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KOSTPRIJS VAN EEN HUIS 
 

VANDAAG  
Huizen zijn vandaag erg duur geworden. Dat komt omdat onze huizen steeds 
ingewikkelder in elkaar zitten. We gebruiken zoveel verschillende grondstoffen 
in onze huizen dat je specialisten nodig hebt om je huis te bouwen. Dat is wel 
goed, want zo hebben meer mensen werk. Het nadeel is dat een huis nu wel 
erg duur is geworden. Veel mensen kunnen vandaag geen eigen huis meer 
kopen omdat het te duur is.  
 
VROEGER  
Vroeger was dit niet zo. Toen had iedereen nog een eigen huis.  
 

GRONDSTOFFEN VAN DE AARDE  
VANDAAG  
Om een huis te bouwen, gebruiken we vandaag heel wat grondstoffen. Denk 
maar aan alle materialen waaruit je huis is opgebouwd: waterleidingen, 
elektriciteitsleidingen, dakpannen, muren, ... Of de aarde akkoord gaat dat wij 
zoveel grondstoffen van haar wegnemen? Tja,... Wat denk je zelf? Hoe meer 
grondstoffen je gebruikt, hoe meer afval je produceert! ... en door grondstoffen 
uit de aarde te halen, vernielen we altijd een stukje natuur.  
 
VROEGER  
Vroeger had je veel minder grondstoffen van de aarde nodig om een huis te 
bouwen. Dat komt omdat de huizen toen veel eenvoudiger waren. 
 

AFVAL 
VANDAAG 
Om een huis te bouwen gebruiken we vandaag veel materiaal en veel 
grondstoffen: dakpannen, houten balken, bakstenen, buizen voor de 
waterleiding, kabels voor de elektriciteit, ... Als het huis versleten is en je er niet 
meer in kan wonen, dan moet al dat materiaal ergens naartoe... Maar 
waarnaartoe? Tja, het is een probleem hoor, al dat afval van onze huizen.  
 
VROEGER  
Vroeger, toen de huizen eenvoudiger waren, was er ook minder afval. De 
natuur vond dat wel fijner toen...  
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WERK 
VANDAAG  
Omdat er vandaag in huizen zoveel grondstoffen worden gebruikt, heb je ook 
een hoop mensen nodig om je huis te bouwen: een bouwvakker om je huis te 
metselen, een loodgieter voor de waterleidingen, een elektricien voor de 
elektriciteit, een stukadoor om je muren mooi te bepleisteren, een vloerder om 
een vloer te leggen, ... Door huizen te bouwen, hebben veel mensen werk en 
verdienen ze geld.  
 
VROEGER  
Vroeger, toen de huizen veel simpeler in elkaar zaten, was het huizen bouwen 
eenvoudiger. Veel mensen bouwden zelf hun huizen. Het nadeel was wel dat er 
minder mensen hun geld mee konden verdienen.  
 

RESPECT VOOR DE NATUUR 
Als je vergelijkt met vroeger, wonen we vandaag in grotere en comfortabelere 
huizen. In deze comfortabele huizen zit zoveel materiaal, en dus zoveel 
grondstoffen, dat we ook veel meer afval produceren. Waarom? Wel, wat 
gebeurt er met al dat materiaal als het versleten is en moet vervangen? Dat 
belandt op de afvalberg. De natuur vindt dit niet zo fijn. Daarom kunnen we 
zeggen dat we vandaag een pak minder in harmonie leven met de natuur.  
 
 
 
 
 

AANTAL MENSEN MET EIGEN HUIS 
 
VANDAAG  
De huizen zijn duur vandaag. Dat is ook heel normaal. Weet je wel hoeveel 
mensen er nodig zijn om een huis te bouwen? Een metser om je muren te 
metsen, een elektricien voor je elektriciteit, een loodgieter voor je waterleiding, 
een stukadoor om je muren in huis mooi wit te maken, ... Al die mensen 
verdienen hun geld met het bouwen van huizen. Daarom is het voor veel 
mensen te duur om een eigen huis te kopen.  
 
VROEGER  
Vroeger waren de huizen veel eenvoudiger: er werden niet zoveel grondstoffen 
gebruikt en je had dan ook minder mensen nodig om een huis te bouwen. Toen 
hadden er nog meer mensen een eigen huis. 

 


