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Beste lezer,
Met gepaste trots mag ik u het al-
lereerste provinciale Vastgoedrap-
port van Het Nieuwsblad/De Gen-
tenaar voorstellen. Het meest vol-
ledige overzicht van de vastgoed-
prijzen in elke gemeente van uw
provincie, ook de uwe. Het eerste
in een hopelijk lange rij. Want, laat
dat meteen duidelijk zijn: het is de
bedoeling dat we hier een jaarlijk-
se traditie van maken. Interessant
voor wie vandaag al eigenaar is en
wil nagaan of zijn eigendom nu al
dan niet in waarde toeneemt. Zo
mogelijk nog interessanter voor
wie op zoek is naar een bouw-
grond, huis of appartement en
zich afvraagt of de prijzen in de
buurt al dan niet haalbaar zijn. En,
zo niet, waar het dan nog wel be-
taalbaar wonen is.
De Vlaming is geboren met een
baksteen in de maag. Een huizen-

hoog cliché, maar het is en blijft de
realiteit. Huren? Ja, tot we genoeg
geld bij elkaar hebben gespaard
om ons eigen stekje te kopen of te
bouwen. Alleen raakt ons land
steeds meer volgebouwd. Logisch
dus dat de prijzen van huizen, ap-
partementen en bouwgronden de
voorbije jaren de hoogte zijn inge-
schoten. Een trend waar volgens
insiders niet zo snel een einde aan
zou komen. Tot halfweg vorig jaar
de huizenmarkt in de Verenigde
Staten implodeerde. Banken kwa-
men in moeilijkheden. Het hele fi-
nanciële systeem daverde op zijn
fundamenten. De wereldwijde fi-
nanciële crisis was – en is – een
feit. 
Of dat al gevolgen heeft voor onze
vastgoedmarkt? En, zo ja, in welke
provincies of gemeenten? En voor
welke type van vastgoed dan wel?
Het zijn vragen waar we met dit
Vastgoedrapport een concreet en
bruikbaar antwoord op willen ge-
ven. En wat kan daar beter voor
dienen dan de concrete vraag- en
verkoopprijzen van het voorbije
jaar? Precies daarom ben ik ver-
heugd dat we voor deze eerste edi-
tie van ons Vastgoedrapport kon-
den samenwerken met Immothe-

ker, de financiële adviesketen voor
al wie zich op de vastgoedmarkt
begeeft. 
Dit Vastgoedrapport maakt deel
uit van een multimediaal project,
waarin ook onze website een be-
langrijke rol speelt. Behalve flink
wat extra informatie en bijdragen
over vastgoed helpen we kandi-
daat-kopers via een aantal handige
tools ook een eindje op weg in het
grote avontuur dat de aankoop van
een huis, appartement of bouw-
grond nog altijd is. En uiteraard
vindt u er ook de prijzen van alle
gemeenten uit de andere provin-
cies. Want de tijd dat Vlamingen
onder de kerktoren bleven wonen,
ligt al lang achter ons. Neem dus
zeker eens een kijkje op
www.nieuwsblad.be/vastgoed of
www.gentenaar.be/vastgoed. 
Ik wens u alvast veel leesplezier en
hoop dat u met deze bijlage in de
hand snel het huis, het apparte-
ment of de bouwgrond van uw
dromen mag vinden. Naar het
voorbeeld van de Vlamingen die
we in deze bijlage aan het woord
laten. En die u laten meeleven met
hun avontuur.

Michel Vandersmissen
Hoofdredacteur
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Voor voorlopige verkoopsovereen-
komst wordt wel eens de term ‘on-
derhandse’ verkoopsovereen-
komst gebruikt. Ook de populaire
benaming ‘compromis’ betekent
hetzelfde. Wie een compromis
sluit, betaalt doorgaans al een
voorschot. Aangezien er dus niets
voorlopigs aan is, is het belangrijk
dat het compromis zo duidelijk en
volledig mogelijk wordt opgesteld.
Steeds meer bepalingen moeten
wettelijk in het compromis wor-
den opgenomen. De hulp van een
notaris is geen luxe. Normaal ge-
zien moet je daar niet extra voor
betalen. 
Dat een compromis definitief is,
wil niet zeggen dat je geen veilig-
heden kan inbouwen. Dat doe je
door één of meerdere opschorten-
de voorwaarden op te nemen. Dat
betekent dat koper en verkoper
hun akkoord nog laten afhangen
van het vervullen van een voor-
waarde. Zo kan je als kandidaat-
koper laten vastleggen dat de ver-
koop alleen plaatsvindt als je een
hypotheeklening kan krijgen. Vind
je geen lening, dan is er geen ver-
koop en dan moet de verkoper het
voorschot terugbetalen.
Sta er altijd op om het compromis
rustig na te lezen en vraag meer
uitleg als iets je niet duidelijk is.
Dat geldt voor elk contract: nooit
zomaar ondertekenen. (ems)

Overeenkomst
tot verkoop
De term ‘voorlopige verkoops-
overeenkomst’ is misleidend,
want de overeenkomst geldt wel
degelijk als definitieve verkoop
en is bindend voor beide partij-
en. Dat betekent niet dat u er
geen voorwaarden kan in opne-
men als veiligheid.

4.

Vastgoedsites, advertentiebladen
en kranten zijn bekende bronnen
om je droomhuis te vinden. Er
geldt maar één regel: je kunt er niet
genoeg bekijken. Zorg dat je alle
lokale bladen te pakken krijgt van
de streek waarin je wenst te wo-
nen. Wandel regelmatig door
buurten die je interesseren, op
zoek naar te koop-bordjes. Mensen
uit de buurt kennen, is altijd mooi
meegenomen. Vraag of ze je op de
hoogte kunnen houden als er een
nieuwe woning te koop staat. Laat
vrienden, familie en collega’s mee
zoeken naar je ideale huis.
Vaak over het hoofd gezien in de
zoektocht naar een huis: de notaris
en openbare verkopen. Op de web-
site van de Belgische notarissen
www.notarimmo.be vind je een
overzicht van de huizen die nota-
rissen te koop zetten en data van
openbare verkopen in een bepaal-
de regio. (ems)

Hou je 
ogen open
Zoeken naar je droomhuis is een
dagelijkse taak, zeggen ze vaak.
Dat is niet gelogen. 
Pluis elke dag vastgoedsites, ad-
vertentiebladen en kranten uit.
Laat je familie, vrienden en colle-
ga’s weten naar welk type huis je
op zoek bent.

2.
Bepaal 
je budget
Als je een huis wil kopen, kun je
maar beter een realistisch beeld
hebben van de prijsklasse waar-
in je kunt zoeken. Zo voorkom je
dat je begint te dromen van hui-
zen die niet binnen je bereik lig-
gen. 

1.

Heb je al wat geld opzij gezet? Wil-
len je ouders hun steentje bijdra-
gen? Hoeveel verdien je? Heb je
nog andere grote kosten?
Op onze website www.nieuws-
blad.be/vastgoed of www.gente-
naar.be/vastgoed kun je een re-
kenmodule invullen die rekening
houdt met jouw inkomsten en uit-
gaven. Daardoor zal je een idee
hebben van het bedrag dat je kunt
lenen. Vul voor een paar huizen
die je interessant vindt ook al eens
onze module in alsof je al echt je
tanden in het project zet. Zo krijg
je meteen een beeld van wat die
stap je echt zal kosten. 
Lijkt het jou nog altijd een haalbare
kaart, dan ben je op de goede weg.
Zoniet, zoek een prijsklasse lager
en doe de test opnieuw.
Het kan ook geen kwaad om bij de
bank te gaan luisteren wat zij voor
jou realiseerbaar achten. (ems)
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Ga hoe dan ook meer dan één keer
het huis bezichtigen voor je defini-
tief toehapt. Op pagina 6 vind je
een praktische checklist om je
droomhuis grondig te inspecteren.
Er nog altijd van overtuigd dat het
de juiste keuze is? Zet dan niet zo-
maar je handtekening onder de
vraagprijs. Weet vooraf voor hoe-
veel gelijkaardige huizen in de
buurt verkocht worden en hoe
lang het duurt vooraleer een huis
verkocht wordt. Zo heb je een idee
of je veel kapers op de kust mag
verwachten. 
Probeer te weten te komen waar-
om iemand zijn huis verkoopt. Ie-
mand met financiële problemen
heeft een zwakkere onderhande-
lingspositie. Wie huizen koopt en
verkoopt als belegging, zal niet ge-
neigd zijn om iets van de prijs af te
doen. (ems)

Hoera,
gevonden?
Het is zover, je hebt je droomhuis
gevonden. Wacht toch nog even
voordat je de deal van je leven
sluit. Misschien heb je iets over
het hoofd gezien.

3.

De naam zegt het zelf, hiervoor
heb je een notaris nodig. Koper en
verkoper kunnen allebei dezelfde
kiezen, of ze kunnen elk hun eigen
notaris inschakelen. In dat geval
delen de twee notarissen het ere-
loon. De koper moet hiervoor dus
geen hogere kosten betalen. 
De tussenkomst van de notaris
kost natuurlijk wel geld. De kosten
bestaan uit registratierechten voor
de fiscus en het ereloon van de no-
taris. Tel daarbij ook nog bijko-
mende aktekosten zoals fiscale ze-
gels en opzoekingskosten. 
Op onze website vind je een modu-
le waarmee je de kosten voor de
notaris kan berekenen.
Pas als het hele traject bij de nota-
ris achter de rug is, is het huis hele-
maal van jou. Eventuele schuldei-
sers van de verkoper kunnen geen
beslag meer laten leggen op de wo-
ning. (ems)

Notariële
akte
Om de verkoop wettelijk te beze-
gelen, is een notariële akte no-
dig. Binnen de vier maanden na-
dat je het compromis hebt onder-
tekend, moet je ook je handteke-
ning onder de notariële akte
zetten.

5.



De woningverzekering biedt dek-
king tegen schade aan je huis en de
inboedel ervan. We gaan ervan uit
dat je je droomhuis koopt onder
een gunstig gesternte, maar toch
zijn er minder aangename dingen
waarmee je rekening moet hou-
den. Brand, water, storm en na-
tuurrampen kunnen je huis be-
schadigen. 
Maar niet alleen jouw huis wordt
beschermd door de woonverzeke-
ring. Als de waterschade bij jou
ook het huis van je buurman aan-
tast, draai je daar liefst niet per-
soonlijk voor op. Ook in dat geval
komt de woonverzekering tussen. 
De premie van de verzekering
hangt af van de oppervlakte van
het huis en de geschatte waarde er-
van. Zulke verzekeringen bieden
een aantal wettelijk verplichte ba-
sisdekkingen, maar verschillen
voor de rest van verzekeraar tot
verzekeraar. Net als voor de lening
pluis je best goed uit wat wel en
niet in aanmerking komt. Ook dat
kan een prijsverschil inhouden.
Staar je dus niet blind op de goed-
koopste premie. 
Meestal zal je bankier vragen om
bij de lening ook bijkomende ver-
zekeringen te nemen. 
Onderzoek dat aanbod goed. Een
goedkope lening kan plots heel
duur worden. (ems)

Huis
verzekeren
Vooraleer je in je nieuwe huis
trekt, sluit je best een woningver-
zekering af. Net als voor de le-
ning geldt: vergelijk, vergelijk.
Het kan je een pak geld schelen.

8.

Stop hebben en houden in prakti-
sche dozen en zorg dat je zo wei-
nig mogelijk breekt. Scherven
brengen geluk, zeggen ze, maar nu
wil je toch wat centjes sparen. Pro-
beer daarom de verhuizing zo
goedkoop mogelijk te houden. 
Trommel een paar sterke bonken
op om de zwaarste stukken te ver-
plaatsen, zoek mensen die de do-
zen in de juiste kamer willen zet-
ten. Misschien heeft iemand wel
een bestelbusje? Stel iemand aan
die al die mankracht wat kan coör-
dineren. De dag kan helemaal niet
meer stuk als iemand zich nog toe-
legt op de catering. Lekkere brood-
jes, thermossen vol heerlijke kof-
fie, taart in de namiddag... Je mag
je verhuizers in de watten leggen.
Het moment is ook aangebroken
om het naamplaatje te veranderen.
Je bent tevreden, want dankzij de
premiezoeker (www.premiezoe-
ker.be) ben je geen enkele korting
misgelopen. (ems)

Verhuizen
maar
Eindelijk, het is zover. Alles is in
orde, de vorige eigenaar over-
handigt je de sleutel. Trommel
maar familie en vrienden op, het
verhuizen kan beginnen.

10.

