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De omzet in de bouw is in 2006 met ruim zeven procent gestegen.
De omzet was hoger dan in het topjaar 2002. Nooit eerder was de
omzet in de bouw zo hoog.

Sterke groei in alle branches van de bouw. De omzet van het groot-
en middenbedrijf in de bouw* begon in 2005 na enkele mindere
jaren weer te stijgen. In 2006 is deze stijgende lijn versterkt voortge-
zet. Dit geldt voor alle branches binnen de bouw. 

Sterkste groei in grond-, water en wegenbouw. De hoogste groei
werd gerealiseerd door de bedrijven in de grond-, water- en wegen-
bouw (GWW). Zij zagen hun omzet in 2006 met maar liefst tien pro-
cent toenemen. De bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U)
boekten in 2006 een omzetstijging van ruim zeven procent. De
omzet van de overige bouwbranches groeide met ruim vijf procent. 

Omzet bouw in 2006 op recordhoogte April
17-19 PARKEX International, National Exhibition Center, Birmingham, UK, 

inl.: www.parkex.co.uk

18-20 ParkeerVak 2007, Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch, 
inl.: www.parkeervak2007.org

19-20 PAO Cursus Ruimte, mobiliteit en stedelijke kwaliteit, 
Campanile Hotel, Delft, 
inl.: www.pao.tudelft.nl

19 Themabijeenkomst Handhaving en beheer fietsparkeren, 
inl.: www.fietsberaad.nl

24 Studiemiddag Veiligheid Vanzelfsprekend, betononderzoek en de
praktijk 2007, Olympisch Stadion Amsterdam, 
inl.: www.betonvereniging.nl

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

25, 26 en 11 mei PAO Cursus Dynamisch verkeermanagement: nu en
in de toekomst, RWS AVV Testcentrum voor verkeer, Delft, 
inl.: www.pao.tudelft.nl

26 Conferentie Bereikbaarheid regio Utrecht, Jaarbeurs Utrecht, 
inl.: www.sbo.nl

Mei
8-10 Safety & Security beurs, Amsterdam RAI, 

inl.: www.safetysecurityamsterdam.nl

9-11 Vakbeurs Renovatie & Onderhoud, o.a. uitreiking Nationale
Renovatie Prijs, Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch, 
inl.: www.libemaexhibitions.nl

9-11 ECOMM 2007 European conference for Mobility Management,
Lund, Sweden, 
inl.: www.epomm.org 

10 7e Symposium en Expo Dynamisch Verkeersmanagement,
Rotterdam, 
inl.: www.crow.nl

20-23 The International Parking Conferences and Exposition ‘Expanding
the Synergy of Technology’, Tampa Convention Center, Tampa,
Florida, United States, 
inl.: www.parking.org

21 Gemeentelijk Platform Parkeren, 
inl.: www.vexpan.nl

24 Opening 3rd IABR ‘POWER - Producing the Contemporary City’,
Kunsthal Rotterdam, 
inl.:  www.biennalerotterdam.nl

31 8e Jaarcongres Stationslocaties. Waar de trein stopt, komen win-
kels, wonen en werken samen, Spoorwegmuseum, Utrecht, 
inl.: www.vastgoed-instituut.nl

Juni
13-14 14e Verkeerskundige Werkdagen, Hilversum, 

inl.: www.crow.nl

21 Gemeentelijke Platformdag Parkeren, 
inl.: www.vexpan.nl

September
10-13 ACUUS 2007 Conference Underground Space: Expanding the

Frontiers, Athene, 
inl.:  www.acuus2007.ntua.gr

26-28 13th European Parking Congress, Hotel Melia Castilla, Madrid, 
inl.: www.epacongressmadrid.com

Omzetontwikkeling bouw per kwartaal, 2006.

Een derde van de omzet in vierde kwartaal. De sterke omzetgroei
van de bouw in 2006 is onder meer te danken aan de forse stijging
in het vierde kwartaal. In deze periode behaalden de bedrijven in de
GWW-sector een omzetgroei van maar liefst dertien procent. Bijna
een derde van de totale omzet van de bouw in 2006 werd behaald
in het vierde kwartaal.

Ook eerste kwartaal 2006 was erg goed. Ook het eerste kwartaal
was bovengemiddeld. De  omzet voor de totale bouw nam toen ruim
tien procent toe. De bedrijven in de B&U zagen hun omzet in dit
kwartaal met ruim twaalf procent stijgen. In het tweede en derde
kwartaal was de omzetontwikkeling voor de bouw positief, maar
lager dan de gemiddelde jaargroei.

* De omzetontwikkelingen in dit artikel hebben betrekking op het
groot- en middenbedrijf in de bouw. Dit zijn bedrijven met minstens
tien werkzame personen. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze
bedrijven bijna tachtig procent van de totale omzet in de bouwnij-
verheid.

** Door het voortschrijdend gemiddelde te berekenen vallen sei-
zoens- en toevallige invloeden weg, waardoor een trend ontstaat.
Dit cijfer wordt bepaald door de gemiddelde omzet over twaalf
maanden maandelijks te berekenen over een tijdvak, dat telkens
één maand verschuift.

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