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Waardeontwikkelingen
woningen

Waarde
bedrijfsmatig vastgoed
RETAIL

+1% - +5%
advies 2021

+8% - +12%
(bijgesteld) advies 2021

-/-2,0% - +2,0%

-/-2,0% - +2,0%
(bijgesteld)
advies 2021

advies 2021

BEDRIJVEN
0,0% - +2,0%

1,0% - +3,0%

12,0%

8,0%

8,0%
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4,0%
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-4,0%

-8,0%

-8,0%

-12,0%

-12,0%

(bijgesteld)
advies 2021

Prijsontwikkeling bouwkosten

Bouwkosten

GWW

+1,0% - +2,0%

+1,0% - +2,0%

advies 2021

+4,0% - +8,0%
(bijgesteld) advies 2021

advies 2021

Waardeontwikkelingen commercieel vastgoed

2014

Prijsindex bestaande koopwoningen (bron: CBS)
Prijsindex bestaande koopwoningen APP (bron: CBS)
Ontwikkeling marktwaarde huurwoningen (bron: Pararius/Stadkwadraat)
Prijsindex bestaande koopwoningen EGW (bron: CBS)
Transactie-prijs per m2 gbo - alle woningen (bron: NVM)
Woningprijsindex WOX (bron: Calcasa)

KANTOREN
1,0% - +3,0%
0,0% - +2,0%
advies 2021

16,0%

12,0%

(bijgesteld)
advies 2021

advies 2021

20,0%

Waardeontwikkeling woningen

16,0%

9,0%

9,0%

7,0%

7,0%

5,0%

5,0%

3,0%

3,0%

1,0%
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-1,0%

2015
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Prijsindex bedrijven (CBS) - trendlijn
Prijsindex retail (CBS) - trendlijn
Prijsindex kantoren (CBS) - trendlijn

Prijsontwikkeling grond- weg- en waterbouw (GWW)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-3,0%

-1,0%
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-3,0%

+3,0% - +5,0%

Nieuwbouwwoningen; inputprijs index bouwkosten (CBS)
Aanbestedingsindex.nl - Nieuwbouwwoningen
Aanbestedingsindex.nl - Utiliteitsbouw
Bouwkostenindex.nl - Nieuwbouwwoningen
Bouwkostenindex.nl - Utiliteitsbouw

(bijgesteld) advies 2021

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

Index matrix grondwaarde:
Grondopbrengsten

Grondprijzen woningen
+2,0% - +10,1%
advies 2021

+10,0% - +20,0%
(bijgesteld) advies 2021
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Renteontwikkeling

Rente
-/- 0,50%
Euribor - 12 mnd

-/- 0,24%
staatslening - 10 jr.

1,76%
hypotheek > 10 jr.

Inflatie (CPI)

