
Prognose parameters
gebiedsontwikkeling 2022 
halfjaarlijkse update



Waardeontwikkeling
woningen

+6,0% - +10,0%
advies 2022

                  +12,0% - +16,0% 
(bijgesteld) advies 2022

 +2,0% - +8,0%
(bijgesteld) advies 2023

Bouwkosten

+2,0% - +5,0%
advies 2022

+8,0% - +12,0%
(bijgesteld) advies 2022

+4,0% - +8,0%
(bijgesteld) advies 2023

GWW

+2,0% - +3,0%
advies 2022

+6,0% - +10,0%
(bijgesteld) advies 2022

+4,0% - +8,0%
(bijgesteld) advies 2023

Rente

+ 0,94% 
Euribor - 12 mnd

+ 1,24% 
staatslening - 10 jr.

+ 2,10%
hypotheek > 10 jr.

Inflatie (CPI)

+8,51%
gemiddeld over 2022

Prijsontwikkeling bouwkosten

Woningbouw Nieuwbouw kostenindex
Aanbestedingsindex.nl - Nieuwbouwwoningen 
Bouwkostenindex.nl - Nieuwbouwwoningen

Renteontwikkeling
6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

-1,0%

-2,0%

Hypotheek > 10 jaar
Hypotheek t/m 1 jaar
Hypotheek 5 t/m 10 jaar

Bouwkostenindex.nl - GWW
Aanbestedingsindex.nl - GWW
Bouwkostenindex.nl - Sloopwerken
Aanbestedingsindex.nl - Sloopwerken

10 jaar Staatslening
Hypotheek 1 t/m 5 jaar 
12-maands Euribor

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

-2,0%

Waardeontwikkeling woningen

Prijsindex bestaande koopwoningen (bron: CBS)
Prijsindex bestaande koopwoningen APP (bron: CBS) 
Ontwikkeling verhuurprijs per m2 (bron: Pararius)
Prijsindex bestaande koopwoningen EGW (bron: CBS)
Transactie-prijs per m2 gbo - alle woningen (bron: NVM)
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Grondprijzen woningen

+10,0% - +15,0%
advies 2022

+15,0% - +25,0%
(bijgesteld) advies 2022
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Prijsontwikkeling grond- weg- en waterbouw (GWW)
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Indexatie grondopbrengsten:

Economische ontwikkeling

Consumentenprijsindex (CBS)
Economische groei o.b.v. BBP (CBS)
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Waarde 
bedrijfsmatig vastgoed

RETAIL

0,0% - +2,0%
advies 2022

0,0% - +2,0%
(bijgesteld) advies 2022

 0,0% - +3,0%
(bijgesteld) advies 2023

Waarde 
bedrijfsmatig vastgoed

BEDRIJVEN

+2,0% - +5,0%
advies 2022

0,0% - +2,0%
(bijgesteld) advies 2022

 +1,0% - +4,0%
(bijgesteld) advies 2023

Waarde 
bedrijfsmatig vastgoed

KANTOREN

+2,0% - +5,0%
advies 2022

+2,0% - +5,0%
(bijgesteld) advies 2022

 +1,0% - +4,0%
(bijgesteld) advies 2023



Stadkwadraat rapporteert halfjaarlijks over de landelijke 
prijsontwikkeling binnen de grond- en vastgoedmarkt. 
Deze Prognose parameters gebiedsontwikkeling biedt 
een leidraad waaraan onder andere gemeenten en ont-
wikkelaars hun parameters voor 2022 en 2023 kunnen 
ontlenen. Het is opgebouwd uit statistische datasets die 
worden getoetst aan onze eigen ervaring en expertise.

Deze halfjaarlijkse update dient als herijking van de 
Prognose van januari 2022. Door het conflict in Oekraïne, 
de ongekend hoge inflatie en de grote vraag naar bouw-
materialen zijn de parameters aan grote verandering 
onderhevig.

