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Geachte lezer, 

De coronacrisis heeft Nederland in de greep. Naast de heel trieste menselijke drama’s ontrolt 

zich ook een gigantisch economisch drama. De bouwsector in de breedste zin (bouw, infra, 

techniek, waterbouw) kan gelukkig gedeeltelijk doorwerken, mede dankzij de krachtige steun 

van diverse bewindslieden. Van wat het voor de hele bevoorradingsketen betekent als dat 

niet het geval zou zijn, hebben we al een desastreus voorproefje gehad met de stikstof- en 

PFAS-crisis. 

Continuïteit in de opdrachten- en geldstroom en continuïteit van de activiteiten is nu van het 

allergrootste belang. De bouwsector is blij dat dit belang niet alleen wordt onderkend door de 

betrokken bewindslieden, maar ook door grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en het 

Rijksvastgoedbedrijf. Zij proberen lopende werken zoveel mogelijk doorgang te laten vinden 

en zelfs voorgenomen projecten eerder te laten uitvoeren in het belang van de continuïteit 

van de economie en de werkgelegenheid. 

Leden van Bouwend Nederland, Cumela, MKB INFRA, KoninklijkeNL ingenieurs, Techniek 

Nederland en de Vereniging van Waterbouwers, behalen echter het grootste deel van hun 

infraomzet bij gemeenten, provincies en waterschappen. Daar zien wij op dit moment naast 

een aantal opschortingen van werkzaamheden een zorgelijke daling van aangekondigde 

werken en diensten en een beperkte communicatie en vergunningafgifte. Deze stagnatie lijkt 

voort te komen uit zorg of angst samenhangend met het COVID-19-virus. 

De sector is daarom blij met het protocol Samen veilig doorwerken, dat het Ministerie van 

BZK afgelopen vrijdag in samenwerking met de bouworganisaties en vakbonden heeft 

vastgesteld. Het protocol biedt duidelijkheid over de concrete veiligheidsmaatregelen die 

nodig zijn om veilig te kunnen doorwerken. Het protocol wordt nog uitgewerkt voor 

werkzaamheden in het kader van milieu- en veldonderzoek, inventarisaties en inspecties. In 

het verlengde van het Protocol is er ook meteen een helpdesk opgezet die kan ondersteunen 

bij vragen over de toepassing van de maatregelen. U kunt deze Helpdesk Corona Bouw en 

Techniek zowel telefonisch (085-0801544) als per e-mail of chat bereiken via 

www.helpdeskcorona-bt.nl. De helpdesk kan eventuele onduidelijkheden en hopelijk ook uw 

eventuele aarzelingen wegnemen zodat onze bedrijven verder kunnen werken aan onze 

gezamenlijke maatschappelijke taken: de energietransitie, uitbreiding van de 

woningvoorraad, verduurzaming, natuurherstel, mobiliteit en instandhouding van vitale 

netwerken. 

http://www.helpdeskcorona-bt.nl/
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De voortgang van de werkzaamheden in de bouw-, techniek en infrasector wordt niet alleen 

belemmerd door angst of zorg als gevolg van het coronavirus, maar ook door onder meer het 

uitvallen van medewerkers door ziekte, ontbrekende thuiswerkvoorzieningen of 

oppasverplichtingen bij opdrachtgevers. Het gaat daarbij om functionarissen, die 

goedkeuring moeten geven, die procedures in gang zetten, die coördineren met 

nutsbedrijven en die werken moeten voorbereiden.  

Bij die problemen willen wij u graag de helpende hand bieden. Veel gemeenten zijn 

misschien al geholpen met ondersteuning van medewerkers van hun vaste leveranciers die 

kunnen helpen om werk en onderhoud eerder te laten plaatsvinden. Maar u kunt op korte 

termijn ook een beroep doen op het ondersteuningsteam dat wij momenteel vormen met 

Rijkswaterstaat. Dit ondersteuningsteam bestaat uit experts vanuit alle disciplines. 

Zowel het protocol als het aanbod van hulp om werken versneld op de markt te brengen, 

berusten op de noodzaak om de sector – na de gevoelige klappen die zijn opgelopen als 

gevolg van de stikstof- en PFAS-crisis – in het belang van de Nederlandse economie aan het 

werk te houden. Het teruglopen of stoppen van de activiteiten in de sector is funest voor de 

grootste nationale bevoorradingsketen, de werkgelegenheid en daarmee voor de economie 

als geheel.  

In navolging van een eerder beroep op het college van uw gemeente, doen wij ook nu een 

klemmend beroep op u om samen de enorme economische gevolgen van de coronacrisis 

zoveel mogelijk te beperken. 

Hoogachtend, 

        
MKB INFRA        Bouwend Nederland  
Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter   Fries Heinis, directeur  
 
 

      
     
CUMELA Nederland     Vereniging van Waterbouwers 
Wim van Mourik, voorzitter     Hendrik Postma, voorzitter  
  
   

   
Koninklijke NLingenieurs       Techniek Nederland  
Carla Moonen, voorzitter    Doekle Terpstra, voorzitter 
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