
INFORMATIEBULLETIN VOOR KAPITAALGOEDERENEXPORTEURS, BANKEN, INTERNATIONAAL OPERERENDE AANNEMINGSBEDRIJVEN EN INGENIEURSBUREAUS

Energiemix wereldwijd in  

beweging, ruim baan voor wind 

en zon

Aircrete – Van Oldenzaal naar 

Argentinië

Eerste investering als onderdeel  

samenwerking Climate Investor One

Exporteursbijeenkomst

Atradius Dutch State Business  

organiseert seminar Groeien over 

de grens

NUMMER 5 | OKTOBER 2018



6  | NUMMER 5 | OKTOBER 2018  | 

Aircrete – 
Van Oldenzaal  
naar Argentinië
 
Eerste gezamenlijke ondersteuning  

voor een exporttransactie door Atradius 

Dutch State Business en FMO

Aircrete is een echt familiebedrijf, gevestigd in Oldenzaal en opgericht 

in 2002 door Willem van Boggelen. Vijf jaar later traden zijn zoons  

toe tot het bedrijf en inmiddels is het uitgegroeid tot een zeer  

internationale organisatie. De 34 medewerkers in vaste dienst, met  

18 verschillende nationaliteiten, zijn hier een mooi voorbeeld van.  

Daarnaast maken ze tijdens piekmomenten gebruik van externe  

installateurs en software engineers. 
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Het bedrijf is gespecialiseerd in engineering- en projectma-

nagement voor de internationale cellenbetonindustrie.  

Cellenbeton bestaat als bouwmateriaal al meer dan 70 jaar. 

Het is een milieuvriendelijk bouwmateriaal samengesteld uit 

zand, cement, kalk, gips, aluminiumpoeder en water. Deze  

mix zorgt voor een lichtgewicht beton met een stevige struc-

tuur en uitstekende isolatie- en brandwerende eigenschappen. 

Aircrete richt zich voornamelijk op turnkey-productiefaciliteiten. 

Zij zorgen onder meer voor het ontwerpen van productielijnen  

en individuele machines om de zogenaamde Autoclaved 

Aerated Concrete (AAC) blokken en panelen te produceren. 

Daarnaast kunnen ze klanten adviseren met betrekking tot  

de civiele infrastructuur wanneer de opdracht dat vereist. 

Over het algemeen zorgt Aircrete voor de inkoop van de  

materialen, de assemblage en testen ze de machines in  

Nederland, alvorens alles wordt verpakt en vervoersklaar 

wordt gemaakt. Dan gaat er een team voor enkele maanden 

naar de projectlocatie waar alles weer wordt opgebouwd.  

Het komt ook voor dat alleen de specifieke technologie wordt 

geleverd, maar in dat geval is de afnemer ook zelf verantwoor-

delijk voor de inkoop van de materialen en de assemblage. 

Daniel van Maanen, CFO van Aircrete: ”Wij richten ons eigenlijk 

volledig op buitenlandse afnemers. De Europese markt voor 

cellenbeton is namelijk redelijk verzadigd, op wat onderhouds-

werkzaamheden na. De Latijns-Amerikaanse markt heeft 

echter nog veel groeimogelijkheden, omdat bouwen met AAC 

in deze regio nog geen gemeengoed is. Dat komt mede door 

de hoge investeringskosten om een dergelijke fabriek op te 

zetten. Na een eerste transactie in Mexico in 2015, is Aircrete 

nu druk bezig met nieuwe projecten in Latijns-Amerika. 

Twee jaar geleden tijdens een grote vakbeurs op het gebied 

van bouwmachines  en –apparaten, de BAUMA in München, 

toonden diverse bedrijven uit Argentinië interesse om  

lokaal een fabriek op te zetten. Na politieke wisselingen  

was het land volop in ontwikkeling. Argentinië opende haar 

grenzen en dat was voor ons de aanleiding om de mogelijk-

heden te onderzoeken. Het bleek een ideaal moment te zijn 

om in te stappen.” 

De lokale partners voor de ontwikkeling van de fabriek  

zijn Brayco en Pecam. Dit zijn allebei familiebedrijven die al 

meerdere generaties werkzaam zijn in de bouw. Ze hebben 

goede kennis van de lokale markt en een enorm netwerk. 

