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Zin in een tweede verblijf in België?  
Kijk eens op www.2HB.immo, hét online 

platform voor een tweede verblijf in België

Alle regio's, van de kust tot de Ardennen.
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De drang naar meer vrijheid, die sinds de coronapandemie in nagenoeg 

alle sectoren duidelijk aanwezig is, heeft ook zijn weg naar de Belgische 

vastgoedmarkt gevonden. Gedurende de voorbije zomerperiode werden er 

namelijk opvallend meer bouwgronden aangekocht (+ 30,5%) dan voor corona. 

In Vlaanderen nam de prijs voor bouwgronden tijdens de afgelopen 

vijf jaar met 18,4% toe. Daar waar het Vlaamse gemiddelde vijf jaar 

geleden nog € 261/m² bedroeg, is dat vandaag al € 309/m².

Vlaams-Brabant blijkt echter de grootste uitschieter. Waar men in 

2017 nog € 250 voor een bouwgrond betaalde, bedraagt de prijs 

anno 2021 € 338 voor een vierkante meter grond (+35,2%).

Ook in Oost-Vlaanderen is de prijsstijging duidelijk merkbaar,  

van € 265 naar € 334/m² (+19,3%).

West-Vlaanderen blijft, wegens de populaire kustregio’s, echter de duurste 

provincie voor bouwgronden. De prijs voor een vierkante meter grond 

steeg in vijf jaar tijd met zo’n € 44 (+13,3%) en kost nu gemiddeld € 376. 

De situatie in Antwerpen wordt gekenmerkt door een procentueel 

vergelijkbare groei (+12,5%). Daar betaalt men nu € 307/m². 

Limburg blijkt de goedkoopste provincie voor bouwgronden. 

De prijs steeg er van € 164 naar € 174/m² (+6,1%), maar 

ook hier neemt de populariteit stelselmatig toe. 

Het contrast met de Waalse vastgoedmarkt blijft echter bijzonder 

groot. Een bouwgrond kost er gemiddeld € 94/m² (+2,2%). In Brussel 

noteert men tot slot een toename van € 199 naar € 227/m² (+14,1%). 

Vastgoedexperts wijten de explosieve toename van het aantal transacties aan 

het feit dat steeds meer Belgen liever zelf een eerste woning en/of een tweede 

verblijf bouwen dan een reeds bestaande woning te moeten aanpassen.  

2HB is een uniek online platform voor tweede verblijven in België 
en dit voor alle regio’s.  Ook voor de Westkust is de belangstelling 
zeer groot.  Exclusief voor ‘De Zeeparel’ brengt 2HB ook in 
2021 een column over ‘tweede verblijven in België’. .
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