
Juli-Augustus 2012 nr. 281 31ste jaargang € 4,90 De nummer 1 in België

Afgiftekantoor : Brussel X      

Ontdek  
ons 

zomer
nummer !

• Hoeveel kost een  
nieuwbouw ?

• Kies de juiste  
binnendeur +  
shopping

• Zwembaden 
Van kinderparadijs  
tot luxebad

de zonneboiler  
doorgelicht : investering 
van het moment

Zomerse 
terrassen 
Zalig genieten, 
weg van de drukte 

20 
renOvaties
om te onthouden

40 pagina’s
extra leesplezier

creatieve 
ideeën,  

praktische 
concepten



1.450 euro/m²
Hoe pakken we het dan wel aan? 
Door te kijken naar de prijs per 
vierkante meter. Uit een rondvraag 
bij verschillende architecten in 
Vlaanderen en Brussel blijkt dat 
die vandaag schommelt rond de 
1.450 euro voor een nieuwbouw 
op maat, volgens een standaard 
bouwmethode (traditioneel of 
houtskelet). Deze prijs is inclusief 
kosten, zoals btw (21%), architect 
(7%), studiekosten voor ingenieur, 
EPB-verslaggever en veiligheids-
coördinator (samen goed voor 2%), 
ABR-verzekering (Alle Bouwrisi-

co’s), landmeter, aansluitkosten 
voor nutsvoorzieningen en de 
plaatsbeschrijving. De bouwprijs 
exclusief kosten bedraagt onge-
veer 1.100 euro/m2.
Om de vierkantemeterprijs te 
vertalen naar een reële bouw-
kost, gaan we uit van een gemid-
delde eengezinswoning voor twee 
volwassenen en twee kinderen, 
met een netto-oppervlakte van 160 
m². Bruto betekent dat minstens 
200 m². Tegen een vierkante- 
meterprijs van 1.450 euro komen 
we zo uit op een reële bouwkost 
van 290.000 euro.
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Toegegeven, het is onbe-
gonnen werk om hier zwart 
op wit neer te pennen wat 

een huis kost. Er zijn zoveel factoren 
die het kostenplaatje beïnvloeden. 
Een eerste variabele die we buiten 
beschouwing laten, is de bouwgrond. 
Afhankelijk van de grootte, ligging en 
bodemkwaliteit ziet de eindafreke-
ning er immers helemaal anders uit. 
Tenminste, als je nog moet investe-
ren in een bouwperceel. Want voor 
steeds meer mensen is het krijgen 
van de grond, van ouders of groot-
ouders, bijna een vereiste om nog te 
kunnen bouwen.

Hoeveel euro  
is onbetaalbaar?
Bouwen is onbetaalbaar. Je hoort en leest het te pas en te onpas in kranten, 

magazines en op televisie. Maar hoeveel is dat, onbetaalbaar? Met andere 

woorden: wat kost een nagelnieuwe nieuwbouw?

Tom Mondelaers

Foto : G. Libert
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bruto 
versus 
netto
De bruto-oppervlakte van 
een woning omvat alle 
scheidingsconstructies 
(binnen- en buitenmuren) 
die de vloeroppervlakte 
omhullen. De dikte van 
de muren moet je dus 
aftrekken om tot de 
nuttige netto-oppervlakte 
te komen.
Om de bruto-oppervlakte 
van een woning te 
berekenen, bestaat 
volgende stelregel: bruto-
oppervlakte = netto-
oppervlakte x 1,25 (of 
25%). Dat kan uiteraard 
verschillen afhankelijk 
van het project. Heb je 
veel open ruimtes en 
lange overspanningen, zal 
de netto-oppervlakte in 
verhouding groter zijn. Arch. Hm architecten - Foto. L. Goetschalckx
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Gepersonaliseerd 
bouwproGramma
Koester je bouwplannen en heb je 
een idee van de gewenste opper-
vlakte, dan kun je op basis van 
de prijs van 1.450 euro/m² al een 
eerste raming maken. Maar wat 
krijg je voor deze prijs qua ontwerp, 
materialen, afwerking en energie-
prestatieniveau? In ieder geval krijg 
je een woning op maat, op basis 
van een gepersonaliseerd bouw- 
programma dat de architect 
vertaalt in een uniek ontwerp. 
Uiteraard voldoet je woning aan 
de geldende EPB-eisen (E70 en 