Een lening afsluiten is een grote
stap. Op pagina 8 en 9 lees je hoe je
de lening kunt afsluiten die op
jouw behoeften en inkomsten is af-
gesteld. Gelukkig is er ook nog fis-
caal voordeel voor iedereen die
een hypothecaire lening heeft lo-
pen voor een eerste, eigen huis. Op
de website van de fiscus (www.fis-
cus.fgov.be) kan je berekenen hoe-
veel dat voordeel zal bedragen.
Vergeet ook niet dat je bijkomende
verzekeringen bij die lening, zoals
de schuldsaldoverzekering, in je
belastingen kan ingeven. 
Kijk na of je een lening kan aan-
gaan via het Vlaams Woningfonds.
Die kent goedkope woonleningen
toe vanaf 1,50 procent. De lenin-
gen zijn voorbehouden voor gezin-
nen met een beperkt inkomen die
in het Vlaamse Gewest wonen en
minstens één kind hebben. (ems)

De lening
loopt
Het huis is gekocht, de lening be-
gint te lopen. Gedaan met het
mooie leven, nu is het op de tan-
den bijten om de eindjes aan el-
kaar te kunnen knopen.

7.
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De tarieven voor de registratie-
rechten verschillen volgens de ge-
westen. 
Voor de aankoopakte bedragen de
registratierechten 10 procent in het
Vlaamse Gewest en 12,5 procent in
het Waalse Gewest en het Brussel-
se Hoofdstedelijke Gewest. Maar
er bestaan verschillende vermin-
deringen. 
Ook voor de registratierechten op
de hypothecaire lening is er goed
nieuws. Vanaf 1 januari moeten op
een hypothecaire lening in Vlaan-
deren geen registratierechten meer
betaald worden op de schijf tot
100.000 euro. Zo kan je tot maxi-
maal 1.000 euro besparen. 
Wie meer dan 100.000 euro leent,
moet wel 1 procent registratierech-
ten betalen op de schijf boven de
100.000 euro.
De websites van de verschillende
gewesten informeren je over de
mogelijke kortingen. (ems)

Registratie-
rechten
Zowel de aankoopakte als de hy-
pothecaire lening moet je laten
registreren. En dat kost geld, je
betaalt registratierechten. Ge-
lukkig zijn er verschillende ver-
minderingen.

6.

Je zal het al gemerkt hebben. Als je
een huis wil kopen, word je met de
vreemdste termen om de oren ge-
slagen. We zijn er bijna. De onroe-
rende voorheffing is een geweste-
lijke belasting die gebaseerd is op
het kadastraal inkomen (KI) van je
huis. Dat kadastraal inkomen is
een indicatie van de grootte van je
huis. Hoe groter je huis, hoe groter
de belasting. Dat is trouwens nog
iets om rekening mee te houden
als je een huis kiest.
Het maakt veel uit of je nieuwe
huis ‘klein’ of ‘groot’ beschrijf is,
een manier om het KI in te delen
die veel wordt gebruikt. 
Als je twijfelt tussen twee huizen
van ongeveer dezelfde grootte en
kwaliteiten, kan het kadastraal in-
komen een doorslaggevende fac-
tor zijn. Het ene huis kan mis-
schien nog net klein beschrijf zijn.
Dan is je rekening wellicht snel ge-
maakt. 
De Vlaamse overheid wijdt een
website aan de onroerende voor-
heffing (www.onroerendevoor-
heffing.be) en de mogelijkheden
om verminderingen te krijgen.
(ems)

Onroerende
voorheffing
Alsof het allemaal nog niet duur
genoeg is, moet je vanaf nu ook
jaarlijks een belasting betalen
omdat je de eigenaar bent van
een huis. Zoiets heet onroerende
voorheffing en hangt af van je ka-
dastraal inkomen.

9.
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Of u nu rechtstreeks van de eigenaars dan wel
via een makelaar koopt, u doet er goed aan
een tiental kritische vragen te stellen zodat u
zich een goed beeld kunt vormen van de
prijs. Want u bent uiteraard op zoek naar de
ideale prijs-kwaliteitverhouding. Onder het
motto ‘wie niet vraagt, niet wint...’

1. Waarom staat 
deze eigendom te koop?

Of u al dan niet een eerlijk antwoord op die
vraag krijgt, is niet gegarandeerd. Want niet
iedereen loopt te koop met zijn ware drijfve-
ren. Maar het loont in elk geval de moeite, al
was het maar om tijdens de prijsonderhande-
ling te weten hoe ver u kunt gaan: een ‘ge-
dwongen’ verkoop onder ‘tijdsdruk’ ver-

zwakt namelijk danig de onderhandelings-
positie van de verkoper.

2. Hoe lang staat het huis al te koop?

Dat een huis al een tijdje te koop staat, kan
twee oorzaken hebben: ofwel is de vraagprijs
overdreven hoog, ofwel scheelt er iets aan het
huis en/of de omgeving. Dat hoeft niet te be-
tekenen dat u met een boogje rond dat huis
moet lopen, maar u houdt dit antwoord toch
maar beter in uw achterhoofd. Is er iets aan
de eventuele minpunten te doen – en, zo ja,
tegen welke prijs – of bent u bereid er de min-
punten alsnog bij te nemen?

3. Welke (maandelijkse) kosten zijn er? 

Jammer genoeg kost een huis niet alleen geld

bij aankoop, maar ook maand na maand.
Vraag de verkoper dan ook of hij u een goed
beeld kan geven van de maandelijkse kosten,
zoals elektriciteit, verwarming, waterver-
bruik, onroerende voorheffing en dergelijke
meer. Koopt u een appartement, denk dan
ook aan de gezamenlijke lasten (syndicus,
onderhoud gangen en dergelijke). Die vaste
kosten komen boven op uw hypotheekle-
ning, maand na maand. 

4. Heeft dit huis bepaalde gebreken? 

Elk huis heeft zo zijn gebrekjes. Als de verko-
per zonder schroom een aantal gebreken op-
somt, dan kan dat u alvast geruststellen over
zijn drijfveren. Over de eventuele minwaarde
die u voor die gebreken kunt aftrekken van de

Wie niet vraagt, niet wint...
Je hebt het huis of appar-
tement van je dromen ge-
vonden en het heeft bo-
venstaande checklist bij
een tweede bezoek met
glans doorstaan? Mooi zo!
Dan is het de hoogste tijd
om na te gaan of u wel ‘de
juiste prijs’ betaalt.

ZO KOOP JE GEEN KAT IN

Dat er nog andere kopers
zouden zijn, is meestal
niet meer dan een ver-

kooptruc. Bezoek het huis een
tweede en een derde keer, waar-
van zeker één keer in het gezel-
schap van een architect, een
ervaren aannemer of een andere
bouwspecialist. Die laten zich
niet verblinden door details zoals
een fraai glas-in-loodraam of een
charmante erker. Ze zullen je
wijzen op scheuren, barsten en
verzakkingen die het gevolg
kunnen zijn van stabiliteitspro-
blemen. Ze kunnen je ook vertel-
len of kleine ingrepen kunnen
volstaan om de woning leefbaar
en comfortabel te maken, en of er
uitgebreid werk moet worden
gemaakt van bijvoorbeeld vocht-
of stabiliteitsproblemen. Indien je
dat wenst, kunnen ze van deze
werken een ruwe kostprijsbereke-
ning opmaken, alsook van even-
tuele verbouwingen of uitbreidin-
gen. Zo kom je over enige maan-
den niet voor financiële verrassin-
gen te staan. 
Voor je volgende bezoek beant-
woord je het best nog eens deze
elementaire vragen: 
• Heb je echt zoveel kamers
nodig? Hoe groter een huis, hoe
hoger de verkoopprijs, en hoe
meer kosten voor verwarming en
onderhoud. 
• Wil je echt een grote tuin
waarin je elk weekend zal moeten
werken of volstaat een stadstuin-
tje?
• Heb je absoluut een (dubbele)
garage of zelfs een carport nodig?
Hedendaagse wagens roesten niet
meer. 
• Wil je echt wel een open be-
bouwing? In een halfopen bebou-
wing moet je gemiddeld 16 pro-

cent minder verwarmen. Een
rijwoning is zelfs 30 procent
zuiniger dan een open bebou-
wing.
Blijf je verliefd op het huis, dan
is het tijd voor een grondige
analyse ter plaatse. Doe dat bij
klaarlichte dag. Trek kleren aan
die vuil mogen worden, voorzie
voldoende tijd, en steek het
nodige op zak: 
• een zaklantaarn, zodat je de
kelder, zolder en alle donkere
hoekjes onder de trap grondig
kan inspecteren.
• een priem waarmee je in het
hout van daktimmerwerk, vloer-
balken en schrijnwerk kan prik-
ken.
• een rol- of plooimeter.
• een fototoestel.
• eventueel een kompas (om de
oriëntatie te controleren).
• pen en papier.
Maak notities, en vul die aan met
het oordeel van de bouwspecia-
list. 

Omgeving en oriëntatie 

• Heb je niet te veel inkijk? 
• Is er niet te veel lawaai?
• Vraag de buren of er soms
wateroverlast is. 
• Hoe is de woning georiënteerd?
In het beste geval ligt de voorge-
vel op het noorden of het oosten
(daar kunnen was- en bergplaats
worden ondergebracht). De
achtergevel ligt idealiter op het
westen (geen kans op oververhit-
ting in de zomer) of het zuiden
(zodat je gebruik kan maken van
passieve zonne-energie). 
• Kijk na of er wel voldoende
daglicht binnenvalt, of dat daar-
voor kan worden gezorgd door
grote nieuwe ramen te plaatsen.
Controleer of er geen bomen of

gebouwen staan die de lichtinval
op bepaalde momenten van de
dag belemmeren.

Buitenkant

• De gevels: staan die nog altijd
loodrecht en vertonen ze geen
barsten? Barsten kunnen relatief
onschuldig zijn, maar ze kunnen
ook wijzen op onoordeelkundige
verbouwingen of op belangrijke
gebreken.
• Het dak: vormt de nok een
mooie horizontale lijn of hangt
hij door?
• Zijn de dakgoot en de regenpij-
pen nog in goede staat of zijn ze
aan vervanging toe? 
• Probeer eens met je vingerna-
gel de voegen weg te krabben:
los, zanderig voegsel kan wijzen
op vochtproblemen.
• Een brievenbus die zich in de
voordeur bevindt, laat zowel
koude als geluid binnen.

Kelder

• Een vochtige kelder verraadt
zich door schimmels, witte uit-
bloeiingen, vlekken op de muur
en een specifieke geur. Laat,
vooraleer je de woning koopt,
zowel de oorzaak als de remedie
bepalen. Vocht in de kelder kan
een groot en duur probleem
worden. Panikeer evenwel niet te
vlug: schimmels kunnen ook
gewoon te wijten zijn aan te
weinig ventilatie en licht.
• Zie je geen grote barsten in de
keldermuur? Die zouden kunnen
wijzen op structurele problemen.
• Is het plafond van de kelder
– en dus de vloer van de bene-
denverdieping – geïsoleerd?
• Zijn eventuele stalen liggers of
andere metalen elementen niet
doorgeroest? 

Elektriciteit

• Is er een attest van de controle
van de elektriciteit? (verplicht
vanaf 1 juli 2007)
• Hoe zit het met de aarding, de
bekabeling, het aantal stroom-
kringen op het verdeelbord,
automatische schakelaars,
stroombeveiliging...? Misschien is
de installatie op zich nog bruik-
baar, maar hoogstwaarschijnlijk
zal je ze moeten verzwaren. 
• Is de elektriciteitsmeter enkel-
voudig of tweevoudig? 
• Tel in elke kamer het aantal
lichtpunten en stopcontacten.
Hoe meer er zijn, hoe beter. Kijk
ook in welke toestand ze zich
bevinden. 

Verwarmingsinstallatie

• Ligt er al centrale verwarming,
controleer dan de leidingen en
radiatoren op roest en lekken.
• Staan er in elke kamer voldoen-
de radiatoren? 
• Een ketel van meer dan vijftien
jaar oud of met onvoldoende
vermogen zal moeten worden
vervangen. Het bouwjaar en het
vermogen vind je op een plaatje
ergens op het toestel.
• Vraag de eigenaar of je het
onderhoudsboekje of bewijzen
van herstellingen kunt zien.
Vraag hem ook of je de laatste
facturen van aardgas of stookolie
eens mag inkijken. Als met stook-
olie wordt verwarmd, controleer
dan of de stookolietank conform
is (voorzien van een groene dop).

Benedenverdieping

• Beantwoordt de indeling aan je
wensen, of wil je bijvoorbeeld de
keuken op een andere plaats? Als
de indeling wordt veranderd,

Je hebt het huis van je leven gevonden, zo denk je. Je zou het willen kopen, want de
ligging, de grootte en de indeling lijken perfect, maar je twijfelt over de vraagprijs van
de verkoper en de haalbaarheid van de verbouwing. Beslis in elk geval niet overhaast.
Violette Goethals
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vraagprijs, valt later nog wel te onderhande-
len. Maar bij een verkoper of makelaar die
staalhard ontkent dat er probleempjes zijn of
alles schromelijk minimaliseert, kijkt u maar
beter goed uit uw doppen. 

5. Hoeveel kost een vergelijkbaar 
huis in deze buurt? 

Zo zet u de eigenaar of de makelaar alvast on-
der druk om de vraagprijs te verantwoorden.
Hou bij de interpretatie van dat antwoord ook
rekening met het aantal weken of maanden
dat de vergelijkbare huizen te koop stonden. 

