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INLEIDING 
De grootte en het belang van de Spaanse bouwsector maken het de moeite waard om hier een uitgebreid 
rapport over te schrijven. Dit rapport biedt uiteraard geen volledige kijk op de sector wegens tijdstekort 
en beperkte middelen, maar het gaat wel dieper in op enkele actuele trends en belangrijke hedendaagse 
onderdelen. Flanders Investment & Trade wil met dit verslag een hulp- en informatiebron bieden aan 
Vlaamse bedrijven die hun handelsactiviteiten willen ontwikkelen of uitbreiden naar de Spaanse 
bouwmarkt.  
 
De Spaanse bouwsector is bezig met het herstel na de pandemie en de groeivooruitzichten zien er positief 
uit. Zo wordt er dit jaar een groei van 6% verwacht in de sector. De activiteiten van de Spaanse 
bouwsector bedroegen sinds 2005 10% van het bbp, wat ver boven het Europese gemiddelde lag, maar 
dit cijfer is sterk gedaald nadat de financiële crisis toesloeg. Zo is de Spaanse bouwsector nog steeds niet 
volledig hersteld na de crisis. Tot op heden schommelt het aandeel slechts rond de 5%.  
 
Dit rapport kaart verschillende onderdelen van de bouwsector grondig aan. Eerst worden algemene feiten 
gegeven rond de bouwsector. Een SWOT-analyse zal de belangrijkste aandachtspunten weergeven. 
Daaruit werd het belang van de digitalisatie en industrialisatie afgeleid. De opportuniteiten rond dit thema 
zijn veelbelovend. 
Daarnaast zijn bouwmaterialen ook een belangrijk onderdeel van de sector. U leest een uitgebreid 
overzicht van de ouderenhuisvestigingsmarkt en hun belangrijke spelers. Ook de studentenhuisvestiging 
wordt besproken. De markt van de woningbouw wordt ook kort aangekaart. Ten slotte zijn er ook andere 
belangrijke onderdelen in de bouwsector zoals de industrialisatie en digitalisatie die grondig besproken 
worden.  
 
Om de Vlaamse bedrijven wat op weg te helpen, wordt er een overzicht gegeven van belangrijke 
vakbeurzen conferenties en vakverenigingen. De contactgegevens en praktische informatie zijn ook in dit 
hoofdstuk te vinden.  
 
Ten slotte bevat het laatste deel van dit rapport enkele aanbevelingen omtrent enkele belangrijke vragen:  

- Hoe zien de kansen en uitdagingen voor Vlaamse bedrijven eruit in de Spaanse bouwsector? 
- Tips voor Vlaamse bedrijven die de Spaanse bouwmarkt gaan toetreden?  
- Op welke wijze kunnen Vlaamse bedrijven een meerwaarde bieden aan de Spaanse bouwsector? 
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1. BOUWSECTOR 
Het eerste hoofdstuk dient als inleiding van het rapport. Er zal vooral algemene informatie gedeeld worden 
als eerste kennismaking met de Spaanse bouwsector.  
Het eerste deel beschrijft de algemene economische feiten en belangrijke cijfers in het kort. Verder wordt 
dit hoofdstuk onderverdeeld in de volgende korte delen: de achtergrondinfo over de geschiedenis van de 
bouwsector, SWOT-analyse met extra uitleg en een diepere kijk op de opportuniteiten van de sector zoals 
digitalisatie en industrialisatie.  
 

1.1 ALGEMENE FEITEN EN CIJFERS 

De bouwsector is een zeer belangrijke sector voor Spanje, het maakt om en bij de 5% uit van het bbp. 
Enkele van de grootste bouwbedrijven zijn van Spaanse oorsprong met 190.500 werknemers. In 2022 zal 
de bouwsector 6% groeien volgens de vooruitzichten van de Europese federatie van de bouwindustrie. 
Deze groei zal gestimuleerd worden door de renovatiewerken, de nieuwbouw en de utiliteitsbouw. De 
hoogste groeicijfers werden geregistreerd in Extremadura (29,1%), Andalusië (25,6%), Castilla-La Mancha 
(22,0%) en de Canarische Eilanden (15,3%). Volgens Pedro Fernández Alén, voorzitter van de Bouw (CNC), 
"groeit de werkgelegenheid in de bouwsector meer dan twee keer zo snel als het gemiddelde in Spanje.” 
(CNC, 2021) 
 
Deze groei zal gepaard gaan met een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. Volgens Fundación Laboral 
de la Construcción kende het aantal bouwbedrijven, ingeschreven bij de Sociale zekerheid, een stijging. Zo 
staan er tijdens de eerste helft van 2022, 135.948 bouwbedrijven ingeschreven in het register, dit is 4,25% 
meer dan het jaar ervoor. In totaal zijn er 20,18 miljoen werkenden in Spanje, waarvan 1,.28 miljoen actief 
zijn in de bouwsector. (Alimarket, 2022) 
 
Volgens het ACR, een pionier bouwbedrijf in innovatie en duurzaamheid, zijn de directe bouwkosten 
gestegen met 23,5% in 2021. De directeur-generaal van het ACR, Guillermo Jiménez Michavila, lichtte toe 
dat "deze stijging rechtstreeks verband houdt met de stijging van de prijzen van grondstoffen, energie en 
vervoer en ook sterk wordt beïnvloed door voorraadbreuken in de toeleveringsketens, zodat het 
onwaarschijnlijk is dat de bouwkosten zich zullen stabiliseren zolang deze disfuncties niet worden 
gecorrigeerd". (ACR, 2021) 
 
De jaarlijkse barometer van Alimarket, geeft aan dat 80% van de bedrijven aangeeft een sterke groei in 
hun verkoop te verwachten door de stijging in woningbouw en renovatie. 
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Figuur 1 toont een rangschikking van de verwachte segmenten die de bouw zullen aandrijven volgens de 
ondervraagde bedrijven uit de bouwsector. Uit de meerkeuzevragen lijken 83% van de bouwbedrijven te 
verwachten dat de renovatie de groei van de bouwsector zal aandrijven. 50% verwacht dat de 
woningbouw een belangrijke rol zal spelen, 23% overheidswerken, 20% niet-residentiële bouw, 11% export 
en 4% andere.  
 
Figuur 1: Segmenten die de bouw zullen aandrijven. 

 
Figuur 1: Segmenten die de bouw zullen aandrijven. 

Noot: herdrukt van Alimarket. (2022). Barómetro 2022 sobre las previsiones de la industria de la construcción en España.  
Bron: https://www.alimarket.es/construccion/informe/345766/barometro-2022-sobre-las-previsiones-de-la-industria-de-la-

construccion-en-espana 
 

  

https://www.alimarket.es/construccion/informe/345766/barometro-2022-sobre-las-previsiones-de-la-industria-de-la-construccion-en-espana
https://www.alimarket.es/construccion/informe/345766/barometro-2022-sobre-las-previsiones-de-la-industria-de-la-construccion-en-espana
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1.2 GESCHIEDENIS 

Onderstaande figuur 2 toont aan dat de Belgische bouwsector over de jaren heen, een redelijk 
onveranderde en stabiele bijdrage levert aan de totale bruto toegevoegde waarde. De curve ligt vlak 
naast die van het Europees gemiddelde, met waarden die schommelen tussen de 4% en 5%. Spanje 
daarentegen kende een sterke daling en heeft zijn hoogtepunt van 12,3% in 2006 tot op heden niet meer 
kunnen bereiken. In de goede tijden van de bouw, voor de crisis, bereikte de sector een piek van 2,8 
miljoen werknemers. Na de crisis in 2014 daalde dit cijfer tot 700.000 werknemers. (Redacción, 2022)  
De Spaanse bouwsector was de laatste jaren bezig aan een groeitrend, totdat in 2019 de pandemie uitbrak 
en de groei werd verstoord.  
 