ONTWIKKELINGEN ECONOMIE

De Nederlandse economie is eind 2021 wat betreft bruto 
binnenlands product hersteld naar het niveau van voor 
de coronacrisis. Economische prognoses van 2022 voor-
zagen sterke groei, echter is de economie in het eerste 
kwartaal van 2022 gestagneerd.1 De Nederlandsche Bank 
verwacht een groeicijfer over 2022 van 2,8%.2 

Sinds 2022 is de inflatie in Nederland en ook internationaal 
sterk toegenomen. In Nederland ligt de inflatie (CPI) in 
juli op 10,3% ten opzichte van een jaar eerder.3 De grond-
slag van de inflatie is de gestegen energieprijs die ook 
de prijzen in andere sectoren beïnvloedt. Tevens wordt 
inflatie gestuwd door tekorten in goederen en voedsel, 
deels veroorzaakt door het conflict in Oekraïne.4 
Verwacht wordt dat de inflatiegroei het komende jaar 
sterk afneemt, maar nog enkele jaren boven het streef-
cijfer van 2,0% blijft liggen.5 

ONTWIKKELINGEN WONINGMARKT 2022

Eind 2021 werd verwacht dat de stijging van de huizen-
prijzen zou doorzetten vanwege aanhoudende schaarste, 
lage rente en een groeiende economie. Desalniettemin 
begon het eerste kwartaal van 2022 met een lichte daling 
van huizenprijzen. Dit is in het tweede kwartaal hersteld 
en de huizenprijzen zijn met 1,8% toegenomen ten opzichte 
van het laatste kwartaal van 2021 en 8,5% ten opzichte
van het gemiddelde van 2021.6 De prijsstijgingen zijn 
procentueel hoger buiten de Randstad, maar in absolute 
zin zijn de huizenprijzen in de Randstad meer gestegen.7 

1 CBS (17 mei 2022) Economie in 1e kwartaal even groot als voorgaand kwartaal
2 DNB (13 juni 2022) Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten 
3 CBS (4 augustus 2022) Inflatie stijgt naar 10,3 procent in juli
4 DNB (13 juni 2022) Oorlog in Oekraïne treft net Herstellende Economie
5 ABN AMRO (10 mei 2022) Inflatie blijft tot eind 2023 verhoogd
6 NVM Analyse Woningmarkt 1e kwartaal 2022
7 Calcasa The WOX Quarterly Q1 2022
8 Olaf Sleijpen DNB (5 april 2022) De Woningmarkt: Een Financieel Stabiliteitsrisico
9 NVM Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2022
10 ABF Research (19 juli 2021) Rapportage Primos 2021
11 Philip Bokeloh, ABN AMRO (25 juli 2022) Hypotheekrente verwachting
12 Rabobank (17 juni 2022) Huizenprijzen stijgen minder hard door rentestijging en onzekerheid
13 ABN AMRO (20 juli 2022) Woningmarktmonitor 2022

Hypotheekrentes zijn in het begin van 2022 sterk toe-
genomen en dit resulteert in minder financieringsruimte 
voor kopers op de woningmarkt.8 

Het aantal woningen dat in de verkoop staat is begin 
2022 gedaald, maar in het tweede kwartaal sterk toe-
genomen. Ten opzichte van een kwartaal eerder is de stijging 
47%. Ten opzichte van kwartaal twee in 2021 is het aanbod 
met 23% toegenomen.9 Desondanks blijft het geschatte 
woningtekort in Nederland gelijk aan het tekort in 2021 
(279.000 woningen).10 

PRIJSONTWIKKELING WONINGMARKT 2022 EN 2023

De prijsontwikkeling van koopwoningen is onderhevig 
aan twee tegenstrijdige ontwikkelingen. De aanhoudende 
schaarste die huizenprijzen stuwt en de stijgende hypotheek-
rente die financiering duurder maakt en daarmee de prijs-
stijging onder druk zet. Het tekort aan woningen heeft een 
permanent karakter, het bouwen van woningen kan pas 
op de langere termijn de vraag bijbenen. Ook het effect 
van de hogere hypotheekrente lijkt in de nabije toekomst 
stand te houden. De hoge inflatie leidt tot verhoging van 
de rente, wat effect heeft op de hypotheekrente.11 Beide 
effecten afgewogen voorspelt de Rabobank een stijging 
van 16,1% over heel 2022 12, ABN Amro voorziet in deze 
periode een prijsstijging van 15,0%.13

