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'Strategische
waterkaarten'geven
inzichtinde Nederlandsewatersector
Doorspecifieke kennisenervaring blijkenNederlandsebedrijvendieactie/zijn indewatersectoreen
sterkeinternationalepositieintenemen.Deinternationalemarktblijkt bewustvoorNederlandse
spelerstekiezen.Dit blijkt uiteenonderzoekonderzzo bedrijvenenanderepartijen dieactie/zijn in
deNederlandsewatersector.Nog belangrijker isdatdeanalysevandeNederlandsewatersectorlaat
ziendatvoldoendcgroeimogelijkliedeu bestaan,aangezienbedrijvensteedsverderwetendoorte
dringeninbestaandemarkten dienaarverwachting indetoekomstnogzulleugroeien.
Ditzijn deeerstebevindingen vaneen
strategische marktanalyse die afgelopen
herfst isuitgevoerd dooreenkerngroepvan
deledenvan hetNetherlands WaterPartnership(NWP)metsteun vanPartnersvoor
Water.Deuitvoerende partijen warenDHV
enEIM,ondersteund doorBallastNedam,
AquanetenRIZA. Heteindrapport getiteld
'StrategieWaterCards:Opportunities for the
DutchWaterSector',bevatveel informatie
overinternationale trends indewatersector,
destructuur enhetgedragvan verschillende
segmenten vandesectorende internationaleconcurrentiepositie vandesector.Ook
bevat het onderzoekeenSWOT-analysevan
deNederlandse industrie envandeteverwachten kansen enbedreigingen indeinternationale watersector indetoekomst.
Wetenhoedesectorinelkaarzitiseen
eerstebasisvoorwaarde voorbeteresamenwerking.De'Strategische waterkaarten'
vormden daarmeeeeneerstestap.Invervolg
opdestrategische marktanalysezijn drie
workshopsgeorganiseerd omopeen aantal
belangrijke deelterreinen toteen nadereuitwerking tekomen.Deworkshops richtten
zichopdeexporterende bedrijven ende wijzewaaropzijhun kansenbeterzouden kunnenbenutten; derelatiefzwakontwikkelde
'operations'component vanhet Nederlandse
aanbodindeinternationale watersector en
tenslotte demogelijkheden voor'spin off
vanconsultants.
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IndeNederlandsewatersector zijnonge18

H20

25/26-2001

veer820Nederlandse bedrijven actief, met
eentotaleomzetvanongeveer 28miljard
euro,waarvan 11.5miljard (41%) wordtgegenereerd binnen dewatersecror zelf Ongeveertweederdevandeomzetvandewatersector[y.6miljard euro)isafkomstig van
vraaginNederlandeneenderdeisafkomstiguit buitenlandse markten. Waterbouw
enwatervoorzieningzijn degrootste marktsegmenten metomzetten van3.5miljard en
3.1miljard (respectievelijk 30%en27%vande
totaleomzet].Waterbouw isdemeest internationaalgeoriënteerdesectormeteen
exportpercentage van52%. Desegmenten
irrigatie&drainageenafvalwater, met
exportpercentages vanrespectievelijk45%en
35%,zijn ookinternationalgeoriënteerd.

Wiedoet wat in de watersector?
Demeestevande820Nederlandsespe-

Tabel1:

lerszijn actiefin meerdaneensegment.VolgenshetNWP-onderzoek beschouwt 35procent vandepartijen afvalwater als hun
belangrijkste marktsegment,gevolgddoor
watervoorziening(19%)en waterbeheer
(15%).Naar omzetgerekend iswaterbouw
hetgrootstemarktsegment meteenaandeel
van27procent.Inaantal betrokken partijen
echterheeft ditsegmenteenaandeelvan12
procent,hetgeenaangeeft datereen relatief
hogegemiddeldeomzetperspeler wordt
behaald.Ongeveer65procent vande partijen
diezichprimair met afvalwaterproblemen
werken internationaal.Voordesegmenten
watervoorziening enwaterbouw liggendie
percentageszelfsnoghoger.Hier zijn
respectievelijk70en74procentvande partijeninternationaal actief
Indewereldmarkt neemtNederland een
bescheiden plaats in.Opvallend isdatalle
deelsegmenten eendeelvanongeveer twee
procent hebben.Alleendewaterbouw heeft
eenaandeelvancirca35procent.

Werkterreinen
Devolgendewerkterreinen zijn onderscheiden:R&D, consultancy(inclusieftechnischontwerp/engineering), uitvoering
(inclusiefhetleverenvangoederen,systemen and apparatuur, enaannemerij en uitvoeringsactiviteiten),management en financiering.
Afbeelding 2laatdesterktevangerealiseerdeprojecten inverschillende segmenten
zien.Deomzetindewaterbouw inhet buitenland isgroterdandiebinnen Nederland.
Ookdeomzetvanafvalwater- enirrigatieprojecten ishoogenbenadert dievandebinnenlandse markt.Degerealiseerde projecten
inwatermanagement en watervoorziening
zijn relatiefzwakvergelekenmetdeprojecten binnen Nederland.

