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In het eerste halfjaar van 2006 is voor een zeer groot aantal wonin-
gen een bouwvergunning verleend. In totaal betreft het vergunningen
voor ruim 49.000 woningen. Dat is 34 procent meer dan in het eer-
ste halfjaar van 2005. De stijging doet zich voor bij zowel huur- als
koopwoningen. Ook het aantal opgeleverde woningen is in het eerste
halfjaar van 2006 gestegen. 

Meer bouwvergunningen in alle provincies. Het aantal woningen
waarvoor een bouwvergunning is verleend is in alle provincies geste-
gen. In Groningen is de groei met bijna 80 procent het grootst. Met
stijgingen van ongeveer 50 procent laten ook Friesland, Overijssel en
Noord- en Zuid-Holland een forse toename zien. Absoluut bezien is in
Zuid-Holland het aantal woningen waar een bouwvergunning voor is
verleend het meest toegenomen.

Vooral meer appartementen opgeleverd. In het eerste halfjaar van
2006 zijn er 26.000 woningen opgeleverd. Dat is 12 procent meer
dan in het eerste halfjaar van 2005. Deze stijging komt volledig door
het aantal opgeleverde appartementen. Het aantal opgeleverde een-
gezinswoningen is licht afgenomen. In de eerste helft van 2006 was
twee van de drie opgeleverde woningen een eengezinswoning. Over
het algemeen zijn dit ook woningen met een tuin.

Grootste toename opgeleverde woningen in Noord-Brabant. Het
aantal opgeleverde woningen groeide het hardst in Noord-Brabant.
Daar zijn in het eerste halfjaar van 2006 ruim 1.300 woningen meer
opgeleverd dan in het eerste halfjaar van 2005. In Zeeland en
Overijssel is het aantal opgeleverde woningen het meest afgenomen.
Met bijna 6.800 woningen is Zuid-Holland de provincie waar de
meeste woningen zijn opgeleverd.

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

Fors meer bouwvergunningen November
9 Congres Aluminium Centrum/TU Delft, New Frontiers in Light

Metals, Aula TU Delft, 
inl.: www.aluminiumcentrum.nl

15 Nacht van beton, thema ‘Synthese van architectuur en con-
structie’ NAi Rotterdam, 
inl.: www.nachtvanbeton.nl

14-16 Toitdak, Leuven, 
inl.: www.toitdak.be

15 BBN Studiedag Brandveiligheid van gebouwen, Metaal Unie-
gebouw, Nieuwegein, 
inl.: www.bbn.nu

16 4e MasterClass Baksteen, met bijdragen van Christian Rapp
en Frits Palmboom, Amsterdam, 
inl.: www.knb-baksteen.nl

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

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

17 Dumebo DWS beurs, Nieuwegeins Business Center,
Nieuwegein, 
inl.: www.dumebo-dws.nl

23 PAO-cursus Integratie van duurzame energie in gebouwen, 
TU Delft, Gebouw Civiele Techniek, 
inl.: www.pao.tudelft.nl

23 NEN-cursus Energieprestaties in de utiliteitsbouw, Utrecht, 
inl.: www.nen.nl

23 Nationaal NSVV-lichtcongres, thema Licht en Leefbaarheid, 
inl.: www.nsvv.nl

24-27 januari 2007 Arcam expositie Reclame in Amsterdam (werkti-
tel), met o.a. aandacht voor geveldoeken en geprojecteerde
beelden, 
inl.: www.arcam.nl

25 Opening tentoonstelling Keramiek en Architectuur, Hilversum, 
inl.: www.wienerberger.nl

28-29 PAO-cursus Construeren met hout, TU Delft, 
inl.: www.pao.tudelft.nl 

29-4 december Masterclass Steel 2006 innovations in practice,
Krimpen aan den IJssel, 
inl.: www.archiprix.nl

30-1 december PAO-cursus Nieuwe ontwikkelingen voor steencon-
structies, TU Eindhoven, 
inl.: www.pao.tudelft.nl

December
14 Evenement Regieraad Bouw en PSIBouw, World Forum

Convention Center, Den Haag, 
inl.: www.regieraadbouw.nl
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