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Stedebouw & Architectuur is een 11 x
per jaar verschijnend themagericht
magazine, dat naar abonnees in de
bouwnijverheid wordt verzonden.
De lezerskring bestaat uit eigenaren,
directeuren of leidinggevende functionarissen bij bedrijven of instanties als
architectenbureaus, woningbouwverenigingen, de afdeling Planologie en
Openbare Werken van de grotere
gemeenten in Nederland, bouw- en projectontwikkelingsmaatschappijen alsmede grond-, weg-, en waterbouwbedrijven. Toezending geschiedt
uitsluitend per post op naam.
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BOUWINNOVATIE

Positieve omzetontwikkeling bouwnijverheid

Maart
7- 8

De omzet van het midden- en grootbedrijf in de bouwnijverheid is in
de eerste 11 maanden van 2005 met 3,1 procent gestegen ten
opzichte van dezelfde periode in 2004. De meeste deelsectoren in
de bouwnijverheid kenden in deze periode een positief omzetverloop. Schilders, stukadoors en timmerbedrijven vormden met een
stijging van 5,7 procent de kopgroep.

Tweedaagse cursus Bouwkostenbeheersing van ontwerptrajecten, Nijkerk,
inl.: www.technotrans.nl

13-16 Bouwbeurs Zuid-Nederland, Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch,
inl.: www.bouwbeurszuid.nl
14 maart - 14 mei Expositie From Trash to Treasure, 14 maart
lezing dr Jacob Voorthuis, ABC Architectuurcentrum Haarlem,
inl.: www.architectuurcentrumhaarlem.nl

Oplage 9.000
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16

Sprinkels hq
Eindredacteur

Het Nationaal Sustainability Congres, Congrescentrum
De Reehorst, Ede,
inl.: www.ckc-seminars.nl

Peter Bekkering

17 maart - 2 juni Leergang Bouwprojectmanagement,
inl.: www.euroforum.nl /bouwproejctmanagement.htm
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29-30 Architect en Innovatie 2006, WTC Rotterdam,
inl.: www.controlmedia.nl
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Arko Uitgeverij
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Thieme, Amsterdam - Nederland
Basisvormgeving

TC&P Design bv, Eemnes
Abonnement
Abonnement op Stedebouw & Architectuur: € 97,50 excl. BTW per jaar.
Kennismakingsabonnement (eerste
jaar): € 79,95 excl. BTW.
Combinatieabonnement Stedebouw &
Architectuur en Arko Catalogus Bouwwereld: € 134,95 excl. BTW.
Kennismakingsabonnement (eerste jaar):
€ 107,95 excl. BTW.
Studentenabonnement: € 50 excl.
BTW per jaar.
Losse nummers: € 17,50 excl. BTW.
Opzeggingen
(Uitsluitend schriftelijk) dienen uiterlijk
zes weken voor afloop van de abonnementsperiode in het bezit van Arko
Uitgeverij te zijn.

Omzetontwikkeling midden- en grootbedrijf bouwnijverheid 2005.

Ook bovengemiddelde omzetstijging installatiebedrijven. Bij de installatiebedrijven steeg de omzet van het midden- en grootbedrijf in
de periode januari t/m november 2005 met ruim 5 procent. Evenals
de bedrijven die gespecialiseerd zijn in het afwerken van gebouwen
(onder meer schilders, stukadoors en timmerbedrijven) liet deze sector een omzetstijging zien, die ruim boven de gemiddeld gemeten
omzetgroei in de bouwnijverheid lag.
Bij de bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw (bouwen van
woningen, kantoren, ziekenhuizen e.d.) steeg de omzet weliswaar
met 2,7 procent, maar de stijging bleef achter bij de gemiddeld voor
de bouwnijverheid gemeten omzetgroei.
Vooral laatste maanden 2005 erg positief. De installatie- en afwerkingsbedrijven kenden in de maanden september t/m november van
2005 de meest positieve omzetontwikkeling. Met als hoogtepunt de
maand november. De omzet van deze branches steeg in de laatste
drie maanden met respectievelijk 6,7 en 8,4 procent ten opzichte
van de overeenkomstige maanden in 2004. De totale bouwnijverheid kende in deze maanden een stijging van bijna 4 procent, de burgerlijke en utiliteitsbouw steeg met ruim 3 procent (+3,4).
Het midden- en grootbedrijf in de bouwnijverheid heeft een omzetaandeel van ongeveer 80 procent in de totale omzet van de bouwnijverheid. Tot deze categorie worden bedrijven gerekend die minstens
tien werkzame personen hebben.
Informatie: infoservice@cbs.nl; www.cbs.nl of de CBS-infoservice,
T. 0900 - 0227 (0,50 euro per minuut.

29-30 Bouw en ICT, Jaarbeurs Utrecht,
inl.: www.bouw-en-ict.nl
30

Symposium Innovatief bouwen met water: Water als risico én
kans, Goudse Schouwburg,
inl.: www.elseviercongressen.nl

April
3-7

International Research Week (IRW2006), georganiseerd door
Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie (TUD+TNO) i.s.m.
University of Salford. De IRW wordt ondersteund door PSIBouw
en Regieraad Bouw.
inl.: www.irw.buhu.salford.ac.uk

4-7

BouwRAI, Amsterdam,
inl.: www.bouwrai.nl

4

Cursus Rekenen aan woonkwaliteit, Utrecht,
inl.: www.vermandestudiedagen.nl

4

Ochtendseminar Bouwen en Wonen, afsluiting IFD programma,
RAI Amsterdam,
inl.: www.sev-realisatie.nl/ifd/

23-27 Light+Building International Trade Fair for Architecture and
Technology, Frankfurt am Main,
inl.: www.light-builiding.messefrankfurt.com
24-29 Intermat 2006, Expositiecomplex Paris-Nord Villepinte, Parijs,
inl.: www.promosalons.nl
26-28 16e TINE - de nationale ICT-vakbeurs, Amsterdam-RAI,
inl.: www.tine.nl
26

Cursus Stand van zaken ICT in de bouw, Kok Business Centre
Delft,
inl.: www.pao.tudelft.nl

Mei
9
Reprorecht
Het verlenen van toestemming tot
publicaties in S&A houdt in dat de
uitgever met uitsluiting van ieder
ander onherroepelijk door de auteur
gemachtigd is de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld in ar t. 17 lid 2 van
de Auteurswet 1912 en in het Kon.
Besluit van 20 juni 1974 (Stb. 35)
ex en ar t. 16b van de Auteurswet
1912, te innen en/of daar toe in en
buiten rechte op te treden.
Copyright 2006
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Cursus Contractmodellen in de bouw, APS Vergadercentrum,
Utrecht,
inl.: www.elseviercongressen.nl

