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In het eerste kwartaal van 2006 zijn 12.500 woningen gereedgeko-
men, 31 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2005. Het is
het derde jaar op rij dat in het eerste kwartaal meer woningen opge-
leverd werden. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

Toename gereedgekomen woningen. In het eerste kwartaal van
2006 zijn er bijna 3.000 woningen meer gereedgekomen dan in het-
zelfde kwartaal van 2005. Het laagste aantal werd bereikt in het eer-
ste kwartaal van 2003, toen slechts 7.500 woningen gereedkwamen.

Voor meer woningen zijn bouwvergunningen verleend. In het eerste
kwartaal van 2006 werd er voor ruim 23.000 woningen een bouw-
vergunning verleend. Dat is ruim 6.000 meer dan in het eerste kwar-
taal van 2005. 
Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een indicatie van de te
verwachten woningbouw. Gemiddeld is de periode tussen verlenen
van een bouwvergunning en oplevering van de woning anderhalf tot
twee jaar.

Meeste nieuwe woningen in Noord-Holland. Het aantal gereedgeko-
men woningen nam het snelst toe in de provincie Noord-Holland.
Daar kwamen er bijna 880 nieuwe woningen meer bij in vergelijking
met het eerste kwartaal van 2005. Daarna volgden Zuid-Holland en
Utrecht met respectievelijk 605 en 570 nieuwe woningen meer.
Overijssel, Zeeland en Groningen kenden in het eerste kwartaal van
2006 juist minder gereedgekomen woningen dan een jaar eerder.

Meer bouwvergunningen in Noord-Holland en Utrecht. Het aantal
woningen waarvoor een bouwvergunning verleend werd, lag in het
eerste kwartaal van dit jaar 38 procent hoger dan een jaar eerder. In
Noord-Holland steeg het aantal woningen waarvoor een bouwvergun-
ning werd verleend met ruim 2.700. Hiervoor waren met name de
gemeenten Amsterdam en Aalsmeer verantwoordelijk. In de provincie
Utrecht was de toename ruim 1.300, vooral door de gemeente
Utrecht.
In slechts twee provincies is het aantal woningen waarvoor een
bouwvergunning werd verleend afgenomen, namelijk in Noord-
Brabant en Flevoland.

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

Woningbouw neemt toe September
12-14 Vakbeurs Installatietechniek, Hardenberg, 

inl.: www.evenementenhal.net

20 Facility Management Marktevent 2006 ‘Nut en noodzaak van
innovatief facility management’, Nieuwegein’s Business
Center, Nieuwegein, 
inl.: www.fmm.nl

21-22 Architect@Work, Ahoy, Rotterdam, 
inl.: www.architectatwork.nl

25-27 Vakbeurs Vloeren,  Rijswijk, 
inl.: www.evenementenhalrijswijk.nl

26 Congres Het Nationaal Bouw Congres 2006, 
Triavium Nijmegen, 
inl.: www.sbo.nl

26 Cursus Design & Construct, TU-Delft, 
inl.: www.pao.tudelft.nl

26 - 1 oktober De Woonbeurs Amsterdam, Amsterdam RAI, 
inl.: www.woonbeurs.nl

Oktober
3-7 Vakbeurs Hout 2006, Ahoy’, Rotterdam, 

inl.: www.hout.nl 

5-6 Eco bouwmarkt, VIBA Expo, ‘s-Hertogenbosch, 
inl.: www.viba-expo.nl

6 Jaardag Plafond en Wand, Papendal, Arnhem, 
inl.: www.noa.nl

10 Congres BouwBeter 2006: Route naar een marktgerichte sec-
tor Denken. Doen. En oogsten. Congrescentrum Figi, Zeist, 
inl.: www.sbr.nl

12 Nationale Staalbouwdag, Ede, 
inl.: www.bouwenmetstaal.nl

24-28 Orgatec, Keulen, 
inl.: www.orgatec.de

November
2 3e Congres Gezond Binnen 2006, Meervaart , Amsterdam, 

inl.: www.gezondbinnen.nl

8-9 Congres en Beurs Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit,
Business Centre Nieuwegein, Nieuwegein,  
inl.: www.geluidentrillingen.nl  

8-10 Vakbeurs VloerTotaal, Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch, 
SBR organiseert twee Vloerenvisie Congressen,  
inl. www.vloertotaal2006.nl

16 Betondag, De Doelen, Rotterdam, 
inl.: www.betonvereniging.nl

17 Nationale Dubo Dag 2006, Jaarbeurs Utrecht, 
inl.: www.dubodag.nl

Woningbouw in het eerste kwartaal.
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