
Whitepaper

OMZET 3D-PRINTING IN 
NEDERLAND NAAR 120 
MILJOEN EURO IN 2017

Wereldwijde omzetgroei meer dan 37% per jaar

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Wohlers berekende de 

wereldwijde omzet in de 3D-printingmarkt voor 2015 op 4,9 

miljard euro (5,2 miljard dollar): een groei van 25,9 procent 

ten opzichte van 2014. Voor 2016 voorspelden ze een omzet 

van 6,7 miljard euro; een stijging van 37 procent. Wohlers 

verwacht dus dat het hoge groeitempo van de afgelopen jaren 

in de toekomst aanhoudt. 

Geen statistieken voor de Nederlandse markt

De omzet in de Nederlandse 3D-printingmarkt is moeilijk in 

te schatten, want er zijn geen openbare statistieken voorhan-

den. In 2015 deden we een eerste poging. Door de verkopen 

van machines, producten, diensten en grondstoffen bij 

elkaar op te tellen, kwamen we op een omzet van 45 miljoen 

euro. Ook nu kunnen we alleen een schatting maken. Veel 

Nederlandse 3D-printingbedrijven hebben minder dan vijftig 

medewerkers en draaien minder dan 12 miljoen euro omzet. 

Daarom hoeven ze geen omzetcijfers bij de KvK te publiceren.

Op industriële schaal produceren metaalprinters steeds meer eindproducten, vooral voor de lucht- en ruimtevaart, 

auto-industrie en medische markt. Ook de Nederlandse omzet groeit harder dan voorspeld, door succesvolle  

3D-printers van eigen bodem als Ultimaker en MetalFAB1. ABN AMRO en Berenschot schatten de omzet in 2016 op 

100 miljoen euro, en verwachten voor 2017 een groei naar 120 miljoen euro. 
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Nederland goed voor zo’n 100 miljoen euro in 2016

Toch kan de Nederlandse markt steeds beter in kaart worden 

gebracht. De online database van 3D-Print Atlas (beheerd 

door de KvK) geeft een beeld van de Nederlandse bedrijven 

die zich met 3D-printen bezighouden. Op basis van jaren-

lange ervaring met de markt en veel gesprekken met diverse 

partijen, schatten ABN AMRO en Berenschot de Nederlandse 

marktomzet voor 2016 rond de 100 miljoen euro; meer dan 

een verdubbeling ten opzichte van 2015. Dit is een optelsom 

van de professionele én consumentenmarkt, waarbij we naar 

de hele waardeketen hebben gekeken. 

Dus ook naar:

 • verkoop van 3D-printsystemen;

 • geprinte producten (op eigen machines en 

via Nederlandse serviceproviders);

 • software en diensten als training, onderhoud en advies;

 • grondstoffen.

Niet elk 3D-printje spekt economie 

Bedenk hierbij dat elk onderdeel van de waardeketen weer 

een verdere verdieping kent. Zo worden machines recht-

streeks bij de leverancier gekocht, maar ook via resellers, 

groothandelaren en online winkels. 

De productie wordt voor een deel via platforms als Sha-

peways en 3D Hubs verzorgd. Kortom: niet alle 3D-print-

activiteiten in Nederland hebben toegevoegde waarde voor 

onze economie. Daarnaast hebben we 3D-printen voor eigen 

gebruik (bijvoorbeeld voor R&D) niet in het overzicht mee-

genomen, terwijl Nederlandse maakbedrijven 3D-printers 

vaak wel met dit doel inzetten. Bovendien is 3D-printen vaak 

onderdeel van gesubsidieerde innovatieprojecten. De feite-

lijke toegevoegde waarde van 3D-printing in Nederland is 

dus waarschijnlijk iets groter dan we in dit rapport aangeven.

Met deze vier onderdelen ziet de waardeketen er zo uit:
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Binnen de Nederlandse waardeketen van 3D-printing vallen 

drie ontwikkelingen op:

1. Desktopprinters zijn speelgoedstadium ver voorbij

De 3D-printermarkt kan worden verdeeld in desktopprinters 

en industriële systemen. Desktopprinters met een prijs van 

1.500 tot 7.500 euro zijn niet alleen populair bij particuliere 

gebruikers. Steeds vaker worden ze ook door het mkb – en 

zelfs door multinationals – gekocht om met de mogelijk-

heden van deze technologie te experimenteren. 3D-printers 

zijn niet langer speelgoed, maar betrouwbare machines met 

goede software- en serviceondersteuning. Doordat de groep 

professionele afnemers groeit en ook het onderwijs 3D-prin-

ters blijft aanschaffen, maken Nederlandse fabrikanten als 

Ultimaker goede tijden door. Wohlers heeft berekend dat 

er in 2015 wereldwijd 278.385 desktopprinters zijn ver-

kocht. Onderzoeksbureau Gartner zit iets lager met 219.168 

printers, maar rekent op een verdubbeling naar 455.772 

printers in 2016. Wij schatten  dat er binnen Nederland 

ongeveer 2.000 printers per jaar worden verkocht, goed voor 

een omzet van circa drie miljoen euro. Het gros van de in 

Nederland geproduceerde desktop 3D-printers vindt zijn weg 

dus naar het buitenland.

