
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. 

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.

BOUWPRODUCTIE IN DETAIL
DE KORTE TERMIJN

De bouwsector maakt een stormachtige periode door: stikstof, PFAS, woningtekort, materiaalschaarste, personeelstekort, 
klimaatverandering, energietransitie, beperkte netwerkcapaciteit, beleidsontwikkelingen, Omgevingswet en een pandemie.  
Het zorgt ervoor dat de bouwsector continue moet schakelen. Bouwproductie in detail analyseert de gehele nieuwbouwpijplijn 
en duidt daarmee de effecten die op korte termijn spelen.

Planfase Vergunningverlening In aanbouw Opgeleverd

RAPPORTAGEVORM
Dit onderzoek bestaat uit twee delen:

Dashboard: dit product verschijnt in dashboardvorm op BouwKennisData, waarin data op een overzichtelijke 
manier wordt gepresenteerd

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)

Rapport

 Dit product verschijnt in rapportvorm, waarbij een verhalende analyse met ondersteunende figuren en 

 tabellen wordt gemaakt.



KOSTEN
€ 1.650

Abonnees van BouwKennis met een Basis Abonnement ontvangen 10% korting 

Het rapport maakt onderdeel uit van het Pro Abonnement. 
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FIGUUR 1: PIJPLIJN WONINGBOUW UIT BOUWKENNISDATA

MET DIT RAPPORT WEET JE

› De ontwikkelingen in de verschillende fases van de woningnieuwbouwpijplijn

›  Hoeveel woningen er in elke fase van de pijplijn zitten, plus de mutaties jaar-op-jaar

› Hoe de huidige ontwikkelingen doorwerken op de verschillende fases van de pijplijn

› De prognose van nieuwbouwproductie tot en met 2024 van zowel woning- als utiliteitsbouw


