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Data analyse om de marktdruk in de 
waterbouw inzichtelijk te maken

Toekomst (planningen)

• Welke projecten komen er op de markt?

• Wat is de invloed van die projecten op de 
markt?

Verleden

• Welke conclusies kunnen we uit historische 
aanbestedingen trekken over de huidige markt 
situatie?

Hoe zien de totale inkoopvolumes in de waterbouwsector er de komende jaren uit?

Hoe verhouden deze zich tot de HWBP programmering?

Hoe verhoudt de marktdruk zich tot de totale inkoopvolumes?

Data analyse



Planningen

Doel

• Inzichten verzamelen over de 
marktdruk en inkoopbaarheid 
in de waterbouwsector

Opmerkingen

• Data beperkt tot HWBP, RWS 
en waterschappen

• Inkoopplanning van RWS en 
waterschappen loopt tot 
2021

• RWS referentielijst is interne 
concept planning

• Inkoopplanning 
waterschappen is niet 
volledig

HWBP
RWS

Inkoop planning
RWS

referentielijst

Waterschappen
Inkoop planning

EIB

Dataset

Marktdruk 
per jaar

Marktdruk 
per deelmarkt

Marktdruk 
per regio

Marktdruk per 
Omvang

Visualisaties

Gegevens

Verrijkte en 
gestandaardiseerde
gegevens

Inzichtelijke
informatie

Informatie

Geo data
Extraheren locatie, waarde, periode, 
onderdeel van HWBP, omschrijving etc.



Historisch
Doel

• Inzichten verzamelen over 
historisch ontwikkeling 
aanbestedingen

• Inzichten verzamelen over 
historisch inschrijfgedrag

Opmerkingen

• TenderNed data van 2017 tot 
medio 2019

• Alleen gunningen van 
openbare aanbestedingen

• Circa 50% van alle 
aanbestedingen in 
waterbouw zijn terug te 
vinden op TenderNed

• Minstens 75% van de 
waarde alle 
aanbestedingen in 
waterbouw zijn terug te 
vinden op TenderNed

TenderNed
Gunningen

Dataset

Aantal
inschrijvingen 

per jaar

Aantal
inschrijvingen 
per deelmarkt

Gemiddelde 
waarde van 
projecten

Aantal 
inschrijving per 
projectomvang

Visualisaties

Gegevens

Verrijkte
gegevens

Inzichtelijke
informatie

Informatie

Geo data Extraheren locatie, waarde, periode, 
omschrijving etc.



Marktvraag per jaar
• De vraag per jaar aan de markt 

(marktdruk)

• Een project van 20 miljoen en looptijd 
van 4 jaar, vraagt elk jaar 5 miljoen van de 
markt

• Projectenplanning Waterschappen loopt 
tot 2022; geen verdere data beschikbaar

• RWS aankoopplanning loopt tot 2021

• RWS planning 2021- 2029 is interne 
concept planning (‘referentielijst’)

• ‘Golf beweging’ komt voort uit: 
• Opstartende projecten tot 2024 (Plan & 

Realisatiefases)

• Projecten die al reeds gestart zijn, maar 
nog doorlopen, missen in deze data (Plan 
en/of Realisatie), hierdoor vertekenende 
opwaartse lijn 2019-2023

• Historische data 2017-2019 laat juist een 
lichte opwaartse lijn zien

• Lange termijn na 2024 nog weinig data 
over beschikbaar; zorgt voor 
vertekenende neerwaartse lijn. 

Waterbouwsector
(Dijkversterking, kunstwerken en baggerwerkzaamheden)

RWS en waterschappen is exclusief HWBP opgave



Druk projecten op de 
regio
Projecten hebben invloed op de marktdruk in 
de regio

Om te bepalen hoever de invloed rijkt, is 
gekeken naar de afstand van de 
opdrachtnemer tot het project

In de volgende visualisaties (op kaart) 
worden deze verhoudingen gebruikt om 
effect van project waar te geven over een 
gebied

• 25% van de projecten worden uitgevoerd door 
opdrachtnemers gevestigd binnen 50 km van de 
projectlocatie  

• 50% binnen 70 km van de projectlocatie

• 75% binnen 90 km van de projectlocatie

Opmerkingen

• Analyse op basis van alle waterbouw 
projecten

• Analyse alleen voor projecten waar project 
locatie en locatie opdrachtnemer bekend 
zijn

