Crisis duurt nog tot 2012

NIEUWS
MADE: METSElWERKCENTRUM
Initiatiefnemer Harrie Vekemans
wil kennis en expertise van de
metselwerkbranche bundelen in
het onlangs geopende centrum
MADE. In het gebouw kunnen
onder ideale omstandigheden
ideeën worden uitgewerkt...J P. 4

VISIE
TOEKOMST BOUW 2010
Florissant is niet het goede woord
om de nabije toekomst va n de
bouw te omschrijven. Innovatie en
daadkracht kunnen volgens acht
van de brancheorganisaties de
hele sector echter wél weer de
goed kant op te krijgen. ..J P. 10

INBEELD
ENERGIENEUTRALE WONING
Het huis op het Steigereiland op

Taco van Hoek, directeur Economisch Instituut voor de Bouw (EIS): -Crisis dreunt door". Foto: Anna Green

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) presenteerde tijdens het
congres 'Verwachtingen bouwproductie en wer1<gelegenheid 2010' cijfers en
ramingen over de recessie en het herstel. Pas vanaf 2012 groeit de bouw weer.

D

e dalingen van de orderportefeuilles in
de won ing- en de utiliteitsbouw, herfst
2008, leidden vo lgens Taco van Hoek, directeur
EIS, al tot een stevige daling in de bou wproductie in 2009. Het beeld voor 2010 is nog ongunstiger. "Het vergunningenverloop voor de woning- en utiliteitsbouw laat een vergelijkbaar
beeld zien en ligt al ruim 35 procent lager dan
ruim een jaar terug", aldus Van Hoek. In 20 11
dreunt de crisis in de bouw nog door, hoewe l er
dan sprake zal zijn van stabilisatie. Dat het da l

nog moet komen betekent ook dat er een grote
klap voor de we rkgelegenheid aankomt.

"Dit jaar verdwijnen er 30.000 full ·time arbeids·
plaatsen en in 201 1 daalt de we rkgelegenheid
nog verder." Het gaat hierbij niet om de
zzp'ers, maar om we rknemers van de naar
schatting duizend bedrijven die dit jaar failliet
gaan. Van Hoek: "Het gevolg van de productie·
samenstelling. Zzp'ers gaan er weliswaar ook
op achteruit, maar doordat zij de helft va n hun
omzet van particulieren betrekken, houden ze
gemiddeld toch redelijk stand." Bovendien ve r-

richt de 'flexibele schil' ook specialistisch werk
waa rnaar de vraag bij bou wbedrij ve n in vee l
geva ll en blijft bestaan.
..J Zie p a gina 9
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het Amsterdamse Uburg van de
FARO-directeur en architect Pieter
Weijnen levert energie op. Een
experiment als voorbeeld voor de
bouw. Alles moet anders en alles
kan ook écht anders, blijkt. ...J P. 18

OPINIE
CRISIS- EN HERSTElWET

Het kabinet komt na lang morren
door de bouwsector eindelijk met
met maatregelen. Maar is dat wel
reden tot juichen? Daar zijn de
meningen over verdeeld. Jan H.
Jans ventileert zijn visie. En die is
niet bepaald rooskleurig . ..J P. 24
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In deze uitgave
treft u als bijlage

de richtprijzen
bouwmaterialen aan.