2. Metaalprinters groeien het sterkst

Volgens Wohlers werden er in 2015 wereldwijd 12.560 

industriële 3D-printers verkocht. Een daling van 2,3 procent 

ten opzichte van 2014 (12.860), die vooral wordt veroor-

zaakt door een lagere afzet van grote, professionele kunststof-

3D-printers. Beursgenoteerde Amerikaanse producenten als 

3D Systems en Stratasys innoveerden weinig, waren intern 

gericht en hadden veel last van nieuwe toetreders. 

De verkoop van metaalprinters versnelde de laatste jaren juist. 

Volgens Wohlers werden er in 2015 wereldwijd 808 metaal-

printers verkocht. Een groei van 47 procent ten opzichte van 

2014, toen dit er nog maar 550 waren. De aantallen zijn nog 

beperkt, maar met een verkoopprijs van 500.000 tot meer 

dan 1 miljoen euro per machine tellen de opbrengsten snel 

op. Henny ten Pas (sales manager AM/Industrial 3D-Printing 

bij Bender Additive Manufacturing B.V.) ziet dat de groei van 

metaalprinters in Nederland nog wel wat achterloopt, bijvoor-

beeld ten opzichte van Duitsland. Maar er is veel animo om 

samen te investeren en experimenteren. Ten Pas: “Bedrijven 

zouden sneller tot concrete actie moeten komen, willen ze 

geen internationale achterstand oplopen.”

Traditionele machinebouwers omarmen metaalprinten 

Metaalprinterfabrikanten als EOS, Arcam, Concept Laser, 

Renishaw en SLM groeien hard. Maar ook traditionele 

bouwers van metaalbewerkingsmachines, zoals Trumpf, 

DMG MORI en Mazak, stappen in metaalprinting en 

laser-cladding. Hiermee vergroten ze de concurrentie. In de 

dentale en prothesemarkt wordt al veel metaal geprint, net 

als voor (andere) medische toepassingen. Ook in de vlieg-

tuigindustrie gebruiken spelers als Airbus en GE steeds meer 

geprinte metalen onderdelen. Voor GE is 3D-printing zelfs 

zo belangrijk geworden, dat het bedrijf eind 2016 voor circa 

1,3 miljard dollar de printerbouwers Arcam en Concept Laser 

overnam. Door de toegenomen aandacht voor metaalprin-

ten, verwachten we dat het niet lang zal duren voordat er 

printers onder 100.000 euro op de markt zullen komen. Op 

de Formnext beurs liet Fraunhofer al een concept zien voor 

een machine van 30.000 euro.

Nu ook Made in Holland

Met de introductie van de MetalFAB1 is de eerste Neder-

landse metaal-3D-printer een feit. Additive Industries uit 

Eindhoven heeft inmiddels vier modellen verkocht, met een 

stukprijs van rond de 1,3 miljoen euro. De afnemers waren 

Airbus en enkele toeleveranciers in de automotive. Maar ook 

Kaak Group, fabrikant van industriële bakkerijmachines uit 

Terborg, gebruikt de MetalFAB1 om prototypes, reserve- en 

functionele onderdelen te produceren. Via het K3D Print 

Centre kunnen ook andere bedrijven van de professionele 

printer gebruikmaken.

Veel industriële 3D-printers in oude fabriekshallen

We schatten dat er in totaal een kleine honderd industriële 

printers in Nederland staan, waaronder zo’n veertig metaal-

printers bij bijvoorbeeld toeleveranciers voor medische toe-

passingen. Denk aan Smit Röntgen, FMI Instrumed, Mundo 

en Xilloc. RDM Makerspace maakt gebruik van een WAAM-

machine, waarmee onderdelen tot zeven meter in metaal 

kunnen worden ‘opgelast’. 

Grote kunststofprinters staan vooral bij serviceproviders als 

Shapeways, Oceanz, 3D Systems, VDM en PartsOnDemand. 

