Bouwsector zoekt werk over de grens
BARNEVELD - Om aan de economische malaise in eigen land te ontsnappen,
richt een toenemend aantal Nederlandse bouwbedrijven de blik over de grens.
Volgens het Centraal Plabureau verliezen in 2013 nog eens negentigduizend mensen hun
baan. Een gedeelte daarvan zit in de bouwsector - naar verwachting zo'n twintig tot
dertigduizend banen, volgens de brancheorganisatie Bouwend Nederland. En dus zoekt
de bouw steeds nadrukkelijker oplossingen over de grens.
Niet bij alle bouwbedrijven gaat het slecht met bouwen in eigen land. Bij Sebe Kamps,
eigenaar van het bouwbedrijf Bouw met Polen, trekt het werk juist weer aan. Kamps:
'We hebben een behoorlijke dip gehad, maar dankzij de nieuwe btw-regeling merken we
dat het weer de goede kant op gaat.'
De overheid verlaagde de btw van 21 procent naar 6 procent, een regeling die in het
verleden ook een impuls gaf aan de bouwsector. Kamps heeft louter Poolse werknemers
in dienst. 'Volgens onze klanten zijn ze flexibel en gemotiveerd. En het is uiteindelijk ook
iets goedkoper.' Zijn bedrijf richt zich op bouwprojecten in Nederland. Maar volgens
Kamps werken Nederlandse bouwvakkers steeds vaker over de grens: 'In NoordGroningen zie ik dat meer bouwvakkers in Duitsland zijn gaan werken. En als ik in Polen
ben, zie ik dat daar veel Nederlandse projectontwikkelaars aan de gang zijn met riolering
en wegenbouw.'
buitenland
Ook bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen ziet een stijging in de opbrengsten van werk in
België en Duitsland. Maar dat was onvoldoende om een verlies tegen te gaan. Gisteren
werd bekend dat het woningbouwbedrijf vorig jaar 89 miljoen euro verlies maakte.
Terwijl Bouw met Polen de afgelopen periode steeds meer opdrachtgevers kreeg in de
Randstand, en daarom zelfs van Groningen naar Hilversum verhuisde, richten veel
andere bouwondernemingen hun blik juist de andere kant op, naar het buitenland. Vooral
in de grensgebieden is dat voor ondernemers interessant. Vorige week opperde Henk
Aalderink, burgemeester van Bronckhorst bij Omroep Gelderland dat Achterhoekse
bouwvakkers in Keulen aan de slag konden, daar zou werk in overvloed zijn. De
bouwwereld staat open voor dat idee.
klappen
'In de Achterhoek en in Twente zijn ontzettend veel bouwbedrijven vergeleken met de
Randstad', zegt voorzitter Siep van Bouwend Nederland. 'Voorheen reden die altijd via de
A1 en de A12 richting het westen. Maar het gaat niet goed met de bouw in de regio Oost.
De klappen komen hier hard aan. En nu de wooncoöperaties 1,7 miljard euro moeten
afdragen aan de overheid, merken we dat de bouw hier in de regio eigenlijk niet meer in
beweging is. Over de grens kijken is een goede gedachte.'
Daar zouden wel bezwaren aan kleven. De formaliteiten van werken over de grens
zouden ingewikkeld zijn. Maar volgens Siep valt dat wel mee. 'Het gaat dan vooral om

vragen als: hoe is het met de sociale voorzieningen. Val je nog onder het ziekenfonds.
Dat soort zaken zijn allemaal op te lossen. En in Duitsland is het niet zo bar veel anders
dan hier.'
Maar ook buiten de grensgebieden is interesse in bouwprojecten in het buitenland. Zelfs
de wethouder van de gemeente Barneveld, Gerard van den Hengel, wil onderzoeken of
Barneveldse bouwvakkers misschien aan de slag kunnen in het Duitse Ruhrgebied, 150
kilometer verderop. Van den Hengel handelt op eigen initiatief, het is nog onduidelijk of
de Barneveldse bouwsector interesse heeft. Tegenover de Barneveldse Krant, het lokale
nieuwsblad, erkende hij dat de afstand groot is, maar door de krapte in de markt zouden
mensen allicht geneigd zijn een stapje verder te gaan.
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