 
Figuur 2: Percentage of construction on the total gross value added. Belgium, Spain and European Union-
27. (2005-2021) 

 
Figuur 2: Percentage of construction on the total gross value added. Belgium, Spain and European Union-27. (2005-2021) 

Noot: eigen grafiek gebaseerd op Eurostat. (2022). Gross value added and income by A*10 industry breakdowns.  
Bron: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10 

 
  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10
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Onderstaande figuur 3 toont aan dat Spanje tot 2010 op de eerste plaats stond tussen de Europese landen, 
met de hoogste bijdrage van de bouwsector aan de totale bruto toegevoegde waarde. Spanje had jaren 
een zeer bloeiende bouwsector en stond vele jaren op de eerste plaats in de Europese Unie. Nadien is het 
aandeel van de bouwsector in Spanje sinds het uitbreken van de vastgoedcrisis tussen 2008 en 2014 
afgenomen met ongeveer 5%. In 2005 vertegenwoordigde de sector meer dan 10% van het totale bbp, en 
sinds 2012 is het aandeel slechts rond de 5% blijven hangen. De laatste jaren neemt Oostenrijk de leiding 
met een aandeel van om en bij de 7,20%. (OECD Data, 2021) 
 
De Spaanse bouwcrisis heeft ernstige gevolgen gehad, vele bouwbedrijven hebben hierdoor de deuren 
moeten sluiten, bovendien gingen er ook veel jobs verloren en veel bouwterreinen werden verlaten achter 
gelaten, er was een onverkochte huizenvoorraad, stijgende huurprijzen etc. (Gálvez, 2020) 
 
 
Figuur 3: GVA for the construction sector as a % of total value added (European Union) 

 
  

Figuur 3: GVA for the construction sector as a % of total value added (European Union). 
Noot: herdrukt van OECD Data. (2021). Value added by activity. 

Bron: https://data.oecd.org/natincome/value-added-by-activity.htm 

 
 

https://data.oecd.org/natincome/value-added-by-activity.htm
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1.3 SWOT-ANALYSE 

In dit onderdeel wordt een SWOT-analyse gemaakt, waarbij enkele belangrijke onderdelen verder zullen 
worden uitgelegd. Dit onderdeel is zeer belangrijk en de uitkomsten van deze analyse zullen doorheen dit 
rapport een belangrijke leidraad vormen. 
 
Sterktes (S) 

• Veel kansen voor internationale investeringen 
• De bouwsector is belangrijk voor de economie van Spanje 
• Belangrijke impact op het bbp 
• Groeiende en herstellende sector 

 
Zwaktes (W) 

• Gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Dit gebrek is een ernstig probleem en kan de groei 
van de sector vertragen. 

• Politieke instabiliteit  
• Economische stilstand door COVID-19 

 
Volgens het Spaanse nationale verbond van bouwondernemingen (CNC) beschikt Spanje slechts over 1,3 
miljoen bouwvakkers, terwijl er 2 miljoen bouwvakkers nodig zijn om aan de bouwvraag te voldoen. Het 
tempo van de sector kan niet worden bijgehouden evenmin als de noden en dat is een ernstig probleem. 
“Momenteel ligt de woningproductie tussen 80.000 en 90.000 eenheden, terwijl de vraag wordt geschat 
op 140.000 woningen per jaar," legt Ferran Font, directeur onderzoek en woordvoerder van pisos.com, 
uit.  
 
Opportuniteiten (O) 

• Digitalisering en innovatie 
• Industrialisering 
• Duurzame bouwsystemen 
• Energie-efficiëntie 

 
Bedreigingen (T) 

• Stijging grondstofprijzen: dit zorgt voor een stijging en onzekerheid in de kosten van de 
nieuwbouw. 

• Stijging energieprijzen 
• Stijging materiaalprijzen 

 
De algemene stijging van de prijzen van grondstoffen, elektriciteit, benzine en vervoer heeft de 
bouwkosten begin dit jaar sterk opgedreven. De prijzen van de materialen die het sterkst zijn gestegen, 
zijn die van de beglazing, waarbij er stijgingen tot 50% waren in 2021. Daarnaast stegen de prijzen van 
funderingen en de structuur van nieuwe werken ook het hardst met respectievelijk 33,9% en 33,5%. 
Opvallend waren ook de prijsstijgingen van binnenwanden (+26,8%) en gevels (+18,1%).  (Redacción, 2022). 
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De stijging van de bouwprijzen was al een tijdje aanwezig voor de pandemie. In 2021 zijn deze stijgingen 
hervat en bovendien zijn ze ook nog gestegen vooral in de tweede helft van het jaar. (Sanz, 2022) 
 
 
SWOT – analyse van de Spaanse bouwsector 
 
Sterktes (S) Zwaktes (W) Opportuniteiten 

(O) 
Bedreigingen (T) 

    
Kansen voor internationale investeringen Gebrek aan 

gekwalificeerde 
arbeidskrachten 

Digitalisering en 
innovatie 

Stijging 
grondstofprijzen 

Belangrijk voor de Spaanse economie Politieke 
instabiliteit 

Industrialisering Stijging 
energieprijzen 

Belangrijke impact op het bbp  Economische 
stilstand door 
COVID-19 

Duurzame 
bouwsystemen 

Stijging 
materiaalprijzen 

Groeiende en herstellende sector  Energie-efficiëntie  

    
    

 
 
 

1.4 INDUSTRIALISATIE 

Geïndustrialiseerde processen zijn steeds meer aanwezig in bouwprojecten. De noden van de bouwsector 
(sneller bouwen, duurzaam wonen...) zijn veranderd en dat vraagt naar nieuwe oplossingen en technieken. 
Bovendien kiezen steeds meer bouwbedrijven en projectontwikkelaars voor industrialisatie om de kosten 
te drukken. De hogere kosten hebben de industriebouw een duwtje in de rug gegeven aangezien het een 
oplossing vormt voor een groot deel van deze kostenstijgingen. Een van die oplossingen die veel voordelen 
biedt en ook duurzaam is, is de prefabricatie. Volgens de CEO van ACR - ACR is een pionier bouwbedrijf 
in innovatie en duurzaamheid - "is de enige manier om ervoor te zorgen dat de prijzen de 
levensvatbaarheid en de rentabiliteit van de projecten en de bedrijven in de sector niet aantasten, onze 
transformatie naar een meer industrieel bouwmodel te versnellen". (Sanz, 2022) 
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Voordelen: 
− Lagere kosten 
− Betere energie-efficiëntie (minder CO2 uitstoot, waterverbruik, elektriciteitsverbruik) 
− Sneller 
− Gunstig voor de circulaire economie 
− Hogere kwaliteitsnormen 
− Veiligere arbeidsomstandigheden, stabiliteit en comfort 

 

De laatste jaren is er een stijgend verbruik van geprefabriceerde sub eenheden in de bouwsector. Volgens 
La Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE), de Nationale Vereniging 
van het geprefabriceerd beton, is het gebruik van geprefabriceerd beton in 2021 met 24% gestegen. (In 
sommige regio’s is de stijging hoger dan in andere). ANDECE vertegenwoordigt grote spelers uit de prefab-
betonindustrie en samen bedraagt hun productie meer dan 70% van de omzet van de industriële sector. 
In maart 2022 zijn de bouwprojecten met geprefabriceerd beton gedaald door de hoge grondstofprijzen 
maar in het algemeen blijft er wel een stijging tegenover 2021. (Andece, 2022) (Alimarket, 2021) 
 
