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Januari
10 Tweedaagse cursus Innoveren in de ouderenzorg, alle vernieu-

wende woonzorgconcepten op een rij, zoals woonzorgzones,
wijkorganisaties, tweedelijns zorgcentra en seniorendorpen,
Rotterdam, 
inl.: www.elseviercongressen.nl

17 Health & Care Congress, architecten en interieurarchitecten
over gezondheid en zorg en gebouwen, tijdens Domotex
Hannover, 
inl.: www.contractworld.com 

25 Congres Domotica & Telemedicine, nieuwe inzichten over 
‘zorg op afstand’, Evoluon, Eindhoven, 
inl.: www.smart-homes.nl

27 Symposium De toekomst van het kleine ziekenhuis en van
nevenlocaties, Julius Centrum, UMC Utrecht, 
inl.: www.bouwcollege.nl

Februari
1 Werkconferentie woonzorgzone De Bogen, Harderwijk, 

inl.: www.omniawonen.nl

2 Integraal wijkaanbod wonen, welzijn en zorg, Amsterdam
Osdorp, 
inl.: www.sezo.nl

3 Landelijke werkconferentie ‘Smaakt naar meer’, over De
Bogen in Harderwijk, een van de eerste woonzorgzones in
Nederland, Harderwijk, 
inl.: www.debogenharderwijk.nl

13-16 Vakbeurs domotechnica, Keulen, 
inl.: www.koelnmesse.de

Maart
14 Project!mpulsbijeenkomst van Aedes-Arcares Kenniscentrum

Wonen-Zorg, Eindhoven, op 16 maart in Assen, 29 maart in
Nieuwegein en 30 maart in Rotterdam, 
Agd.-inlichtingen:inl.: www.kcwz.nl

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

April
4-7 BouwRAI, Amsterdam, met Projectplein Wonen, zorg en 

welzijn, 
inl.: www.bouwrai.nl

10-11 Nederlands ICT Kenniscongres, RAI Amsterdam, 
inl.: www.senternovem.nl

Mei
18 Bouwdag Gehandicaptenzorg, Congrescentrum ‘t Spant,

Bussum, 
inl.: www.bouwcollege.nl

Juni
4-8 Healthy Buildings 2006, congres over binnenklimaat in 

gebouwen, Lissabon, 
inl.: www.hb2006.org

22 Congres Domotica & ZORG, 
inl.: www.smart-homes.nl

De omzet in het midden- en grootbedrijf van de bouwnijverheid is in
de eerste drie kwartalen van 2005 met 3,2 procent gestegen ten
opzichte van dezelfde periode van 2004. Deze groei komt geheel
voor rekening van het zeer positief verlopen tweede en derde kwar-
taal in 2005. De groei hangt vooral samen met de bouw van meer
woningen. De bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen is vrijwel gelijk
gebleven. Het bouwvolume van nieuwbouw is in de eerste drie kwar-
talen van 2005 met ongeveer 7 procent gestegen.

Minder werkdagen. Het aantal dagen dat in de bouw gewerkt kon
worden (de zogeheten productieve uren) lag in de eerste negen
maanden van 2005 ruim 2 procent onder het aantal in dezelfde
periode van 2004. Gecorrigeerd voor deze afname zou de omzetont-
wikkeling in de bouwnijverheid nog positiever uitkomen.

Groeispurt zet door. In het derde kwartaal van 2005 lag de omzet-
stijging in de bouw op 5,9 procent. Daarmee zet de groeispurt, die in
het tweede kwartaal is ingezet, door. In het tweede kwartaal groeide
de omzet al met 7,1 procent. De bouwprijzen van gebouwen zijn nau-
welijks veranderd.

Installateurs en afwerkingbedrijven grootste stijgers.  In het derde
kwartaal zijn de installateurs en bouwbedrijven die in afwerking
gespecialiseerd zijn (onder meer schilders, stukadoors en timmerbe-
drijven) de grootste stijgers. Bij de bouwinstallatiebedrijven steeg
deze omzet met 8,4 procent en bij de afwerkingbedrijven was de
omzetstijging 6,7 procent. De omzettoename bij bouwbedrijven in
burgerlijke en utiliteitsbouw (bouwen van woningen, kantoren, zie-
kenhuizen en dergelijke) was 5,3 procent. Bedrijven in de grond-,
water- en wegenbouw zagen hun omzet in het derde kwartaal met
3,9 procent groeien.

Ook hogere omzet hout- en bouwmaterialenindustrie. Het gaat ook
weer beter in de hout- en bouwmaterialenindustrie (deze ontwikkelin-
gen hebben betrekking op bedrijven met meer dan 20 werkzame per-
sonen). Zowel op de thuismarkt als op de exportmarkt nam de
omzet in de eerste drie kwartalen van 2005 met 2 procent toe in
vergelijking met diezelfde periode in 2004. De hout- en bouwmate-
rialenindustrie is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de bouw-
nijverheid. Belangrijke producten zijn deuren, ramen en kozijnen van
hout, beton, betonproducten, glas, cement, dakpannen en tegels. 

Informatie: infoservice@cbs.nl; www.cbs.nl of de CBS-infoservice,
T. 0900 - 0227 (0,50 euro per minuut).
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Groeispurt in de bouw

Omzetontwikkeling bouw,
2005.

Omzetontwikkeling
bouw, 12 maandsvoort-
schrijdend gemiddelde.

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 functio-
narissen bij bedrijven of instanties als
architectenbureaus, woningbouwver-
enigingen, de afdeling Planologie en
Openbare Werken van de grotere
gemeenten in Nederland, bouw- en pro-
jectontwikkelingsmaatschappijen als-
mede grond-, weg-, en waterbouwbe-
drijven. Toezending geschiedt
uitsluitend per post op naam.
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Abonnement
Abonnement op Stedebouw & Archi-
tectuur: € 92,75 excl. BTW per jaar.
Kennismakingsabonnement (eerste
jaar): € 74,95 excl. BTW.
Combinatieabonnement Stedebouw &
Architectuur en Arko Catalogus Bouw-
wereld: € 128,50 excl. BTW.
Kennismakingsabonnement (eerste jaar):
€ 99,95 excl. BTW.
Studentenabonnement: € 46,50 excl.
BTW per jaar.
Losse nummers: € 16,50 excl. BTW.
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(Uitsluitend schriftelijk) dienen uiterlijk
zes weken voor afloop van de abonne-
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Omzetontwikkeling hout-
en bouwmaterialen,
mutatie t.o.v. een jaar
eerder. 
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