter 
van Uneto-VNI, valt niet uit te sluiten 
dat het tekort tot prijsverhogingen 
gaat leiden. “Dat speelt nu nog niet. 
Maar ik hoor wel dat de wachttijden 
toenemen.”
De brancheorganisatie zet alle zeilen 

bij om jongeren warm te maken voor 
het vak. “Ik las kortgeleden nog een 
krantenkop: ‘Help!, mijn kind wordt 
loodgieter’. Het laat zien dat er nog 
steeds met enige dedain wordt ge-
sproken over mensen die dit werk 
doen. Maar waarom? Het loodgie-
tersvak heeft mensen nodig die goed 
met de handen én het hoofd kunnen 
werken. Er zal altijd behoefte be-
staan aan goede technische vakmen-
sen en ze verdienen nog een uitste-
kende boterham ook.” 
Maar toch staan de technische oplei-
dingen onder druk door gebrek aan 
leerlingen. “Met de branche werken 
we hard om de vmbo- en mbo-oplei-
dingen in stand te houden en om 
aan ouders en leerlingen te laten 
zien dat dit beroep een mooie toe-
komst heeft. Zodat we binnenkort in 
de krant lezen: ‘Hoera! Mijn kind 
wordt loodgieter’.”  

Minstens achthonderd vacatures jaarlijks niet ingevuld
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Technisch bedrijfskundige Bob 
Gieskens (49) is sinds begin dit 
jaar directeur van brancheorgani-
satie VNconstructeurs. Hij is 
afkomstig van Bouwend Neder-
land, waar hij verschillende 
functies vervulde, waaronder die 
van hoofd brancheontwikkeling. 

Vanwaar deze overstap?
“Na dertien jaar bij Bouwend 
Nederland gewerkt te hebben was 
het tijd voor wat nieuws. Ik nam 
de stap om per 1 januari zelfstan-
dig adviseur te worden en een van 
mijn eerste opdrachten is het 
directeurschap van VNconstruc-
teurs. Ik doe dat twee tot drie 
dagen per week. Natuurlijk bekeek 
ik ook andere opties, maar dit is 
eruit gekomen. Dit past mij wel.”

Wat maakt u geschikt voor deze 
functie?  
“VNconstructeurs bestaat een jaar 
of vijf en heeft zichzelf op de kaart 
gezet met een stabiel aantal leden 
van zo’n honderd bureaus. Om een 
echte vuist te kunnen maken, 
moet dat aantal sterk omhoog. 
VNconstructeurs zocht iemand 
die kan helpen om de volgende 
professionaliseringsslag te maken. 
Bij Bouwend Nederland ben ik op 
veel fronten actief geweest. De 
opgave die Bouwend Nederland in 
het groot heeft, heeft VNconstruc-
teurs in het klein. Daar pas ik 
mooi in. En ik ken de bouw- en 
infrawereld en de partners.”

Wat gaat u doen?
“Een belangrijk accent ligt op 
ledenwerving en uitbreiding van 
het activiteitenpalet voor leden. 
Bestendiging en uitbouw, daar zit 
de voornaamste uitdaging. Nu is 
de basis smal. Met meer leden 
willen we meer vet op de botten 
krijgen en de leden daadwerkelijk 
toegevoegde waarde bieden. De 
afgelopen jaren hebben we ons 
vooral gericht op traditionele 
bureaus, maar constructeurs 
zitten veel breder in de branche. Je 
vindt ze ook bij aannemers, 
gemeenten of in de toeleverende 

‘Het ledenaantal moet 
sterk omhoog’

industrie.  Ik denk dat daar kansen 
liggen.”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?
“Hét aanspreekpunt worden voor 
constructieve veiligheid: niet alleen 
voor de professionals binnen de 
bouwsector, maar ook voor de 
buitenwereld. Verder wil ik over een 
jaar of twee kunnen zeggen dat het 
ledenaantal verdubbeld is en dat de 
leden tevreden zijn over onze 
dienstverlening.”

Hoe geduldig moet je zijn in bestuur-
lijke of directiefuncties zoals u die 
vervult, bij VNconstructeurs, maar ook 
als vice-voorzitter van de Stichting 
Samenwerken voor Veiligheid?
“Je moet heel geduldig zijn. Veel zaken 
vergen een lange adem. Ik heb dertien 
jaar in brancheorganisaties rondgelo-
pen. Dat illustreert dat ik die lange 
adem wel heb. Tegelijkertijd moet er 
voor de korte termijn ook wat 
ongeduld en spanning zijn om dingen 
voor elkaar te krijgen. Die twee moeten 
in balans zijn. Een gezonde resultaatge-
richtheid hoort er ook bij, anders blijf 
je in een praatcircuit hangen en daar 
heeft niemand wat aan.”

Yvonne Ton

Bob Gieskens, directeur van brancheor-

ganisatie VNconstructeurs.