Enkele Spaanse bedrijven die nu vast kiezen voor geïndustrialiseerd bouwen zijn projectontwikkelaars 
zoals: Aedas Homes of Vía Ágora, bouwondernemingen zoals Avintia of ACR of ingenieursbureaus zoals 
Componentes y Unidades Constructivas 
 
 

1.5 DIGITALISATIE EN INNOVATIE 

− BIM-technologieën (Building Information Modelling) 
− Domotica 

 
De digitalisering in de Spaanse bouwsector loopt achter vergeleken met andere Europese landen. Het is 
momenteel een van de minst gedigitaliseerde sectoren in Spanje, ze hebben enkel een voorsprong op de 
landbouw en visserij. De digitalisering zou een zeer positieve invloed kunnen hebben op de groei van de 
bouwsector en het biedt dus veel kansen. De bouwsector is een arbeidsintensieve sector en er worden 
nog steeds veel handmatige processen toegepast die vervagen zouden kunnen worden door automatische 
processen. De meeste bedrijven passen reeds basis geautomatiseerde processen toe voor hun 
kantoordiensten, maar slechts 12% van de middelgrote en grote bedrijven in de bouwsector gebruiken 
een ERP- of CRM-systeem (Marques, 2022). In het algemeen is de bouwsector een van de minst 
gedigitaliseerde sectoren. Dit is grotendeels te wijten aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals de 
betrokkenheid van talrijke onderaannemers en leveranciers, die vaak weinig technologische kwalificaties 
hebben en weinig belangstelling hebben voor de invoering van nieuwe werkmethoden in de korte tijd 
die een project duurt. Om nog maar te zwijgen van de enorme verscheidenheid in de projecten zelf, die 
het uiterst moeilijk maakt om instrumenten en methoden te ontwikkelen die op een gestandaardiseerde 
manier kunnen worden toegepast. 
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1.5.1 Domotica 

Domoticatechnologie biedt zeer veel kansen en uitdagingen voor Spanje. De Verenigde Staten is 
momenteel de leider op de markt. Daar is de technologie zeer populair en veel gebruikt in woningen. In 
Europa is Duitsland het land waar domotica het meest gevorderd is. Spanje zit nog in de beginfase, maar 
de vraag van de eindgebruiker neemt steeds meer toe. Domotica biedt zeer veel mogelijkheden in Spanje 
op het gebied van de diensten die aan de eindgebruiker worden aangeboden, waardoor de groei van alle 
bedrijven die deze diensten aanbieden en van de vakmensen die bij de installatie ervan betrokken zijn, 
wordt gestimuleerd. Een heel universum dat de beste kwaliteit en de meest geavanceerde technologie 
vereist om woningen te voorzien van veiligheid, comfort en energie-efficiëntie. (FERNÁNDEZ, 2021) 
 
De Spaanse domoticasector zit in een groeifase en meerdere factoren dragen hiertoe bij. Een van deze 
factoren is de groeiende oudere bevolking. Ouderen hebben meestal moeilijkheden met het besturen van 
de nieuwste technologieën maar domotica kan hiervoor een simpele oplossing bieden door middel van 
bijvoorbeeld stembediening. (Redacción Interempresas, 2021) 
 
Volgens statistische studies worden domoticasystemen in Spanje in 60% van de nieuwbouwwoningen en 
40% van de bestaande woningen toegepast. Er wordt verwacht dat 20% van de woningen in Spanje tegen 
2024 over minstens één domotica-apparaat zal beschikken. Dit betekent dat men een stijging van 300% 
verwacht ten opzichte van 2018 en een nog grotere markt in de komende 3 jaar. De groei wordt vooral 
verwacht in de sector van de slimme thuisbeveiligingsapparatuur, zoals sensoren, camera's, moderne 
deurbellen, bewegingsdetectoren of sensoren.  
Volgens CEDOM, de Spaanse associatie van domotica en immotica, wordt Spanje gezien als een relevante 
markt voor domotica-apparatuur. Daarnaast is het ook een relevante markt binnen Europa, maar ze staan 
nog niet zo ver als Duitsland bijvoorbeeld. ( Aplicaciones y Tecnología) 
 
Spaanse domoticabedrijven: 
 

• Pentadom, is een domoticabedrijf met meer dan 10 jaar ervaring gelegen in Barcelona dat bestaat 
uit een team van professionele deskundigen op het gebied van domotica, waaronder 
telecommunicatie- en audiovisuele ingenieurs, beveiligings- en verlichtingsspecialisten. Het bedrijf 
is een van de beste op nationaal niveau, heeft honderden succesvolle projecten gerealiseerd en 
heeft ook nationale domotica awards gewonnen. (Pentadom) 

• Domótica Integrada is een bedrijf dat ingenieursdiensten aanbiedt voor de integratie van nieuwe 
domotica- (woningen) en immotica technologieën (gebouwen). Ze werken met het robuuste, 
betrouwbare en flexibele KNX-systeem in de sector. (Domotica Integrada, 2022) 

• Loxone is een domotica bedrijf dat een smart home systeem aanbiedt, een systeem gebaseerd op 
een miniserver. (Loxone, 2022) 

 
 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 12 van 32 De Bouwsector In Spanje Juni 2022 
 

1.5.2 BIM-technologieën (Building Information Modelling) 

BIM-systemen bieden een oplossing om het bouwproces beter te organiseren en samen te werken aan de 
hand van uitwisselbare digitale bouwmodellen. BIM-systemen zijn sinds 2010 op de Spaanse markt 
aanwezig, toen werd het enkel toegepast bij grote internationale projecten. BIM wordt tegenwoordig zeer 
veel toegepast in de publieke sector voor openbare werken. De Spaanse bouwsector kent elk jaar een 
toename van het aantal BIM-overheidsopdrachten. In de private sector is BIM een belangrijk onderdeel 
van de digitale transformatie. Maar er zijn enkele uitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden. 
Ten eerste is het een grote investering waarbij vergunningen nodig zijn en daardoor is het niet mogelijk 
voor elk privaat bedrijf om deze technologie uit te voeren. Daarnaast is er een opleiding nodig voor de 
vakmensen en ook de digitale overgang is een uitdaging op zichzelf. (Mínguez, 2020) 
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2. BOUWMATERIALEN 
Het tweede hoofdstuk biedt een kijk op de bouwmaterialen in de bouwsector. Er worden cijfers, grafieken 
en topbedrijven besproken om een beeld te geven van de sector. Dit hoofdstuk zal enkele materialen in 
het bijzonder bespreken maar zal niet alle bouwmaterialen kunnen bespreken.  
 