6. Wat is de prijs per vierkante meter
bewoonbare oppervlakte in de buurt?

Om geen appelen met citroenen te vergelij-

ken, moet u deze variant op de voorgaande
vraag zeker ook laten beantwoorden. Op die
manier kunt u de vergelijking alvast een pak
objectiveren. Eventuele extraatjes als een ter-
ras, een groot tuinhuis, een zwembad of an-
dere pluspunten die de prijs opdrijven, kunt
u achteraf nog altijd verrekenen.

7. Is dit het duurste huis in de straat?

Tenzij u een snob bent die graag zijn geld
door vensters en deuren gooit, is het niet de
bedoeling dat u het duurste huis koopt, wel
dat u de best mogelijke prijs betaalt. Ligt de
vraagprijs een pak hoger dan de andere pan-
den en is daar niet meteen een duidelijk aan-
wijsbare reden voor, dan zal de verkoper of
de makelaar toch wel met een heel goede ver-

klaring voor de pinnen moeten komen.

8. Hoeveel vastgoed 
staat er in de buurt te koop? 

Zelfs al hebt u totaal geen interesse voor de
andere panden die te koop staan, dan nog
doet u er goed aan de vraagprijzen te bestude-
ren. Zo kunt u zelf de vraagprijs van het huis
van uw dromen beter inschatten en uw on-
derhandelingspositie versterken. Maar daar-
naast vertelt het aantal huizen dat te koop
staat ook een en ander over de buurt: waar
veel huizen te koop staan, is misschien iets
aan de hand (een verkaveling op til?).

9. Hoe leefbaar is de buurt?

Wie beter dan de buren kan u vertellen hoe

het is om in deze buurt te wonen? Maak
van de gelegenheid gebruik om hen uit te
horen over de verkopers zelf, de buurt,
eventuele overstromingen, geluidsoverlast,
gemeentetaksen, huisvuilophaling, de
voorgeschiedenis van de straat (was hier
ooit een vuilnisbelt of industriële activiteit,
want dat kan gevolgen hebben voor de
grond- en de grondwaterkwaliteit), enzo-
voort.

10. Is de buurt goed bereikbaar, 
ook met het openbaar vervoer? 

Bent u of is uw partner op het openbaar ver-
voer aangewezen voor uw dagelijks woon-
werkverkeer, dan is dit een criterium dat de
balans serieus kan doen overhellen. (krs)

EEN ZAK

NB

heeft dat ook gevolgen voor de
waterleidingen en de elektrische
installatie. 
• Is er ergens plaats voor een
vaatwasmachine, wasmachine en
droogkast? 
• Is er een toilet op de beneden-
verdieping? 
• Zijn de kamers voldoende ruim
voor de meubels die je hebt en
wil houden, of moeten er muren
volledig of gedeeltelijk worden
gesloopt? Belangrijk daarbij is te
weten of het om een dragende of
om een niet-dragende scheidings-
muur gaat. Zit een muur op alle
verdiepingen op dezelfde plaats
en is hij overal even dik (14 cm en
meer), ga er dan vanuit dat hij
dragend is. Loopt hij zelfs door
tot en met het dakbeschot, dan
mag je er bijna honderd procent
zeker van zijn. 

Muren 

• Pleisterwerk van voor de jaren
vijftig zal meestal vervangen
moeten worden, zeker als de
woning een tijd heeft leeggestaan.
Pleisterwerk afbikken en herstel-
len is tijdrovend en duur. 
• Wees op je hoede als muren
onlangs zijn behangen. Dat zou
kunnen zijn om vochtproblemen
te verdoezelen.
• Waar je vocht vermoedt, maar
niet duidelijk ziet, tik je met de
vingers of klop je met een houten
hamersteel lichtjes op deze plek-
ken. Als de plek inderdaad voch-
tig is, klinkt het klopgeluid an-
ders dan op de rest van de muur. 

Schrijnwerk 

• Gaan de ramen en deuren nog
vlot open en dicht? Bewegen de
krukken nog goed en zonder
speling? Hebben de deuren stevi-
ge sloten? Idem voor de garage-
poort. 
• Heeft het schrijnwerk alleen
een onderhoudsbeurt nodig of
moet het volledig vervangen
worden? De factuur voor nieuw
binnen- en buitenschrijn-
werk loopt al snel op tot 

duizenden euro’s. 
• Zijn de raamvleugels nog
luchtdicht? Ga met je hand of met
de vlam van een aansteker langs
de omtrek.
• De ramen: hebben die enkele,
gewone dubbele, of superisole-
rende beglazing? Dat scheelt heel
wat stookkosten. Enkel glas
herken je zo, bij dubbel glas
wordt het type aangegeven op het
metalen binnenprofiel tussen de
twee ruiten. Als het huis pal op
het zuiden is gericht of dichtbij
een drukke verkeersweg ligt, kan
zonwerende of akoestische begla-
zing aangewezen zijn. 

Keuken & sanitair

• Laat de kranen lopen en test de
waterspoeling van de wc’s . Zo
kan je de waterdruk en de afvoer
beoordelen.
• Controleer de toestand van de
toestellen die je wil behouden.
Meubels en toestellen die in de
verkoopprijs inbegrepen zijn,
geven maar een meerwaarde als
ze in goede staat verkeren. An-
ders veroorzaken ze alleen maar
meer breekwerk.
• Onderzoek zeker in het toilet,
maar ook in de keuken, de tegels:
beschadigde voegen zijn dikwijls
een teken van waterinsijpeling. 

Verdieping(en) 

• Zijn er voldoende slaapkamers? 
• Is de badkamer voldoende
ruim? Volstaat het ze op te frissen
of moet ze volledig worden ver-
nieuwd? Als je ruimere sanitaire
voorzieningen wil, of een extra
toilet, en de afvoerbuizen hebben
geen voldoende grote diameter,
dan kan dat problemen en/of
extra werken veroorzaken.
• Is de boiler groot genoeg om
het hele gezin en het hele huis te
bevoorraden?

Zolder & dak

• Aangetaste balken zullen moe-
ten worden gereinigd, eventueel
afgeschraapt en nadien ingestre-
ken met een product dat be-

schermt tegen zowel schimmels
als parasieten. Erg beschadigde
balken kan een vakman meestal
herstellen door aan het onaange-
taste gedeelte van de oude balk
verstevigingsbalken te bevestigen,
maar soms moet de hele balk of
zelfs het volledige gebinte wor-
den vervangen.
• Doorbuigende balken zijn niet
(meer) stevig genoeg om het
gewicht van het dak te dragen. Ze
zullen moeten worden versterkt
of vervangen. 
• Controleer de zolder heel
zorgvuldig op houtzwam. Het
weghalen ervan kost veel geld en
dan nog blijft het altijd bang
afwachten of de behandeling wel
is geslaagd. De eerste tekenen van
zwammen zijn een muffe pad-
denstoelgeur, hout dat blazen
vertoont, of scheuren dwars op
de houtnerf. In een volgend
stadium verspreiden zich witte
schimmeldraden die vaak met
spinnenwebben worden verward.
Zij veroorzaken witgele, pannen-
koekachtige vruchtlichamen die
nog meer roestbruin poeder
(sporen) verspreiden. Uiteindelijk
wordt het hout bruiner en begint
het te splijten.
• Als de pannen aan de binnen-
kant zijn opgevoegd met cement-
mortel dan zullen die moeten
worden vervangen vooraleer je
kan isoleren. 
• Heeft het dak een onderdak?
Meestal is dat een plastic folie, of
het zijn stijve panelen van het
type Menuiserite (een doorlo-
pend scherm onder de dakbedek-
king dat voor een totale dichtheid
tegen stuifsneeuw en wind
zorgt). Wanneer er geen onder-
dak is, of als het in slechte staat
is, zal een (nieuw) onderdak
moeten worden aangebracht.
Probleem is wel dat daarvoor de
pannen moeten worden verwij-
derd. Dat is een dure maar echt
wel aan te raden ingreep, want
zonder onderdak kan de isolatie
vochtig worden, en bijgevolg zo
goed als waardeloos. 
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Technicus Ben Van Den Rijse kon
een jaar geleden een stuk bouw-
grond kopen in Vlierzele.
‘93.000 euro voor een stuk grond
leek ons een redelijke prijs’, zegt
hij. ‘Ik had het geluk dat mijn ou-
ders financiële steun konden ge-
ven, anders had ik dat nog niet
aangedurfd.’
‘Met bouwen willen we nog even
wachten’, zegt Fanny. ‘Ik heb een
tijdelijke job achter de rug, en ik
wil eerst meer werkzekerheid.’ 
Ben wil zelf de handen uit de mou-
wen steken. ‘De ruwbouw laat ik
optrekken door een aannemer,
maar de afwerking durf ik zelf
aan.’ (hls)

s VLIERZELE Zonnegemnaar Ben
Van Den Rijse (26) en Fanny Van
Den Abeele (21) koesteren bouw-
plannen. Bouwgrond hebben ze
al, dankzij een financieel rug-
gensteuntje van Bens ouders.

Fanny en Ben gaan bouwen.© hls

Ouders helpen een handje

De oude woning in Asper werd
verkocht voor 180.000 euro en de
bouwgrond met nieuwe woning in
Gavere kostte 280.000 euro. Dank-
zij de huisruiltransactie konden ze
met eigen spaarcenten en de ver-
koop van het oude huis verhuizen
zonder een beroep te moeten doen
op familie. Woningbouw Spey-
broeck schatte hun woning en ver-
kocht ze. Dit gaf Anja en Peter de
oplossing om met eigen middelen
te bouwen. Ze hoefden geen voor-
schotten te betalen, geen over-
bruggingskrediet aan te gaan of
hypothecaire lening af te sluiten.
(gpp)

s GAVERE Anja en Peter kochten
een bouwgrond en woning dank-
zij het huisruil-concept van Wo-
ningbouw Speybroeck uit Naza-
reth. Hun woning in Asper werd
stilaan te klein en ze droomden
van een familiewoning. 

Anja en Peter ruilden hun huis. ©gpp

Huisruil zonder steun familie

NB

Hoeveel kan
ik lenen?
Voor je zoektocht naar de ideale le-
ning start, moet je die vraag stel-
len. Als je bij een bank langsgaat,
hanteren bankiers vuistregels. Af-
hankelijk van je inkomen stellen
ze je voor om een derde, de helft of
meer van je inkomen te spenderen
aan het terugbetalen van je lening.
‘Die vuistregels kunnen gemakke-
lijk leiden tot te hoge leenbedra-
gen’, zegt John Romain, bestuur-
der-directeur van adviesketen Im-
motheker. ‘Je vertrekt best van je
momenteel betaalde huur, ver-
meerderd met je maandelijkse
spaarbedrag. Maar vergeet dit be-
drag niet te verminderen met ho-
gere uitgaven als je eenmaal eige-
naar bent. Misschien moet je meer
betalen voor energie in je nieuwe

huis. Neem de jaarlijkse onroeren-
de voorheffing op in je rekensom,
net als de onderhoudskosten die je
zult moeten betalen als eigenaar.’
Op de site van Immotheker
(www.immotheker.be) staat een
rekenmodule waarin je tal van pa-
rameters kan invullen om zo je in-
dividuele maximale afbetalingsca-
paciteit kan berekenen.

Waar sluit ik 
een lening af?
Bankier: 

Voordeel: Als je als trouwe klant
bij je bankier gaat, kent die bankier
je profiel door en door. Een klant
die een jarenlange relatie heeft op-
gebouwd met zijn bankier, heeft
meer onderhandelingsmarge.
Daardoor kan je een lager tarief uit

De aankoop van een huis is een groot avon-
tuur. Plots moet je beslissingen nemen met
immense financiële gevolgen. Om de zoek-
tocht in de jungle al iets doorzichtiger te ma-
ken, zetten wij de voor- en nadelen op een
rijtje van de eerste grote vragen die je jezelf
moet stellen. Elke Mussche

HOE FINANCIER IK MIJN 
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de brand slepen.
Nadeel: Weinig bankiers geven
hun laagste tarief bij het eerste be-
zoek. Er zit niets anders op dan
een rondje te doen langs de ver-
schillende banken, om op basis
van die tarieven een betere deal in
de wacht te slepen. Je weet ook
niet of de voorgestelde lening voor
jou wel de beste oplossing is.

Makelaar:

Voordeel: Een zelfstandig make-
laar heeft een overzicht van de hele
hypotheekmarkt. ‘Wij zien elke
dag de verschillende aanbiedingen
van woonleningen en verzekerin-
gen’, zegt John Romain. ‘Hetzij
omdat banken ons info geven, het-
zij omdat klanten hun voorstellen
van banken meebrengen. Wij stel-
len een lening samen op basis van
350 parameters en kiezen daar-
voor uit bijna 1.700 mogelijke
woonleningen. Zo’n individuele
aanpak krijg je niet door naar enke-
le banken te gaan.’
Nadeel: Makelaars krijgen een
commissie voor een afgesloten le-
ning. Daar is niets mis mee, want
ze moeten voor hun werk vergoed
worden. ‘Het wordt wel een pro-
bleem als een makelaar alleen spe-
cifieke leningen verkoopt om grote
bonussen op te strijken’, zegt Ro-
main. ‘Maar ons computersysteem
werkt commissieonafhankelijk.’

