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In deze editie van Buildsight | MONTHLY leest u over de stand van de bouw-conjunctuur, de woning-

bouw en de utiliteitsbouw. Relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit worden in het laatste 

hoofdstuk aangehaald.

Voor de woningbouw is de vergunningverlening in april redelijk gestegen. Dit is het staartje van  

pre-BENG vergunningaanvragen, die net voor 1 januari zijn gedaan. De vergunningverlening zou af 

kunnen zwakken zodra deze ‘BENG-prop’ is verwerkt. Anderzijds zou de stikstofvrijstelling de  

vergunningverlening kunnen stimuleren. 

Economisch beeld
Bij de tweede raming voor de ontwikkeling van het bruto 
binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2021 
heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de krimp 
neerwaarts bij moeten stellen van 0,5 naar 0,8 procent. 
Deze bijstelling is het gevolg van nieuwe en complete-
re informatie die sinds de eerste raming beschikbaar is 
gekomen en een aanpassing van de jaarcijfers voor 2019 
en 2020. Voor de bouwsector viel de tweede raming juist 
iets minder negatief uit dan de eerste. De jaarkrimp van de 
bouwproductie komt nu uit op 1,6 in plaats van 1,8 procent. 
Ondanks deze vrij grote bijstelling is het economisch beeld 
over het eerste kwartaal volgens het CBS niet veranderd. In 
het eerste kwartaal werd vooral veroorzaakt door de lagere 
consumptie van huishoudens. Het positieve handelssaldo en 
een groei van de investeringen dempten de krimp. Daaren-
tegen werd de kwartaalgroei afgeschaald van 7,5 naar 
7 procent.

Ondanks de lockdown waren er in het eerste kwartaal dus 
(bouw-)economische lichtpuntjes zichtbaar. Sindsdien 
zijn deze lichtpuntjes helderder geworden en zijn er een 
lichtpuntjes bijgekomen. Hierdoor kon het CBS in juni voor 
het eerst sinds het ontstaan van de corona-crisis melden 
dat het Nederlandse conjunctuurbeeld weer positief was. 
Het doorvoeren van versoepelingen heeft dus gezorgd voor 
een ontslag in het beeld van de conjunctuur. Vooral het 
consumentenvertrouwen is in het tweede kwartaal snel 
toegenomen. De groei van de consumptie vestigde nieuwe 
records en dat geldt ook voor de export. 

Het aantrekken van de economie gaat gepaard met een 
enorme groei van de vraag naar grondstoffen en halffabri-
katen. In veel gevallen kan er onvoldoende aan deze vraag 
worden voldaan waardoor er schaarste aan is ontstaan. 
Stijgende prijzen en langere levertijden zijn het gevolg. 
Als deze situatie lang gaat duren zou dat het economisch 
herstel in de kiem kunnen smoren. Bovendien zijn sinds het 
ingaan van de laatste versoepelingen de corona-besmet-
tingen in Nederland ongekend hard opgelopen waardoor de 
versoepelingen al gedeeltelijk zijn teruggedraaid. Ook dit 
komt het economisch herstel niet ten goede en maakt de 
laatste economische prognoses alweer enigszins achter-
haald. Zonder uitzondering waren deze nieuwe prognoses 
een stuk positiever en voorspelde ze voor de Nederlandse 
economie voor 2021 en 2022 een groei van 3 procent of 
meer. De investeringen en de export zouden daarin een 
hoofdrol spelen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bouwconjunctuur
Alle signalen wijzen op een aantrekkelijke 
economie



Bouwomzet
De bouwomzet groeit op jaarbasis verder door in april. Voor-
al kleine bouwbedrijven dragen bij aan de groei. Ten opzichte 
van een maand eerder is de bouwomzet iets gekrompen. 
Waarschijnlijk heeft dit nog te maken met een inhaaleffect 
van de koude februarimaand, toen de bouwomzet vanwege 
het winterweer laag was. In maart werd dat ingehaald en 
volgde een piek. In april is bouwomzet weer terechtgekomen 
op het normale niveau. De ontwikkeling van de bouwomzet 
laat geen verrassingen zien.  

Vertrouwen
Het vertrouwen schiet hard omhoog, niet meer alleen van 
producenten maar nu ook van consumenten. Met -3 ligt het 
consumentenvertrouwen in juni boven het gemiddelde over 
de afgelopen twintig jaar (-8). Consumenten vinden de tijd 
voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan 
in mei. Voor het aankopen van een woning ligt dat anders: 
Vereniging Eigen Huis meldt dat ruim de helft (55 procent) 
van de Nederlanders het een ongunstige tijd vindt om een 
huis te kopen. Niet eerder sinds de start van de meting is de 
stemming onder huizenkopers zo pessimistisch geweest.
Het producentenvertrouwen breekt in juni een record: het 
loopt op van 8,8 in mei naar 11,5 in juni en staat daarmee 
op het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek 
in 1985. De ondernemers in de hout- en bouwmateria-
len-industrie zijn al een poos het meest positief en dat is 
in juni weer zo. Ze hebben daarbij gezelschap gekregen 
van de elektrotechnische en machine-industrie, waar het 
vertrouwen inmiddels even hoog is. Ondernemers zijn vooral 
positiever geworden over de orderportefeuilles, zo blijkt uit 
de meting van het CBS. De meting van Nevi ondersteunt 