Stadkwadraat stelt de verwachting voor dit jaar bij van 
6,0% - 10,0% naar 12,0% -16,0%.  Met het oog op de 
onzekere economische vooruitzichten en verdere 
verhoging van de hypotheekrente zijn wij behoudend 
in onze verwachting inzake prijsstijging. Voor 2023 blijft 
Stadkwadraat bij de verwachting van aanhoudende 
prijsstijging, maar verdere afvlakking van de groei.

HUURSECTOR

De huurniveaus van vrijesectorhuurwoningen laten 
net als de woningprijzen een stijging zien. Jaar op jaar 
ligt de huur per vierkante meter in het eerste kwartaal 
6,8% hoger, het tweede kwartaal ziet een huurstijging 
van slechts 1,3%. De gemiddelde huurprijs per vierkante 
meter wordt na afloop van het tweede kwartaal 
genoteerd op € 17,04 per m² per maand.14 

Economische groei lijkt een sterke drijfveer van stijgende 
huurprijzen. Stadkwadraat blijft bij de verwachting van
januari 2022: een groei van de huurprijzen met 1,0% tot 
4,0%. 

Op de beleggersmarkt van huurwoningen lijkt het 
optimisme van de afgelopen jaren te verminderen. Dit 
voornamelijk gedreven vanuit een stijgende rente en 
toenemende regulering in de vorm van opkoopbescher-
ming en mogelijk een strenger puntenstelsel.15 

Deze ontwikkelingen kunnen investeerders ertoe bewegen 
te investeren in alternatieve beleggingen dan huur-
woningen. Op dit moment lijken de aanvangsrendementen 
nog vrij stabiel op een historisch laag niveau. Onze ver-
wachting is dat aanvangsrendementen onder druk komen 
te staan. Wanneer dit daadwerkelijk tot stijgende 
rendementseisen zal leiden en hoe groot het effect is 
op de waarde van huurwoningen, is op dit moment nog 
moeilijk te zeggen. 

WAARDEONTWIKKELING BEDRIJFSMATIG VASTGOED

De retailsector wordt rechtstreeks beïnvloed door de 
inflatie en hoge energieprijzen. Ondanks de hoge inflatie, 
stijgende prijzen en dalende koopkracht zijn de be-
stedingen hoger dan voor de coronacrisis.16 Hierdoor 
ligt het aantal faillissementen nog laag, maar dit zou in 
de toekomst kunnen stijgen.17 Stadkwadraat ziet geen 
reden om de verwachting van januari 2022 aan te passen 
en handhaaft de bandbreedte van 0,0% tot 2,0% voor 
de stijging van retailvastgoed in goed functionerende 
winkelcentra en -gebieden. 

De markt voor bedrijfsmatig vastgoed kenmerkt zich 
door krapte. Er zijn onvoldoende geschikte locaties en 

bouwgrond beschikbaar om uitbreiding van nieuwe 
bedrijfsruimten te faciliteren. Begin 2022 is meer ruimte 
verhuurd en verkocht dan in 2021, met name logistiek 
vastgoed. Het beschikbare volume is hiermee sterk ge-
daald.18 Stadkwadraat handhaaft de bandbreedte van 
2,0% tot 5,0%. Logistiek vastgoed zal daar gemiddeld 
boven liggen gezien de blijvend sterke behoefte en groei 
van dit type bedrijfsonroerend goed.