Een lening 
met vaste of 
variabele rente?
Je hebt de keuze tussen tientallen
verschillende formules, maar
vraag je in de eerste plaats af of je
een lening met een vaste of een va-
riabele interest neemt. Het is geen
gemakkelijke vraag, want nie-
mand kan voorspellen hoe de ren-
te zal evolueren. Je moet nakijken
of de rente waarmee je vertrekt
historisch bekeken laag of hoog
staat om de kansen en risico’s van
een kredietformule in te schatten.

Vaste interestvoet: 

Het percentage blijft gedurende de
looptijd van de lening hetzelfde,
ongeacht de schommelingen van
de intresten op de markt.
Voordeel: Je weet van bij het begin
waar je aan toe bent en hoeveel je
zal betalen. Dat is vooral interes-
sant in periodes dat de vaste rente
laag staat. 
Nadeel: Je zal niet profiteren van
mogelijke rentedalingen. Boven-
dien heeft de zekerheid van een le-
ning met een vaste interestvoet een
meerkost in het begin van de le-
ning ten opzichte van een lening
met een variabele interestvoet. 

Variabele interestvoet:

Het percentage van de interest
wordt in de loop van het contract
aangepast op basis van de evolutie
van de interestvoeten op de markt.
Je kan onder andere kiezen voor
een jaarlijkse, drie- of vijfjaarlijkse
herziening. 
Voordeel: De beginrente van een
lening met variabele rente ligt nor-
maal gezien altijd onder die van
een lening met vaste interestvoet.
Je lost sneller af in het begin. Je le-
ning wordt automatisch goedko-
per als de rentetarieven dalen. De
mogelijke herzieningen, zowel
naar boven als naar beneden, lig-
gen van bij het begin vast. 
Nadeel: Je leeft steeds met de on-
zekerheid dat je niet weet hoeveel
je in de volgende periode zult moe-
ten afbetalen. Alles hangt af van je
draagvlak. Kan je een eventueel
toekomstige verhoging aan? 

Hoe hoog moet
mijn schuldsaldo-
verzekering zijn?
Een schuldsaldoverzekering is niet
verplicht, maar de financiële in-
stelling zal je opleggen zo’n dek-
king te nemen als je een woonkre-
diet afsluit. Als een kredietopne-

mer overlijdt, betaalt die verzeke-
ring het krediet verder af. Vergelijk
goed vooraf. De premies voor zo’n
verzekering kunnen sterk uiteen-
lopen.

Beide partners voor 100 procent
verzekeren:

Voordeel: Als een van de partners
overlijdt, betaalt de verzekerings-
maatschappij het openstaande be-
drag volledig verder af.
Nadeel: Dit is de duurste optie.
Staat het risico op overlijden wel in
verhouding tot zo’n dure premie?
Dat risico moet ieder voor zich be-
palen.

Beide partners voor 50 procent
verzekeren:

Voordeel: Als een van de partners
overlijdt, betaalt de verzekerings-
maatschappij dat deel van de le-
ning dat de overleden partner nor-
maal had afbetaald. De overleven-
de partner moet alleen nog zijn
deel afbetalen. De premie is bere-
kend op het inkomen van de over-
levende partner.
Nadeel: ‘Een schuldsaldoverzeke-
ring die alleen maar rekening
houdt met het inkomen van de
partners is te nipt’, zegt John Ro-
main. ‘De partner die achterblijft,
moet volledig zelfstandig opdraai-
en voor de vaste kosten, zoals kin-
deropvang, elektriciteit, internet

enzovoort. Het is veel verstandiger
om een verzekering af te sluiten op
basis van het inkomen van elke
partner afzonderlijk. Wie meer
verdient, hoeft zich minder te ver-
zekeren want die kan meer dra-
gen.’ 

Andere belangrijke
beslissingen
die je afbetaling
fors kunnen 
beïnvloeden:
- Bundel je de bijkomende finan-
ciële producten (brand-, auto-,
schuldsaldo-, familiale verzeke-
ring) bij één bank of spreid je ze
over verschillende instellingen?
- Looptijd van je lening. Hoe langer
de looptijd, hoe langer je fiscaal
voordeel, maar hoe duurder de le-
ning.
- Kies je voor vaste maandelijkse
afbetalingen of voor vaste kapitaal-
delgingen waarbij de interest in de
loop van de periode daalt?

Lezersservice
Op www.nieuwsblad.be/vastgoed
of www.gentenaar.be/vastgoed
vindt u de module die uitrekent
hoeveel u kan lenen.

HUIS?

NB

Ze kochten een huis in Mariaker-
ke. Na advies van de Immotheker,
kozen ze voor een variabele rente-
voet. ‘De Immotheker heeft ons de
raad gegeven om het tegenoverge-
stelde te doen wat de banken aan-
bevelen’, vat Bart samen. ‘Wij wer-
ken met een accordeonsysteem.
Als de rentevoet stijgt, betalen we
toch hetzelfde maandelijkse be-
drag terug, maar zal de terugbeta-
lingstermijn langer duren.’ 
Bart en Elke weten dus niet hoe
lang ze nog gaan afbetalen, maar
aan het einde van de rit zullen ze
met deze formule zeker voordeli-
ger geleend hebben. (osw) 

s MARIAKERKE Terwijl iedereen
hen aanraadde te lenen tegen
een vaste rentevoet, roeiden Bart
en Elke Dauwe tegen de stroom
in en kozen ze voor een variabele
rentevoet. Daar hebben ze nog
geen minuut spijt van. 

Bart en Elke kochten een huis. ©gia

Advies bankier niet gevolgd

‘Bij de start van de renovatiewerk-
zaamheden, in 2006, leenden we
125.000 euro. Toen stond de rente-
voet nog laag. Het vaste tarief van
3,88 procent gaf de maximale voor-
delen en daardoor waren we min-
der afhankelijk van de economische
ups and downs. Tijdens de verbou-
wing bleek de oorspronkelijke ra-
ming, waarop het bedrag was de le-
ning was gebaseerd, wel erg krap en
moesten we bijlenen. Een vaste ren-
tevoet, zeker niet tegen het oude
percentage, bleek onmogelijk en
het werd dus een variabele voor het
bijkomende bedrag van 60.000 eu-
ro (4,90 procent, red.).’ (dhs)

s SINT-NIKLAAS Wim en Clint wo-
nen sinds maart 2008 in een rij-
huis net buiten het centrum van
Sint-Niklaas. Ze verbouwden
een totaal verouderde arbeiders-
woning uit 1895 tot een modern
stulpje.

Clint en Wim moesten bijlenen.
©pms

Onafhankelijk van crisis
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DE VRAAGPRIJZEN
IN UW 
GEMEENTE Hoe zijn de vraag-

prijzen het voorbije
jaar geëvolueerd in

uw provincie?
En hoe zit het met

de prijzen in uw ge-
meente? 

Hoe lang stonden de
panden te koop al-
vorens een nieuwe
eigenaar te vinden?
En welke gevolgen

heeft dat op de
prijs? 

En wat vertellen al
die dingen precies
over de vastgoed-

markt? 
Het zijn slechts en-
kele vragen waarop
u het antwoord leest

in de volgende
pagina’s van dit 

Vastgoedrapport.
Daarvoor konden

wij een beroep doen
op de prijzenbaro-

meter van Immothe-
ker, dat op de vast-
goedmarkt continu

de vinger aan de
pols houdt.

1. s www.nieuwsblad.be/vastgoed
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Evolutie vraagprijs Oost-Vlaanderen in 2008

Woningen

Evolutie vraagprijs Oost-Vlaanderen in 2008
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De verkoopmarkt van wo-
ningen en appartementen
in Oost-Vlaanderen zakt in

elkaar. Tot midden 2008 bleven
kopers de gevraagde prijzen neer-
tellen, maar omdat de verkoop sla-
bakt, komen er nu aanzienlijke
prijsdalingen.
Sinds 2003 is een woonhuis fors in
waarde gestegen. De gemiddelde
waarde van een woning steeg tot
bijna 164.000 euro. Dat is zo’n
slordige 70.000 euro meer. 
Ook de appartementen stegen met
meer dan 70.000 euro in vijf jaar
tijd, tot een gemiddelde prijs van
bijna 172.000 euro. Opvallend is
wel dat de prijzen amper gewij-

zigd zijn in de periode van maart
tot december. In Oost-Vlaanderen
is de categorie woningen tussen
150.000 en 250.000 euro het
meest in trek. Zij zijn goed voor
meer dan 40 procent van de
markt. We zien geen prijsdalin-
gen. Toch slabakt de verkoop,
want het aantal te koop staande
woningen neemt almaar toe. In
december stonden al meer dan
6.000 woningen te koop, dat zijn
er maar liefst 2.000 meer dan in
maart.
In maart was nog maar 4,2 pro-
cent van de woningen afgeprijsd.
In december liep dat al op tot
1.670 huizen met een lager prijs-

kaartje. ‘Bijna een op vier wonin-
gen wordt dus afgeprijsd. De ge-
middelde afprijzing bedraagt acht
procent. Daar moet je ook de on-
derhandelingsmarge bij optellen.
Als je goed onderhandelt, kun je
nog eens acht tot tien procent kor-
ting krijgen. Dat betekent dat de
prijs met meer dan 15 procent
naar beneden kan gaan’, zegt
John Romain van Immotheker.
De gemiddelde vraagprijs van een
woning in Oost-Vlaanderen is
286.000 euro, een fors bedrag
maar niet echt representatief voor
de hele markt. In Oost-Vlaanderen
zie je dat huizen met een vraag-
prijs boven de 300.000 euro

28 procent uitmaken van het aan-
bod. Daar zitten ook kanjers bij
van boven één miljoen euro. Daar-
door krijg je een scheeftrekking in
de cijfers. 
‘Een normale verkooptijd voor
een woning of een appartement is
drie maanden. Als de verkoop bin-
nen die periode wordt beklonken,
is de prijs gerechtvaardigd. Maar
vandaag zie je dat de woningen
veel langer te koop staan. Was dat
in maart nog maar 54 dagen, dan
liep dat in december al op tot 96,7
dagen. Je ziet wel verschillen per
arrondissement en voor steden. In
het arrondissement Gent gaan de
woningen vlugger weg dan in het

- Woningen in Oost-Vlaanderen staan nu dubbel zo lang te koop als in maart 2008
- Afprijzingen van woningen en appartementen namen fors toe vanaf augustus 2008
- Bijna een op de drie woningen wordt gemiddeld 8 procent goedkoper verkocht 
Karel Van Keymeulen

Met slim onderhandelen kan de prijs tot 18 procent zakken

VERKOOP ZAKT IN ELKAAR

’’Bijna een op vier
woningen wordt
afgeprijsd. Als je goed
onderhandelt, kan de 
prijs dalen met meer 
dan 15 procent 

John Romain
Immotheker

©jvc



arrondissement Oudenaarde. Ook
in het arrondissement Dender-
monde wisselen woningen nog
binnen de 100 dagen van eigenaar.
In de andere arrondissementen
Eeklo, Sint-Niklaas en Aalst ligt
dat al een stuk boven de 100 da-
gen’, stipt John Romain aan. 
De verkoop van appartementen
en woningen in de provincie is in
2008 wel spectaculair in elkaar ge-
zakt. In de eerste helft van vorig
jaar werden nog 5.097 woningen
verkocht, tegenover 10.131 in 2007.
Hetzelfde verhaal merken we in
de appartementensector waar in
2007 nog 3.525 appartementen
werden verkocht en dit jaar amper

1.855. Gent oefent de jongste jaren
een grote aantrekkingskracht uit
en ziet zijn markt onder druk
staan. De jacht op huizen en ap-
partementen speelt zich dan ook
vooral in en rond Gent af. En dat
terwijl de stad kampt met het
slechtste huizenbestand van
Vlaanderen. 
Maar ook elders stijgen de prijzen.
‘Tien jaar geleden kon je in Ge-
raardsbergen een rijwoning ko-
pen voor bedragen die varieerden
van 18.750 tot 50.000 euro. Van-
daag betaal je al 150.000 euro voor
een woning die in orde is en soms
zelfs 250.000 euro’, zegt Eric
Van Oudenhove van Immoseevo.

