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DE RUBRIEK TRENDS & CIJFERS is samengesteld onder 

redactie van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)

en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

TREND S  &  C I J F ERS

In 2004 is de omvang van het arbeidsbestand in de bouwnijverheid
ten opzichte van 2003 met 4,4 procent gedaald naar 233.394 perso-
nen. De daling kwam voor het grootste gedeelte voor rekening van
de bouwplaatswerknemers. Hun aantal daalde met bijna 9.000 (5,2
procent) naar 163.842. In 2002 en 2003 nam de omvang van het ar-
beidsbestand ook al af. Deze gegevens zijn ontleend aan het rap-
port ‘Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in 2004’ van het EIB.
De werknemers zijn in 2004 gemiddeld ouder dan in 2003. Het aan-
deel van de werknemers van 55 jaar en ouder komt in 2004 uit op
13,7 procent. In 2000 was dit nog 8,6 procent.
De leeftijdsverdeling van het bouwplaatspersoneel is sterk ver-
schillend per beroepsgroep. Straatmakers maken 6,3 procent uit
van het totale bouwplaatspersoneel. Van de 55-plussers is maar on-
geveer 5 procent straatmaker. Bij de machinisten is het andersom:
van het bouwplaatspersoneel jonger dan 20 jaar is maar 3 procent
machinist. Bij 30-plussers is dit meer dan 10 procent.
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ONTWIKKELING ARBEIDSBESTAND
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Januari 2006 was met 22 vorstda-
gen een vrij koude maand en de
koudste sinds januari 1997. In de
gww had dit invloed op de voort-
gang van de werkzaamheden.
Voor 41 procent van de gww-be-
drijven was het koude weer de
oorzaak van stagnatie in de voort-
gang van het onderhanden werk.
In de grond- en waterbouw gold
dit zelfs voor 47 procent van de
bedrijven. Een meerderheid van
de bedrijven beoordeelt de werk-
voorraad groot voor de tijd van
het jaar, zo blijkt uit de maande-
lijkse conjunctuurenquête van
het Economisch Instituut voor de
Bouwnijverheid (EIB).
In de gww verwachtte in januari 37

procent van de bedrijven een uit-
breiding van het personeelsbe-
stand. In de wegenbouw is dit aan-
deel zelfs 44 procent. Slechts 
1 procent van de gww-bedrijven
denkt dat het aantal personeelsle-
den de komende maanden zal af-
nemen. Opvallend hierbij is dat
men een maand geleden nog ne-
gatief oordeelde over de te ver-
wachten personele ontwikkelin-
gen.
Over de te verwachten prijsont-
wikkelingen oordelen de bouw-
bedrijven per saldo eveneens po-
sitief. In de gww verwacht 26 pro-
cent van de bedrijven de
komende maanden een stijging
van de afzetprijzen tegenover 

1 procent een prijsdaling.
De orderportefeuille in de gww
nam in januari licht af met 0,1
maand tot 5,3 maanden. Dit

wordt veroorzaakt door een afna-
me van de orderportefeuille in de
grond- en waterbouw; deze slonk
met 0,3 maand tot 5,0 maanden.

Wegenbouwasfalt zorgt
voor forse prijsstijging

Stagnatie bij bouwbedrijven door vorst
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De prijzen in de gww zijn in de pe-
riode oktober 2004 tot oktober 2005
gestegen met gemiddeld 4 procent.
Dit is meer dan de voorgaande pe-
rioden van 2005, maar minder dan
een jaar eerder. In oktober 2004 wa-
ren de prijzen gemiddeld 4,4 pro-
cent hoger dan een jaar eerder.
De prijsstijgingen van de laatste pe-
riode deden zich vooral voor in de
wegenbouw. Het aanleggen van
wegen met gesloten verharding
werd in die periode bijna 10 procent
duurder. Dit is het gevolg van de for-
se prijsstijging van het asfalt voor
wegenbouw en in mindere mate de

prijsstijging van geleiderail. De prij-
zen van deze materialen gingen met
gemiddeld bijna 14 respectievelijk 
7 procent omhoog. Als gevolg van
prijsstijgingen van zand, gietijzeren
rioolkolken en motorbrandstoffen
zijn ook de kosten van grondverzet
en de aanleg van riolering fors toe-
genomen. Deze stegen met ruim 
5 procent ten opzichte van een jaar
eerder. 
Ook de ontwikkeling van de lonen
hebben bijgedragen aan de hogere
prijzen. In oktober 2005 zijn deze,
ten opzichte van een jaar eerder,
met 1,3 procent toegenomen. 
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Arbeidsbestand bouw 
in 2004 verder gedaald 

2004 2005

oktober januari april juli oktober

Aanleg van riolering 111 115 115 116 117

Aanleg van wegen 

met open verharding 113 111 112 112 113

Aanleg van wegen 

met gesloten verharding 103 99 100 104 113

Grondverzet 116 117 119 119 122

Waterbouwkundige 

werken 117 117 118 119 120

Kunstwerken 108 107 107 108 108

Spoorwegen 120 120 119 117 120

Totaal gww 110 110 111 112 115