De opname van kantoorruimte is toegenomen, waarmee 
de leegstand van kantoren laag is.19 Belangrijk hierin is 
de voorlopige conclusie dat thuiswerken nog niet leidt tot 
het grootschalig afstoten van kantoorruimte.20 

Vooral in de grote steden blijft de vraag naar hoogwaardige 
kantoren groot. Locatie en energielabel blijven belangrijk 
voor een positieve waardeontwikkeling. Stadkwadraat 
houdt vast aan de verwachting van januari 2022:  nieuw-
bouw op minder competitieve locaties een stijging van 
2,0%. Op competitieve locaties kan dit oplopen tot 5,0% 
waardegroei.

BOUWKOSTEN

Sinds 2021 zijn de bouwkosten onderhevig aan forse 
stijgingen. Dit is het gevolg van hogere kosten voor bij-
voorbeeld hout, staal en kunststof. Verklaringen voor 
de gestegen kosten van materiaal worden gezocht in de 
grote mondiale vraag, hoge energieprijzen en het conflict 
in Oekraïne 21. In mei 2022 liggen de kosten voor bouw-
materialen ten opzichte van een jaar eerder ruim 14,0% 
hoger.22 De kosten voor arbeid zijn in dezelfde periode 
slechts met 3,0% gestegen.23 Het CBS ziet in mei 2022 
een prijsstijging voor het bouwen van een nieuwbouw-
woning van 10,6% jaar op jaar.24
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14 Pararius (14 juni 2022) Pararius huurmonitor Q2 2022
15 Vastgoedmarkt (29 juli 2022) Impact rente en regulering op buy-to-let-markt
16 ABN AMRO (juli 2022) Stand van de retail
17 ABN AMRO (juli 2022) Stand van de retail
18 NVM (juni 2022) Stand van zaken bedrijfsruimtemarkt 2022
19 Cushman & Wakefield (4 juli 2022) Leegstand kantoren op historisch laag niveau
20 Cushman & Wakefield (4 juli 2022) Leegstand kantoren op historisch laag niveau
21 ABN AMRO (12 juli 2022) Stand van de bouw juli
22 ABN AMRO (12 juli 2022) Stand van de bouw juli
23 CBS (30 juni 2022) Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten
24 CBS (30 juni 2022) Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten
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2023
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Bouwkostenbureaus verwachten dat de periode van kosten-
stijging nog niet voorbij is. Het prijsniveau kan eind dit 
jaar uitkomen op ruim +10,0% ten opzichte van 1-1-2022.25 26  
Stadkwadraat stelt de verwachting van de bouwkosten 
bij. Van de verwachtte 3,0% tot 5,0% stijging gaan we nu 
uit van een bandbreedte van 8,0% tot 12,0%. In 2023 
verwachten we eveneens een bovengemiddelde stijging 
van de bouwkosten, maar minder extreem dan dit jaar. 
Dit onder druk van een blijvend beperkte beschikbaar-
heid van arbeid en materialen.

GROND, WEGEN EN WATERBOUW (GWW)

Ook de kosten voor infrastructuurprojecten zijn recent 
flink gestegen. Ten opzichte van een jaar geleden liggen 
de prijzen 7,9% hoger.27 De oorzaken van de prijsstijgingen 
(zie paragraaf bouwkosten) blijven aanwezig. Stadkwadraat 
stelt daarom de prognose van GWW-kosten bij en 
verwacht een kostenstijging in de GWW van 6,0% tot 
10,0% in 2022. Volgend jaar wordt ook een bovengemiddelde 
kostenstijging verwacht, maar minder fors.

Bouwkosten-
stijging Bandbreedte

2022

2023

+8,0%

+4,0%

+12,0%

+8,0%

Onderkant Bovenkant

VERTALING NAAR GRONDPRIJSONTWIKKELING

Door de v.o.n.-prijzen te combineren met de bouwkosten 
kunnen we een uitspraak doen over  (residuele) grond-
prijzen. De grondwaardematrix (factsheet pagina 1) geeft 
de bandbreedte weer tussen de marktwaardeontwikkeling 
en de bouwkostenontwikkeling. Uitgangspunt van de 
residuele berekening is een grondgebonden rijwoning 
met een grondquote van 33,0% in de koopsector. 
Het hanteren van een afwijkende grondquote geeft een 
andere bandbreedte.