De Spaanse importmarkt van bouwmaterialen heeft een gemiddelde jaarlijkse waarde van 17 miljard euro. 
Figuur 4 hieronder toont de invoer per sector van bouwmaterialen in 2020. 
Chemische producten (27,25%), elektriciteit en verlichting (17,52%) en draadtrekken en andere producten 
van metaal (11,59%), zijn de populairste importsectoren van bouwmaterialen. Daarnaast is Spanje ook een 
van de belangrijkste exporteurs van bouwmaterialen in de EU. Ze zijn goed voor 5,86% en staan daarmee 
op de 7de plaats. België is een belangrijke importeur van glas van Spanje, ze staan op de 6de plaats met 
een waarde van 51.847.000 euro. China neemt in deze categorie de leiding met een dubbele waarde van 
importinkomsten. België is de 4de belangrijkste importeur van bakstenen en dakpannen van Spanje, met 
een handelswaarde van 780.000 euro. (CEPCO, 2021) 
 
Volgens CEPCO (La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción) 
zijn de belangrijkste exportbestemmingen Frankrijk, Portugal en Duitsland. België is een belangrijke 
exportbestemming van Spanje, ze staan in de top 10 (9de plaats). Spanje importeert het meest 
bouwmaterialen uit China, Frankrijk en Duitsland. (CEPCO, 2022) (CEPCO, 2021) 
 
Figuur 4: Invoer per sector bouwmaterialen 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: Invoer per sector bouwmaterialen (Spanje 2020). 
Noot: eigen grafiek gebaseerd op cijfers uit CEPCO. (2021). INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR 2020 CEPCO. 

CEPCO. Bron: http://www.cepco.es/Uploads/docs/Informe_Especial_Exportaci%C3%B3n_CEPCO_2020.pdf 
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In figuur 4 wordt getoond dat de chemische producten het meest worden geïmporteerd met een aandeel 
van 27,25%. Buizen, fittingen, kleppen en uitrustingen beschikken over een aandeel van 18,52% en ook 
elektriciteit en verlichting met 17,52% behalen een aanzienlijk aandeel. Specifieke en gedetailleerde info 
over alle bovenstaande bouwmaterialen zijn te vinden in de publicatie van CEPCO. (CEPCO, 2021) 
 
2021 was voor de Spaanse georganiseerde distributie van bouwmaterialen een recordjaar. Volgens het 
rapport van Alimarket hebben de 45 inkoop- en dienstverleningsgroepen die in Spanje actief zijn, een 
omzet van 9.260 miljoen euro bereikt, dit is 12,3% meer dan in 2020. Bovendien bereikten deze inkoop-en 
dienstverleningsgroepen 5.547 verkooppunten. Een aankoopcentrale is voor vele kleine en middelgrote 
distributiebedrijven een belangrijke ondersteuning en het maakt het ook mogelijk om meer winst te 
maken en gunstigere overeenkomsten met leveranciers af te sluiten. De Spaanse aankoopcentrales van 
bouwmaterialen hebben als doel merken versterken, groei optimaliseren en transparantie bieden.  
 
Figuur 5: Marktaandeel van de grootste Spaanse aankoopgroepen van bouwmaterialen. (2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5: Marktaandeel van de grootste Spaanse aankoopgroepen van bouwmaterialen. (2021) 
Note: Herdrukt uit Alimarket. (2022). Informe 2022 sobre Centrales de Compras de Materiales de Construcción en España.  

Bron: https://www.alimarket.es/construccion/informe/349725/informe-2022-sobre-centrales-de-compras-de-materiales-de-
construccion-en-espana 

 
Figuur 5 geeft het marktaandeel per Spaanse aankoopgroep weer in 2021. Aúna distributie is met 15,6% de 
marktleider tussen de aankoopgroepen van bouwmaterialen. Op de tweede plaats komt BigMat met 11,9% 
en daarna Ibricks met 7,1%.  

https://www.alimarket.es/construccion/informe/349725/informe-2022-sobre-centrales-de-compras-de-materiales-de-construccion-en-espana
https://www.alimarket.es/construccion/informe/349725/informe-2022-sobre-centrales-de-compras-de-materiales-de-construccion-en-espana
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2.1 CEMENT 

Volgens de voorspellingen van Alimarket, Alimarket is de beste Spaanse databasis met info over bepaalde 
sectoren (sterkte: bouw, voeding, gezondheid), zal het cementverbruik met 4% stijgen in 2022 en zal de 
cementsector net als vele andere sectoren inzetten op duurzaamheid. De cementsector begint terug op 
gang te komen na de pandemie en kende een verbruiksgroei van 12% en een groei van 10% van de invoer 
in de eerste negen maanden van 2021 volgens Oficemen, een ondernemingsgroep die bestaat uit 
ondernemingen die zich toeleggen op de vervaardiging van kunstmatig cement. De cementsector is een 
sector die continu verandert, momenteel ondergaat het de digitale transformatie, het is dus nu het 
moment voor cementbedrijven om innovatie, digitale technologieën en duurzaamheid toe te passen op 
hun bedrijfsstrategie. Daarnaast zijn er ook enkele uitdagingen zoals het hoge concurrentievermogen en 
de zeer hoge productiekosten dat enkel door continue innovatie overwonnen kan worden.   
 
Figuur 6: Binnenlandse marktaandelen van Spaanse cementbedrijven in 2020 (% waarde). 

 
Figuur 6: Binnenlandse marktaandelen van Spaanse cementbedrijven in 2020 (% waarde).  

Noot: Herdrukt uit Alimarket. (2021). Informe 2021 del sector de Cemento en España.  
Bron: https://www.alimarket.es/construccion/informe/340314/informe-2021-del-sector-de-cemento-en-espana/informe-completo 

https://www.alimarket.es/construccion/informe/340314/informe-2021-del-sector-de-cemento-en-espana/informe-completo
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Figuur 6 geeft een overzicht van de aandelen van de grootste Spaanse cementbedrijven. Cemex is 
marktleider met een aandeel van 20,25%. Op de tweede plaats komt Grupo Valderribas met 18,41% en op 
de derde plaats komt Grupo Lafargeholcim met 15,18%. Grupo Votorantim komt op de vierde plaats met 
een aanzienlijk groot aandeel van 11,34%.   
 
 

2.2 GLAS 

De hoogste prijsstijging geldt voor de beglazing, met een stijging van bijna 50% in 2021. Maar ook de 
funderingen, structuur van nieuwe werken, binnenwanden en gevels kennen prijsstijgingen tussen 33-
20%. 
  
Figuur 7: Prijsstijgingen bouwmaterialen 2020-2021. 

 
Figuur 7: Prijsstijgingen bouwmaterialen 2020-2021. 

Noot: Herdrukt uit ACR. (2021). Los costes directos de construcción repuntan un 23,5% en 2021 y baten máximos históricos. ACR. 
Bron:: https://acr.es/noticias/sin-categorizar/los-costes-directos-de-construccion-repuntan-un-235-en-2021-y-baten-maximos-

historicos/ 
 
 
Figuur 7 toont de prijsstijgingen per soort bouwmateriaal. Na glas zijn ook de prijzen van funderingen 
hard gestegen met 33,9%. De prijsstijgingen zijn genoteerd voor het jaar van 2020 op 2021. Ook de prijs 
van de binnenwanden is met 26,8% gestegen en de gevels met 18,1%. Dit zijn allemaal hoge prijsstijgingen 
die de ernst van het probleem aantonen.  
 
 
 

https://acr.es/noticias/sin-categorizar/los-costes-directos-de-construccion-repuntan-un-235-en-2021-y-baten-maximos-historicos/
https://acr.es/noticias/sin-categorizar/los-costes-directos-de-construccion-repuntan-un-235-en-2021-y-baten-maximos-historicos/
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3. BOUWMARKT 
 
Het derde hoofdstuk bespreekt drie onderdelen van de bouwmarkt. Deze zijn geselecteerd aangezien het 
alle drie belangrijke onderdelen zijn van de Spaanse bouwmarkt. Eerst wordt de ouderenhuisvestiging 
besproken in termen van vooruitzichten, projecten en bedrijven die er actief zijn. Ten tweede komt de 
studentenhuisvestiging aan bod. Ten slotte wordt de woningbouw besproken. Daaronder valt zowel de 
nieuwbouw als de renovatiebouw. Dit deel zal ook kort en bondig besproken worden.   
 

