BOUWPRODUCTIE IN DETAIL
DE KORTE TERMIJN

Inzicht in het aantal projecten, vierkante meters én euro’s. Daarmee kun je snel en effectief inspelen op de huidige
ontwikkelingen in de markt. Het rapport ‘Bouwproductie in detail – de korte termijn’ biedt de meest gedetailleerde analyse
van zowel de woning- als utiliteitsbouw. Hierdoor weet je precies waar de verschuivingen en kansen liggen in de markt. De
cijfers zijn tot stand gekomen op basis van zowel eigen BouwKennis onderzoek als unieke maatwerkcijfers van het CBS.

Het rapport is opgedeeld in een gedeelte woningbouw en een gedeelte utiliteitsbouw. Per deel wordt een
totaalbeeld van de nieuwbouw geschetst, waar onder andere de basisgegevens van nieuwbouwprojecten
uitgebreid aan bod komen.
VOOR DE UTILITEITSBOUW WORDT ONDERSCHEID GEMAAKT IN ONDERSTAANDE GEBOUWTYPEN:

› Schuren en stallen
› Bedrijfsruimte
› Kantoren
› Winkels
› Onderwijsgebouwen

› Zorg
› Horeca
› Sport en ontspanning
› Culturele gebouwen
› Multifunctionele accommodaties

VOOR DE WONINGBOUW WORDT ONDERSCHEID GEMAAKT IN ONDERSTAANDE GEBOUWTYPEN EN
TYPE OPDRACHTGEVERS:

› Vrijstaande woningen
› 2-onder-1 kapwoningen
› Tussen- en hoekwoningen
› Meergezinswoningen

› Particuliere opdrachtgevers
› Corporaties
› Bouwers voor de markt

Per gebouwtype komen de belangrijkste trends en ontwikkelingen aan bod die invloed hebben op de bouw.
Vervolgens worden de nieuwbouwproductiecijfers op basis van vergunningverlening uitgebreid geanalyseerd.
Als laatste komt het herstel, de renovatie en de uitbreiding van het gebouwtype naar voren. Kortom: het
rapport ‘Bouwproductie in detail – de korte termijn’ geeft de meest uitgebreide analyse van het aantal
projecten, vierkante meters en euro’s bouwproductie, waardoor jij het maximale uit de markt kunt halen.
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MET DIT RAPPORT WEET JE

› De nieuwbouwproductie t/m 2021 van zowel de woning- als utiliteitsbouw
› Woningbouw: uitgewerkt naar type woning en opdrachtgever
› Utiliteitsbouw: uitgewerkt naar soort utiliteitsgebouw en bijbehorende subtypen
› De belangrijkste beleidswijzigingen per sector en de invloed hiervan op de bouwproductie
› Inzicht in het aantal verleende vergunningen per gebouwtype en subtypen
› Inzicht in herstel, verbouw en renovatie
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