CARRIÈRE Bob Gieskens

Binnenkort een kop in de krant 
met: ‘Hoera!, mijn kind wordt 
loodgieter’❝

❞
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Veenendaal - Bedrijfspensioenfonds 

voor de Landbouw (BPL) heeft via 

Syntrus Achmea 55 nul-op-de-meter-

woningen aangekocht in Veenendaal. 

“Deze woningen zijn goed voor het mi-

lieu, goed voor de portemonnee van de 

huurders en ze leveren de deelnemers 

van het pensioenfonds een duurzaam 

rendement op”, zegt Henk Onstwed-

der, voorzitter beleggingsadviescom-

missie van BPL. 

Volgens Onno Dwars van VolkerWes-

sels Vastgoed, dat de woningen samen 

met Boschveen Projectontwikkeling 

ontwikkelt, erkent BPL met deze 

aankoop de toegevoegde waarde van 

energienota nul. Dat kan volgens hem 

leiden tot versnelde verduurzaming 

van woningen.

Pensioenfonds koopt
55 nom-woningen

Oude skeletten gevonden 
bij graafwerk Boksum

Leeuwarden - Bij graafwerkzaamhe-

den even buiten Leeuwarden zijn oude 

skeletten gevonden. Mogelijk gaat het 

om slachtoffers van de Slag bij Bok-

sum die op 17 januari 1586 plaatsvond. 

Het zou in dat geval de eerste keer zijn 

dat mensenresten worden gevonden 

van deze historische veldslag, waarbij 

volgens de overlevering duizenden 

doden vielen.

Het graafwerk houdt verband met de 

herinrichting van het gebied tussen 

Deinum en Boksum, dat wordt uitge-

voerd door Reef Infra en Antea Group. 

Naast de skeletten is er ook aardewerk 

en metaal aangetroffen.

Boskalis versterkt dijken 
van Kampereilanden

Zwolle - Boskalis Nederland gaat 

de dijken van de Kampereilanden 

versterken. Het bedrijf heeft daartoe 

een bouwovereenkomst gesloten met 

Waterschap Drentse Overijsselse 

Delta (WDODelta). De kosten voor 

het project worden geraamd op 4,6 

miljoen euro. WDODelta selecteerde 

Boskalis op kwaliteit. De factor prijs 

speelde bij de nationale aanbesteding 

geen rol.

De dijk moet worden versterkt om de 

regionale dijken aan de wettelijke eisen 

te laten voldoen. Eind 2018 moet het 

werk klaar zijn. De werkzaamheden 

beginnen naar verwachting medio 

volgend jaar. De Kampereilanden vor-

men een buitendijks gebied met een 

regionale functie als waterberging.

Eindhoven verdient meer 
met verkoop bouwgrond

Eindhoven - De gemeente Eindho-

ven heeft vorig jaar 6,8 miljoen euro 

verdiend met de grondexploitatie. Het 

betekende het einde van een jarenlang 

negatief resultaat en afschrijvingen op 

de waarde van grond. Het goede resul-

taat is volgens wethouder Torunoglu 

het gevolg van de maatregelen die de 

afgelopen jaren zijn genomen. Maar 

ook zit de woningbouw in de Brabantse 

stad weer flink in de lift. Op dit moment 

zijn er 3500 woningen in aanbouw en 

zijn er veel nieuwe woningbouwplan-

nen, waardoor de gemeente verwacht 

dat het herstel in de komende jaren 

doorzet. De wethouder waarschuwt 

wel dat de gemeente oude fouten niet 

moet herhalen en volledig voor de 

winst moet gaan. De focus moet meer 

komen te liggen op maatschappelijke 

waardecreatie en kwaliteit. ;

Gebruiksklare woning markt voor starters

O
p het voormalige terrein van de 
Montessorischool in Leeuwar-
den zijn twee werknemers van 

bouwbedrijf VDM Woningen uit 
Drogeham druk aan het werk. Ze 
plaatsen de bekisting en wapening 
voor het fundament van achttien 
nieuwe Timm-woningen. Nieuwe 
ontwikkelingen op een dergelijke 
binnenstedelijke locatie zijn vaak 
lastig, duur en vergen soms langdu-
rige processen. Het vernieuwende 
bouwconcept van Toeck kan een 
oplossing zijn voor dergelijke 
woningbouwlocaties.
Toeck bedacht het concept door een 
groeiende vraag van instromers. 
“Starters gebruiken de inrichting vaak 
als sluitpost. Zij lopen in die fase vaak 
aan tegen onverwachte kosten. Wij 
willen woningen zo construeren dat 
die scherp in de markt staan en 
volledig zijn afgewerkt. De koper 
krijgt een woning met sanitair, een 
keuken met vaatwasser, oven en 
koelkast, laminaatvloer, tapijt en 
gordijnen. ‘s Ochtends krijgen ze de 
sleutel en ‘s avonds kunnen ze al in de 
woning slapen”, legt adviseur Jeen van 
Zuiden van Toeck uit.
Het concept sluit aan bij het bouwsys-
teem van VDM Woningen. Het woning-
bedrijf heeft de laatste jaren flink 
ingezet op ‘legolisering’ van woning-
bouw. Intern is een uitgebreide 
engineeringsslag gemaakt. Voor het 
maken van de 3D-tekening wordt 
nauw samengewerkt met de construc-
teur, de installateur en de productie-
leiding van de fabriek. Uiteindelijk 