3.1 OUDERENHUISVESTIGING 

De Spaanse ouderenhuisvestiging biedt veel interessante groeimogelijkheden, 19% (8.926.867 miljoen) van 
de Spaanse burgers is ouder dan 65 jaar en 6% is ouder dan 80 jaar. Spanje is een zeer interessante markt 
voor ouderenhuisvestiging. De vergrijzing neemt zeer snel toe. Uit publicaties van 2022 -  Monograph on 
the Geriatric Sector in Spain van Alimarket - blijkt de geriatrische sector een belangrijke prioriteit 
geworden te zijn van vele investeerders bij de ontwikkeling van hun expansieplannen. Bovendien is de 
zorgmarkt nog sterk gefragmenteerd. Zo beschikken de 10 grootste spelers nauwelijks over 78.000 bedden 
(Alimarket, 2022). Vastgoedinvesteerders zien het potentieel in de markt. Zo werden er in 2021 al 26 nieuwe 
aan- en verkoopoperaties geregistreerd en nieuwe projecten geconcretiseerd. Nu lopen er nog meer 
projecten waardoor het aantal op 480 centra komt. Hierdoor wordt er plaats gemaakt voor meer dan 
46.000 nieuwe bedden. Bovendien zal de vergrijzing van de bevolking leiden tot een gebrek aan geschikte 
seniorenwoningen en dit zal de vraag naar zorgvastgoed van hoge kwaliteit doen toenemen. In Spanje 
neemt het aantal 65-plussers elk jaar toe met meer dan 1,8%, dit is meer dan een stijging van 1,3% in België 
of Frankrijk (Bitor, 2022). Als gevolg is de verhouding bedden per 65-plusser lager dan aanbevolen, wat 
zorgt voor de perfecte omstandigheden voor het sluiten van allianties, overnames en investeringen.  
 
  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 18 van 32 De Bouwsector In Spanje Juni 2022 
 

Onderstaande Figuur 8 toont de voorspelling van de demografische evolutie in Spanje. Daarop is te zien 
dat de verwachte groei van de totale Spaanse bevolking 5% bedraagt. De grootste groei wordt verwacht 
bij de 80-plussers, namelijk een groei van 157%. Bij de bevolking tussen 66-80 jaar bedraagt de verwachte 
groei 27%. Statistieken voorspellen dat het aantal 65-plussers tegen 2040 met maar liefst 67% zal toenemen. 
 
 
 
 
Figuur 8: Demografische evolutie van de Spaanse bevolking (2019-2100) 

 
Figuur 8: Demografische evolutie van de Spaanse bevolking (2019-2100) 

Noot: herdrukt van Carepropertyinvest. (2020). 
Bron: https://carepropertyinvest.be/wie-zijn-we/profiel/ 

 
  

https://carepropertyinvest.be/wie-zijn-we/profiel/
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Figuur 9 toont aan dat er veel investeringskansen liggen in de geriatrische markt aangezien er niet 
voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Vitalia Home is de grootste investeerder in nieuwe projecten, op de 
tweede plaats staat Orpea. Volgens de publicatie over de geriatrische markt van Alimarket, uitgegeven in 
2021, zijn er 395 geriatrische projecten in ontwikkeling waarbij in totaal 38.557 nieuwe bedden gecreëerd 
worden. 30% van de projecten zijn overheidsprojecten en meer dan de helft zijn privéprojecten. In Galicië 
zullen 55 nieuwe projecten plaatsvinden, op de tweede plaats staat Andalusië (met 53 projecten) en dan 
Catalonië (met 48 projecten).  
 
Figuur 9: Verdeling van de projecten voor geriatrische centra in Spanje. 
 

 
Figuur 9: Verdeling van de projecten voor geriatrische centra in Spanje. 
Noot: Herdrukt van Alimarket. (2021). Proyectos Geriátricos. Alimarket. 

Bron: https://www.alimarket.es/media/images/2021/detalle_art/328203/120840_high.pdf 
  

https://www.alimarket.es/media/images/2021/detalle_art/328203/120840_high.pdf
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Figuur 10: Belangrijkste geriatrische bedrijvengroepen volgens het aantal geplande bedden in hun 
projecten. 
 

Figuur 10: Belangrijkste geriatrische bedrijvengroepen volgens het aantal geplande bedden in hun projecten. 
Noot: Herdrukt van Alimarket. (2021). Proyectos Geriátricos. Alimarket. 

Bron: https://www.alimarket.es/media/images/2021/detalle_art/328203/120840_high.pdf 
 

 
De investeringen blijven oplopen. In 2021 werden er 26 nieuwe aan- en verkoopoperaties geregistreerd en 
nieuwe initiatieven geconcretiseerd, waardoor er momenteel 480 centra in ontwikkeling zijn waarbij er 
meer dan 46.000 nieuwe bedden worden gecreëerd. (VALVERDE, 2022) 
  

https://www.alimarket.es/media/images/2021/detalle_art/328203/120840_high.pdf
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3.2 STUDENTENHUISVESTIGING 

De studentenhuisvestigingsmarkt in Spanje is aanzienlijk groot. Daarnaast volgen ook steeds meer 
jongeren een opleiding in het hoger onderwijs. Het totale aantal studenten dat in het academisch jaar 
2020-2021 in het Spaanse universitaire stelsel (SUE) is ingeschreven, bedraagt namelijk 1.679.518. Daarnaast 
wordt verwacht dat de bevolking van 18-24 jaar tussen 2018 en 2025 met 11% zal groeien. Het hoger 
onderwijs in Spanje wordt steeds populairder de laatste jaren en wordt een steeds modernere en 
internationale plaats. Zo hebben 40% van de Spaanse jongeren een hoger opleidingsniveau dan hun 
ouders. Als gevolg is er meer vraag naar studentenhuisvesting onder zowel de Spaanse als internationale 
studenten. Spanje heeft als land vele troeven en vormt de ideale bestemming voor studenten van over 
de hele wereld: betaalbare kosten voor het wonen en levensonderhoud, mild klimaat, een rijke cultuur 
en geschiedenis, en een onderwijsaanbod van hoog niveau. Het is een aantrekkelijke plaats voor Europese 
Erasmus studenten maar ook voor veel Latijns-Amerikaanse studenten. 
De CEO van Xior gelooft dat er in studentenhuisvestiging in Spanje veel potentiële kansen bestaan. “Spanje 
en Portugal zijn al dubbel zo groot dan België en Nederland. De studentenpopulatie in Madrid is even 
groot als die in heel België.” (Rijcke, 2020) 
 
Zaragoza: 42.000 studenten 
Madrid: 321.261 studenten 
Barcelona: 217.032 studenten 
Granada: 64.557 studenten 
 
Enkele belangrijke exploitanten en investeerders in studentenhuisvestiging zijn: Nexo, Resa, Sylabus en 
Temprano, aangestuurd door investeerders zoals WPCarey fonds, Invesco, CBRE GI, Axa en GSA, etc. 
 

