
MARKETING SCORE CARD MARKTOMVANG NEDERLAND 

Onze Marketing Score Card Marktomvang Nederland brengt de marktomvang in kaart van een groot aantal bouwdelen 

in de ruw- en afbouw. Deze zijn verdeeld naar de vier segmenten in de bouw: woningnieuwbouw, woningrenovatie, 

utiliteitsnieuwbouw en utiliteitsrenovatie. De marktgrootte wordt weergegeven in vierkante meters of aantallen, plus 

verdeeld naar de soorten materialen die zijn toegepast. Ben je bijvoorbeeld actief op de gevelmarkt? Dan krijg je de totale 

gevelmarktomvang en een uitsplitsing naar materiaalsoorten, zoals baksteen, betonsteen en sandwichelementen voor 

het lopende jaar en de twee volgende jaren. Dat maakt dit onderzoek onmisbaar voor bedrijven die hun positie willen 

evalueren en plannen willen maken op basis van heldere prognoses.

MARKETING SCORE CARD

MARKTOMVANG

Voor een succesvol marketingplan is inzicht in de huidige en toekomstige marktomvang van essentieel belang. Op basis 

hiervan kun je namelijk je eigen positie vaststellen en bepalen welke groeicijfers realistisch zijn. Maar hoe ontwikkelt de 

marktomvang zich de komende jaren in de woning- en utiliteitsbouw? De BouwKennis Marketing Score Card Marktomvang 

Nederland beantwoordt deze vraag voor de belangrijkste bouwdelen in zowel de ruwbouw, als de afbouw en de materialen 

die hierbinnen worden gebruikt.

ONDERZOCHTE SEGMENTEN

› woningbouw nieuwbouw

› utiliteitsbouw nieuwbouw

› woningbouw renovatie

› utiliteitsbouw renovatie

ONDERZOCHTE BOUWDELEN EN 

MATERIALEN: 

• Binnen- en buitendeuren

• Buitenraamkozijnen*

• Constructievloeren: begane

grond en verdieping

• Vloerbedekking

• Dakproducten

• Platte daken

• Hellende daken

• Gevelbekleding

• Dragende wanden

• Niet-dragende wanden

• Isolatie: platdakisolatie,hellenddak-

 isolatie en spouwmuurisolatie

• Buitengevelisolatie**

• Systeemplafonds

• Tegels

• Tegellijm

• Gipsplaten

* Inclusief verdeling in dichte ramen, naar binnen of buiten draaiend en draaikiep-, val- of tuimelkozijn.

** Inclusief type afwerking (pleister, steenstrips, anders). Alleen voor de woningbouw.

MET DIT RAPPORT WEET JE

› Razendsnel hoe groot het huidige eigen marktaandeel is

› Hoe de marktgrootte zich de komende twee jaar

ontwikkelt

› Of de eigen omzetontwikkeling in lijn ligt met de

ontwikkeling van het marktvolume

› Welke verschuivingen er zijn in de meest gebruikte

materialen voor jouw bouwdeel

› De concurrentiepositie t.o.v. andere spelers in de markt

KOSTEN

› € 3.500,- voor één bouwdeel/materiaal per 

segment, € 500,- voor ieder volgend segment

› De kosten voor een totaal bouwdeel bedragen

€ € 5.000,-

› Abonnees van BouwKennis met een Basis of

Pro Abonnement ontvangen 10% korting.



MARKETING SCORE CARD MARKTOMVANG

Eenheid Segmenten Vermaterialisering 
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MEER INFORMATIE

BouwKennis

Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam

T 010 206 69 96

W  www.bouwkennis.nl

SOCIAL

LinkedIn

www.facebook.com/BouwKennis

CONTACT

Maurice van Dijk E maurice.van.dijk@bouwkennis.nl T 06 1524 93 72

Janneke Filius E janneke.filius@bouwkennis.nl T 06 2526 67 78

Jacco Ridderhof E jacco.ridderhof@bouwkennis.nl T 06 5266 44 18

   

 Binnen- en buitendeuren

 Buitengevel: type isolatie en afwerking

 Buitenraamkozijnen

 Constructievloeren: begane grond en verdiepingen

 Dakproducten

 Dragende binnenwanden

 Gevelbekleding

 Gipsplaten

 Hellend dak: bedekking

 Hellend dak: constructie

 Isolatie: plat dak, hellend dak, gevel

 Niet-dragende binnenwanden

 Plat dak: bedekking

 Systeemplafonds

 Tegellijm

 Tegels: vloer en wand

 Vloerbedekking
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Enkel buitendeur, set openslaande deuren, 

schuifpui. Stomp vs afdek, vlak, paneel, industrieel 

en overig

Isolatie: EPS/XPS, minerale wol, PIR, overig

Afwerking: steenstrips, pleisterwerk, beplating

Hout, kunststof, aluminium, staal*

Combinatie/broodjes, gietvloer/in situ, kanaalplaat, 

breedplaat, ribben, overig

Dakvensters en dakkapellen

Kalkzandsteen, cellenbeton, gietbouw, gipsblokken, 

keramische blokken, baksteen, prefab beton, 

betonblokken, houtbouw

Baksteen, beplating, sandwichpanelen, cassettes, 

profielplaten

Gipskartonplaten, vezelversterkte gipsplaten, 

gipsvezelplaten

Dakpannen beton/keramisch, riet, leien, shingles, 

solarpannen/zonnepanelen, Staalplaten/ 

profielplaten, sandwichpanelen

Handmatig aangebracht, dakdozen/geïsoleerde 

dakelementen, systeemkap/scharnierkap

EPS/XPS, glaswol, steenwol, PIR/PUR, overig 

(resol/fenol, biobased, etc.)

Kalkzandsteen, cellenbeton, gietbouw, gipsblokken, 

keramische blokken, baksteen, prefab beton, 

betonblokken, houtbouw

Bitumen (APP, SBS of POCB), kunststof (PVC, TPO 

of FPO), EPDM, vloeibaar

Gipsvinyl, hard mineraal, zacht mineraal, metaal/ 

staal/aluminium, ander materiaal

Specie, pasta- of dispersielijm, poederlijm

Keramisch, cement, natuursteen, anders

Hout, parket, marmoleum, vinyl/pvc, tapijt(tegels), 

gietvloer, tegels en overig (kurk, rubber, anders)
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