Verloop der Bouwkosten
december 1996

BDB Indexcijfers voor Bouwkosten, 50 jaar Bureau Documentatie Bouwwezen

Vóór de tweede wereldoorlog, zo lezen we in een boekje uitgegeven bij het 25 jarig bestaan van het
Bureau Documentatie Bouwwezen, bestond er eigenlijk nauwelijks interesse voor een systematische
aanpak van de problemen die zich voordoen wanneer men de bouw overlaat aan de anarchistische
krachten van een volledig vrije en ongereglementeerde markt. Het BDB bestaat inmiddels 50 jaar, en
uit haar archieven is een aardig beeld te vormen van met name de ontwikkeling van de bouwkosten.
In 1935 werd door het NVV en de SDAP het zogenaamde Plan van de Arbeid gepresenteerd, met
daarin een zeer belangrijke rol voor een planmatige aanpak van de volkshuisvesting en woningbouw.
In 1940 verscheen het fameuze boek van ir. J. Van der Wal “De ontwikkeling van het Bouwbedrijf in
Nederland”. Een belangrijk deel van dit boek bepleit de rationalisatie van het bouwbedrijf en de
schrijver doet een hele serie aanbevelingen om noodzakelijke stappen in de richting van een veel
efficiëntere bouw mogelijk te maken. Het boek van van der Wal en het Plan kwamen te vroeg of
misschien te laat: de oorlog verhinderde een daadwerkelijke uitwerking. Diezelfde oorlog maakte
echter een planmatig bouwbeleid en gericht ingrijpen op de bouwmarkt absoluut noodzakelijk.
Daarin ook ligt de ontstaansreden van het BDB.
Het Bureau Documentatie Bouwwezen was eigenlijk al in de oorlog opgericht. De formele oprichting
van de stichting Bureau Documentatie Bouwwezen gebeurt meteen na de oorlog. De stichtingsakte
vermeldt 16 december 1946.
In 1943 had ingenieur J. van Ettinger, de latere directeur van de stichting BDB, in een achterkamertje
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al een bureau ingericht dat de informatie
verzamelde die nodig zou zijn voor de wederopbouw, na de bevrijding. Men mocht toentertijd
natuurlijk helemaal nog niet spreken van “na de bevrijding” en daarmee kreeg dit kleine bureau iets
illegaals. Men kan nu zeggen dat het vooruitzien was, iets wat eigenlijk in de aard van de bedoelingen
van de later stichting lag opgesloten, informatie verzamelen voor toekomstige bouwactiviteiten.
Eind 1944 wendde de Dienst van den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw zich tot het
Bureau Documentatie Bouwwezen met het verzoek “een regelmatige berichtgeving te willen
voorbereiden over het verloop van de bouwkosten in Nederland”. Dit moest in samenwerking met
het bedrijfsleven gebeuren. De overheid had behoefte aan deze indexcijfers in verband met de
behandeling van (oorlogs)schadeclaims. Maar ook wilde de overheid de toekomstige bouw‐productie
kunnen volgen en, waar mogelijk zo nodig bijsturen.
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bouw, grond ‐ en waterbo
ouw;
naarr de bouwwijjze: baksteen
nbouw, staa l‐ resp. betonskeletbouw
w, enzovoortt.;
naarr de plaats waar
w
gebouwd wordt: grooote en kleine stad, platteland.
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drijven ook zeelf de bereke
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Men kan stellen dat het BDB de wieg geweest is van het latere Bouwcentrum. Jarenlang is het
Bureau ook een wezenlijk onderdeel van dat grotere Bouwcentrum geheel gebleven. Al die tijd is
echter de stichting Bureau Documentatie Bouwwezen als onafhankelijke stichting blijven bestaan,
hoezeer ook het werk verricht werd door mensen in dienst van Bouwcentrum, veelal ook ingebed in
het brede werk dat door Bouwcentrum op het vlak van onderzoek, ontwikkeling, opleiding en vooral
ook advieswerk werd en wordt verricht.
Het oude Bouwcentrum bestaat niet meer. Specialistische diensten hebben zich verzelfstandigd, al of
niet in de vorm van fusies met nieuwe partners in of rondom de bouwwereld. Het blad Bouw wordt
inmiddels uitgegeven door Misset. Bouwmarkt ging in 1988 naar VUGA, later naar Delwell. Beide
bladen bestaan nog steeds. Bouwcentrum Expo, de oorspronkelijke vorm van de stichting
Bouwcentrum anno 1946, is onlangs verhuisd van het Weena naar de Schiekade (hoek
Teilingerstraat). Bouwcentrum Advies, fuseerde in 1995 met PRC in Bodegraven. Daar heeft ook het
BDB zijn bureaus ingericht.
De maandelijkse BDB‐indexcijfers werden tot december 1996 gepubliceerd in Bouwmarkt. In globale
vorm kan men ze ook op Internet vinden. Vanaf januari 1997 staan ze in het nieuwe blad
Bouwkostentrends.

Aan de ontwikkeling van de cijferreeksen, de onderbouwing en de bruikbaarheid ervan wordt nog
steeds gewerkt. Een uitgebreide klantenkring bleef trouw aan het Bureau dat als immer pretendeert
om “het bouwwezen” van objectieve en betrouwbare informatie te voorzien aangaande de
ontwikkeling van kosten in de bouw”. Misschien dat we moeten toegeven dat Bureau Documentatie
Bouwwezen in zoverre al te veel pretendeert, waar het eigenlijk slechts gaat om de documentatie
van kosten en prijzen in de bouw. Een herziening van het bordje aan de deur zou daarom te
rechtvaardigen zijn: Bureau Documentatie Bouwprijzen, al meer dan vijftig jaar.

