
BOUW

‘Industrieel
bouwen is
onvermijdelijk’
Erwordennu inNederland ruim
10.000woningenminofmeer in-
dustrieel gemaakt.Maardat aan-
talmoet groeien.Debouwkosten
zijn tehoog endaarmee staat het
verdienmodel vandebouwen
hunklantenonderdruk. Al de-
cenniawordt indebouwsector
over industrialisering gesproken,
maarnu lijkt er echt schot in te
komen.Experts verwachten inde
komende jaren zelfs een vervier-
voudiging vanhet aantal industri-
eel vervaardigdewoningen.
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is onontkoombaar’

Voorbij Prefab is in
alles gerobotiseerd
en inniets standaard

Tienkilo-
meter van
station
Amsterdam

Sloterdijk, aanhet
Noordzeekanaal
inhetWestelijk
Havengebied, staat
deprefabbetonfa-
briek vanVoorbij
Prefab,dochterbe-
drijf vanbouw- en
techniekconcern
TBI.Het is een
enormterrein vol
hallen, opgeslagen
betonnenproduc-
teneneengiganti-
schebetonmolen.

Voorbij Prefab
maaktondermeer
gevelelementen
enbouwmuren,
voor zo’n1500
industrieel ge-
bouwdewoningen
per jaar.Volledig
gerobotiseerden
geautomatiseerd,
enniks standaard.
Deopdrachtgever
bepaaltwaarhet
lichtknopjeofde
waterleidingkomt.

Die informatie
komt rechtstreeks
vandebouwerde
robot inendie
maakthetproduct.
‘Niet onsproduct is
gestandaardiseerd
zoals inde jaren
zestig,maarons
proces is gestan-
daardiseerd’, zegt
directeurDorien
Staal.

Waar voorheen
indehallen tien-
tallen timmerlui
bekistingenmaak-
tenomdaarmee
steedsdezelfde
gevel temaken,
staannuenorme
machines, robots.

Inplaats van twee
dagen timmeren
brengende robots
indriekwartier
opdoorschuiven-
de,meters grote
stalen tafels van
alles aan: tijdelijke
stalenmallijsten,
elektraleidingen,
waterleidingvoor-
zieningenengero-
botiseerdgelaste
‘wapeningsnetten’.

Het indrukwek-
kendstemoment
ishet laatste ‘stati-
on’,waar eengrote
trechterbovende
malkomt tehan-
gendie er gelijk-
matighetbeton
in stort.Diewordt
danzesuur ineen
ruimtegelegdom
te verharden.

Vervolgens
wordtdegevel of
bouwmuuruit
zijnmalgekan-
teld,waarnadie
vijf dagenbuiten
moetuitharden
ophet ‘tasveld’,
alvorens teworden
gemonteerdopde
bouwplaats.

Voorbij Prefab—
met€26mlnomzet
actief in industrie
enbouw—telt 80
werknemers tegen
180 vóórde robo-
tisering in2015.

Vandie80werken
er32 in tweeploe-
gendienstenendie
producerenvoor
dewoningbouw.
‘Dehandenaande
lijn’, van6uur ’s
morgens tot 23uur
’s avonds, ensoms
inhetweekeinde.
Hetbedrijfmaakt
gemiddeldacht
woningenperdag.

Hetwerkt veel
metPolen,die in
zesweken ‘upand
running’worden
opgeleid. ‘Jehebt
geenspecifie-
ke vakopleiding
nodig.’Dewerk-
nemers zijnook
goedkoperdaneen
gekwalificeerde
timmerman.’

Het grootste the-
mavoorStaal isde
voorspelbaarheid.
Klantenkunnen
zelfs lastminute
hunprojectuit-
stellen. 95%vande
planningverschuift
omuiteenlopende
redenen.

Haar capaciteit
isnu ruim1800
woningenper jaar.
Maar zekomtdoor-
gaansop1500wo-
ningenper jaaruit,
op82%vanhaar ca-
paciteit. Terwijl ze
al volopoverboekt
methetoogop
verschuivingen.

‘Dit isdegroot-
stedrempel voor
debouwomte in-
dustrialiseren.Om
overhethele jaar
eengoed rende-
ment tehalenuit
je investeringenen
niet alleen ineen
piek.’
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Bedrijf

In plaats van
twee dagen
timmeren,
brengen
robots in
drie kwartier
alles aan

Debelangrijkste factor achter het betaalbaar-
heidsprobleem ishet tekort aanwerknemers.
‘Dat is één vandebelangrijkste drijvendekrach-
ten achter het opschuiven richting industrieel
bouwen’, zegt emeritus-hoogleraar bouwinno-
vatie aandeTUEindhoven, Jos Lichtenberg.
‘Tijdens elkebouwcrisis hakenwerknemers af.
Dan trekt debouwopnieuwaanenmoethet
werk gedaanwordenmetweermindermensen.
Het vat aanarbeidbegint leeg te raken.’

Eric Pot, directeurbij VolkerWessels: ‘Wijlen
DikWessels (de in2017overleden voormalig

eigenaar enoprichter, red.), die de aanjager
was vanMorgenWonenbij VolkerWessels, zag
dat al.’ Eenanderebelangrijke redenommeer
industrieel te bouwenzijn volgensPot ‘demo-
gelijkhedenomdekwaliteit te verhogen. Je bent
minder afhankelijk vanbijvoorbeeldweersom-
standigheden. Erhoeft opdebouwplaatsmin-
der tewordengeïmproviseerd.’