NB
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............................................................................................................................................ZO BOUWEN ZIJ AAN HUN LEVEN

s Naam: Christof Lammens (26,
bouwvakker) en Sandra De Donc-
ker (30, magazijnarbeidster)
s Woonplaats: Vlierzele 
s Kostprijs: grond 83.000 euro,
woning 250.000 euro
s Lening: 250.000 euro
‘Door zelf de handen uit de mou-
wen te steken, kan je veel geld be-
sparen. Dat is geen probleem om-
dat ik bouwvakker ben. Wel duurt
het daardoor wat langer en boven-
dien is niet alles spectaculair goed-
koper. Omdat ik zelf de isolatie- en
ventilatiewerken verricht, loop ik
overheidspremies mis.’ (hls)

s SINT-LIEVENS-HOUTEM Christof
Lammens en zijn vriendin San-
dra De Doncker tellen de dagen
af tot ze hun intrek kunnen ne-
men in hun nieuwe woning in
Vlierzele. Daar konden ze een
lap bouwgrond op de kop tikken.

Christof Lammens en Sandra De Doncker. © hls

‘Zelf bouwen bespaart geld’

s Naam: Els Brandt (29, medewer-
ker Radio2)
s Woonplaats: Muinkkaai in Gent
s Kostprijs: 125.000 euro
s Lening: 125.000 euro, 30 jaar,
vast tarief: 5,03 procent bij Axa. 
‘Ik heb de Immotheker niet geraad-
pleegd en heb ook niet aan bank-
shoppen gedaan. Ik ben gewoon bij
mijn vertrouwde bank gegaan.’ 
Els huurde al zes jaar het apparte-
ment vooraleer ze het gekocht
heeft. ‘Aangezien ik toch van plan
was om iets te kopen en dit vrij
kwam, was de deal vlug gemaakt.
Verhuizen had niet veel zin. Het
heeft een uitstekende ligging in
Gent, vlakbij de Vooruit en de
Zuid.’ (abg)

s GENT Els Brandt kreeg de kans
om het appartement te kopen dat
ze nu al jaren huurt. Een vlotte
deal, zo bleek. 

Els kocht haar huurappartement. ©gia

‘Verhuizen had weinig zin’

s Naam: Leen Van Laeken (26, op-
voedster) en Tomas Uyttendaele
(28, geeft avondles fotografie)
s Woonplaats: Sint-Amandsberg 
s Kostprijs: 168.500 euro
s Lening: 190.000 euro, vast tarief:
5,3 procent bij Dexia. 
‘Om een goede lening te krijgen,
moet je tarieven vergelijken. We
zijn bij vijf banken geweest en heb-
ben uiteindelijk gekozen voor
Dexia. We hebben een half jaar
echt intensief gezocht naar een
woning. Alles is hier vlakbij en op
10 minuten sta je met de fiets in het
centrum van Gent.’ (abg)

s GENT Leen Van Laeken en To-
mas Uyttendaele zochten en von-
den een woning dicht bij de stad.
Het centrum van Gent blijft voor
hen onbetaalbaar, maar Sint-
Amandsberg blijkt een goed al-
ternatief.

Leen Van Laeken en Tomas Uyttendaele. ©gia

‘Een lange zoektocht’
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Sint-Martens-Latem
Waasmunster
De Pinte
Nevele
Aalter
Destelbergen
Zomergem
Maarkedal
Zwalm
Maldegem
Merelbeke
Gavere
Kruishoutem
Laarne
Oosterzele
Sint-Lievens-Houtem
Horebeke
Lovendegem
Lochristi
Kaprijke
Zingem
Nazareth
Buggenhout
Wortegem-Petegem
Wetteren
Wichelen
Zulte
Sint-Laureins
Deinze
Berlare
Evergem
Knesselare
Beveren
Sint-Gillis-Waas
Stekene
Gent
Kluisbergen
Waarschoot
Lierde
Moerbeke
Haaltert
Herzele
Erpe-Mere
Kruibeke
Temse
Oudenaarde
Lokeren
Sint-Niklaas
Melle
Zottegem
Ninove
Hamme
Wachtebeke
Brakel
Lede
Denderleeuw
Dendermonde
Lebbeke
Zele
Eeklo
Assenede
Aalst
Geraardsbergen
Ronse
Zelzate

676.773
446.505
428.163
375.123
373.968
344.811
338.707
335.013
329.451
327.075
324.675
319.980
316.430
313.677
308.900
307.937
302.692
300.978
299.821
299.000
291.372
290.247
286.259
285.969
282.017
280.795
279.533
278.429
277.346
272.574
271.589
268.884
266.331
263.880
263.299
261.986
259.573
255.936
255.179
254.790
254.461
254.037
252.307
250.937
250.140
249.820
246.933
239.905
239.106
238.233
236.456
235.532
232.488
230.116
228.982
220.973
219.600
214.714
213.800
213.395
212.396
209.915
204.337
189.697
187.072

84
160
72
76
141
243
50
50
113
122
264
132
47
87
136
60
26
64
132
13
76
104
189
78
336
138
97
7
262
156
305
58
419
228
237
1194
117
39
70
76
157
137
248
294
373
446
322
699
135
265
359
456
97
279
209
162
520
215
159
188
95
575
666
730
180

Cijfers provincie Oost-Vlaanderen

Gemiddelde vraagprijs Vlaanderen WONINGEN
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kopen. Die buurten zijn volledig
omgeslagen. Nu merk je zelfs dat
een deelgemeente als Ledeberg en
een verloederde wijk als de Brug-
se Poort aan een serieuze inhaal-
beweging bezig zijn. Veel jonge
mensen kopen daar een huis.
Want voor gewone tweeverdie-
ners is de binnenstad te duur ge-
worden’, zegt Luc De Clercq van
vastgoedkantoor Center Office. In
Gent is de belangrijkste prijsklas-
se tussen 150.000 en 200.000 eu-
ro. 
Aalst lonkt meer en meer naar
Brussel. ‘Als de prijzen in Brussel
te duur worden, dan zullen men-
sen overwegen om in Aalst te gaan
wonen’, stelt De Clercq. ‘De af-
stand is immers klein. Het gebied
van Sint-Niklaas en Lokeren sluit
dan weer meer aan bij Antwer-
pen. Maar vergelijken tussen ar-
rondissementen blijft wel moei-
lijk.’ NB
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Voor de goedkoopste wonin-
gen moet je in Oost-Vlaan-
deren zijn. De gemiddelde

vraagprijs schommelde vorig jaar
lichtjes van 272.000 naar
276.000 euro. Natuurlijk beïn-
vloeden de prijzen van de duurde-
re woningen dat gemiddelde. ‘De
gemiddelde vraagprijs stijgt na-
tuurlijk als daar 71 woningen tus-
sen zitten van meer dan één mil-
joen euro. In feite zou je die daar-
van moeten aftrekken’, zegt John
Romain van Immotheker. 
In Oost-Vlaanderen staan immers
de meeste woningen te koop in de
categorie van 150.000 tot
200.000 euro. Een op de vijf wo-
ningen valt binnen dit budget.
Daarna volgt de categorie tot
250.000 euro, die ook goed is voor
meer dan 18 procent. 
Het aantal woningen dat op de
markt wordt aangeboden, was in
december opgelopen tot 6.007. In

maart vorig jaar waren dat er nog
3.966. De voorraad is dus toegeno-
men met 2.000 woningen. 
Ook de prijzen staan onder druk.
In maart werden 165 woningen af-
geprijsd – of amper vier procent
van het aanbod. Maar in decem-
ber 2008 was dat al opgelopen tot
1.670 woningen. Dan werd dus al
een op vier woningen afgeprijsd.
Je merkt dat ongeveer 27 procent
van de panden wordt afgeprijsd. 
Een goede verkoop gebeurt nor-
maal gezien binnen de 90 dagen.
Begin 2008 lag de verkooptijd van
woningen gemiddeld op 54 dagen.
Maar in december liep dat al op tot
96,7 dagen. Er staan nu nog altijd
panden van in maart te koop, ook
in de meest populaire categorie. 
Een belangrijk gegeven bij de
Oost-Vlaamse bevolking is ook dat
een op de vier van de 1.389.450 in-
woners single of alleenstaand is.
Dat heeft grote gevolgen op de be-

steding van het budget. 
Gent zit als stad flink in de lift. De
stadsvlucht is begin deze eeuw ge-
stopt en sindsdien groeide de
Gentse bevolking met een kleine
20.000 bewoners. Ook de rand
rond Gent kent een sterke groei.
Dat merk je niet alleen in de zui-
delijk gelegen gemeenten zoals De
Pinte, Merelbeke en Melle maar
nog meer in gemeenten als Destel-
bergen, Lochristi en Evergem. Die
zien hun inwonersaantal groeien. 
Maar de stad Gent kampt dan
weer met het slechtste woningen-
bestand van Vlaanderen. Daar
zijn historische redenen voor.
Gent is in de negentiende eeuw
volgebouwd met uitgestrekte wij-
ken vol arbeidershuizen die niet
meer aan deze tijd zijn aangepast.
‘Ook in Gent verandert het ver-
haal. Vroeger was het interessant
om een huisje in het Patershol of
in Sint-Macharius te huren of te

Ook panden uit de meest populaire prijscategorie blijven onverkocht

Oost-Vlaanderen heeft 
goedkoopste woningen
- Oost-Vlaanderen is de goedkoopste Vlaamse provincie voor woningen
- Woningen staan veel langer te koop en prijsverminderingen lopen op tot bijna 10 procent
- Gent zit in de lift, maar kampt met een slecht woningenbestand Karel Van Keymeulen

’’Nu merk je dat een
deelgemeente als
Ledeberg en een
verloederde wijk als de
Brugse Poort aan een
serieuze inhaalbeweging
bezig zijn. Voor gewone
tweeverdieners is de
binnenstad immers
te duur geworden

Luc De Clercq
Center Office

©gia
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Oost-Vlaanderen kampt met
een overaanbod aan appar-
tementen, al varieert dat

wel van regio tot regio. In maart
2008 lag de gemiddelde vraagprijs
voor appartementen op
201.700 euro. Tegen december
2008 was dat opgelopen tot
207.000 en maakte de prijs zelfs
nog een sprongetje omhoog. Op
Limburg na is Oost-Vlaanderen
daarmee toch de goedkoopste
Vlaamse provincie voor apparte-
menten. 
In Zwalm, een schilderachtig dorp
in de toeristische Zwalmstreek,
kan je gemiddeld de goedkoopste
appartementen vinden, voor prij-
zen die schommelen rond de
133.000 euro. Het zal niemand ver-

wonderen dat je in Sint-Martens-
Latem dan weer de hoogste prijzen
voor appartementen moet neertel-
len. De gemiddelde vraagprijs
loopt daar op tot 544.000 euro.
Sint-Martens-Latem staat steevast
bovenaan de top als het om de rijk-
ste gemeenten van het land gaat.
Het zuiden en het uiterste noorden
van de provincie horen dan traditi-
oneel weer bij de goedkoopste ge-
bieden van de provincie. 
Wat de vraagprijzen voor apparte-
menten betreft, vindt Luc
De Clercq van het Gentse vast-
goedkantoor Center Office de prij-
zen correct. ‘In Brussel en Antwer-
pen zitten de prijzen in een dalen-
de lijn. In Gent nog niet. Omdat wij
de top nog niet hadden bereikt.
Gent zal ook nooit Brussel en Ant-
werpen voorbijsteken.’
In Oost-Vlaanderen is de belang-
rijkste prijscategorie die tussen
150.000 en 200.000 euro. Onge-
veer 40 procent van de apparte-
menten zit in die prijsklasse.
‘Er is nog vraag, maar er is al een
verhoging van het aanbod. In onze
regio, die van Geraardsbergen tot
Zottegem loopt, varieert de gemid-
delde vraagprijs van 150.000 tot
175.000 euro. Met een garage erbij
loopt dat op tot 200.000 euro’, zegt
Eric Van Oudenhove die samen

met zijn dochter Evy en zoon Sven
het vastgoedkantoor Immoseevo
exploiteert. Hij was zestien jaar ar-
chitect en gooide zich twaalf jaar
geleden op de vastgoedsector. ‘Wat
wij wel merken, is dat banken
moeilijker leningen toestaan, ook
bij dossiers die volgens ons gezond
zijn’, merkt Eric Van Oudenhove
op. ‘Tot twee jaar geleden was het
vrij gemakkelijk om nieuwbouw-
appartementen te verkopen op
plan. Daarna moesten de werken
al begonnen zijn, vooraleer kopers
toehapten. Vandaag moeten de ap-
partementen al in ruwbouw staan.
De koper is kritischer geworden.
Al merken wij in onze regio wel
een verschil tussen Geraardsber-
gen en Zottegem.’ 
Hij merkt ook op dat het aandeel
van de grondprijs in een apparte-
ment flink oploopt. ‘Was dat tot
vijf, zes jaar geleden 12.500 euro,
dan is dat vandaag 25.000 euro.’
Het ziet er dan ook naar uit dat de
bouw van appartementen zal stil-
vallen. Je had tot nu toe heel wat
particulieren die zonder veel
marktonderzoek hun eigen appar-
tementsblokje optrokken. Veel
nieuwbouwprojecten staan in de
steigers, waardoor de voorraad
groter is. Het aanbod is groter dan
de vraag. Met prijsdruk als gevolg.