K40 voor Vlaanderen en Brussel), 
maar veel meer dan dat mag je 
niet verwachten. Want daarvoor 
zijn bijkomende investeringen 
nodig, zoals een warmtepomp, 
zonneboiler of PV-installatie. En 
dan wordt het moeilijk om binnen 
het budget van 1.450 euro te blij-
ven. Het belangrijkste is dat je in 
eerste instantie investeert in een 
goede K-waarde door te voorzien in 
een degelijke isolerende schil. Het 
E-peil kun je later nog naar omlaag 
krijgen door die extra investeringen 
te integreren als je opnieuw over 
voldoende budget beschikt.

en sleutel-op-de-deur?
De prijs van 1.450 euro/m² die wij hier hanteren, geldt 

voor een project op maat op basis van een persoonlijke 
samenwerking met een architect. Kan het goedkoper? 

Jawel. En als je snuistert in het aanbod sleutelklare 
projecten zul je merken dat de prijs dikwijls lager 

ligt. Het loont dus zeker de moeite om dit aanbod te 
ontdekken. Maar hou bij het vergelijken wel altijd 

de prijs-kwaliteitverhouding in het achterhoofd. En 
denk er bovendien aan dat de geafficheerde prijzen 

betrekking hebben op een basispakket. In veel gevallen 
zal de eindafrekening duurder uitvallen dan gepland, 

omdat je toch een duurdere keuken wil of omdat je in de 
woonkamer toch liever echt parket ziet dan laminaat …

Kwaliteits- 
woning  
stilaan  
onbereikbaar
Het ziet ernaar uit dat 
vooral grootverdieners 
of mensen met vermo-
gende (groot)ouders zich 
nog een kwaliteitswoning 
kunnen veroorloven. 
Denktank Itinera bere-
kende onlangs dat zonder 
een eigen inbreng van 
50.000 euro amper 18% 
van de tweeverdieners 
met twee kinderen nog 
een modale nieuwbouw 
kan financieren. Dit is 
minder dan 6% van alle 
huishoudens.
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Arch. Stuyck- Foto : P.Praet

doc. Gino Feys

bouwen 
voor  
850 euro/m²? 
Het kan!
Als je bouwt, gaat een 
groot deel van je budget 
naar de werkuren. Dat 
is meteen ook de reden 
waarom strobouw in 
kostprijs zo afwijkt van 
andere bouwtechnieken. 
Traditioneel doen 
strobouwers heel veel 
zelf. Bovendien maken 
ze deel uit van een heuse 
‘community’ waarbinnen 
de leden elkaar op 
strategische ogenblikken 
helpen, bijvoorbeeld als 
de strobalen tussen de 
houten draagstructuur 
geperst moeten worden. 
Architect Peter Vos, 
gespecialiseerd in 
strobouw, bevestigt: “Met 
de huidige materiaalprijs 
is het mogelijk om een 
strobalen woning te 
bouwen voor ongeveer 
850 euro tot 900 euro/
m², op voorwaarde dat 
de bouwheer zo veel 
mogelijk zelf doet.”

doc.  Depreeuw
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Prijsvergelijking  
kleine en grote woning
(gebaseerd op bestaande projecten)

Kleine woning  
voor twee volwassenen

van 123,65 m² (bruto), goed voor ongeveer 94 m² 
nuttige ruimte

ToTaalprijs (excl. bTw):  
€ 146.072,48 

= € 1.181,33/m² (excl.bTw)

