
BouwKennis biedt jou dit inzicht met het rapport ‘Bouwproductie in detail – de korte termijn’. In dit rapport 

wordt een gedetailleerde analyse van de woning- en utiliteitsbouw gegeven met daarop volgende prognoses. 

Dit geeft je een indicatie van de ontwikkelingen de komende twee jaar. Aangezien we in een onzekere tijd 

leven hebben we door middel van het opstellen van een coronabijlage de situatie uitgebreid geanalyseerd en 

verschillende scenario’s opgesteld.

OPZET RAPPORT
Het rapport is opgedeeld in twee delen, woningnieuwbouw en utiliteitsnieuwbouw. Beide zijn opgebouwd vanuit 

een pijplijnmodel. Deze pijplijn bestaat uit de verschillende fases in het bouwproces (zie figuur hieronder). Per 

fase worden de stappen en ontwikkelingen uitgebreid beschreven. De pijplijn wordt met alle beschikbare cijfers 

en berekeningen van BouwKennis ingevuld. Dit geeft je een goed overzicht van de ontwikkelingen in de fasen 

door de pijplijn heen. De (mogelijke) invloeden op deze pijplijn, zoals actuele ontwikkelingen rondom wetgeving, 

worden daarnaast in kaart gebracht. Tot slot wordt er een prognose afgegeven.

WONINGNIEUWBOUW
• Woningnieuwbouwpijplijn (in aantallen)

• Invloeden op de pijplijn (o.a. veranderende vraag, wet- en regelgeving)

• Prognose (type woning, opdrachtgever)

UTILITEITSNIEUWBOUW
• Utiliteitsnieuwbouwpijplijn (in vierkante meters en kubieke meters)

• Invloeden op de pijplijn (o.a. conjunctuur, wet- en regelgeving)

• Prognose (gebruiksdoel, sector)

Het onderzoek bestaat uit twee versies: een hard copy én een Power BI versie in ons nieuwe portal 

BouwKennisData (www.bouwkennis.nl/bouwkennisdata). Zo kun je zelf nog meer met onze data doen, 

bijvoorbeeld: een gedetailleerd beeld samenstellen van de ontwikkelingen binnen het segment of de regio 

waarin jij actief bent.

BOUWPRODUCTIE IN DETAIL
DE KORTE TERMIJN

De afgelopen maanden heeft het coronavirus op veel vlakken binnen onze samenleving zijn sporen nagelaten. Tot op heden 
lijkt de impact op de bouw, mede door het laat-cyclische karakter van de bouwkolom, mee te vallen. Met de komst van de 
tweede golf zullen ook sectoren die eerder zijn ontsnapt aan de economische gevolgen van de coronapandemie, ook de 
bouwsector, alert moeten blijven. Des te belangrijker is het nu om een gedetailleerd inzicht te hebben in de ontwikkelingen 
op de markt op de korte termijn. 
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BOUWPRODUCTIE IN DETAIL DE KORTE TERMIJN

MET DIT RAPPORT WEET JE

› De ontwikkelingen in de verschillende fases van de woningnieuwbouwpijplijn

› De ontwikkelingen in de verschillende fases van de utiliteitsnieuwbouwpijplijn

› De belangrijkste beleidswijzigingen en (mogelijke) invloed op de bouwproductie

› De prognose van nieuwbouwproductie tot en met 2022 van zowel woning- als utiliteitsbouw
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CORONABIJLAGE
De afgelopen maanden doen er verschillende geruchten de ronde over de impact van de coronapandemie op de bouw. 

In de coronabijlage bespreken we de algemene ontwikkelingen de afgelopen maanden, de verwachtte en al zichtbare 

impact van de coronapandemie op de woningmarkt en utiliteitsbouw. Vanwege de grote onzekerheid rondom de 

ontwikkelingen van de pandemie zijn er drie zeer uiteenlopende scenario’s opgesteld. Aan de hand van de verwachtte 

impact wordt per scenario een inschatting gemaakt van de manier waarop en de mate waarin de bouwkolom kan 

worden geraakt. 

 Figuur 1: Pijplijn woningbouw uit BouwKennisData