Orderportefeuilles
De orderportefeuilles zijn in mei iets gegroeid. Voor de wo-
ningbouw is er 0,1 maand bijgekomen en ligt de werkvoor-
raad nu op 12,2 maand. Bij de utiliteitsbouw is de groei met 
0,3 maand groter en daar bedraagt de werkvoorraad nu 9,9 
maand. De groeiende orderportefeuilles gaan gepaard met 
belemmeringen in de productie als gevolg van materiaal-
tekort. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) meldt 
dat het tekort aan materiaal inmiddels een belangrijkere 
oorzaak van stagnatie is geworden dan een gebrek aan 
personeel, hoewel ook dat in de afgelopen maanden is 
toegenomen.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

dat: de toename van het aantal nieuwe orders bereikte in 
juni een record, mede dankzij de versoepelingen van de 
corona-maatregelen. De PMI (Purchasing Managers’ Index) 
van juni is met een score van 68.8 de op een na hoogste 
sinds het begin van het onderzoek. Ondernemers kampen 
weliswaar met lange levertijden en tekorten aan materialen 
– vooral de levering van chips, hout en kunststoffen laat op 
zich wachten – maar slagen er toch in de productie te ver-
hogen. Alle signalen wijzen op een aantrekkende economie.
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Woningmarkt
Er heerst een niet te missen gekte op de woningmarkt. De 
huizenprijzen van zowel bestaande als nieuwe woningen 
stijgen ongekend hard, zo blijkt uit de meting van het CBS 
en het Kadaster. Voor een bestaande woning betaalden 
kopers in het eerste kwartaal gemiddeld 10,3 procent meer 
dan een jaar eerder, terwijl kopers van nieuwbouwwoningen 
zelfs 16,9 procent meer moesten betalen. Daarmee stijgen 
in Nederland de huizenprijzen harder dan het Europees 
gemiddelde. Ook het aantal verkopen nam in het eerste 
kwartaal toe: er werden 66.627 bestaande woningen en 
6.794 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit is respectievelijk 
29,2 procent en 4,2 procent meer dan een jaar eerder.
Sinds het eerste kwartaal zijn de prijzen van bestaande 
woningen alleen maar verder gestegen. In mei bedroeg deze 
volgens het CBS en het Kadaster zelfs 12,9 procent op jaar-
basis; de hoogste stijging in meer dan 20 jaar. 
Uit recente cijfers van NVM over het tweede kwartaal blijkt 
dat het nog harder kan en zal gaan. De makelaarsorgani-
satie komt voor het afgelopen kwartaal uit op een stijging 
van bijna 20 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde 
kwartaal in 2020. Dat is de hoogste prijsstijging sinds de 
start van de meting in 1995. 
In het tweede kwartaal staat volgens de NVM het aantal 
verkopen van bestaande woningen duidelijk onder druk als 

Bouwvergunningen
In maart en april ligt het aantal vergunde woningen op-
vallend hoog. De stijgende bouwsom voor vergunningen 
komt dus niet alleen voort uit stijgende bouwkosten, maar 
vertaalt zich ook in meer woningen. De invoering van de 
BENG-regeling (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) op 1 
januari is de meest waarschijnlijke oorzaak van de piek: 
vlak voor de invoering van de regeling zijn extra veel ver-
gunningaanvragen gedaan en het gros daarvan is zichtbaar 
geworden in de vergunningverlening van maart en april. 
Het voortschrijdend jaartotaal komt in april voor het eerst 
sinds 2018 weer boven de 70.000. Ruim zelfs, met 72.025 
vergunde nieuw te bouwen woningen. Het is echter de vraag 
of dat niveau behouden zal blijven: de verwachting is dat het 

gevolg van het lage aanbod. In het tweede kwartaal lag de 
verkoop 12 procent lager dan in het tweede kwartaal vorig 
jaar. In de nieuwbouwmarkt ontstaat hetzelfde probleem. 
In het tweede kwartaal verkochten NVM-makelaars nog 
circa 9.200 nieuwbouwwoningen, bijna 24 procent meer 
dan een jaar eerder. Maar inmiddels is het aanbod met een 
derde teruggezakt, waardoor ook het aantal transacties zal 
teruglopen. WoningbouwersNL ziet de verkopen in mei al 
afvlakken: er werden 2.467 nieuwbouwwoningen verkocht en 
dat is 23 procent minder dan in mei vorig jaar. De oorzaak 
ligt volgens WoningbouwersNL in de haperende pijplijn en 
een gebrek aan woningbouwlocaties. 

aantal vergunde woningen de komende maanden zal terug-
vallen tot beneden het langjarig gemiddelde.

 

 
 
 

 

 
 
 

Woningbouw
Er heerst een niet te missen gekte op de 
woningmarkt
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