komen er complete wanden, vloeren 
en daken uit de fabriek in Drogeham. 
Die worden op de bouwlocatie op de 
vloeren gezet waarna een woning na 
gemiddeld een dag wind- en water-
dicht is. De eerste verdiepingsvloer 
van de nieuwbouwwoningen is 
standaard van een zwevende cement-
dekvloer voorzien.
De korte bouwtijd, beperkte belasting 
van het milieu, het voorkomen van 
problemen op de bouwlocatie en het 
kostenvoordeel zijn de belangrijkste 
motivaties voor VDM om vol in te 
zetten op prefabricage. “In onze 
timmerfabriek worden de driedimen-
sionale badkamers van de Timm-
woningen samengesteld en op de 
bouw als complete unit gemonteerd. 
De badkamers zijn volledig afgewerkt 
en ingericht. Aanpassingen om het 
Timm-concept voor ons werkbaar te 
maken waren dus niet nodig”, legt 
projectleider Pieter Bouma van VDM 
Woningen uit. 

Al vijftien projecten
Het concept is in 2013 bedacht en een 
jaar later werden de eerste 140 
woningen verkocht. Vorig jaar werden 
90 Timm-woningen gerealiseerd. “Op 
dit moment hebben we vijftien 
projecten met in totaal 190 woningen 
in voorbereiding en uitvoering”, 
verklaart Bouma, “Wij denken dat het 
Timm-concept een groot toekomst-
perspectief biedt voor de starters-
markt. We krijgen veel vragen uit dat 
deel van de markt. Net als bij andere 
seriematige woningbouwconcepten is 

een Timm-woning geschikt voor 
verschillende doelgroepen. Door het 
hoge prefabricage-gehalte is de 
bouwtijd erg kort.” 

Diverse prijsklassen
Jeen van Zuiden van Toeck is het met 
Bouma eens. “De prijsklasse van de 
woningen is heel divers en per locatie 
verschillend. Er zijn projecten 
opgeleverd met woningen vanaf 
110.000 euro. In Groningen hebben we 
vorig jaar 72 huizen opgeleverd, 
waarvan de duurste 189.000 euro is. 
Het type woning, de ligging en de 
markt zijn daarbij factoren, die 
doorslaggevend zijn.” Van Zuiden 
benadrukt dat het concept niet alleen 
voor de startersmarkt geschikt is. 
“Naast het Timm-concept hebben we 
inmiddels ook het Tomm-concept. 
Hierbij gaat het om een vrijstaande 
woning die op precies dezelfde 
manier is ontwikkeld. Bovendien gaan 
we nog een stapje verder met het 
ontwikkelen van een luxe vrijstaande 
woning, die ook kant-en-klaar kan 
worden opgeleverd. Dan hebben we 
het over een heel ander publiek.”
De Timm-woning is inmiddels een 
beproefd concept, waaraan in drie 
jaar weinig is gesleuteld. “Door het 
bouwbesluit in 2015 zijn de wanden 
wel iets dikker geworden. Ook hebben 
alle woningen inmiddels zonnepane-
len.” De projecten concentreren zich 
nu vooral op het noorden van het 
land. Toeck voert nu gesprekken met 
andere bouwpartners om het concept 
verder uit te rollen. 

Bouwvakkers van VDM Woningen uit Drogeham leggen de bekisting en wapening 

voor het fundament van achttien nieuwe Timm-woningen in Leeuwarden. De 

woning is bij oplevering afgewerkt met sanitair, een keuken met vaatwasser, oven 

en koelkast en is voorzien van een laminaatvloer, tapijt en gordijnen. De kopers 

hoeven alleen nog te verhuizen en kunnen nog dezelfde avond in de woning 

slapen. Foto: Alex J.de Haan

KortACHTERGROND

Starters die bijna geen 
financiële mogelijkhe-
den hebben voor de 
afwerking. Statushou-
ders die binnen 
afzienbare tijd een 
woonplek moeten 
krijgen. Kopers die 
klussen niet zien zitten 
en een kant-en-klare 
woning willen. Voor de 
geprefabriceerde 
Timm-woningen, 
bedacht door Toeck 
Ingenieurs- en 
adviesbureau uit 
Drachten, bestaat veel 
interesse. 

Alex J. de Haan 

WONINGBOUW

Naast het Timm-concept 
hebben we inmiddels ook 
het Tomm-concept❝

❞


