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DE BELGISCHE BAKSTEENINDUSTRIE IN 2017 

De Belgische economie deed het goed in 2017. De prognoses van het Federaal Planbureau voorzien dat 

de Belgische economie in een gelijkaardig tempo zal groeien in 2018 en in 2019 waarbij vooral de parti-

culiere consumptie aan kracht zal winnen.  

De bouw blijft hierbij de motor van onze economie. 2017 werd afgesloten met 3% meer gerealiseerde 

bouwprojecten dan in 2016. De positieve balans is uitsluitend te danken aan de toename van nieuwe 

residentiële gebouwen, die om de 2 jaar een enorme boost krijgen door de verstrenging van de energie-

reglementering.   

De totale baksteenproductie in België nam in 2017 met 7% toe. Het binnenlands verbruik kende even-

eens een toename met 4,75%. Het aandeel export blijft toenemen, in 2017 met 2,4% tot 28,8% van de 

Belgische productie. Het Verenigd Koninkrijk blijft het belangrijkste exportland. 

In 2017 werden in België minder bouwvergunningen en vergunningen voor renovaties uitgereikt dan in 

2016.  Het aantal vergunde woningen daalde naar 50.413 eenheden.  

In Vlaanderen werden in 2017 slechts 13.209 nieuwe huizen vergund, 9% minder dan in 2016. Terwijl 

het aantal vergunningen voor nieuwe huizen in 2017 nooit eerder zo laag was in de laatste 20 jaar, bleef 

het aantal vergunningen voor nieuwe appartementen in Vlaanderen op een hoog niveau.  

De Waalse en Brusselse woningbouwmarkt evolueerde gunstiger.  Het aantal bouwvergunningen ligt 

wel substantieel lager.  

In Wallonië was er een stijging met 6,4% voor het aantal verleende vergunningen voor nieuwe huizen 

en nieuwe appartementen samen.  

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest kende het aantal bouwvergunningen voor woningen 

(appartementen en huizen) opnieuw een forse stijging na de forse daling in 2016. De stijging was volle-

dig te wijten aan de bouwvergunningen voor appartementen.  

 

Toch zijn er een aantal ontwikkelingen die de aandacht verdienen. 

Het aandeel flatgebouwen in het totaal aantal vergunde nieuwe woongebouwen blijft toenemen. Bel-

gen worden steeds minder huizenbouwers. De verklaring voor de evolutie naar meer appartementen is 

onder andere te wijten aan de prijsevolutie van de bouwgronden. De appartementsbouw breekt in het 

Waals gewest niet zo sterk door als in de andere gewesten. De hogere bevolkingsdichtheid in Brussel en 

Vlaanderen speelt hier eveneens een rol. Het beleid van Vlaanderen voor de toekomst zet in op ver-

dichten in en nabij stads- en dorpskernen.  

De vergunde renovatiemarkt legt in 2017 een negatief rapport voor. De grote, totaalrenovatieprojecten 

werden uitgesteld. Het lage cijfer van 2017 bevestigt de dalende trend op het vlak van woningrenova-

ties terwijl de trend juist zou moeten stijgen om het verouderd woningpatrimonium energiezuiniger te 

krijgen tegen 2050. Opvallend is ook dat de lange termijntrend in Vlaanderen voor vergunde renovaties 

minder gunstig wordt ingeschat dan in Wallonië en Brussel. 
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De totale baksteenproductie in België bedroeg 1,938 miljoen m³. De totale productie nam in 2017 toe met 7 % ten 

opzichte van 2016. 

Totale baksteenproductie 

 

Baksteen voor “gewoon metselwerk” 

De bakstenen voor “gewoon metselwerk” zijn zowel volle bakstenen als geperforeerde bakstenen (snelbouw).   

Deze bakstenen worden gebruikt voor metselwerk van binnenmuren. De productie van baksteen voor gewoon 

metselwerk bedroeg 1,065 miljoen m³ en vertegenwoordigt 54,95% van het totale productievolume. Het betreft 

hier de productie van geperforeerde bakstenen. Volle bakstenen werden in 2017 niet geproduceerd. 

