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De bouw heeft in juli en augustus 2006 omzetstijgingen gerealiseerd
ten opzichte van dezelfde maanden in 2005. In de record warme
maand juli steeg de omzet met ruim 1 procent, terwijl in de natste
augustusmaand van de laatste 100 jaar de omzet met bijna 8 pro-
cent toenam. De omzetontwikkelingen in de bouw hebben betrekking
op het groot- en middenbedrijf in de bouw, bedrijven met minstens
10 werkzame personen. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze bedrij-
ven ruim 70 procent van de totale omzet in de bouwnijverheid.
De beperkte omzetgroei in juli was met name te danken aan de
GWW, waar de omzet ten opzichte van juli vorig jaar met ruim 5 pro-
cent toenam. De B&U liet daarentegen in juli een omzetdaling van
ruim 1 procent zien.
De positieve omzetontwikkeling voor de bouw in augustus kwam tot
stand door gunstige ontwikkelingen bij zowel de B&U als bij de GWW.
De omzetstijging in de B&U bedroeg bijna 5 procent en bij de GWW
maar liefst bijna 18 procent! 

Het CBS meet onder andere ook de totale kosten samenhangend
met nieuwe orders voor gebouwen met een bouwsom van 50.000
euro en meer (uitgesplitst naar kosten nieuwbouw en kosten niet-
nieuwbouw). 
In de maanden juli en augustus 2006 samen werd er voor 3.245 mil-
joen euro aan nieuwe orders ontvangen in de B&U. In diezelfde
maanden vorig jaar was dat nog 2.807 miljoen euro, een stijging van
bijna 16 procent. De ontvangen orders geven een goede indicatie
van de te verwachten bouwproductie op korte termijn.
Ongeveer zeven op de tien nieuwe orders in de zomermaanden van
zowel 2005 als 2006 leidt tot bouwproductie in de provincies Zuid-
Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Gelderland. Vooral in
Groningen (+78 procent) en Gelderland (+50 procent) is de totale
waarde van de nieuwe orders flink gestegen. Dit in tegenstelling tot
de provincies Drenthe, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland waar dit
jaar gelet op het aantal nieuwe orders minder productie verwacht
mag worden dan vorig jaar.

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

Omzetstijging bouwnijverheid in zomermaan-
den van 2006

Omzetontwikkeling bouwnijverheid. Bedrijven met 10 of meer werk-
zame personen.

Voortgang gebouwen, fase nieuwe orders, totale kosten voor gebou-
wen. Maanden juli en augustus, naar provincie. 

December

13 Werkconferentie Kijkpunten Kleinschalig Wonen, De Driehoek,
Utrecht, 
inl.: www.nizw.nl

13 Innovatie binnen de WMO, Nieuwegeins Business Center,
Nieuwegein, 
inl.: www.hoe-zo.nl

2007

Januari
24 Seminar & Expositie BouwIQ en Stichting Slimbouwen®, 

De Versnelling, De Fabrique, Maarssen, 
inl.: www.bouwiq2006.nl

30 Congres Domotica & Telemedicine, Evoluon, Eindhoven, 
inl.: www.smart-homes.nl

Februari
5-10 Internationale Bouwbeurs, Jaarbeurs Utrecht, 

inl.: www.bouwbeurs.nl

6 Specialisatiecursus Daglicht- en ventilatieberekeningen, Hotel
Mitland, Utrecht, 
inl.: www.bouwbesluit-praktijk.nl

22 Jaarlijkse bouwdag voor de sector verpleging & verzorging, 
‘t Spant, Hilversum, 
inl.: www.bouwcollege.nl

29-30 Tweedaagse introductiecursus ‘Bouwen in de ouderenzorg’, 
inl.: www.bouwcollege.nl

Maart
14 Strategisch vastgoedmanagement in de zorg, actualiteiten,

handvatten en instrumenten voor het managen en financieren
van zorgvastgoed,Utrecht,  
inl.: www.elseviercongressen.nl

Congres Domotica & Flexibele infrastructuur, * 
inl.: www.smart-homes.nl

April
19 NVTG Congres, tevens uitreiking NVTG Bouw Award 2007,

Martini Plaza, Groningen, 
inl.: www.nvtg.nl

24-26 Vakbeurs en congressen Urban Design, RAI Amsterdam, 
inl.: www.rai.nl

Juni
Congres Domotica & Zorg *,  inl.: www.smart-homes.nl

* data bij het uitkomen van deze editie nog niet bekend. 
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