Ook tandtechnische laboratoria en ziekenhuizen – zoals het 

Radboudumc – gebruiken eigen 3D-printers. Verder staan er 

grotere professionele machines in meer dan vijftig FabLabs 

en Makerspaces, zoals 3D Makers Zone Haarlem, Innovatie-

cluster Drachten, ICER en Gate2. 
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Ook steeds meer academische en hbo-instellingen gebruiken 

professionele printers. Fontys Eindhoven (Objexlab), Win-

desheim Zwolle (Technocampus), Saxion Enschede (3D 

Printlab) en de samenwerking tussen UMC Utrecht en Proto-

Space zijn hier voorbeelden van. 

Allemaal goed voor de adoptie van 3D-printen in de 

industrie, al geven onze gesprekspartners aan dat de 

commerciële uitrol nog steeds moeilijk is. De meeste printers 

in de FabLabs en Makerspaces draaien deels nog op rijkssub-

sidies of regionale ontwikkelingsgelden. 

3D-printen kan ‘digital manufacturing’ ondersteunen

3D-printen groeit dus, maar niet zonder belemmeringen. 

Kostenefficiëntie, snelheid en productkwaliteit zijn bijvoor-

beeld nog steeds uitdagingen voor de productiemethode. 

Hierdoor is de businesscase voor massaproductie vaak nog 

niet sluitend. In specifieke markten als de lucht- en ruim-

tevaart en de medische en dentale markt is dit gelukkig al 

wel het geval. Ook in de machinebouw wordt 3D-printing 

van onderdelen steeds interessanter, vooral voor bedrijven 

die hun hele productie zelf doen. Doordat in Nederland de 

meeste machinebouwers kop-staartbedrijven zijn, liggen er 

vooral kansen bij hun toeleveranciers. 

Nieuwe technologieën, zoals Multi Jet Fusion van HP,  

hebben de potentie om de businesscase sterk te verbeteren. 

Op dit moment zijn materiaalkosten goed voor 40 tot 80 

procent van de kostprijs van geprinte onderdelen. Door 

met goed-koper nylon te werken en materiaal efficiënter 

te gebruiken dan met de huidige SLS-techniek gebeurt, is 

het mogelijk om tot wel 80 procent op materiaalkosten te 

besparen.

 

Worden er dan ook nog slimme onderdelen geprint – bij-

voorbeeld met sensoren, watermerk of ‘productiehandlei-

ding’ – dan kan 3D-printen echt meerwaarde bieden. Zeker 

als deze onderdelen lokaal op aanvraag worden geproduceerd. 

Dit zet de productieketen op zijn kop. Volgens Jan Floor 

van Egmond, algemeen directeur van Landré, neemt HP de 

nieuwe digitale productieketen mét intelligente onderdelen 

als uitgangspunt om met 3D-printers een rol te spelen op de 

markt. De beweging gaat dus van prototypes naar productie. 

Nog steeds goed voor Rapid Prototyping

Prototypes printen is een economisch verantwoorde manier 

om snel en samen met de klant tot een optimaal eind-pro-

duct te komen. Door productaanpassingen in de  

ontwikkelingsfase tastbaar te maken, wordt co-creatie mak-

kelijker. Industriële serviceprovider ERIKS geeft aan dat rapid 

prototyping direct een aantal klantcontracten heeft opgeleverd. 

Ook het printen van gereedschappen als stempels en matrijzen 

is in opkomst. Promolding (P3D) uit Den Haag biedt bij- 

voorbeeld 3D-geprinte kunststofmatrijzen die binnen drie 

dagen in series tot vijftig stuks geproduceerd kunnen  

worden. De levertijd van dure aluminium matrijzen is een 

aantal maanden.

 

3.De rol van grondstoffen

Het Wohlers Report 2016 schat de mondiale omzet in grond-

stoffen op 726 miljoen euro (769 miljoen dollar) in 2015. Van 

oudsher wordt de grondstoffenmarkt gedomineerd door een 

kleine groep leveranciers, en door OEM’ers die vaak eisen dat 

er alleen meegeleverde materialen op hun machines worden 

gebruikt. Hierdoor is per technologie maar een kleine set mate-

rialen beschikbaar. Maar we zien dat veel leveranciers de kop-

pelverkoop van materiaal en machine nu aan het loslaten zijn.

