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In september 2006 realiseerden de Nederlandse bouwbedrijven* een
omzetstijging van zes procent ten opzichte van diezelfde maand een
jaar eerder. Ook oktober was een goede maand voor de bouw met een
omzetstijging van ruim zeven procent. Oktober is de zesde maand op
rij met een omzetgroei in 2006. 

Zowel in september als oktober is de omzetgroei in de bouw met
name te danken aan de stijging van de omzetten in de grond-, weg- en
waterbouw (GWW). Deze branche die zich onder meer bezighoudt met
grondverzet, proefboringen en leggen van kabels en buizen, zag de
omzet in september met ruim dertien procent en in oktober zelfs met
ruim veertien procent stijgen. Het aandeel van de GWW in de totale
bouwomzet is zeventien procent.

Voor de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) was met name september
2006 een goede maand. Deze branche realiseerde toen een omzet-
groei van bijna zeven procent. In oktober steeg de omzet in de B&U
met ruim vier procent. De B&U heeft een aandeel van 46 procent in
de totale omzet van de bouw.

De overige tot de bouw gerekende bedrijven houden zich bezig met
activiteiten zoals heien, betonvlechten en bouwinstallatiewerkzaamhe-
den. Deze ‘restgroep’ maakt 37 procent uit van de totale bouwwereld.
Bij deze overige bouwbedrijven steeg de omzet in september met een
magere ruim een procent en in oktober met bijna zeven procent. 

* De omzetontwikkelingen in dit artikel hebben betrekking op het
groot- en middenbedrijf in de bouw, bedrijven met minstens tien werk-
zame personen. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze bedrijven ruim
70 procent van de totale omzet in de bouwnijverheid. De in dit artikel
genoemde omzetaandelen per branche (B&U, GWW en bouw overig)
hebben daarentegen betrekking op alle bouwbedrijven, dus inclusief
het kleinbedrijf.

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

Forse omzetstijgingen bouw in september en
oktober 2006

Maart
7- 8 Tweedaagse cursus Bouwkostenbeheersing van ontwerp-

trajecten, Nijkerk, 
inl. : www.technotrans.nl

13-16 Bouwbeurs Zuid-Nederland, Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch, 
inl. : www.bouwbeurszuid.nl

14 april - 14 mei Expositie From Trash to Treasure, 14 maart
lezing dr Jacob Voorthuis, ABC Architectuurcentrum Haarlem, 
inl. : www.architectuurcentrumhaarlem.nl

16 Het Nationaal Sustainability Congres, Congrescentrum 
De Reehorst, Ede, 
inl. : www.ckc-seminars.nl

17 april - 2 juni Leergang Bouwprojectmanagement, 
inl. : www.euroforum.nl/bouwprojectmanagement.htm

29-30 Architect en Innovatie 2006, WTC Rotterdam, 
inl. : www.controlmedia.nl

29-30 Bouw en ICT, Jaarbeurs Utrecht, 
inl. : www.bouw-en-ict.nl

30 Symposium Innovatief bouwen met water: Water als risico én
kans, Goudse Schouwburg, 
inl. : www.elseviercongressen.nl

April 
3-7 International Research Week (IRW2006), georganiseerd door

Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie (TUD+TNO) i.s.m.
University of Salford. De IRW wordt ondersteund door PSIBouw
en Regieraad Bouw. 
inl. : www.irw.buhu.salford.ac.uk

4-7 BouwRAI, Amsterdam, 
inl. : www.bouwrai.nl

4 Cursus Rekenen aan woonkwaliteit, Utrecht, 
inl. : www.vermandestudiedagen.nl

4 Ochtendseminar Bouwen en Wonen, afsluiting IFD-programma,
RAI Amsterdam, 
inl. : www.sev-realisatie.nl/ifd/

23-27 Light+Building International Trade Fair for Architecture and
Technology, Frankfurt am Main, 
inl. : www.light-builiding.messefrankfurt.com 

24-29 Intermat 2006, Expositiecomplex Paris-Nord Villepinte, Parijs, 
inl. : www.promosalons.nl

26-28 16e TINE - de nationale ICT-vakbeurs, Amsterdam-RAI, 
inl. : www.tine.nl

26 Cursus Stand van zaken ICT in de bouw, Kok Business Centre
Delft, 
inl. : www.pao.tudelft.nl

Mei
9 Cursus Contractmodellen in de bouw, APS Vergadercentrum,

Utrecht, 
nl. : www.elseviercongressen.nl

Omzetontwikkeling bouwnijverheid 2006, bedrijven met tien
of meer werkzame personen.

12-maands voortschrijdende omzetontwikkeling bouw.
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