Gevelbaksteen 

De productie van 873.000 m³ gevelbaksteen vertegenwoordigt 45,05% van de totale productie. Gevelbaksteen is 

ook in twee soorten onderverdeeld : strengpersgevelsteen en handvorm. In 2017 bereikte strengpersbaksteen een 

productie van 114.000 m³. De productiehoeveelheid van handvormbaksteen bedroeg 759.000 m³. 
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Uitvoer - Invoer 

De uitvoer bedroeg 559.000 m³, wat 28,8% van de totale productie betekent. De uitvoercijfers worden samenge-

steld op basis van een rondvraag bij de leden.  

De invoer kende een toename tegenover vorig jaar, 117.000 m³ werd bereikt. Hiermee bedraagt de invoer 6,03% 

van de Belgische productie.  
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DESTA nv, 2322 HOOGSTRATEN 

DUMOULIN Bricks bvba, 8800  ROESELARE 

FLOREN nv, 2960 SINT-LENAARTS 

HOVE bvba, 9400 NINOVE 

Steenfabriek MAASMECHELEN bvba, 3630 MAASMECHELEN 

NELISSEN Steenfabrieken nv, 3620 KESSELT-LANAKEN 

Briqueteries de PLOEGSTEERT sa, 7782 PLOEGSTEERT 

    PLOEGSTEERT, 7534 BARRY 

PLOEGSTEERT, 7782 PLOEGSTEERT 

S.V.K. nv, 9100 SINT-NIKLAAS 

SWENDEN nv, 2840 RUMST 

VANDE MOORTEL nv, 9700 OUDENAARDE  
VANDERSANDEN Steenfabrieken nv, 3744 SPOUWEN 

VANDERSANDEN, 3650 LANKLAAR (Dilsen) 

   VANDERSANDEN, 3744 SPOUWEN (Bilzen) 

WIENERBERGER nv, 8500  KORTRIJK 

  WIENERBERGER NV (divisie BEERSE), 2340 BEERSE 

WIENERBERGER NV (divisie KORTEMARK), 8610 KORTEMARK 

WIENERBERGER NV (divisie LANAKEN), 3620 VELDWEZELT 

WIENERBERGER NV (divisie MAASEIK), 3680 MAASEIK 

WIENERBERGER NV (divisie NOVA), 2340 BEERSE 

WIENERBERGER NV (divisie PERUWELZ), 7600 PERUWELZ 

WIENERBERGER NV (divisie QUIRIJNEN), 2390 WESTMALLE 

WIENERBERGER NV (divisie RUMST), 2840 RUMST 

    WIENERBERGER NV (divisie ZONNEBEKE), 8980 ZONNEBEKE 

Leden 

http://www.desta.be
http://www.dumoulinbricks.com/nl/
http://www.floren.be/nl
http://www.steenbakkerijhove.be/nl/home
https://www.vandersandengroup.be/bricks/nl-be/assortiment/eco-baksteenstrippen
http://www.nelissen.be/nl
http://www.ploegsteert.com/nl
http://www.svk.be/nl-be
http://www.vandemoortel.be/
http://www.vandersandengroup.be/group/nl-be
http://www.wienerberger.be/
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Belgische Baksteenfabrikanten 
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Uitgegeven door  de Belgische Baksteenfederatie 
Dit jaarverslag is enkel bestemd voor intern gebruik door de leden van de Belgische Baksteenfederatie. 
Geen enkel deel van deze publicatie mag gereproduceerd worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de BBF. 
Dit jaarverslag bevat geen juridische analyse en de Belgische Baksteenfederatie kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. 
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         Kartuizersstraat 19 b19 - 1000 Brussel- België 

          + 32 2 511 25 81 

           info@baksteen.be 

             www.baksteen.be 

Ons team 
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