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Van onze redactie economie BUNNIK - Voor de tweede keer in ruim een maand tijd fuseren 

twee grote Nederlandse bouwbedrijven. Aannemer Bam gaat samen met de Nederlandse poot 

van bouwbedrijf Wilma. De nieuwe bouwreus Bam Wilma Groep heeft 6500 werknemers en een 

omzet van 2,8 miljard gulden per jaar.  

In maart maakten Kondor Wessels en Volker Stevin al bekend samen verder te gaan (omzet totaal 

vier miljard gulden). Door de fusie van Bam met de Wilma-bedrijven ontstaat een combinatie die 

ongeveer even groot is als het oude Volker Stevin. De Bam Wilma Groep is voornamelijk actief in 

Nederland, en heeft ook enkele projecten in België. 

“De kracht van de fusie zit in het elkaar aanvullen”, zei gisteren woordvoerder K. Waasdorp van Bam. 

Bam uit Bunnik - omzet 1,6 miljard - is vooral actief op het gebied van utiliteitsbouw en woningbouw. 

Het bouwt bijvoorbeeld mee aan de kantoren, winkels en woningen rondom de Amsterdamse Arena, 

en aan de 6,5 kilometer lange tunnel onder de Westerschelde. Verder is Bam - Bataafsche 

Aannemingsmaatschappij - belangrijk in infrastructuur en milieu, installatietechniek en industriële 

bouw. In deze sectoren zit Wilma niet. 

Wilma, dat zijn hoofdkantoor in Antwerpen heeft, heeft een omzet van 1,4 miljard gulden, waarvan 1,2 

miljard in Nederland. Het bedrijf heeft een leidende positie in de woningbouw- en 

vastgoedontwikkeling. Zo wordt het betrokken bij de woningbouw in IJburg. 

Beide concerns hebben in 1996 problemen gehad met activiteiten in Duitsland, waar de woningmarkt 

door de algehele economische malaise instortte. Voor Bam was dat reden te vertrekken uit Duitsland. 

De laatste projecten worden daar nu afgerond. De activiteiten van Wilma in Duitsland en België 

worden buiten de fusie gehouden, zodat het nieuwe concern niet geplaagd wordt door Duitse 

avonturen. 

Van Wilma zijn nog slechts de cijfers over 1995 bekend. Toen sloeg een winst van 22 miljoen (over 

1994) om in 16 miljoen verlies. “We hebben te maken met de grootste crisis in de Duitse bouw van na 

de oorlog. Dat heeft ons parten gespeeld”, verklaarde topman L. Maas een jaar geleden.  

Ook Bam belandde vorig jaar onverwacht in de rode cijfers. Dat lag, net als bi j Wilma, geheel aan 

Duitsland: woningbouw in Berlijn en utiliteitsbouw in het westen van Duitsland. Vorig jaar september 

kondigde het bouwbedrijf over 1996 nog een resultaat aan van zo'n tien miljoen gulden, eind februari 

bleek dit een verlies van acht miljoen te zijn. Het resultaat in Nederland bleef vorig jaar stabiel op 25 

miljoen. Zowel Bam als Wilma verwacht dit jaar weer winst. 

Doordat de partners niet veel overlappingen hebben, voorzien zij geen negatief effect op de 

werkgelegenheid. Ook van directe besparingen kan overigens nauwelijks sprake zijn. Bam Wilma 

wordt gevestigd in Bunnik, waar nu het hoofdkantoor van Bam zit. De nieuwe topman W. van Vonno is 

de huidige bestuursvoorzitter van Bam. De huidige topman van Wilma, L. Maas, komt eveneens in de 

raad van bestuur. 

De Hout- en bouwbond CNV noemt de fusie “geen slechte zaak”. De vakbond gaat ervan uit dat het 

samengaan niet tot gedwongen ontslagen leidt. “We willen de garantie daarvoor nog wel op papier”, 

aldus bestuurder A. van Wijngaarden. 



Wilma draagt zijn bedrijven over aan Bam in ruil voor aandelen in het op de Amsterdamse beurs 

genoteerde bedrijf. Wilma krijgt voor elk aandeel in de bedrijven een nieuw aandeel Bam. Een deel 

van de aandelen wil Wilma herplaatsen tot zij een belang van 35 procent overhoudt. 

Bestuursvoorzitter Maas van Wilma liet een jaar geleden al weten dat zijn bedrijf Wilma een 

samenwerking wilde aangaan met “kapitaalkrachtige derden”. De nu aangekondigde fusie komt dus 

niet echt als een verrassing. Bovendien werd er na het samengaan van Kondor Wessels met Volker 

Stevin in de bouwwereld toch al van uitgegaan, dat er een nieuwe concentratieronde in de branche 

van start zou gaan. 

Die golf zet zich nu inderdaad voort. Zo maakte aannemer NBM-Amstelland eveneens gisteren 

bekend Van den Berg Zwammerdam over te nemen. Dit laatste bedrijf is met 400 werknemers goed 

voor een omzet van 90 miljoen gulden. 

 


