
De Nederlandse economie is in 2017 gegroeid en daar heeft de bouwsector flink aan bijgedragen. In het verlengde van de bestaande 

woningmarkt, groede ook de woningbouw flink door. De utiliteitsbouw liet na meerdere magere jaren ook weer een groei zien. Om 

de juiste kansen te benutten is het essentieel om een duidelijke langetermijnvisie en strategie op te kunnen stellen. Het rapport 

'Bouwproductie in detail - de lange termijn' geeft duidelijk inzicht in waar de verschuivingen en kansen liggen. Hiermee is het de 

ideale onderlegger voor jouw strategische focus voor de middellange termijn.
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BOUWPRODUCTIE IN DETAIL

In welke sectoren en gebouwtypen zit groei en waar voltrekt krimp? De BouwKennis rapportage 'Bouwproductie in detail' geeft je 

door een gedegen analyse antwoord op deze vragen. Per sector en gebouwtype heb je direct inzicht in de productiecijfers met een 

uitgebreide analyse. Daarnaast brengt dit rapport de bouwproductie, de conjunctuur en het beleid vanuit de historie in kaart. Hierdoor 

worden belangrijke de onderliggende factoren blootgelegd die de structurele trends in de utiliteitsbouw bepalen. Dit gebeurt niet alleen 

voor de nieuwbouw en renovatie, maar ook voor de onderhoudsmarkt.

MET DIT RAPPORT WEET JE

• Hoe de verwachte trendmatige bouwproductie van de utiliteitsbouw tot en met 2025 eruit zal zien

• Wat de omvang van de onderhoud- en renovatiemarkt is

• Hoe de bouwproductie in verschillende sectoren en voor verschillende gebouwtypen verloopt

• Wat de belangrijkste beleidswijzigingen per sector zijn en wat de invloed hiervan is op de bouwproductie

• De productiecijfers van 1970 tot nu, plus een trendmatige raming tot en met 2025

RAPPORTAGE

In dit rapport gaan we dieper in op de beleidsontwikkelingen en de relevante trends die spelen per sector van de economie. 

Deze analyses vertalen we vervolgens naar de implicaties voor de utiliteitsbouwbouwproductie. Ook de bouwproductie zelf wordt 

uitgediept in nieuwbouw, groot onderhoud en klein onderhoud. Zo ontstaat een beeld van de belangrijkste trends en ontwikkelingen 

op detailniveau: per sector en per type bouwproductie.

In ‘Bouwproductie in Detail’ wordt ruimschoots aandacht besteed aan productiecijfers, de conjunctuur en het beleid vanuit de 

historie. Tevens krijg je inzicht in:

De onderhoudsmarkt

De bouwproductie voor de onderhoudsmarkt is in kaart gebracht. Dit is een essentieel onderdeel van de bouwproductie en krijgt 

daarom uitgebreide aandacht in dit rapport. Het geeft je direct inzicht in de bouwproductieverwachting.

Belangrijke beleidswijzigingen per sector

We gaan diep in op de recente beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op de bouwkolom. Wat is van invloed op de utiliteitsbouw? 

In dit rapport brengen we de belangrijkste beleidswijzigingen voor de verschillende sectoren in kaart zodat je een duidelijk overzicht 

hebt van de belangrijkste veranderingen in jouw branche.
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