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Omzetgroei bouw zet door in oktober 2007 
 De omzet in de bouw* steeg in oktober met ruim twaalf 

procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dit is 
al de achttiende maand op rij waarin deze bedrijfstak een 
omzetgroei neerzet. 

Omzetgroei B&U blijft bovengemiddeld
In de Burgerlijke en Utiliteitsbouw groeide de omzet 
in oktober met ruim dertien procent. Ook het aantal 
productieve uren steeg in die maand ten opzichte van 
oktober 2006 (+ acht procent). Dit kwam voornamelijk 
doordat oktober 2006 een zondag extra telde waar-
door er die maand minder gewerkt kon worden. 

Omzet bouwinstallatiebedrijven piekt in oktober
De omzet van bouwinstallatiebedrijven nam in okto-
ber van dit jaar fl ink toe, namelijk met bijna negen-
tien procent. In het tweede en derde kwartaal was dit 
nog rond de elf procent. Deze bouwinstallatiebranche 
houdt zich bezig met onder meer elektrotechnische 
bouwinstallatie, isolatiewerkzaamheden en loodgie-
terswerk.

Omzetgroei GWW fl ink minder dan overige bouw-
branches
Het groeitempo van de omzet in de grond-, water- en 
wegenbouw is in de loop van dit jaar fors afgenomen, 
van zeventien procent omzetstijging in het eerste 
kwartaal tot bijna drie procent in het derde kwartaal. 
Oktober liet een toename zien van ruim zes procent.

* De omzetontwikkelingen in dit artikel hebben betrek-
king op het groot- en middenbedrijf in de bouw, bedrij-
ven met minstens tien werkzame personen. Gezamen-
lijk vertegenwoordigen deze bedrijven bijna 80 procent 
van de totale omzet in de bouwnijverheid. 
 
Informatie: infoservice@cbs.nl; www.cbs.nl of de 
CBS-infoservice, T. 0900 – 0227 (0,50 euro per mi-
nuut).

16-18 januari
Vakbeurs Gebouw 
’s-Hertogenbosch 
www.holapress.com

16 januari
Symposium Gebouwbeheersystemen aan de rand 
van een nieuw tijdperk 
Restaurant Oud-London Zeist 
www.tvvl.nl

17-19 januarri
PolyClose 
Flanders Expo Gent
www.polyclose.be

22-24 januari
International Air-Conditioning, Heating, Refrigerating 
Exposition 
New York 
www.ahrexpo.com

23 januari
Conferentie PeGO Wij kunnen het maken, energiezui-
nig bouwen
De Flint Amersfoort
www.senternovem.nl/energietransitiego

23-25 januari
GEVELtotaal en Licht & Architectuur 
Ahoy Rotterdam
www.geveltotaal.com

11-15 februari
VSK 2008 
Jaarbeurs Utrecht 
www.vsk.nl

6 maart 
Nationaal Congres Gezond Binnen 2008 
De Meervaart Amsterdam 
www.rostra.nl

12-13 maart
PA Cursus Luchtkwaliteit, geluid en verkeer 
Hotel Van der Valk Den Haag-Nootdorp 
www.pao-tudelft.nl

1-3 april
BouwRAI
Amstedram
www.bouwrai.nl/bouwrai2008/

11-12 april
12th International Conference on Passive House Con-
cept 
Neurenberg 
www.passsivhaustagung.de

14-16 oktober
29th Conference Advanced building ventilation and 
environmental technology for addressing climate 
change issues 
Kyoto Japan 
www.aivc2008.jp

19 november
Nationale Dag Domotica & Slim Wonen 
Evoluon Eindhoven 
www.smarthomes.nu
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Stedebouw & Architectuur is een 11 x per jaar verschijnend 
themagericht magazine, dat naar abonnees in de bouwnij-
verheid wordt verzonden. 
De lezerskring bestaat uit eigenaren, directeuren of lei-
dinggevende functionarissen bij bedrijven of instanties als 
architectenbureaus, woningbouwverenigingen, de afdeling 
Planologie en Openbare Werken van de grotere gemeen-
ten in Nederland, bouw- en projectontwikkelingsmaat-
schappijen alsmede grond-, weg-, en waterbouwbedrijven. 
Toezending geschiedt uitsluitend per post op naam.
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