Omzetvandewatersector,permarktsegment(inmiljardeneuro).
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Nederlandsaandeel indewereldwatermarkt(inmiljard euroen%). WS=waterbouw,WW=afvalwater
WrM=watervoorziening,I&D= irrigatieendrainage,WC=waterbeheer.
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Groeiperspectieven
Tijdens hetTweedeWereld Waterforum
in Den Haagin maart vorigjaar werden voorspellingen gedaan tot hetjaar 2025 waaruit
blijkt dat de watersector enorm zal groeien.
Deonderzoekers verwachten dat de Nederlandse bedrijven daarvan een graantje mee
kunnen pikken. Dat komt vooral omdat
exportbedrijven zich alconcentreren op
industriële watervoorziening, de lokale privatesector engrote internationale bedrijven,
sectoren waarvan verwacht wordt dat deze in
de toekomst zullen groeien.De onderzoekers
noemen dehoge verwachtingen diede Nederlanders hebben van ontzuring opvallend.
Hoewel dit inderdaad eengroeimarkt is,hebben deNederlanders daar weinig ervaring in.

op zowel stedelijk als industrieel niveau.
Uitbesteding vereist wel expertise in uitvoering en onderhoud, terwijl een groot aantal
bedrijven aangeeft daar geen ervaring in te
hebben. Samen met het feit dat de grote
Nederlandse marktspelers op dit gebied op
internationaal gebied nauwelijks actief zijn,
betekent dat dat Nederland moeilijk zal
kunnen profiteren van dit groeiende segment. Uit de studie blijkt ook dat Nederlandse bedrijven onzeker lijken nieuwe
markten zoals deze te exploiteren. Deze
onzekerheid is terug te voeren op een viertal
factoren: de complexiteit van markten en
contracten, gebrek aan overheidssteun,
onzekerheid ofonbekendheid met exportmarkten en de financiering.

Het marktsegment waarin de grootste
groei wordt verwacht isdat van dienstverlening, met name uitbesteding van projecten

tor vooral bij het verder doordringen in al

Kansen heeft de Nederlandse watersec-

bestaande markten en het verkopen van
bestaande producten in nieuwe markten. De
bedreigingen voor de vaderlandse watersector bestaan uit de internationale concurrentie, en voor de segmenten watervoorziening
en afvalwater uit de ingewikkelde markt. De
kracht van deNederlanders ligt op het
gebied van technologie en expertise, de lokale netwerken en de bestaande reputatie en
ervaring. Maar zwakke plekken bestaan ook:
een gebrek aan personeel, een gebrek aan
marktkennis in vooral de segmenten watervoorziening en watermanagement, en de
financiering, en dan met name in de segmenten afvalwater, irrigatie en drainage en
waterbouw. Dit kan verbeteren door meer
kennis te vergaren van de exportmarkten en
meer steun te vinden om financiering rond
te krijgen.
De beste regio's om de markten uit te
breiden zijn, in volgorde van potentieel succes:West-Europa, zuidoost-Azië en centraalen oost-Europa. Ofdaadwerkelijk succes
wordt geboekt, hangt afvan de technologie/expertise, de lokale netwerken, de verschillende samenwerkingsverbanden, en
dan met name in de segmenten watervoorziening, afvalwater en watermanagement.
Een laatste bepalende factor isde prijs en de
vraag öfter plaatse geproduceerd kan worden. Dit geldt voor de sectoren watervoorziening, afvalwater en waterbouw. Deze factoren kunnen beïnvloed worden door
samenwerkingsverbanden op te richten of
bestaande samenwerkingsverbanden te versterken, en door de productie ter plaatse te
(laten) verrichten.
NWP zal het rapport, dat één dezer
dagen verschijnt, en de uitkomsten van de
workshops gebruiken om te bekijken waar
de beste mogelijkheden liggen voor de
Nederlandse watersector in het buitenland
en hoe deverschillende partijen daarbij zo
effectief mogelijk kunnen samenwerken. *ï
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Digitale foto s
Alsu foto's digitaal wilt doorsturen naar de
redactie, neem dan eerst contact op.De
resolutie van defoto's moet namelijk minimaal 300dpi bedragen opdeware grootte
in het tijdschrift. Foto's doorsturen met een
lagere resolutie heeft geen zin.De beeldschermresolutie van foto's bedraagt meestalslechts72dpi.
Gebruik van het programma Powerpoint
voorgrafisch materiaal wordt afgeraden!
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