3.3 WONINGBOUW 

De woningbouw is en blijft een belangrijk onderdeel van de bouwsector in Spanje. Na de pandemie begint 
het aantal aanvragen tot nieuwbouw terug op gang te komen. Vooral in de regio’s Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Andalusië en Extremadura, is er een duidelijke toename van het aantal nieuwbouwwoningen. 
Maar de belangrijkste toenames werden opgemerkt in de renovatiebouw. Dit is mogelijk een gevolg van 
de pandemie want mensen begonnen zelf hun huis op te knappen en hadden meer tijd hiervoor. De 
renovatie van verouderde woningen nam in heel Spanje op gelijke wijze toe, met uitzondering van de 
autonome regio Madrid. (GUTIÉRREZ, 2022) De hoge materiaalprijzen en grondstofprijzen hebben invloed 
op de prijzen van de nieuwbouw. Daarnaast is er ook nog het gebrek aan aanbod wat de situatie nog 
minder gunstig maakt. (Redacción, 2022) 
De schaarste aan nieuwbouw kan ook positief worden uitgedrukt want zo goed als alle 
nieuwbouwwoningen worden ook daadwerkelijk verkocht. In cijfers uitgedrukt: er worden amper 
100.000 woningen per jaar gebouwd terwijl er op de markt een vraag is van 120.000 tot 150.000 woningen 
per jaar. (Sanz, 2022)  
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4. VAKBEURZEN EN VERENIGINGEN 
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in 3 delen: Het eerste deel geeft een lijst weer met verschillende soorten 
vakbeurzen in de bouwsector verspreid over heel Spanje + een korte samenvatting van de beurs met data 
en locatie. Ten tweede ziet u een lijst waarin de beurzen i.v.m. digitalisatie staan. 
Ten slotte worden ook enkele belangrijk sectororganisaties weergegeven. Deze organisaties verspreiden 
regelmatig interessante informatie en hebben interessante contacten binnen de bouwsector.   
 
 

4.1 JAARLIJKSE VAKBEURZEN 

BARCELONA BUILDING CONSTRUMAT 
Dit event is het 360º referentieplatform in de bouwsector dat de volledige waardeketen naar duurzame 
groei en ontwikkeling stuwt via digitalisering, technologische innovatie en nieuwe bouwtechnieken. 
(Construmat, 2022) 
 
Datum: 2023 
Locatie: Fira Barcelona, Avda. Reina Maria Cristina s/n, 08004 Barcelona 
Website: http://www.construmat.com 
Email: info@firabarcelona.com 
Telefoonnummer: +34 902 233 200 
Contactpersoon: Sergi Fuster López, Representative - Sergi Fuster López│LinkedIn 
 
 
CEVISIMA 
Cevisama is de show waar keramiek, badkamers, ideeën, materialen en texturen van over de hele wereld 
samenkomen in dezelfde stad: Valencia. Het doel is de trends te ontdekken die de toekomst van de 
buitenkant van gebouwen en het interieur van elke ruimte zullen markeren. (Cevisama, 2022) 
 
Datum: 27 februari – 3 mei 2023 
Locatie: Valencia Fair Level 2: Pavilions 1 -4., Feria Valencia Level 3: Pavilions 1-4. 
Website: https://cevisama.feriavalencia.com/en/ 
Email: calvarez@feriavalencia.com 
Telefoonnummer: +34 96 386 1166 
Contactpersoon: Carmen Álvarez, Director - Carmen Álvarez│LinkedIn 
 
  

http://www.construmat.com/
mailto:info@firabarcelona.com
https://www.linkedin.com/in/sergifusterl%C3%B3pez/
https://cevisama.feriavalencia.com/en/
mailto:calvarez@feriavalencia.com
https://www.linkedin.com/in/carmen-%C3%A1lvarez-3371a017/
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EGURTEK 
Egurtek is een ontmoetingsforum voor architectuur en houtbouw. (Egurtek, 2022) 
 
Datum: 19-22 oktober 2022 
Locatie: Bilbao Exhibition Centre, Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia 
Website: https://egurtek.bilbaoexhibitioncentre.com  
Email: egurtek@bec.eu 
Telefoonnummer: +34 94 404 01 24 
Contactpersoon: Arrate Tellaetxe, Event Manager - Arrate Tellaetxe│LinkedIn 
 
 
EPOWER & BUILDING (Ifema)  
ePower & Building is het toonaangevende evenement van Zuid-Europa waar 4 dagen lang verschillende 
vakbeurzen plaatsvinden. (Ifema, 2022) 
 

• Construtec 
• Bimexpo  
• Matelec 
• Matelec Industry 
• Veteco 
• Archistone 

 
Datum: 15-18 november 2022 
Locatie: Avda. del Partenón, 5, 28042 Madrid 
Website: https://www.ifema.es/en/epower-building 
Email: customerservice@ifema.es 
Telefoonnummer:  +34 91 722 30 00 
Contactpersoon: Eduardo López-Puertas Bitaubé, General Director 
Eduardo López-Puertas Bitaubé│LinkedIn 
 
 
FECONS 
Fecons is een bouw, duurzaamheid en rehabilitatie vakbeurs. (Fecons, 2022) 
 
Datum: 20-22 oktober 2022 
Locatie: Avda. Gerardo Molina, 117, 30700 Torre Pacheco, Murcia 
Website: https://ifepa.es/fecons/ 
Email: ifepa@ifepa.es 
Telefoonnummer: +34 968 33 63 83 
Contactpersoon: Antonio Miras Morente, General Director - Antonio Miras Morente│LinkedIn 
 
  

https://egurtek.bilbaoexhibitioncentre.com/
mailto:egurtek@bec.eu
https://www.linkedin.com/in/arrate-tellaetxe-ria%C3%B1o/
https://www.ifema.es/en/epower-building
mailto:customerservice@ifema.es
https://www.linkedin.com/in/eduardolopezpuertas/
https://ifepa.es/fecons/
mailto:ifepa@ifepa.es
https://www.linkedin.com/in/antonio-miras-morente-71575020/
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REBUILD  
Het biedt een uniek platform van innovatie om de sector van de bouw, renovatie en de energie-efficiëntie 
van huizen en gebouwen nieuw leven in te blazen. Het is een plaats waar de professional van de sector 
een gespecialiseerde omgeving wordt geboden waar hij de nieuwste producten, materialen, oplossingen 
en diensten kan vinden. (REBUILD, 2022) 
 
Datum: 28 – 30 maart 2023  
Locatie: IFEMA – Feria de Madrid, Av. Partenón 5, 28042 Madrid 
Website: https://www.rebuildexpo.com/en/ 
Email: press@rebuildexpo.com 
Telefoonnummer: +34 919 551 551  
Contactpersoon: Albert Planas Riera, CEO - Albert Planas Riera│LinkedIn 
 
 
SMOPYC 
Internationale tentoonstelling van machines voor openbare werken, bouw en mijnbouw. (SMOPYC, 2022) 
 
Datum: 26-29 april 2023 
Locatie: Feria de Zaragoza, Autovia A - 2, km 311, 50012 Zaragoza 
Website: https://www.feriazaragoza.es/smopyc-2023 
Telefoonnummer:  +34 976 764 700 
Contactpersoon: Luis Fueyo Casado, General Director - Luis Fueyo Casado│LinkedIn 
 
 
TECMA (Ifema) 
De Internationale Vakbeurs voor Stedenbouw en Milieu TECMA zal een programma bieden dat concrete 
antwoorden geeft op de belangrijkste vragen die stadsmanagers bezighouden. (Ifema, 2022) 
 
Datum: 14-16 juni 2022 
Locatie: Avda. del Partenón, 5 (28042) Madrid 
Website: https://www.ifema.es/en/tecma 
Email: customerservice@ifema.es 
Telefoonnummer: +34 91 722 30 00 
Contactpersoon: Eduardo López-Puertas Bitaubé, General Director 
Eduardo López-Puertas Bitaubé│LinkedIn 
 