De vraagnaarwoningen—nieuwbouwen
renovatie—isgroot. Tot 2030moetener1mil-
joennieuwewoningenwordenbijgebouwd,
zo zeggenkabinet, brancheorganisaties enon-

derzoeksbureaus inkoor.Er is eenstructureel
tekort.

Maarhet bouwtempo ligt te laag. Bovendien
moeten7,5miljoenwoningen vanhet aardgas
wordenafgekoppeld. ‘Diewoningenmoeten
wordengeïsoleerd en voorzien vaneenandere
energietechniek’, zegt directeurDijkstra van
DijkstraDraisma. ‘Omdewoningaanpassingen
te standaardiseren is industrialisatienodig.
Doorhet klimaatbeleid ontstaat er serieuze
vraag.Diemoetwordenbeantwoordmet eenbe-
taalbaar en snel te realiserenproduct.’

B O U W

‘Industrialisatie bouw

O
nlangs verrasteHAL Invest-
ments debouwwereldmetde
aankondigingdat zebouwcon-
cernVanWijnen inBaarnover-
neemt.Het komtniet vaak voor
dat eenprivate-equitypartij geld

steekt in eenbouwbedrijf.Meestal is erweinig
belangstelling voordebouwvanwegede lage
marges.Geenaanlokkelijke sector omgroot
geldmee te verdienen.

Wat zietHAL, eveneens eigenaar vandeFD
Mediagroep, inVanWijnen?HAL’s summiere
persbericht begin juni zwijgt daarover. VanWij-
nengafmeer informatie.Het bouwbedrijfmet
eenomzet vanbijna €1mrdgaat zich ‘substan-
tieel toeleggenopeen vergaandgedigitaliseerde
engerobotiseerdemaakindustrie’.Hetwil vol-
gend jaar €50mln investeren innieuwe fabrie-
kenen zijn industriële productie vanwoningen
vertienvoudigen, tot vierduizendper jaar.

Al decenniawordt er indebouwsector over
industrialisering gesproken.Maar tot nu toe is
dat beperkt gebleven. Inde jaren zestig verhuis-
de al eendeel vandebouwvanbuitennaarbin-
nen, de fabriek in. Inde loopder jarenkwamen
daar tal vanproductielijnen,maar vooral voor
standaardproducten, prefabricagemetweinig
variatie.

Inmiddels heeftmededoorde vorige crisis
rond2013-14 eenklein aantal bouwbedrijven
zich sterk gerobotiseerd engeautomatiseerd.
Nuwordener ruim10.000woningen inNeder-
land industrieel geproduceerd.Dat varieert van
woningendiedebouwer als catalogusproduct
in eigen fabriekenmaakt, totwoningenwaar-
vandebouwer elementen vanandere fabrieken
betrekt.

GEROBOTISEERD
DeAmsterdamseprefabbetonfabriekVoorbij
Prefab, dochter vanbouw-en techniekconcern
TBI is er een voorbeeld van.Het bedrijf gooide
het roer in 2015omenmaaktnu, geheel gerobo-
tiseerd, jaarlijks gevelelementenenbouwmu-
ren van1500woningen voor zo’n twintig bouw-
bedrijven.Ookmonteert hetwoningcasco’s op
debouwplaats.De gevels verschillenper op-
dracht en zijn voorzien van leidingen, kozijnen
enbinnenkort ook van20 cmdik isolatiemateri-
aal. Bijna alles is robotwerk.

Bouwbedrijvendie cataloguswoningenals
totaalsystemen inhun fabriekenmaken zijn
ondermeerVolkerWesselsmet zijnMorgenWo-
nen-product, VanWijnenmetFijnWonenen
DijkstraDraisma inDokkummet zijnDroog-
stapelwoning. BienseDijkstra, ceo vanDijkstra
Draisma: ‘Wij hadden in2017de eerste produc-
tielocatie indebouwmet robotarmen.Eén van

In Nederland worden
nu ruim 10.000
woningen min of meer
industrieel gemaakt.
Maar dat aantal moet
omhoog. De bouwkosten
zijn te hoog en daarmee
staat het verdienmodel
van de bouw en zijn
klanten onder druk.
Industrialisatie is
onvermijdelijk.

de robots lijmt steenstrips opdegevels.Daarbij
vervangen tweemensen48metselaars.’ Dijkstra
wil zijnproductie uitbreiden vanduizendwo-
ningenper jaarnaar tweeduizend.

Watdebouwconcerns zien—enwatHAL In-
vestments ook ziet— isdat industrieel bouwen
onontkoombaarwordt.Deskundigen voorspel-
len een verviervoudiging in tienof zelfs vijf jaar.
Vooral debetaalbaarheid vandebouwspeelt
daarin een rol, zo zegt PeterHutten, aanko-
mendceo vanVanWijnen. ‘Webouwen teduur.
Nieuwbouwmoet 20%goedkoper.’

Dehuidigebouwprijzen zijn volgensHutten
eenbedreiging voorhet verdienmodel. ‘Sinds
2014 is bouwen50%duurder geworden, 7%à
8%per jaar.Gelukkig is de vrij-op-naam-prijs
ookgestegen.Maarhet begint spaak te lopen.
Onzeklanten,woningcorporaties enbeleggers,
hebbengeen verdienmodelmeer enookde con-
sument krijgt eennieuwbouwwoningnietmeer
binnendeNationaleHypotheekGarantie gefi-
nancierd.’Dat is ‘raar’, want er is enorme vraag.
‘Kennelijk bouwenweniet het product voor een
goedeprijs.’
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