Kopers van flats kritischer en willen al ruwbouw zien

Eric Van
Oudenhove.
©cvg

Overaanbod op markt
- 40 procent van de appartementen zit in de prijscategorie 150.000 tot 200.000 euro
- In Zwalm vind je de goedkoopste, in Sint-Martens-Latem de duurste appartementen
- Banken geven veel moeilijker leningen Karel Van Keymeulen
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‘L igging is alles als het om
bouwgrond gaat’, zegt
Luc De Clercq, vastgoed-

makelaar van het Gentse kantoor
Center Office. ‘Als jouw grond
uitgeeft op de Leie of het natuur-
gebied Bourgoyen is dat een heel
ander verhaal dan wanneer het
perceel langs een drukke steen-
weg en in de nabijheid van een
gsm-mast ligt.’
Vraagprijzen per vierkante meter
variëren in Oost-Vlaanderen tus-
sen de 65 (Lembeke) en de
899 euro (Ledeberg) per vierkan-
te meter. Maar dat zijn extremen.
Ledeberg, een deelgemeente van
Gent, is een van dichtstbevolkte
gebieden in Vlaanderen. Wellicht
gaat het om percelen waar een

appartementencomplex mag ver-
rijzen. Die twee factoren verkla-
ren de hoge prijs. In Gent wordt
gemiddeld ook 406 euro voor een
vierkante meter gevraagd. In de
meeste Oost-Vlaamse gemeenten
ligt de prijs tussen de 100 en
250 euro per vierkante meter. 
De duurste gemeente in Oost-
Vlaanderen voor bouwgrond is
Berlare, in de buurt van Overme-
re Donk. Daar ging bouwgrond
weg voor gemiddeld 278 euro per
vierkante meter. In de top tien
staat De Pinte op de tweede
plaats en Gent op de derde. Nog
in de buurt van Gent staan Lo-
vendegem, Sint-Martens-Latem,
Destelbergen, Nevele en Merel-
beke hoog genoteerd.
De prijzen van de bouwgronden
zijn de voorbije vijf jaar enorm
toegenomen. In 2003 was de ge-
middelde vraagprijs nog 79 euro
per vierkante meter. Dat steeg
naar gemiddeld 139 euro per vier-
kante meter in de eerste helft van
2008. Die toename liep gelijk met
de algemene groei in de vast-
goedsector, maar voor bouw-
gronden was de groei wel ex-
treem. 
‘Bouwgronden zijn natuurlijk
schaars. Maar in die sector is ook
flink gespeculeerd. Grote project-

ontwikkelaars en verkavelaars
hebben dat gedaan. De waarde
van gronden schatten is ook
moeilijk. Voor een perceel van
1.000 vierkante meter, dat perfect
is gelegen met uitzicht op natuur-
gebied Bourgoyen, betaal je na-
tuurlijk meer’, zegt De Clercq. 
‘Wij hebben grond verkocht in
Mariakerke, een zeer mooi per-
ceel voor 250 euro per vierkante
meter. Maar de rand van Gent
loopt stilaan vol. Dat zullen we
misschien dit jaar nog niet zo
merken, maar wel op termijn. Al
moet je vastgoed altijd op langere
termijn bekijken’, zegt Bernard
Tuypens, eveneens van het kan-
toor Center Office. ‘Dat zie je ook
aan de langetermijnvisie van het
Gentse stadsbestuur. Ik heb in
Gent gestudeerd in de jaren tach-
tig. Iedereen wilde wegvluchten
uit die grauwe, vuile, stinkende
stad. We droomden als het ware
van Brugge. Nu is dat andersom,
Gent is een leefbare stad gewor-
den. Dat bewijst dat een stadsbe-
stuur een stad kan maken of kra-
ken. In een stad als Aalst zie ik
die visie nog niet. Daar over-
heerst het gevoel dat er geen le-
ven in zit en dat alles wat grauw
is.’

Uitzicht op de Leie of naast een drukke steenweg

Gronden zijn heel schaars

Bernard
Tuypens. ©gia

- Ligging is alles en bepaalt prijs van bouwgrond
- Meeste vraagprijzen variëren van 100 tot 250 euro per vierkante meter
- Projectontwikkelaars hebben flink gespeculeerd met bouwgronden Karel Van Keymeulen
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Het zal niemand verwonde-
ren: de duurste huizen in
Oost-Vlaanderen vind je in

Sint-Martens-Latem. Daar be-
draagt de gemiddelde prijs van een
woning 778.157 euro, maar er
staan ook geregeld huizen te koop
van meer dan één en zelfs twee
miljoen euro. Voor de goedkoopste
woningen zak je best af tot in Ron-
se en Brakel of het zuiden van de
provincie. Daar kosten huizen ge-
middeld 189.000 euro. Of een ver-
schil van bijna 600.000 euro. Maar
ook in het noorden, zoals in Zelza-
te, is het al een stuk goedkoper en
ligt de prijs op 201.000 euro. 
Dat de provincie Oost-Vlaanderen
de goedkoopste is voor woningen,
verrast geen enkele vastgoedma-
kelaar. ‘De as Antwerpen-Vlaams-
Brabant-Brussel is altijd vrij duur
geweest. Ook het kustgebied haal-
de altijd al hogere prijzen’, zegt
Luc De Clercq van Center Office.
‘Ik wil toch wel een kanttekening
bij Sint-Martens-Latem maken’,

zegt Peter Van den Bogaert van
Century 21. ‘Door die hoge prijzen
krijg je een scheeftrekking. In La-
tem kan je ook huizen voor gewo-
ne prijzen kopen. De volledige
rand rond Gent is gegeerd. Eigen-
aardig genoeg zijn Zelzate en ka-
naaldorpen als Desteldonk, Sint-
Kruis-Winkel en Mendonk veel
minder in trek, hoewel je daar goe-
de huizen vindt.’
Hij stipt aan dat Gent een groei-
markt is. ‘Meer dan Antwerpen en
Brussel. Gent maakt werk van zijn
ontwikkeling, met The Loop, de
Oude Dokken en het project Sint-
Pietersstation.’
‘Gent heeft altijd te maken gehad
met wat ik de spiraalbeweging
noem. Brussel en Antwerpen zit-
ten bovenaan en als de prijzen stij-
gen, merk je dat daar eerst’, zegt
De Clercq die samen met zijn part-
ner Bertrand Tuypens het Gentse
vastgoedkantoor Center Office ex-
ploiteert. ‘Gent neemt een typische
inhaalpositie in op de vastgoed-

markt. En belangrijker: Gent krijgt
nooit klappen. Dat geldt zowel
voor de verkoop en verhuur van
kantoren als van appartementen
en woningen.’
‘Maar’, voegt hij eraan toe. ‘Eige-
naars zullen zich ook moeten aan-
passen aan de gewijzigde markt-
omstandigheden. Toch zal de ver-
koop niet stilvallen. Mensen moe-
ten wonen, gezinnen veranderen
van samenstelling of verhuizen.
Het zal vooral in de prijsklasse van
100.000 tot 250.000 euro zijn dat er
zal worden gezocht.’
‘Je merkt ook een verschuiving bij
de kopers’, zegt John Romain van
Immotheker. ‘Vandaag kloppen
mensen aan die hun geld op spaar-
boekjes hebben gezet. Degenen
die voor fondsen of aandelen had-
den gekozen, zien we niet meer.
Veel zal ook afhangen van de evo-
lutie van de interestvoeten en de
invloed op de hypotheekleningen.
Mensen aarzelen om verbintenis-
sen aan te gaan.’

Wonen in de stad is opnieuw aantrekkelijk geworden

Kopers moeten water bij wijn doen
- Duurste huizen in Sint-Martens-Latem, goedkoopste in Ronse
- Beste koopjes in noorden en zuiden van provincie
- Grootste groep kopers zoekt woning tussen 100.000 en 250.000 euro Karel Van Keymeulen

’’De volledige rand rond
Gent is gegeerd.
Eigenaardig genoeg zijn
Zelzate en kanaaldorpen
veel minder in trek,
hoewel je daar goede
huizen vindt

Peter Van den Bogaert
Century 21

©gvdb
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255.000
209.940
202.536
200.222
194.452
190.841
190.720
186.510
185.759
185.704
184.537
183.295
179.408
179.164
178.987
178.654
178.083
177.525
177.142

176.060
173.294
172.853
172.039
170.876
168.837
168.738
167.641
166.920
166.416
165.416
165.223
164.187
164.122
162.846
162.423
162.218
162.140
161.120
160.026
159.469
159.250
159.056
158.280
157.344
156.932
156.761
156.411
156.333
154.639
154.488
154.466
152.053
150.351
148.950
148.322
147.516
144.923
143.595
142.499
141.190
129.751
118.590
107.975
102.384

-

In deel 1 kon u lezen welke prijzen verkopers vragen voor een pand in uw gemeente of streek.
Maar tussen vraagprijs en reële aankoopprijs gaapt vaak een kloof. Daarom doken we in de offi-
ciële statistieken van de federale overheidsdienst economie, op zoek naar de enige echte verkoop-
prijzen. Eén vingerwijzing: het gaat om de prijzen van het eerste semester van vorig jaar.
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WONINGEN 
GOEDKOOPSTE versus DUURSTE GEMEENTE
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Hun nieuwe woning is een rijhuis
in de Pieter Paul Rubensstraat 53,
dat vlak na de Tweede Wereldoor-
log werd opgetrokken. ‘De rustige
buurt en het groene kader waren
doorslaggevend. Dat we voor Ron-
se kozen? Ik ben er leerkracht in
het Provinciaal Instituut Heyns-
daele. Véronique was aan de slag
in Gent, maar is nu bij het stadsbe-
stuur komen werken. Onze ver-
huis vanuit Oudenaarde naar de
taalgrensstad heeft dus een duide-
lijke reden. We werken nu dicht bij
huis. Bovendien had Ronse voor
ons beiden steeds een zekere uit-
straling. We kwamen er vaak win-
kelen en om er te komen wonen
was er keuze genoeg. De wonin-
gen zijn er de afgelopen jaren im-
mers niet veel duurder geworden

in vergelijking met andere ge-
meenten. Van een prijsexplosie is
hier nog geen sprake’, zegt Dirk. 
‘Voor ons was deze woning liefde
op het eerste gezicht. Een rustige
buurt met een prachtig uitzicht.
Bovendien kunnen we vlot via in-
valswegen naar ons werk pende-
len. En we hebben ook een tuin.’ 
‘Als rijwoning biedt het lagere
energiekosten. Er is geen garage,
maar we kunnen de wagen steeds
voor de deur parkeren. En het
stadscentrum ligt op wandelaf-
stand’, vertellen de nieuwbakken
Ronsenaars Dirk en Véronique.
Burgemeester Luc Dupont
(CD&V) reageert op de goedkope
huizenmarkt in Ronse. ‘Verschil-
lende categorieën – woningen, vil-
la’s, appartementen en arbeiders-
woningen – bepalen de markt.
Welnu, in Ronse zijn er veel arbei-
dershuizen. Deze halen dan ook
de gemiddelde prijs naar beneden
en daardoor zitten we onder het
Vlaamse gemiddelde. Al zien we
die prijzen nu toch wel stijgen.’
(fdv)

Dirk Moerman (42) en Véroni-
que De Wulf (30) vonden
vooral de groene omgeving en
de rustige ligging de ideale
factoren om in Ronse het huis
van hun dromen te zoeken. 

‘We kozen voor 
de mooie natuur’

Dirk en Véronique gingen op zoek naar rust. ©David Stockman

Vanmassenhove schrijft het feno-
meen toe aan de aantrekkings-
kracht die nog steeds van beide
Leiedorpen uitgaat. Ze zijn ideaal
gelegen, de taksen liggen er laag en
beide gemeentes zijn nog relatief
groen gebleven. Dat doet de prij-
zen de pan uit swingen. 
‘Daar kunnen we weinig aan doen.
Ook al zien wij met lede ogen dat
jonge mensen noodgedwongen
naar elders uitwijken omdat ze
zich hier geen woonst meer kun-
nen veroorloven’, zegt hij. 
Het enige wat de gemeente pro-
beert om de prijzen in bedwang te
houden, is om in Hoog Latem al-
leen bouwprojecten toe te laten
met betaalbare woningen.

Volgens Peter Van den Bogaert,
zaakvoerder van drie Century 21-
woonkantoren, zijn de hoge vraag-
prijzen niet alleen in Latem, maar
ook in de andere gemeenten rond-
om Gent een probleem. ‘In De Pin-
te scheelt de prijs per m2 echt niet
zo veel meer van die in Latem. Al-
leen heb je in Latem nog het feno-
meen van de grote kavels, zeker in
het meest residentiële deel tussen
de Kortrijksesteenweg en de Leie.’
Zelf heeft hij onlangs een woning
in de Moeistraat gekocht. En die
kostte volgens hem niet eens de
helft van de gemiddelde vraagprijs
die wij hem voorschotelen. ‘Ok, ik
heb er wel nog een pak geld boven-
op moeten leggen, maar toch. De
riante vraagprijs voor de luxevilla’s
trekt de prijs wel wat scheef.’
Dat de prijs hoog is, ontkent hij
niet. ‘Latem heeft alle voordelen.
Je zit hier rustig en toch vlak bij au-
tosnelwegen. De nadelen, zoals
een verkeer en geluidshinder, heb
je niet. Ik ben dolblij dat ik hier een
‘betaalbaar’ optrekje gevonden
heb.’ (avd)

Latem en Deurle blijven peper-
dure gemeenten om er te wo-
nen. De gemiddelde vraagprijs
voor een woning bedraagt er
778.157 euro. Dus wijken velen
uit. ‘En daar kun je weinig
tegen doen’, zegt burgemeester
Vanmassenhove.