 
VETECO 
VETECO is het belangrijkste evenement in Zuid-Europa voor de raam-, gevel- en zonweringsindustrie. 
(Veteco, 2022) 
 
Datum: 15-18 november 2022 
Locatie: Avda. del Partenón, 5, 28042 Madrid 

https://www.rebuildexpo.com/en/
mailto:press@rebuildexpo.com
https://www.linkedin.com/in/albert-planas-riera-07599648/
https://www.feriazaragoza.es/smopyc-2023
https://www.linkedin.com/in/luisfueyo/
https://www.ifema.es/en/tecma
mailto:customerservice@ifema.es
https://www.linkedin.com/in/eduardolopezpuertas/
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Website: https://www.ifema.es/en/veteco 
Email: customerservice@ifema.es 
Telefoonnummer: +34 91 722 30 00 
Contactpersoon: Eduardo López-Puertas Bitaubé, General Director –  
Eduardo López-Puertas Bitaubé│LinkedIn 

4.2 CONFERENTIES I.V.M. DIGITALISATIE 

BIMCONFERENCE 
Een virtuele internationale conferentie met focus op BIM-kennis en BIM-oplossingen. Verschillende 
belangrijke sprekers komen aan bod en het biedt de kans om te netwerken met grote professionals. (BIM 
conference, 2022) 
 
Datum: 26 januari 2022 
Locatie: online 
Website: https://www.bimconference.es/ 
Contactpersoon: Patricia Del Busto Martínez, BIM Consultant at NKE - Patricia Del Busto Martínez│LinkedIn 
 
 
BIM ON 
BIM ON is een online internationaal gratis evenement waar iedereen welkom is. Onderwerpen zijn: de 
huidige ontwikkeling van BIM in Spanje, voorbeelden uit de bouwwereld en professionals, sprekers die 
hun kennis delen. (Editeca, 2022) 
 
Datum: 21 april 2022 
Locatie: Online 
Website: https://editeca.com/evento-bim-on-2022/ 
Email: info@editeca.com 
Telefoonnummer: +34 910 41 48 23 
Contactpersoon: Rafael González del Castillo Sancho, CEO - Rafael González del Castillo Sancho│LinkedIn 
 
 
EUBIM 
EUBIM is een internationaal BIM congres dat de BIM methodologie sterk aanmoedigt in de Spaanse 
bouwsector. Het doel is om kennis en echte ervaringen te delen met het publiek. Natuurlijk is het ook een 
interessante plaats om contacten te leggen. (EUBIM, 2022) 
 
Datum: 18-21 mei 2022 
Locatie: Camino de Vera s/n Edificio 1C, 46022 Valencia 
Website: http://www.eubim.com/ 
Email: eubim@upv.es 
Telefoonnummer: +34 963 877 751 
Contactpersoon: Mª Lorena Soria Zurdo, Co-founder - Mª Lorena Soria Zurdo│LinkedIn 

https://www.ifema.es/en/veteco
mailto:customerservice@ifema.es
https://www.linkedin.com/in/eduardolopezpuertas/
https://www.bimconference.es/
https://www.linkedin.com/in/patricia-del-busto-martinez/
https://editeca.com/evento-bim-on-2022/
mailto:info@editeca.com
https://www.linkedin.com/in/rafael-gonz%C3%A1lez-del-castillo-sancho/
http://www.eubim.com/
mailto:eubim@upv.es
https://www.linkedin.com/in/m%C2%AA-lorena-soria-zurdo-10884443/
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EUROPEAN BIM SUMMIT 
Het jaarlijkse internationale referentie-evenement over BIM-technologieën dat deskundigen en 
professionals uit de sector samenbrengt. Het evenement is zowel live als online mee te volgen. De dag zal 
onderverdeeld worden in 3 thema’s: BIM, Lean Construction en Integrated Project Delivery (IPD). Het doel 
is om de goede praktijken in het gebruik van BIM te verspreiden, werkmethodologieën uit te wisselen en 
internationale afstemming in de bouwsector te bevorderen. (EUROPEAN BIM SUMMIT, 2022) 
 
Locatie: World Trade Center in Barcelona/online 
Website: https://europeanbimsummit.com/en/ 
Email: info@bimsummit.eu 
Telefoonnummer: +34 93 393 37 39 
Contactpersoon: Ignasi Pérez Arnal, Co-founder - Ignasi Pérez Arnal│LinkedIn 

4.3 SECTORORGANISATIES  

In wat volgt worden enkele belangrijke sectororganisaties weergegeven. Deze organisaties verspreiden 
regelmatig interessante informatie en hebben interessante contacten binnen de bouwsector 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSTRUCTORES INDEPENDIENTES (ANCI) 
ANCI is een vereniging van niet-beursgenoteerde bouwondernemingen die vooral in de publieke sector 
actief zijn. De missie van ANCI is het bevorderen van ontwikkeling, concurrentie, transparantie en gelijke 
kansen in de bouwsector en de sector openbare werken. Zij zullen de belangen van hun leden verdedigen 
bij de overheden, de economische, politieke en sociale instellingen. (ANCI, 2022) 
 
Locatie: C/ Diego de León, 50 – 5ª planta 28006 - Madrid 
Website: https://www.ancisa.com/ 
Email: anci@ancisa.com 
Telefoonnummer: +34 91 555 05 39 
Contactpersoon: Concha Santos, President - Concha Santos│LinkedIn 
 
 
LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN (CNC) 
“De Nationale Bouw Confederatie (CNC) is de belangrijkste bedrijfsorganisatie voor de bouwsector in 
Spanje en verenigt de overgrote meerderheid van de bedrijfsorganisaties in deze sector.” (CNC, 2022) Het 
belangrijkste doel van de CNC is sinds 1977, de belangen van de bouwsector vertegenwoordigen bij de 
overheid, nationale en internationale, openbare of particuliere instanties. Het CNC is verder ook lid van de 
European Construction Industry Federation (FIEC) en van de European Builders Confederation (EBC) 
 
Locatie: C/ Diego de León, 50, 28006 - Madrid 
Website: https://www.cnc.es/index.html 
Email: cnc@cnc.es 
Telefoonnummer: +34 91 561 97 15 
Contactpersoon: Pedro Fernández Alén, President - Pedro Fernández Alén│LinkedIn 

https://europeanbimsummit.com/en/
mailto:info@bimsummit.eu
https://www.linkedin.com/in/ignasiperezarnal/
https://www.ancisa.com/
mailto:anci@ancisa.com
https://www.linkedin.com/in/concha-santos-a50a3528/
https://www.cnc.es/index.html
mailto:cnc@cnc.es
https://www.linkedin.com/in/pedro-fern%C3%A1ndez-al%C3%A9n-b821916b/
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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FABRICANTES DE PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN (CEPCO) 
Cepco is de Spaanse Confederatie van Verenigingen van Fabrikanten van Bouwproducten. Ze 
vertegenwoordigen de belangen van 17 nationale verenigingen van fabrikanten van bouwmaterialen. 
“Cepco zal de belangen behartigen van 4.000 ondernemingen, 33.000 indirecte, meer dan 360.000 
werknemers, 13% van de Spaanse industrie, en een export van 23.000 miljoen euro in 2020 en 8,8% van 
de Spaanse economie.” (CEPCO, 2022) 
 