Afgezien van een paar partijen, bestaat de Nederlandse  

filament- en grondstoffenmarkt vooral uit producenten en 

resellers van materialen voor FDM-printers. Door de lage 

instapbarrières en hoge spelersdichtheid is de markt voor 

FDM-filament voor desktopprinters zeer competitief. Innofil3D, 

ColorFabb, Dutch Filaments en Real extruderen eigen filament 

in Nederland, en verkopen wereldwijd via resellers. Hun fila-

ment en ook buitenlands filament wordt aangeboden via allerlei 

populaire websites, zoals 3D Ninja, 123inkt en Coolblue.  

 

Het Nederlandse DSM Somos produceert grondstoffen voor 

VAT photopolymerisatie, zonder exclusieve verbinding met een 

machineplatform. Ook deze materialen worden steeds meer 

voor functionele toepassingen gebruikt. Dit wordt nog maar 

eens onderstreept door de recente overname van het Neder-

landse Vertex Dental en NextDent door 3D Systems. NextDent 

is actief in de groeiende dentale 3D-printmarkt en produceert 

verschillende gecertificeerde harsen voor tandlaboratoria. 

Nederland achterop in nieuwe applicaties en materialen 

Voor nieuwe industrieën en applicaties worden steeds meer 

vernieuwende materialen en legeringen ontwikkeld. Deze slui-

ten helemaal aan op de behoeftes, zijn goedkoper en bovendien 

beter printbaar. Prestatiematerialen als PEEK, vezelversterkte 

polymeren en gemetalliseerde stoffen komen op. Achter de 

schermen bereiden grote leveranciers van metaal(poeder) hun 

producten voor op nieuwe productieprocessen. Op dit moment 

blijft de Nederlandse materialenmarkt achter op deze trend. 
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Circulariteit gaat grotere rol spelen

Een van de claims van 3D-printen is het duurzame karakter 

ervan. Tenslotte gebruik je alleen het materiaal dat nodig 

is voor het eindproduct – niets meer, niets minder. Op 

dit moment worden de materialen nog in kleine volumes 

gebruikt, dus het effect is niet zo groot. Maar met de 

verwachte groei van 3D-printen gaat dit aspect in de 

toekomst meewegen. Nederland neemt wereldwijd een 

leidende positie in als het gaat om recycled filament. Zo biedt 

Better Future Factory (BFF) onder het merk Refil verschil-

lende soorten gerecycled filament aan, dat bijvoorbeeld wordt 

gewonnen uit oude dashboards, PET-flessen en koelkastinte-

rieurs. BFF is hiermee wereldmarktleider. Een andere speler 

in de markt is Relay 3D, dat SLS-poeder opnieuw opwaar-

deert. Naast Refil en Relay zijn ook ReFlow, Dutch Filament 

en bijvoorbeeld Vink Kunststoffen actief op het terrein van 

recycled filament. 

Uitdaging: voorop blijven lopen met 3D-printing

Om voorop te blijven lopen, moet er stevig worden geïnves-

teerd – bijvoorbeeld in onderwijs. Er zijn nog maar weinig 

opleidingen die zich specifiek op 3D-printen richten. En 

nascholing van opgeleide ingenieurs gebeurt maar mondjes-

maat. Ook in de curricula van mbo-, hbo- en wo-opleidingen 

neemt 3D-printen nog geen vaste plaats in, terwijl in de 

techniek en medische sector het gebruik van 3D-printers 

juist toeneemt. Leren denken in nieuwe fabricagetechniek 

is nodig; onderwijs in 3D-printen zou dan ook veel breder 

moeten worden opgepakt. ‘We hebben niet alleen Ultimakers 

in de scholen nodig om kennis te maken met 3D-printen. 

Jongeren moeten met échte machines leren werken, die 

daadwerkelijk aan de eindproduct-eisen voldoen,’ aldus 

Landré-directeur Jan Floor van Egmond. Daarnaast is er 

volgens ons nog plaats voor grotere, mogelijk industrie- 

specifieke service-providers. We zien dat bedrijven best open-

staan voor 3D-printen.  

 

Maar ook dat ze vaak terugschrikken voor de hoge aanschaf-

kosten van professionele printers. In veel gevallen onderzoe-

ken ketenpartners al samen de mogelijkheden. Wil je in de 

wereldmarkt vooroplopen, dan zou dit vaker moeten gebeu-

ren. Geschikte broedplaatsen hiervoor zijn initiatieven als 

Addlab, Innovatiecluster Drachten, de Fieldlabs (Makerszone, 

UMCU, MultiMaterial3D) en kenniscentra als AM Systems. 

