
Omzetontwikkeling sector bouwBouwproductie 
krimpt ondanks  
grote bouwopgave   
In tegenstelling tot andere sectoren heeft de bouwsector relatief 
weinig last van corona. De krimp van de bouwproductie was in 
2020 met -0,4% verwaarloosbaar. In 2021 verwacht Rabobank 
met -4% een sterkere terugval in de bouwproductie. Niet corona 
maar stikstof geldt als beperkende factor, omdat hierdoor 
eerder minder vergunningen verleend zijn. Maar stikstof zorgt 
nog steeds voor problemen: opdrachten voor nieuwe grote 
infraprojecten worden uitgesteld, waardoor de concurrentie op 
kleinere projecten toeneemt.

Veel gestelde vragen
Voor jou als ondernemer kan het coronavirus onzekerheid 
met zich meebrengen. Bijvoorbeeld over overheidsregelingen, 
verzekeringen, financieringen en betaaloplossingen. 
We helpen je onder andere door de meest gestelde vragen te 
beantwoorden via onze website rabobank.nl/bedrijven/corona.

 2019 (j-o-j)
 2020 (j-o-j)
 2021 (j-o-j) prognose

De figuur toont de omzetontwikkeling ten 
opzichte van een jaar eerder (j-o-j). Om 
een goed beeld te krijgen van de impact 
van de coronacrisis op (sub)sectoren 
tonen we op de volgende pagina de 
omzetontwikkeling van 2021 ten opzichte 
van 2019.

Bron: CBS, RaboResearch en op basis 
van inzichten van sectorspecialisten van 
de Rabobank.
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Algemene bouw en projectontwikkeling

Gespecialiseerde bouw  
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Verwachting omzetontwikkeling sector bouw 

Voor elke (sub)sector vergelijken we de omzetontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder (j-o-j). Om een 
goed beeld te krijgen van de impact van de coronacrisis op (sub)sectoren tonen we in de rechterkolom de 
omzetontwikkeling van 2021 ten opzichte van 2019.

Bron: CBS, berekening RaboResearch en op basis van inzichten sectorspecialisten Rabobank.

W 0-5% boven 2019 niveau

WW 5-15% boven 2019 niveau

WWW > 15% boven 2019 niveau

X 0-5% onder 2019 niveau

XX 5-15% onder 2019 niveau

XXX > 15% onder 2019 niveau

(sub)sectoren 2019 (j-o-j) 2020 (j-o-j) 2021 (j-o-j) 2021 (tov ’9)

Alg. bouw en projectontwikkeling 7,7% 1,8% -3% X

Grond-, water- en wegenbouw 7,3% 3% -6% X

Gespecialiseerde bouw 6,8% 3,7% 1% W
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