Locatie: C/Tambre 21, 28002 Madrid 
Website: http://www.cepco.es/ 
Email: info@cepco.es 
Telefoonnummer: +34 91 535 12 10 
Contactpersoon: Pérez-Navarro Miguel-Angel, President - Pérez-Navarro Miguel-Angel│LinkedIn 
 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MADRID (AECOM) 
Aecom is de Madrileense sectorale bedrijfsvereniging van bouwondernemingen. Ze vertegenwoordigen de 
belangen van de bouwbedrijven gelegen in Madrid bij verschillende overheden, voornamelijk op lokaal en 
regionaal niveau. Daarnaast hebben ze ook verschillende overeenkomsten gesloten met het bestuur van 
Madrid (AECOM, 2022)  
 
Locatie: C/Príncipe de Vergara, 34 2º dcha, 28001 Madrid 
Website: https://www.aecom.es/ 
Email: comunicacion@aecom.es 
Telefoonnummer: +34 91 435 26 80 
Contactpersoon: Francisco Ruano Tellaeche, President - Francisco Ruano Tellaeche│LinkedIn 
 
 
LA ASOCIACIÓN DE PROMOTORES CONSTRUCTORES DE ESPAÑA (APCESPAÑA) 
APC is de overheidsorganisatie die de belangen van projectontwikkelaars en bouwondernemers behartigt. 
Ze vertegenwoordigen de vastgoedsector en bouwmarkt. (APC, 2022) 
 
Locatie: C/ Diego de León 50, 2ª planta. 28006 Madrid 
Website: https://apce.es/ 
Email: apce@apce.es 
Telefoonnummer: +34 91 562 40 33 
Contactpersoon: Daniel Cuervo Iglesias, General Secretary - Daniel Cuervo Iglesias│LinkedIn 
  

http://www.cepco.es/
mailto:info@cepco.es
https://www.linkedin.com/in/p%C3%A9rez-navarro-miguel-angel-9a8281116/
https://www.aecom.es/
mailto:comunicacion@aecom.es
https://www.linkedin.com/in/francisco-ruano-tellaeche-a45445151/
https://apce.es/
mailto:apce@apce.es
https://www.linkedin.com/in/daniel-cuervo-iglesias-966b171b/
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5. ENKELE AANBEVELINGEN 
 
Dit onderdeel geeft enkele aanbevelingen weer i.v.m. interessante kansen op de Spaanse bouwsector per 
onderdeel. De aanbevelingen kunnen nuttig zijn voor Vlaamse bedrijven die met vragen zitten over de 
Spaanse bouwsector. Eerst zal er een korte algemene aanbeveling worden gegeven gebaseerd op het 
uitgebreid onderzoek en leeswerk dat verricht is om dit rapport samen te stellen. Daarna zal de 
ouderenhuisvestiging worden besproken en hetzelfde zal gedaan worden voor de studentenhuisvestiging 
en de woningbouw.  
 

5.1 ALGEMEEN 

De bouwsector is een van de sectoren die zich sterk heeft herpakt na de pandemie en recentelijk terug 
op volle toeren draait. In het algemeen is de bouwsector een sector met een veelbelovende toekomst. De 
komende jaren zal de sector nog een tandje moeten bijsteken aangezien ze qua innovatie en digitalisatie 
zwaar achterlopen vergeleken met andere sectoren zoals de gezondheidssector.  
 
1 ding werd meteen duidelijk na het onderzoek: zo bleek namelijk dat innovatie en nieuwe 
productiemodellen noodzakelijk zijn om de groei van de Spaanse bouwsector te stimuleren. Uit de SWOT-
analyse is gebleken dat digitalisatie, innovatie, industrialisatie en duurzaamheid de focuspunten zijn voor 
een groeiende bouwsector. Belgische bedrijven gespecialiseerd in deze aspecten, kunnen op veel 
opportuniteiten rekenen. 
 

5.2 OUDERENHUISVESTIGING 

Er zijn vele kansen voor de bedrijven die investeren in de ouderenhuisvestiging. De stijgende oudere 
populatie en het tekort aan bedden in residenties zijn de ideale voedingsbodem voor investeerders. Er 
zijn reeds vele Vlaamse bedrijven succesvol actief in de Spaanse ouderenhuisvestiging en zijn tot op dit 
moment bezig met nieuwe projecten en zien dus een toekomst in Spanje.   
 

5.3 STUDENTENHUISVESTIGING 

Na veel lezen, kan er besloten worden dat de omvang van de studentenhuisvestigingsmarkt in Spanje 
zeer groot is, veel groter in omvang vergeleken met België. Daarnaast werd het ook al snel duidelijk 
hoeveel studenten in Spanje aanwezig zijn, alsook de buitenlandse studenten. Ook de jonge bevolking die 
een groei van 11% verwacht de komende jaren zorgt ervoor dat er een gunstig investeringsklimaat is.  
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CONCLUSIE 
Het herstel van de bouwsector zal gekenmerkt worden door enkele belangrijke tendensen zoals de 
industrialisering, digitalisatie en duurzaamheid. De bouwsector bevindt zich momenteel in een 
transformatiefase naar digitalisatie en meer innovatieve technieken en dit is te voelen binnen alle 
opzichten van de organisatie, maar het gaat opmerkelijk trager vergeleken met andere industrieën zoals 
de gezondheidssector.  
 
Hoe zien de kansen en uitdagingen voor Vlaamse bedrijven eruit in de Spaanse bouwsector? Doorheen 
het onderzoek werd het al snel duidelijk dat in het marktsegment van de ouderenhuisvesting veel kansen 
liggen. Dit bleek dan ook een van de meest belovende sectoren te zijn. Een belangrijke factor is de gunstige 
demografische evolutie van deze sector. Het aantal 80-plussers blijft toenemen en er wordt zelfs voorspeld 
dat ze een groei van 157% zullen ondergaan de komende tien jaar. Spanje moet zich de komende jaren 
aanpassen aan een steeds ouder wordende bevolking. Als gevolg daarvan is het noodzakelijk om nieuwe 
bedden/plaatsen voor ouderen te creëren, de ultieme kans voor internationale investeerders en projecten.  
 
Maar de bouwsector staat ook voor vele uitdagingen zoals het grote gebrek aan gekwalificeerde 
werknemers, de hoge grondstofprijzen en materiaalprijzen. Door de hoge kosten zullen de bouwbedrijven 
genoodzaakt worden om andere oplossingen en alternatieven te zoeken om de kosten te drukken. 
Geïndustrialiseerd bouwen lijkt hierdoor een positieve toekomst te hebben. De vraag hiernaar zal 
hoogstwaarschijnlijk toenemen de komende jaren.  
 
Tips voor Vlaamse bedrijven die de Spaanse bouwmarkt gaan toetreden? Een eerste belangrijk puntje is 
de taal en de cultuur. Tot op heden beheersen er nog steeds onvoldoende Spanjaarden de Engelse taal. 
Daarnaast doen Spanjaarden liever zaken met mensen die de Spaanse taal beheersen. Bovendien is het 
steeds  goed om eerst enkele bouwbeurzen te bezoeken, te netwerken en interessante contacten te leggen. 
Natuurlijk is ook FIT Spanje er om ondersteuning te bieden bij uw plannen om de Spaanse bouwsector 
toe te treden.  
 
Op welke manieren kunnen Vlaamse bedrijven een meerwaarde bieden aan de Spaanse bouwsector? 
Vlaamse bedrijven kunnen extra jobs en projecten creëren en er is bovendien voldoende ruimte op de 
markt voor deze projecten van Vlaamse bedrijven. Bovendien kunnen de Vlaamse bedrijven samenwerken 
en partnerschappen vormen met de Spaanse bouwbedrijven. Zo ontstaan er meer mogelijkheden en 
kunnen beide partijen hun kennis en ideeën met elkaar delen.   
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