
Het rapport zoomt diep in op het renovatiegedrag van de Belgische wooneigenaren. Zo wordt per klus 

geanalyseerd wie deze heeft uitgevoerd, waar de materialen zijn gekocht en welke oriëntatiebronnen zijn 

ingezet. Daarnaast wordt de mediaconsumptie van de respondenten in kaart gebracht. Voor de utiliteitsmarkt 

volgen we alle belangrijke cijfermatige bronnen. Via uitgebreid deskresearch word een compleet beeld 

geschetst voor elk van de gebouwtypen ( kantoren, winkels, bedrijfsruimte, logistiek, scholen, zorg et cetera). 

België in Beeld plaatst de Belgische markt in het 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. Het onderzoek is zowel in

Vlaanderen als in Wallonië gehouden.

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

Hoe staat het ervoor met de Belgische bouw- en vastgoedmarkt? In welke sectoren liggen kansen en waar laat de impact 
van corona zich gelden? 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.

RAPPORTAGEVORM
 Dit product verschijnt in rapportvorm, waarbij een verhalende analyse met ondersteunende figuren en 

 tabellen wordt gemaakt.



BELGIË IN BEELD

KOSTEN
€ 1.500,-

Abonnees van BouwKennis met een Basis of Pro Abonnement ontvangen 10% korting

Opbouw van het Belgische 
gebouwenpark

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. Klussen uitgevoerd in  
2019, 2020 en 2021

Bewegingen op 
de markt van 
commercieel 

vastgoed (kantoren, 
bedrijfsruimtes)

Productiecijfers 
van woningen en 

utiliteitsgebouwen

MEER INFORMATIE
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Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam

T 010 206 69 96

W  www.bouwkennis.nl

SOCIAL

www.linkedin.com/company/bouwkennis

www.facebook.com/BouwKennis

CONTACT

Maurice van Dijk E maurice.van.dijk@bouwkennis.nl T 06 1524 93 72

Janneke Filius E janneke.filius@bouwkennis.nl T 06 2526 67 78

Jacco Ridderhof E jacco.ridderhof@bouwkennis.nl T 06 5266 44 18

Daan Koekebacker E daan.koekebacker@bouwkennis.nl T 06 1536 15 84

Welke media gebruiken 
de respondenten? En 

welke media zijn specifiek 
gebruikt bij de oriëntatie 
voor een bepaalde klus?


