
BELGIË IN BEELD

België in Beeld bevat alle noodzakelijke informatie voor jouw strategische analyses van de Belgische bouw- en 

vastgoedmarkt. Het rapport geeft cijfermatige ramingen van het bouwvolume tot en met 2023 en analyseert de 

belangrijkste macrotrends aan de hand van een DESTEP-analyse. In deze analyses komt niet alleen woningmarkt aan 

bod, maar ook de utiliteitsbouwmarkt (kantoren, winkels en bedrijfsmatig vastgoed). Daarnaast wordt via een enquête 

het renovatiegedrag op de woningmarkt uitvoerig geanalyseerd. Niet alleen de huidige woningkwaliteit komt daarbij 

aanbod, maar ook de recent uitgevoerde klussen. De belangrijkste kenmerken van de klussers in kaart gebracht (type 

huishouden, leeftijd, inkomen, woningtype, etc.), alsmede informatie over wie de klus heeft uitgevoerd en in wat voor 

soort aankoopkanaal de producten zijn aangeschaft.

WAT WEET JE MET DIT RAPPORT?

› Duiding en prognoses van de Belgische bouwproductie tot en met 2023, zowel woning- als utiliteitsbouw

› De belangrijkste trends in de markt, aan de hand van een complete externe analyse (DESTEP-analyse)

› De Belgische renovatiemarkt in kaart, inclusief kenmerken van klussers en hun woning

› Analyse van de markt voor commercieel vastgoed (kantoren, winkels, bedrijfsruimte)

› De opbouw van het Belgische gebouwenpark (aantal panden, leeftijdsopbouw, geografi sche verspreiding)
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MANAGEMENTSAMENVATTING

Een actueel overzicht van de belangrijkste indicatoren 

voor de Belgische economie, bouwsector en woningmarkt. 

De rapportage bestaat uit de volgende vier pijlers: 

economie, woningmarkt, bouwmarkt en bouwproductie. 

De ontwikkelingen binnen deze vier pijlers worden in 

samenhang besproken, maar ook wordt er ingezoomd op 

deze pijlers. Op deze manier ben je snel op de hoogte van 

de stand van zaken binnen onze branche.

VISIEDOCUMENTEN WONING- EN UTILITEITSBOUW

Vier keer per jaar maakt BouwKennis een raming van de 

bouwproductie op de woning- en utiliteitsbouwmarkt. 

Deze ramingen worden gebaseerd op de meest 

actuele cijfers over de markt, waarbij alle relevante 

kwantitatieve en kwalitatieve inzichten worden gebruikt. 

De ramingen worden waar mogelijk uitgesplitst naar type 

opdrachtgever en eigendomsvorm.

BOUWKENNISDATA

BouwKennisData is hét nieuwe online dataportal. 

Afhankelijk van jouw abonnement en aankopen kun je 

verschillende soorten essentiele bouw- en marktdata 

vinden in een persoonlijk dataportal, 24/7 beschikbaar, 

data automatisch ververst én op maat te combineren met 

jouw bestaande bedrijfsdata. Meer informatie vind je op 

www.bouwkennis.nl/bouwkennisdata.

BOUWKENNIS KWARTAALVISIE

De BouwKennis KwartaalVisie is de uitgave voor 

marketingprofessionals en beleidsmakers in de bouw. 

Op serieuze maar toegankelijke wijze laat het blad 

vier keer per jaar de bouwproductie en -conjunctuur 

de revue passeren zodat je in één oogopslag ziet hoe 

de bouw ervoor staat en welke kant deze op beweegt. 

Daarnaast wordt ieder nummer een actueel thema 

belicht via onderzoek en interviews met experts. De 

thema's voor 2021 zijn: Data-driven marketing, industrieel 

bouwen, purpose marketing en immersive content. Deze 

combinatie van cijfers, exclusief onderzoek en visie 

maakt dit blad onmisbaar voor wie goed op de hoogte 

wil zijn en zijn vak beheerst.

BouwKennis BV

Max Euwelaan 51

3062 MA  Rotterdam

T 010 206 69 96

I www.bouwkennis.nl

VIERDE KWARTAAL, OKTOBER 2020

Verschijnt vier keer per jaar

KWARTAALVISIE

THEMA BOUWLOGISTIEK

• Longread: de vraagstukken rondom slimme bouwlogistiek

• VolkerWessels Bouwmaterieel: de kansen en uitdagingen van een bouwhub 

• Van Wijnen: binnenstedelijk bouwen is topsport
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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.fi lius@bouwkennis.nl T 06 2526 67 78

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


