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In het eerste halfjaar van 2006 was de omzet van de middelgrote en
grote bedrijven (dit zijn bedrijven met 10 of meer werkzame perso-
nen) van de bouwnijverheid 7,5 procent hoger dan in het eerste half-
jaar van 2005. 

Forse omzetstijging burgerlijke en utiliteitsbouw. De burgerlijke en
utiliteitsbouw vormt de grootste sector binnen de bouw. In het eerste
halfjaar van 2006 was de omzet van de middelgrote en grote bedrij-
ven van deze sector 9 procent hoger dan in dezelfde periode in
2005. Dat is meer dan de gemiddelde omzetstijging in de bouw. 
De omzetstijging in de burgerlijke en utiliteitsbouw was het hoogst in
het eerste kwartaal, toen een groei van 12 procent werd gemeten. In
het tweede kwartaal van 2006 werd 6 procent meer omzet geboekt. 
De omzet in de burgerlijke en utiliteitsbouw is vooral gestegen door
een groei van het aantal woningen en andere gebouwen (8 procent).
Daarbij zijn ook de bouwkosten toegenomen met 1 procent. Het aan-
tal productieve uren nam in het eerste halfjaar van 2006 juist af met
1 procent. 

7 procent meer omzet in grond-, water- en wegenbouw. Ook de
grond-, water- en wegenbouwbedrijven hadden een goed eerste half-
jaar met 7 procent meer omzet dan het eerste halfjaar van 2005. In
het eerste kwartaal van 2006 steeg de omzet van de middelgrote en
grote bedrijven met 6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal
van 2005 en in het tweede kwartaal kwam de omzetgroei uit op 
8 procent. 

Grote werkgever. In 2004 bedroeg de totale omzet in de bouw 
65 miljard euro. Bijna de helft hiervan werd behaald door de bedrij-
ven in de burgerlijke en utiliteitsbouw. De bedrijven in de grond-,
water- en wegenbouw realiseerden in dat jaar ongeveer een vijfde van
de totale bouwomzet. 
De bouw is een belangrijke werkgever in ons land. In 2005 werkten
in deze bedrijfstak 463 duizend personen, 6 procent van de totale
werkgelegenheid in ons land. 

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

Omzet bouw stijgt fors in eerste helft van 2006 Oktober
4-5 en 1-2 november Vierdaagse OTB-cursus Strategisch

voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties,
Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn, 
inl.: www.otb.tudelft.nl

5 Funderingsdag Built Environment, de consequenties voor 
funderingen, De Reehorst Ede, 
inl.: www.betonvereniging.nl

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

5-6 Kennisevenement Ruimte voor Kinderen!, Delft,  
inl.: www.ruimtevoorkinderen.nl

6 Congres over ‘comfortabel wonen om een open Groene Hart’, 
inl.: www.groenehart.info

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

12-13 en 16-17 november Vierdaagse OTB-cursus
Herstructurering van naoorlogse woonwijken, De Sparrenhorst,
Nunspeet, 
inl.: www.otb.tudelft.nl

12 Dag van de Openbare Ruimte, Euretco Expo Center, Houten,  
inl.: www.dagvandeopenbareruimte.nl

12 Waterbouwdag ‘Over Leven in de Delta’, De Flint, Amersfoort,
inl.: www.cur.nl

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

16-18 3e Europese conferentie Child in the City, Stuttgart, 
inl.: www.kindvriendelijkesteden.nl

18 Landelijke Manifestatie Boost! Impuls voor publiek opdracht-
geverschap, Passenger Terminal Amsterdam, 
inl.: www.arch-lokaal.nl

31 Ruimteconferentie 2006, Cruise Terminal Rotterdam, 
inl.: www.ruimtelijkplanbureau.nl

November
6-7 Congres Utilization of underground space in urban areas,

Sharm el Sheikh, Egypte, 
inl.: www.egyts.com/news.htm

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

9 OTB Studiemiddag Grondprijsbeleid en marktconjunctuur,
Haagse Lobby, Den Haag, 
inl.: www.otb.tudelft.nl

10 2e BNSP dag, Apeldoorn, 
inl.: www.bnsp.nl

16 Betondag thema ‘Leven met Water, Nederland in 2025’, 
De Doelen, Rotterdam, 
inl.: www.betonvereniging.nl

Omzetontwikkeling bouw, 2006.

Verdeling omzet bouw, 2004.
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