Brayco is onder meer actief in infrastructuur en private 

bouwactiviteiten. Pecam richt zich voor een groot deel  

op sociale huisvesting. Deze specifieke klanten kunnen er  

voor zorgen dat het opzetten van een nieuwe fabriek voor  

cellenbeton een succes wordt. Bovendien hebben de families 

van beide bedrijven flink geïnvesteerd in het project en dit  

gaf  Aircrete vertrouwen om met deze partners in zee te gaan.
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Omdat de investeringen voor de fabriek erg hoog zijn, is ook 

vanaf het begin gekeken naar mogelijkheden voor financiering. 

Dit was in eerste instantie erg lastig en dus werd het project 

aanvankelijk grotendeels uit privaat geld gefinancierd. Van 

Maanen: “Toen de Nederlandse ambassadeur het project be-

zocht, werd er gewezen op de mogelijkheden bij FMO (Neder-

landse financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden) 

via de dochter NL Business. Dit is een nieuwe tak van FMO die 

ook projecten kan financieren gebaseerd op Nederlandse be-

lang in situaties waar de commerciële banken dit niet kunnen. 

Om dit te realiseren volgde er een due diligence proces en werd 

er dekking van Atradius Dutch State Business aangevraagd.” 

Om Aircrete te helpen heeft FMO ook een deel van het risico op 

zich genomen. Erwin Boon, Manager Export and Investment 

Solutions van FMO: “Door de samenwerking en risk sharing 

tussen Atradius en FMO hebben we de financiering mogelijk 

gemaakt in het mkb-segment (in Nederland en Argentinië) 

waar commerciële banken het lastig vinden te opereren. Dit  

is precies waar FMO NL Business voor staat; FMO investeert  

in projecten die voor reguliere investeerders te risicovol zijn 

en is daarmee additioneel aan de markt. We hebben hiermee 

extra export kunnen bewerkstelligen die anders niet was  

door gegaan.” 

Om in aanmerking te komen voor financiering heeft FMO  

onder meer kennis gemaakt met de lokale aandeelhouders 

en het management. Daarop volgde een due diligence proces 

waarin ook nadrukkelijk de impact van de fabriek op de  

lokale omgeving en haar bevolking is getoetst. Ook de  

aanwezigheid van lokale grondstoffen om de cellenbeton 

panelen te fabriceren heeft meegewogen en er werd ook  

gekeken naar de positieve impact die de fabricage van  

cellenbeton heeft, zoals energiebesparingen bij de productie. 

Bovendien heeft AAC vanwege de hogere isolatiewaarde  

een positief effect op het energieverbruik in gebouwen.  

En deze hogere isolatiewaarde is ook nodig vanwege de  

steeds strengere regelgeving. 

Van Maanen: “Lokale regelgeving is sowieso een uitdaging bij 

export van kapitaalgoederen. Vooral importheffingen die lan-

den heffen op buitenlandse goederen kunnen grote gevolgen 

hebben voor lokale investeringen. Vaak kunnen er uitzonde-

ringen worden gemaakt voor trajecten waarin technologische 

vooruitgang een belangrijke rol speelt, maar het is lastig om 

het papierwerk hiervoor goed op orde te krijgen. Argentinië is 

een redelijk gesloten markt en erg bureaucratisch. De goed-

keuring leverde best wel wat vertraging op tijdens het proces, 

maar het is uiteindelijk goed gekomen. Er zijn inmiddels 55 

containers met materiaal verstuurd en er volgt nog een aantal.” 

Aircrete is in dit project voor 25% mede-eigenaar van Brimax, 

de fabriek die in Argentinië is gebouwd. “Na het voorwerk 

samen met onze klanten is het een bewuste keuze om een 

aandeel in de lokale fabriek te nemen. Het is een enorme 

groeimarkt en de kracht van de commerciële partners in de 

landen zorgt voor de bereidheid om te investeren. Daarnaast 

is het een teken van vertrouwen naar de klanten bij de levering 

van een complex product. Je laat de klant niet zomaar in de 

steek. En tot slot zijn de marges goed, omdat er weinig directe 

concurrentie is. Het is dus een investering voor de langere 

termijn.” aldus Van Maanen. 

De kracht van lokale commerciële partners is bij dit soort 

projecten van enorm belang. Aircrete heeft hier redelijk wat 

ervaring in opgebouwd in de loop der jaren. Zo zijn er ook  

projecten opgezet in Azië en Australië, en zelfs in Afrika  

wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheden. Maar  

de komende jaren zal de focus liggen op Zuid-Amerika en zien  

ze Noord-Amerika en China als volgende groeimarkten.   

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact 

opnemen met Marketing Manager Guido Minnaert op 

telefoonnummer 020 - 553 29 78 of per e-mail:  

guido.minnaert@atradius.com.
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