Stadkwadraat stelt de verwachting bij van 10,0% tot 
15,0% naar 15,0% tot 25,0%. Binnen de bandbreedte 
geeft Stadkwadraat een behouden advies van de grond-
waardeontwikkeling. De stijging van grondwaardes 
is deels een theoretisch effect. In de praktijk vertalen 
hogere productie-eisen zich in een afvlakkend effect op 
de grondwaarde. Vanuit deze optiek is het raadzaam om 
terughoudend te zijn in het vroegtijdig inrekenen van forse 
prijsstijgingen op de grondopbrengsten.

In het afgelopen jaar zien wij een grote volatiliteit in zowel 
kosten als opbrengsten die worden veroorzaakt door 
externe invloeden die zich binnen een korte tijd hebben 
ontwikkeld. Dit geeft een hoge mate van onzekerheid in 
het doen van uitspraken over prijsontwikkelingen voor 
2022 en 2023. Dit is onder meer zichtbaar in de signifi-
cante bijstellingen in deze halfjaarlijkse update ten opzichte 
van de prognoses van begin dit jaar. De uitkomsten dienen 
daarom dan ook te worden geïnterpreteerd met inbegrip 
van deze onzekerheden. 

Wil je meer weten over onze analyses en de prognose 
parameters gebiedsontwikkeling? Of wil je een op maat 
gemaakte prognose voor jouw gemeente of regio? Neem 
dan vrijblijvend contact op met Edwin Quartel via: 
edwin@stadkwadraat.nl.
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Bouwkostenstijging kunnen vanuit twee perspectieven 
worden beschouwd. 

De bouwkostenindex is een inputindex, deze volgt de 
ontwikkeling van lonen, materialen, materieel en andere 
in te kopen onderdelen voor het realiseren van een 
bouwwerk. Deze index volgt de directe inkoop van de 
aannemer (de aannemer is inkoper). 

De aanbestedingsindex tracht een beeld te geven van 
de prijs waarvoor door een aannemer de realisatie van 
het bouwwerk wordt verkocht aan een opdrachtgever 
(de opdrachtgever is hierbij de inkoper). Beide typen 
indexen beogen een zuivere prijsontwikkeling te laten 
zien, geschoond van veranderingen in het bouwproduct 
door kwaliteitstoename en omvang. 

(Bron: bouwkostenindex.nl)

25 IGG Bouweconomie, Indexcijfers woningbouw Q3 2021
26 BDB Bouwkostendata (mei 2022) Marktontwikkelingen Bouwkosten
27 BDB Bouwkostendata, GWW nieuwbouw index 

GWW-
kostenstijging Bandbreedte

2022

2023

+6,0%

+4,0%

+10,0%

+8,0%

Onderkant Bovenkant
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DISCLAIMER: Deze notitie is opgesteld door 
Stadkwadraat B.V. gevestigd te De Bilt. De infor-
matie in deze notitie is gebaseerd op bronnen 
die wij betrouwbaar en/of bewezen achten. De 
notitie is met zorg opgesteld als een informatieve 
handreiking. Aan deze notitie kunnen geen 
rechten worden ontleend. Gezien de beknopte 
aard van de notitie en de volatiliteit van de 
beschreven Parameters is het noodzakelijk om 
deze per regio nader te specificeren. Indien u 
besluit om uitsluitend op basis van deze notitie 
een actualisatie uit te voeren, bent u zelf verant-
woordelijk voor de gevolgen. Om te voorkomen 
dat er ten aanzien van de verantwoordelijkheid 
enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet 
op wijzen dat Stadkwadraat B.V. niet aanspra-
kelijk is voor financiële schade die voortvloeit 
uit uw beslissingen.
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030 600 10 10
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