Conclusie

Eerlijk is eerlijk: op het totale Nederlandse bbp van ongeveer 

697 miljard euro in 2016, is de 100 miljoen van 3D-printing 

een druppeltje. Maar de markt blijft sterk groeien, waardoor 

3D-printing zich steeds meer ontwikkelt tot een volwassen 
Verdienmodel gezocht 
De omzetprognoses zijn rooskleurig, maar de rende-

mentsprognoses liggen fors lager. Met name ser-

viceproviders – die met de verkoop van 3D-geprinte 

producten hun boterham moeten verdienen – lijken 

moeite te hebben om hun winstgevendheid te vergro-

ten. Wij zien hiervoor een aantal oorzaken. 

Vaag prijsbeeld

(Toekomstige) klanten hebben geen duidelijk beeld 

van wat een goed 3D-geprint product kost. Zij kunnen 

lastig de meeropbrengst van een 3D-geprint product 

inschatten ten opzichte van traditioneel vervaardigde 

producten. 

 

Vak apart vraagt om bredere blik 

3D-printen is doorgaans geen vervanging voor spuit-

gieten. De kosten kun je hier dus ook niet 1-op-1 mee-

vergelijken. Vaak vraagt een ‘business case’ om een 

bredere blik, inclusief gebruiksvoordelen. 

 

Betere uitleg nodig

3D-printen is meer dan alleen produceren. Om de 

technologie maximaal te benutten, moet je als afnemer 

niet alleen naar de huidige specificaties (en dus kos-

ten) van een product kijken. Je moet openstaan voor 

een nieuwe manier van maken; onvergelijkbaar met 

spuitgieten of verspanen. Afnemers moeten de toege-

voegde waarde van 3D-printen kunnen bepalen. Willen 

serviceproviders ze hier beter bij helpen, dan zullen ze 

dit onderscheid meer moeten benadrukken.  

Beperkt aantal afzetmarkten

Wij zien dat 3D-printen vooral wordt toegepast in de 

medische technologie, automotive en aerospace. Dit 

komt doordat in deze industrieën vaak lage seriegroot-

tes voorkomen. Maar het zijn ook eindmarkten, met 

relatief grote marges. Ook zouden serviceproviders 

zich meer moeten richten op machinebouwers en 

tooling-productie omdat dit relatief grote eindmarkten 

zijn en de adoptie van 3D-printing nog relatief laag is. 
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Conclusie

Eerlijk is eerlijk: op het totale Nederlandse bbp van ongeveer

697 miljard euro in 2016, is de 100 miljoen van 3D-printing

een druppeltje. Maar de markt blijft sterk groeien, waardoor

3D-printing zich steeds meer ontwikkelt tot een volwassen

industrie. In dit rapport constateren we drie belangrijke

ontwikkelingen in de 3D-printingmarkt:

 • De verkoop van (onder andere Nederlandse) desktopprinters 

blijft stijgen.

 • De aandacht van Nederlandse bedrijven voor metaalprinters 

neemt toe.

 • Producenten van fi lament (grondstoffen voor 3D-printers) 

zetten grote innovatieve stappen.  

Opvallend is dat er een paar Nederlandse koplopers zijn die 

faam maken in de wereldmarkt voor 3D-printing. Bedrijven 

als Ultimaker (desktopprinters), Additive Industries (metaal-

printen) en Better Future Factory (recycled fi lament) hebben 

zich binnen hun expertise ontwikkeld tot relevante internati-

onale spelers. Ook 3D Hubs en Shapeways bieden wereldwijd 

leidende platforms waarop bedrijven productiecapaciteit 

kunnen aanbieden en delen. 

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers 
wereldwijd. Al bijna 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke 
en private sector met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken 
ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. 
Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong 
zetten.

Berenschot is aangesloten bij de E-I Consulting Group, een Europees 
samenwerkingsverband van toonaangevende bureaus. 

Berenschot Groep B.V.
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
T +31 (0)30 291 69 16
E contact@berenschot.nl
www.berenschot.nl

Toch kost het ook nog een paar inspanningen om van 

Nederland een 3D-printland te maken:

 • Investeren in onderwijs, zodat studenten vroeg 

kennismaken met 3D-printen en nieuwe manieren 

van productontwerp en -ontwikkeling leren kennen.

 • Meer samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en 

wetenschap, om innovatieve toepassingen te bedenken.

 • Investeren in grotere, industrie-specifi eke serviceproviders 

die kosteneffi ciënt kunnen functioneren doordat ze 

effi ciënt met hun productiecapaciteit omgaan.

Onno Ponfoort 
Practice Leader 3D Printing, Berenschot 
o.ponfoort@berenschot.nl 
+31 6 150 14 751 

David Kemps
Sector Banker Industrie, ABN AMRO
david.kemps@nl.abnamro.com
+ 31 6 30 33 20 43
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