‘Hier blijven 
heeft zijn prijs’

Hoge prijzen zijn niet alleen in Latem een probleem volgens makelaar
Peter Van den Bogaerde. ©Guy Van Den Bossche

s Sint-Martens-Latem Chique 
buurt houdt woningprijzen hoog

s Ronse Dirk en Véronique vonden
een rijwoning in Vlaamse Ardennen
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‘Als iemand mij bouwgrond kan
aanwijzen van 69 euro per vier-
kante meter, mag hij mij dat ko-
men vertellen, ik zal het met ple-
zier kopen’, lacht Lacres. Zelf
zocht hij een hele poos naar een
woning om te renoveren, maar dat
bleek veel te duur. Daarom besliste
hij om toch te gaan bouwen. ‘Maar
voor mijn grond heb ik wel meer
betaald dan 69 euro. Mijn architect
bevestigt dat je in Sint-Laureins
eerder 110 à 120 euro betaalt – af-
hankelijk van de ligging – maar ze-
ker en vast geen 69 euro.’ 
Lacres weet dat het cijfer het ge-
middelde is van de verkoop van

drie bouwgronden in de eerste
helft van 2008. ‘Als je een grond
koopt van bijvoorbeeld 3.000 vier-
kante meter waarvan er slechts
1.000 vierkante meter mag worden
bebouwd, zakt de gemiddelde
prijs uiteraard wel.’ 
Tegelijk maakt hij ook de beden-
king dat er in de eerste helft van
2008 amper drie bouwgronden
zijn verkocht, en dat de prijs dan
volgens de wet van vraag en aan-
bod ook hoger moet liggen. ‘Er zijn
momenteel in de gemeente drie
woonwijken in ontwikkeling. Die
zijn deels in handen van de ge-
meente, een sociale bouwmaat-
schappij en een privémaatschap-
pij. Maar nu is het niet ideaal om te
verkopen. Daarom wachten ze, en
worden de andere gronden wel
een pak duurder.’ 
Anderzijds betwist hij niet dat de
grond in Sint-Laureins goedkoper
is dan elders in Oost-Vlaanderen.
‘We zitten hier landelijk, en tegelijk
ook verder van de stad in vergelij-
king met bijvoorbeeld Zomergem
en Waarschoot.’ (osw)

Uit cijfers blijkt dat de goed-
koopste bouwgrond van onze
provincie in Sint-Laureins te
vinden is. Daar zijn vraagprij-
zen gangbaar van 69 euro per
vierkante meter, terwijl in
Knokke bedragen van 715 euro
geen uitzondering zijn. Maar
Tom Lacres spreekt dat tegen.

Tom Lacres: ‘Ik heb zelf heel wat meer betaald dan 69 euro.’ ©Olivier Scheir

‘Rond 110 euro per
vierkante meter’

‘Ik zou echt niet weten of het hier
zoveel duurder is als elders’, zegt
Evelien De Coster uit Uitbergen.
‘Toen wij onze grond kochten,
hadden we die indruk niet. Ik moet
wel zeggen dat we die van de inter-
communale DDS kochten, aan een
lagere prijs dan op de privémarkt.’
Sven De Keukeleir wou in de
streek blijven. ‘Ik ben geboren en
getogen in Overmere. Eerlijk ge-
zegd denk ik er niet aan om hier
weg te gaan, ook al moet ik elke
dag naar Antwerpen.’ Hij spreekt
de resultaten van diverse onder-
zoeken meteen tegen. ‘Wij hebben
onze bouwgrond drie jaar geleden

gekocht. Wij zijn toen ook in de
omliggende gemeenten op zoek
gegaan, maar Berlare bleek het
goedkoopst. Dat kan nu veranderd
zijn. Ik denk dat de grond in Berla-
re nu zo’n 220 euro per m2 kost.
Wij hebben indertijd 30 procent
minder betaald. Dat is mooi mee-
genomen, zeker als ik dat vergelijk
met de prijzen die sommige colle-
ga’s uit het Antwerpse betalen. Die
hebben het over prijzen van 250
tot 300 euro per m2 en meer. In de
Vlaamse Ardennen of het Pajotten-
land is de grond goedkoper dan bij
ons. Maar die streken liggen niet in
de Gouden Driehoek tussen Ant-
werpen, Gent en Brussel.’
Burgemeester Katja Gabriëls
(Open VLD) zegt dat de bouw-
grond achter de Donkkapel en in
de groene zone rond het Donk-
meer zo duur is dat het de gemid-
delde kostprijs per m2 omhoog
duwt. ‘Er zijn grote verschillen. Ik
denk niet dat het in Uitbergen,
Overmere of Berlare zo duur is. In
de groene buurten is het een ander
verhaal.’ (jdl)

Berlare zou een van de duurste
gemeenten zijn qua bouw-
grond. Toch zijn mensen die
er bouwen daar niet van over-
tuigd. Zij vinden de prijs per
m2, zo’n 220 euro, nog best
meevallen. Dure stukken ach-
ter de Donkkapel trekken het
gemiddelde scheef.

‘Gouden driehoek 
tussen grote steden’

Inwoners vinden Berlare niet duur. ©Paul De Malsche

s Berlare Grond aan Donkkapel 
duwt gemiddelde de hoogte in

BOUWGRONDEN 
GOEDKOOPSTE versus DUURSTE GEMEENTE

s Sint-Laureins Goedkope grond, 
maar ook weer niet spotgoedkoop



NB
22 Oost-Vlaanderen Donderdag 22 januari 2009

Bouwgrond is een schaars
goed, ook in de provincie
Oost-Vlaanderen. Daar zijn

alle vastgoedspecialisten het over
eens. Maar grond is ook te duur ge-
worden voor jonge tweeverdieners,
laat staan voor alleenstaanden.
Naast die vaststelling benadrukken
de experts allemaal dat de ligging
van de grond een groot verschil
maakt voor de prijs. 
‘Wie kan er nog grond kopen?’,
vraagt John Romain van Immothe-
ker zich af. ‘Als je al 250.000 euro
voor de grond moet betalen en daar
bovenop nog eens zoveel voor een
woning, dan moet je al van zeer
goeden huize komen.’
‘Grondprijzen vergelijken is heel
moeilijk’, zegt Peter Van den Bo-
gaert, zaakvoerder van immokan-
toor Century 21in Sint-Denijs-West-
rem. ‘Koop je een perceel in Gent
centrum, waarop je acht bouwlagen
hoog mag bouwen, dan zul je vlug

500 euro per vierkante meter beta-
len. Dat is dat een heel ander ver-
haal dan een perceel op het platte-
land kopen van 1.000 vierkante me-
ter. Dan betaal je 175 euro per vier-
kante meter. Het probleem is alleen
dat dergelijke percelen niet meer te
vinden zijn. Bovendien is dat ook al
duur voor jonge mensen’, zegt Van
den Bogaert. 
Hij wijst erop dat de markt is stilge-
vallen, nadat de prijzen de jongste
vijf, zes jaar de pan uitswingden.
‘De crisis speelt mee, maar dat
komt ook omdat er wordt gewacht
op een mogelijke verlaging van de
BTW van 21 naar 6 procent op
bouwwerken. Maar komt die verla-
ging er? En voor welk bedrag?’
De duurste gronden vind je in ge-
meenten als De Pinte, Sint-Mar-
tens-Latem en Sint-Denijs-West-
rem, de zuidelijke gordel rond
Gent. Maar zeer gegeerd zijn ook
gronden die langs de oevers van de

Leie zijn gelegen. Ook in Waas-
munster vind je dure bouwgron-
den. 
‘In Sint-Martens-Latem gaat het om
enorm grote percelen van
500.000 euro. Dan heb je een per-
ceel van 5.000 vierkante meter
waarvan je misschien 450 vierkan-
te meter mag bebouwen. Maar wie
koopt dat? Dat gaat over een of twee
procent van de bevolking’, stelt Van
den Bogaert. 
De goedkoopste bouwgronden
vind je in gemeenten als Sint-Lau-
reins, maar ook in de streek van
Brakel en Ronse.
De prijzen variëren nogal, omdat
veel afhangt van de ligging, het
soort perceel en de mogelijkheden.
Op enkele gemeenten na zoals
Lembeke, Zulzeke, Wachtebeke,
Stekene en Wetteren betaal je over-
al meer dan 100 euro. Soms loopt
de prijs zelfs op tot bijna 900 euro
per vierkante meter, voor een per-

ceel in Ledeberg. Maar meestal zit
de prijs tussen 150 en 300 euro per
vierkante meter.
‘We krijgen nog veel vragen binnen
naar gronden. Daarbij valt op dat
vooral Gent en de gordel rond Gent
in trek zijn. Gent won de jongste ja-
ren aan aantrekkingskracht. Maar
het moet betaalbaar zijn voor jon-
ge mensen. In Mariakerke en Won-
delgem bieden we percelen aan
van 200 tot 300 vierkante meter.
Daar is alleen een halfopen of ge-
sloten bebouwing mogelijk. Maar
dan betaal je ook 350 euro per vier-
kante meter en loopt de rekening
van grond en huis samen op tot
275.000 euro. Stel dat je daarvoor
een lening afsluit, dan betaal je on-
geveer 1.650 euro per maand voor
een lening van 20 jaar. Dat is al een
maandwedde. En je mag niet meer
dan een derde van je inkomen be-
steden aan je woning. Bovendien
wil een mens ook nog leven, niet?’

Vooral in gordel rond Gent worden bouwgronden gezocht

Bouwkavels worden onbetaalbaar

’’Er wordt gewacht op
een mogelijke
verlaging van de BTW
van 21 naar 6 procent.
Dat doet de markt
tijdelijk stilvallen

Peter Van den Bogaert
Century 21

©gvdb

- Aanbod is schaars en gronden zijn duur
- Jonge tweeverdieners betalen zich blauw voor bouwgrond
- Duurste gronden liggen ten zuiden van Gent in Sint-Martens-Latem en De Pinte
Karel Van Keymeulen



Zelzate
Waarschoot

Sint-Laureins
Kaprijke

Horebeke
Lebbeke

Maarkedal
Geraardsbergen

Herzele
Brakel

Wetteren
Lokeren
Ronse

Kluisbergen
Zwalm

Zottegem
Hamme
Haaltert

Nazareth
Melle
Lierde

Denderleeuw
Oudenaarde

Waasmunster
Zele

Sint-Niklaas
Zomergem

Kruishoutem
Aalst
Zulte

Sint-Lievens-Houtem
Lede

Buggenhout
Assenede
Erpe-Mere

Zingem
Stekene

Wichelen
Wachtebeke

Ninove
Evergem
Laarne

Maldegem
Dendermonde

Knesselare
Eeklo

Lochristi
Oosterzele

Sint-Gillis-Waas
Kruibeke
Beveren
Deinze
Temse

Moerbeke
Wortegem-Petegem

Nevele
Merelbeke

Destelbergen
Sint-Martens-Latem

Gavere
Aalter

Lovendegem
Gent

De Pinte
Berlare

Gemiddelde prijs

(in euro/m2)

provincie Oost-Vlaanderen
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278
244
240
235
227
225
224
221
207
207
206
200
200
191
187
184
182
179
165
164
164
158
158
149
148
146
143
142
140
140
139
134
132
132
132
128
126
123
122
120
120
118
117
116
116
116
116
109
105
105
105
100
100
97
92
90
90
84
82
79
77
72
69
-
- BOUWGROND
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In Oost-Vlaanderen zijn kopers
vooral tuk op appartementen
in de prijsklasse van 150.000 tot

200.000 euro. Het gaat om bijna
40 procent van de appartementen.
Daarvoor werd een gemiddelde
vraagprijs van 173.000 euro gere-
kend. Maar er zijn grote regionale
verschillen in de prijzen. 
‘De stenen zijn overal even duur,
maar het verschil zit in de grond-
waarde. Die grondwaarde bepaalt
immers de verhuurwaarde. Dat is
ook correct. Als je moet kiezen tus-
sen Zwalm en Gent, maar je werkt
in Gent, dan koop je wellicht iets in
Gent. Omdat je fileleed en autokos-
ten vermijdt. Zelfs al zit je met een
prijsverschil van 80.000 euro voor
een gelijkaardig appartement. Dat
betekent wel een extra afbetaling
van honderden euro per maand’,
zegt John Romain van Immothe-
ker. 