• Geen onderscheid in soort en omvang van 
het project

• Op basis van openbare aanbestedingen 
tussen 2017 en medio 2019



Totale marktdruk per 
regio per jaar
• De vraag per jaar aan de markt binnen de 

totale waterbouwsector (o.b.v. 
Waterschappen, RWS & HWBP)

• ‘Vertekenende’ piek in 2023 op 
afsluitduik, door oplevering (en 
uitbetaling) van DBFM contract (RWS)

• Met de oplevering van Afsluitdijk komt er 
ook direct een groot volume aan 
capaciteit vrij bij de markt; precies 
aansluitend aan hoge druk in o.a. 2024 & 
2025.

Waterbouwsector





Marktdruk per regio 
door HWBP
• De vraag per jaar aan de markt van HWBP 

projecten

• Een project van 20 miljoen en looptijd 
van 4 jaar, vraagt elk jaar 5 miljoen van de 
markt

• We constateren een regionale marktdruk 
rond 2022-2026 in midden Nederland.

• Regio Noord, Oost en Zuid-Oost hebben 
een relatief stabiele marktdruk over 
meerdere jaren

• Overige regio’s hebben een fluctuerende 
marktdruk

HWBP projecten

Alleen HWBP opgave





Analyse historische inschrijvingen

Waarom

• Aantal inschrijvingen is een indicator voor 
krapte/ruimte op de markt 

Uitgesplitst op

• Deelmarkten

• Dijkversterking

• Kunstwerken

• Jaar op jaar
Verandert het aantal inschrijvingen?

• 2017 t/m medio 2019

• Omvang
Omvang van de opdracht kan invloed hebben op 
inschrijfgedrag

• Klein en groot

• Dataset gesplitst op 50% (per deelmarkt)

Data

• Gunningen TenderNed

• Gepubliceerd tussen 2017 en medio 2019

• Alleen openbare aanbestedingen



Historische inschrijvingen 
2017-2019

• Grote projecten worden steeds groter

• Grote projecten krijgen minder inschrijvingen

• Kleine projecten hebben circa 4 inschrijvingen

• 6 kleine projecten hadden maar 1 inschrijving

• Grote projecten hebben circa 4 inschrijvingen

• Met gemiddeld 4 inschrijvingen voor grote en 
kleine projecten is het vraag-aanbod in de 
periode 2017-2019 in balans geweest. 

• Zorg hierbij wel zijn de uitschieters naar boven 
en onder van het aantal inschrijvingen; dit zijn 
ongezonde aantallen als deze veelvuldig 
voorkomen.

Dijkversterking

Historische TenderNed data (openbare aanbestedingen)

Klein < 3 miljoen, groot > 3 miljoen



Historische inschrijvingen
2017-2019

• Van 2017 op 2018 een toename in grote projecten 
ten koste van kleine

• Gemiddelde waarde van kleine projecten neemt 
toe

• Kleine projecten hebben gemiddeld 4 
inschrijvingen

• Grote projecten hebben gemiddeld 3 inschrijvingen

• Bij alle aanbestedingen is een gezonde 
concurrentie geweest van min. 2 inschrijvende 
partijen

• Met gemiddeld 4 inschrijvingen voor kleine, en 3 
voor grote projecten is het vraag-aanbod in de 
periode 2017-2019 in balans geweest. 

• Bij kunstwerken zien we minder uitschieters 
naar onder, en enkel bij kleine projecten een 
paar ongezonde uitschieters naar boven. Historische TenderNed data (openbare aanbestedingen)

Kunstwerken

Klein < 6,3 miljoen, groot > 6,3 miljoen



Omvang Gradaties HWBP

• Omvang Gradaties per jaar voor lopende 
HWBP projecten

• De Omvang Gradaties voor een project:
• Laag: kosten per km < 6 miljoen

• Midden: kosten per km tussen 6 en 12 miljoen

• Hoog: kosten per km > 12 miljoen

• De Gradaties van HWBP projecten heeft 
een afnemende tendens

• Dit komt o.a. doordat de meest urgente 
projecten een grote omvang hadden

• Er komen meer projecten die ook 
aangenomen kunnen worden door in 
kleinere omvang gespecialiseerde 
opdrachtnemers

HWBP

Absoluut aantal lopende projecten

Relatief aantal lopende projecten


