
De Belgische bouw- en vastgoedmarkt verandert in rap tempo. De welbekende ‘baksteen in de maag’ van de 

Belg is aan het verdwijnen. Niet langer is zelfbouw op een eigen kavel de norm, er worden namelijk steeds 

meer appartementen gebouwd. Daarnaast is het Belgische gebouwenpark (in Nederland spreekt men van 

‘gebouwenvoorraad’) relatief oud, vergeleken met andere West-Europese landen. Dat betekent dat er een 

renovatiebehoefte wacht, zeker als je je bedenkt dat in 2050 alle gebouwen energieneutraal moeten zijn 

conform Belgische regelgeving.

België in beeld plaatst de Belgische markt in perspectief van actuele economische ontwikkelingen, 

demografische trends en de belangrijkste beleidsontwikkelingen. Bovendien vind je in het rapport een unieke 

analyse van de Belgische markt op basis van uitgebreid deskresearch en een enquête onder Belgische 

consumenten. Hiermee ontstaat een mix van harde feiten en opinieonderzoek. Op basis van alle informatie geeft 

BouwKennis een diepgravende visie op de veranderende marktomstandigheden op de Belgische bouw- en 

vastgoedmarkt en inzicht in welke kansen en (on)mogelijkheden het biedt. Dit maakt het rapport een musthave 

voor alle partijen die actief zijn op de Belgische markt of deze markt willen betreden.

MET DIT RAPPORT WEET JE

› Opbouw van het Belgische gebouwenpark (in Nederland spreekt men van ‘gebouwenvoorraad’)

› Belangrijkste ontwikkelingen in de economie 

› Uitgebreide analyse van het beleid rondom de woningmarkt en verduurzaming 

› Impact van demografische veranderingen op de woningmarkt

› Belangrijkste trends in verhuizingen, woonwensen en klusgedrag

› Bewegingen op de markt van commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsruimtes)

› Productiecijfers van woningen en utiliteitsgebouwen

BELGIË 
IN BEELD

De Belgische bouwkolom is een zeer interessante en kansrijke markt voor veel partijen, maar ook een moeilijke markt om zelf 
gedegen in kaart te brengen. Ben jij al actief op deze markt of wil je deze markt wellicht betreden? Dan is het rapport België 
in beeld een ideaal rapport voor jou! Het rapport biedt de perfecte analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen op 
de Belgische woning- en utiliteitsbouwmarkt.
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