Prijzen zijn niet erg vergelijkbaar.
De huur ligt hoger in een stad dan
op het platteland. De jongste jaren
zijn er vrij grote excessen geweest
in de prijzen voor appartementen.
In sommige steden betaalde je 300
tot 350.000 euro voor appartemen-
ten van 80 tot 120m2 groot. Vijf ki-
lometer verder kan je daar vandaag
een villa voor kopen. 
In maart stond de teller van te koop
aangeboden appartementen op
1.505 in die prijscategorie. Toen
werden 27 appartementen afge-
prijsd. Of 4,1 procent. In december
was de voorraad gestegen naar
2.194. Het aantal prijsverminderin-
gen ging naar 14 procent. Vooral in
de categorieën tussen 150.000 en
250.000 euro merk je dat feno-
meen. 
‘Maar er is een overaanbod. In april
stonden appartementen al gemid-
deld 100 dagen te koop, in decem-

ber is dat al opgelopen naar 150 da-
gen. Dat loopt wat gelijk met evolu-
ties in de rest van Vlaanderen’,
zegt John Romain.
Neem bijvoorbeeld Gent. Daar
stonden in maart 234 appartemen-
ten te koop en in december 371. Ge-
middeld waren 8,2 procent van de
appartementen afgeprijsd. De ver-
kooptijd liep op van 61 dagen naar
114 dagen. Maar opmerkelijk ge-
noeg gingen duurdere apparte-
menten (boven 300.000 euro) zelf
s in november nog vlot van de
hand.
In Eeklo liep de verkooptijd zelfs
op van 91 naar 343 dagen, maar
daar zijn niet zoveel appartemen-
ten te koop. In Oudenaarde ston-
den eind vorig jaar appartementen
dan weer minder lang te koop dan
in maart 2008. In Aalst evolueerde
de verkooptijd van 94 naar 215 da-
gen. Dat is zes, zeven maanden. In

Dendermonde evolueerde dat van
59 naar 142 dagen. 
‘In alle arrondissementen – op
Dendermonde na – kwamen er
meer appartementen op de markt.
Daarnaast zijn appartementen zijn
meestal van een recentere bouw-
datum en dat betekent dure gron-
den en dure grondstoffen, alsook
een duurdere verkoopsprijs. Dat
heb je minder in de woningen-
markt’, zegt John Romain. 
Het bestaande aanbod moet eerst
voor een groot deel worden wegge-
werkt, voor er nieuwe projecten
worden begonnen. Daarna kan de
bouwmarkt goedkoper worden,
ook al omdat de grondstoffen
goedkoper worden. De projectont-
wikkelaars die geen zekerheid van
verkoop hebben, willen eerst de
oude voorraad wegwerken. Ze
hebben nog wat marge, maar hun
winsten zullen wel kleiner zijn. 

Grote regionale verschillen in prijzen 

Veel appartementen staan
steeds langer te koop 

’’Er is een
overaanbod.
In april stonden
appartementen al
gemiddeld 100 dagen 
te koop, in december
is dat al opgelopen 
naar 150 dagen

John Romain
Immotheker

- 40 procent van kopers zoekt appartement tussen 150.000 en 200.000 euro
- Door overaanbod staan appartementen al gemiddeld 150 dagen te koop
- 15 procent van appartementen staat afgeprijsd Karel Van Keymeulen

©jvc



Gemiddelde prijs

(in euro)

provincie Oost-Vlaanderen
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APPARTEMENTENZingem
Wortegem-Petegem

Waasmunster
Oosterzele
Moerbeke
Maarkedal

Lovendegem
Kaprijke

Horebeke
Sint-Laureins
Waarschoot

Zelzate
Zele

Geraardsbergen
Zwalm

Dendermonde
Wachtebeke

Hamme
Assenede
Wichelen

Zulte
Sint-Niklaas

Sint-Lievens-Houtem
Denderleeuw
Kluisbergen

Haaltert
Lebbeke

Kruishoutem
Erpe-Mere

Deinze
Lokeren
Ronse

Maldegem
Ninove

Knesselare
Stekene
Brakel

Sint-Gillis-Waas
Lierde

Evergem
Herzele

Nazareth
Aalst
Aalter

Laarne
Lede

Zottegem
Nevele
Melle

Berlare
Temse
Gent

Lochristi
Wetteren

Merelbeke
Oudenaarde

Eeklo
Beveren

Destelbergen
Kruibeke
Gavere

Buggenhout
Zomergem

De Pinte
Sint-Martens-Latem 636.667

315.271
231.140
219.622
218.333
215.500
204.795
201.371
198.967
196.772
195.552
194.928
194.855
186.266
185.023
183.655
182.272
180.703
180.466
179.973
176.644
171.527
170.136
169.930
167.203
166.302
165.283
164.823
162.043
160.317
158.171
157.725
154.292
153.943
150.686
146.909
144.636
144.000
143.343
142.600
140.502
139.026
135.971
134.386
134.311
129.625
129.125
128.822
128.646
126.953
126.240
125.692
123.719
123.174
122.667
116.833

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Nog meer dan de verkoop van
woningen en appartemen-
ten is de verkoop van villa’s

ingezakt. Veel villa’s vanaf
300.000 euro blijven te koop staan,
al speelt ook hier weer de ligging
een belangrijke rol. 
‘In de regio van Geraardsbergen ra-
ken de duurdere villa’s bijna niet
meer verkocht. Diverse villa’s
staan hier één en zelfs meer dan
twee jaar te koop. Er dagen zelfs
geen geïnteresseerden op om een
kijkje te nemen. In Zottegem is dat
dan weer anders’, zegt Eric Van
Oudenhove van vastgoedkantoor
Immoseevo in Geraardsbergen. 
Vooral villa’s uit de jaren zeventig
en tachtig met een oppervlakte van
200 tot 250 m2 vinden moeilijk
een koper. Dat heeft veel te maken
met de inrichting van die wonin-

gen die absoluut niet meer is aan-
gepast aan de hedendaagse eisen
van rationeel energiegebruik. 
‘Jonge mensen zijn vandaag veel
prijsbewuster en kritischer. Boven-
dien letten ze goed op aspecten als
isolatie en verwarming. Vandaag is
het allemaal rationele energie wat
de klok slaat. Dat leeft bij jonge
mensen. Vandaag moet je bij de
woning ook een Energie Prestatie
Certificaat (EPC) leveren’, zegt
John Romain van Immotheker.
‘Goede tweeverdieners gingen
vroeger gemakkelijker over tot de
aanschaf van een villa, eerder dan
een rijwoning. Een bedrag van
150.000 tot 250.000 euro is voor de
goede tweeverdieners redelijk be-
taalbaar, als ze een lange lening
aangaan. We gaan nu wel weer
vooruit met onze koopkracht,

maar de laatste 15 jaar zijn we ver-
armd, zeker als je kijkt naar de ge-
zondheidsindex. Het heeft pijn ge-
daan de jongste jaren.’
Ook bij de villaverkoop zijn er regi-
onale verschillen. De gemiddelde
verkoopprijs voor een villa was in
de eerste helft van vorig jaar nog
307.000 euro. In de regio Gent lag
dat hoger met 333.000 euro, in
Aalst was dat 340.000 euro, in
Dendermonde 290.000 euro, in
Geraardsbergen 263.000 euro, in
Oudenaarde 266.000 euro en in
Sint-Niklaas bijna 300.000 euro.
‘Toch heb ik de indruk dat de
vraagprijzen voor villa’s meer aan-
sluiten bij de reële marktwaarde
dan de prijzen voor rijwoningen
met een tuin. Natuurlijk is de
groep mensen die bedragen van
700.000 euro en meer kan betalen

heel klein. Wij verkopen ook vil-
la’s, maar in ons aanbod hebben
we één villa voor 15 of 20 andere
woningen of appartementen’, zegt
Peter Van den Bogaert van Centu-
ry 21. 
Luc De Clerq van Center Office
stelt vast dat er voor dure exclusie-
ve historische panden in Gent zelfs
kandidaten uit het buitenland op-
duiken. ‘Dat bewijst de levendig-
heid van Gent.’ Maar hij ziet ook
een gevaar. ‘Het grote probleem is
dat mensen geen eigen financie-
ring meer kunnen bekomen. Fi-
nanciële instellingen eisen heel
wat waarborgen en het was vroe-
ger al niet gemakkelijk. Voor de cri-
sis waren er ouders die bijspron-
gen. Maar er is veel geld verloren
gegaan en dat in alle lagen van de
bevolking.’

Potentiële kopers zijn getroffen door financiële crisis

Energiefactuur beïnvloedt villaverkoop

’’In Geraardsbergen
staan diverse villa’s
één en zelfs meer dan
twee jaar te koop. Er
dagen zelfs geen
geïnteresseerden op
om een kijkje te nemen 

Eric Van Oudenhove
Immoseevo

©cvg

- Verkoop villa’s is bijna volledig ineengezakt
- Villa’s uit de jaren zeventig en tachtig zijn niet aangepast aan huidige energienormen
- Prijzen van villa’s schommelen rond de 300.000 euro Karel Van Keymeulen



Horebeke
Maarkedal

Ronse
Knesselare
Waarschoot

Berlare
Kluisbergen

Denderleeuw
Zele

Zwalm
Lierde

Moerbeke
Assenede
Wichelen
Zottegem
Kaprijke

Eeklo
Zulte

Wetteren
Zomergem

Stekene
Wachtebeke

Hamme
Maldegem

Geraardsbergen
Oudenaarde
Lovendegem

Sint-Gillis-Waas
Wortegem-Petegem

Zingem
Herzele

Sint-Laureins
Melle

Lochristi
Zelzate

Lede
Dendermonde

Erpe-Mere
Kruishoutem

Gavere
Sint-Niklaas
Oosterzele

Beveren
Evergem
Lokeren
Deinze

Kruibeke
Lebbeke

Buggenhout
Ninove
Brakel
Nevele
Aalter

Haaltert
Sint-Lievens-Houtem

Merelbeke
Nazareth
De Pinte

Aalst
Gent

Temse
Laarne

Destelbergen
Waasmunster

Sint-Martens-Latem 634.755
461.123
436.500
364.043
358.289
354.168
340.590
340.051
338.533
329.483
325.125
323.333
323.106
321.250
316.671
315.515
314.827
313.611

309.004
307.079
305.536
304.903
302.130
300.785
299.983
296.178
295.826
295.100
290.120
289.091
288.600
287.385
280.250
280.000
278.516
277.350
271.544
270.629
268.319
266.408
263.667
263.218
260.764
259.583
259.289
259.155
255.625
255.625
254.844
254.727
254.714
252.500
247.973
246.750
245.400
243.200
241.714
239.583
235.333
231.600
230.404
226.000
224.674
218.500

-

Gemiddelde prijs

(in euro)

provincie Oost-Vlaanderen
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VILLA’S
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Dat slechte woningenbestand is
historisch te verklaren. In de 19de
eeuw is Gent, die toen bloeide als
industriestad, volgebouwd met
kleine woningen die tegen de fa-
brieken aanschurkten. In Gent
leeft een kwart van de bevolking
op vier procent van de oppervlak-
te. De stad telt 12.196 sociale wo-
ningen of 11,68 procent van het
woningenbestand. Daarnaast zijn
er ook residentiële wijken, vooral

in deelgemeenten zoals Drongen,
Sint-Denijs-Westrem, Afsnee,
Zwijnaarde, Oostakker en Won-
delgem. Maar Gent is ook een ap-
partementenstad. De jongste jaren
zijn er honderden flats bijgeko-
men. Ook daar heb je een hele ver-
scheidenheid. Opvallend is dat
luxeflats in de binnenstad vlug
weg zijn. 
Cijfers van Immotheker wijzen uit
dat 45 procent van de woningen te

koop staat in de prijscategorie tot
250.000 euro. Als we het bedrag
optrekken tot 300.000 euro valt
twee derde van de aangeboden
woningen daaronder. Wie een
huis met een tuin zoekt, moet wel
meer betalen. Wonen in de bin-
nenstad is erg duur geworden en
daarom wijken veel jonge mensen
uit naar Ledeberg, Sint-Amands-
berg, Gentbrugge, Mariakerke en
Wondelgem. (kvk)

Gent heeft het slechtste
woningenbestand van
Vlaanderen, maar toch is de
stad erg geliefd om te wo-
nen. Dat bewijst het groei-
ende inwonersaantal. In
enkele jaren tijd was er een
stijging met bijna 12.500
bewoners tot meer dan
237.000 Gentenaren.

Stad met slechtste woningen 
blijft toch erg populair

’’In Gent leeft
een kwart 
van de
bevolking 
op 4 procent
van de
oppervlakte

Een doorsneestraat in Gent. ©fvvAan het Sint-Pietersstation zijn er veel herenhuizen. ©fvvEen groot deel van de woningen zijn kleine arbeidershuisjes. ©fvv

WONEN IN GENT

In het Gentse
Miljoenen-
kwartier staat
de ene
imposante villa
naast de
andere.
©fvv
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