Ruwbouwwerken € 53.398,70

Buitenschrijnwerk € 14.743

Dak € 13.457,48

Elektriciteit € 7.115,45

HVAC en sanitair € 19.093,21

Vloerisolatie € 1.488,30

Chape € 1.344,75

Pleisterwerken € 0  
(geen pleisterwerken – alle 
wanden zichtbaar metselwerk)

Tegelwerken € 3.433,31

Parket € 2.400

Vast meubilair – binnenschrijnwerk € 25.041,45

Extra’s  
(verlichting, douchebak, houtkachel)

€ 4.556,83

Grote woning  
voor gezin met kinderen, 

met luxe-afwerking.  
Bruto-oppervlakte van 300 m²,  

goed voor ongeveer 240 m2 nuttige ruimte

ToTaalprijs (excl. bTw): € 358.629,97 
= € 1.195,43/m2 (excl.bTw)

Ruwbouwwerken € 160.000

Buitenschrijnwerk € 39.853,46

Plat dak € 15.032,37

Elektriciteit € 17.000

HVAC en sanitair € 36.000

Chape en vloerisolatie € 9.275,34

Vloerafwerking € 22.518,80

Pleisterwerken € 18.000

Vast meubilair – binnenschrijnwerk € 40.950

Als we beide berekeningen bekijken, valt op dat de prijs 
per vierkante meter ongeveer dezelfde is. Bouw je ruimer 
dan daalt relatief gezien de vierkantemeterprijs, ook al 
kies je voor een doorgedreven afwerking.

 bouwen
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Klein en basic  
niet GoedKoper
Inzake afwerking ligt het voor de 
hand dat meer luxe resulteert in 
een hogere vierkantemeterprijs. 
“Maar dat moet je wel enigszins 
nuanceren”, waarschuwt architect 
Bart Coenegrachts van De Gouden 
Liniaal in Genk. “Ik merk bijvoor-
beeld dat een vrij basic afgewerkte, 
kleine woning voor een koppel 
zonder kinderen ongeveer dezelfde 
vierkantemeterprijs heeft als een 
luxueus afgewerkt huis dat twee 
keer zo groot is. Dit komt omdat je 
sowieso met een bepaalde mini-
mumkost zit, waardoor de prijs 
per vierkante meter relatief gezien 
afneemt naarmate je bouwopper-
vlakte groter wordt. Daarom kun je 
stellen dat hoe kleiner en compacter 
je bouwt, hoe hoger (in verhouding) 
de kostprijs per vierkante meter is. 
Bouw je ruimer, dan daalt de vier-
kantemeterprijs, ook al kies je voor 
een doorgedreven afwerking.”

Hoe besparen?
Misschien wel de meest prangende 
vraag die kandidaat-bouwheren 
bezig houdt: hoe kan ik zo veel moge-
lijk besparen? Eén belangrijke tip: ga 
op zoek naar de aannemer die je de 
beste prijs-kwaliteitverhouding kan 
bieden. Vraag minstens drie offertes 
per lot. Maar kies niet resoluut voor 
de goedkoopste. Kijk wat je ervoor 
in de plaats krijgt en maak dan een 
weloverwogen keuze.

Ook door zelf je handen uit de 
mouwen te steken, kun je heel wat 
besparen. Maar denk goed na over 
hoe je je inspanningen verdeelt. De 
meeste winst ligt in de ruwbouw, 
met voorsprong de grootste kost van 
je bouwproject, gevolgd door tech-
nieken zoals verwarming en sanitair. 
Als je zelf een stuk van de ruwbouw 
en de technieken voor je rekening 
kunt nemen, heeft dat ongetwijfeld 
een gunstige invloed op de bouw-
kost. Maar je moet al meer zijn dan 
een handige Harry om deze werken 
met een gerust hart uit te voeren. 
Iets eenvoudiger is de afwerking. 
Je kunt makkelijker zelf een vloer 
betegelen of je badkamer installe-
ren. Maar denk eraan: hierin ligt niet 
de grote kostenbesparing. Je kunt 
je dus afvragen of het verhoudings-
gewijs wel de moeite loont.  n

doc.  Bik Woningen