Verandering marktwaarde huurwoningen
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ONTWIKKELINGEN ECONOMIE 2021
De coronapandemie lijkt minder impact op de economie te
hebben gehad dan vorig jaar werd gedacht. De prognose
parameters 2021 werd ten tijde van de lockdown
(december-januari 2021) opgesteld. Onder andere door
het zicht op een goed werkend vaccin werd door het CPB
een groei van de economie verwacht.1 Het CPB voorspelt
in zijn meest recente rapportage (Juniraming 2021) een
toename van het bbp met 3,2% in 2021 en 3,3% in 2022.2
Verschillende grootbanken zien eveneens een herstellende economie. 3 Voorwaarde van dit herstel is het
voortzetten van het huidige beleid van de regering, waarbij de steunmaatregelen eind dit jaar afgebouwd worden.
De onzekerheid van nieuwe besmettingsgolven blijft op
deze economische voorspellingen van toepassing.
ONTWIKKELINGEN VASTGOEDMARKT 2021
Eind 2020 verwachtten verschillende onderzoeksbureaus
over 2021 nog een behouden prijsstijging van de Nederlandse woningmarkt. De waardeontwikkeling van de
woningen blijft echter extreem stijgen.4 Forse prijsstijgingen
zijn ook aan de kostenkant van het vastgoed te zien.
In deze prognose parameters gebiedsontwikkeling wordt
teruggeblikt op de door ons gegeven prognoses voor
2021 (december-januari jl.). De update focust zich op
verschillende elementen van de vastgoedmarkt. Dit zijn
de parameters van de marktwaarde van koop- en huurwoningen, commercieel vastgoed, bouwkosten, kosten
van grond- weg- en waterbouw (GWW) en de ontwikkeling
van de grondwaarde. Voorliggende analyse is opgebouwd uit marktrapportages en statistische datasets die
worden gestaafd door onze eigen ervaring en expertise
vanuit de gebiedsontwikkeling.
ONTWIKKELINGEN MARKTWAARDE KOOPWONINGEN
Stadkwadraat adviseert een bandbreedte voor de groei
van de marktwaarde van nieuwbouw koopwoningen
tussen de 8,0% en de 12,0% aan te houden over geheel 2021.
Dit is een bijstelling van de bandbreedte van 2021, waarin een groeipercentage tussen de 1,0% en 5,0% werd
geprognosticeerd. De koopmarkt heeft aangetoond toch
bijzonder sterk te zijn ten tijde van de coronacrisis.
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De eerste twee kwartalen van 2021 hebben wederom
laten zien dat de ‘oververhitting’ van de woningmarkt
voortduurt. In de eerste helft van dit jaar lagen de
transactieprijzen gemiddeld 11,5% hoger dan in 2020.5
Een afzwakking van de prijsstijging is ook nog niet waar te
nemen. Juni 2021 laat zien dat de prijzen gemiddeld 14,6%
hoger lagen dan een jaar eerder in dezelfde maand.6
De aanhoudende druk op de woningmarkt wordt veroorzaakt door verschillende facetten7:
-

-

Een tekort aan nieuwbouwwoningen.
De lage hypotheekrente.
Toestroom van kapitaal door de negatieve
spaarrente.
Stijgende vraag naar woningen buiten de stad.
Laag aanbod koopwoningen. Halverwege het
tweede kwartaal stond het laagste aantal
woningen ooit te koop.
Afschaffing overdrachtsbelasting voor starters.
Verruiming van financieringsmogelijkheden
hypotheekaanvraag.

Voorgaande heeft ertoe geleid dat de ABN AMRO voor
2021 een prijsstijging van 12,5% voor een gemiddelde
koopwoning verwacht. Voor 2022 wordt een afvlakking
van de stijging gezien met een groei van 5,0%. 8 De
Rabobank verwacht dat de huizenprijzen uiteindelijk
10,9% hoger liggen dan in 2020 en een verdere stijging
van 4,7% voor 2022.9 De Nederlandsche Bank (DNB)
ziet voor de rest van dit jaar een groei van gemiddeld
10,0% en een prijsstijging voor 2022 van 5,5%.10

Op dit moment is er sprake van een woningtekort. NVM
heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid te koop
staande woningen. Een woningzoekende heeft momenteel
keuze uit minder dan twee woningen, voor een rijtjeshuis
is dit zelfs minder dan één. De gemiddelde verkoopprijs
komt in het tweede kwartaal op € 410.000 te liggen, waarbij bijna 80% van de huizen is verkocht voor een prijs die
gemiddeld 8,2% hoger ligt dan de originele vraagprijs.11

Centraal Planbureau (november 2020) Novemberraming: Economische vooruitzichten 2021
Centraal Planbureau (juni 2021) Juniraming 2021
3
Rabobank (10 juni 2021) Robuust herstel Nederlandse economie uit coronacrisis
4
Rabobank (8 juni 2021) Dubbele groeicijfers huizenprijzen in 2021 verwacht voor bijna alle Nederlandse regio’s – kwartaalbericht Woningmarkt
5
Rabobank (8 juni 2021) Dubbele groeicijfers huizenprijzen in 2021 verwacht voor bijna alle Nederlandse regio’s – kwartaalbericht Woningmarkt
6
Kadaster (22 juli, 2021) Prijzen koopwoningen blijven stijgen
7
ABN AMRO (13 april, 2021) Woningmarktmonitor april 2021
8
ABN AMRO (13 juli, 2021) Woningmarktmonitor juli 2021
9
Rabobank (8 juni 2021) Dubbele groeicijfers huizenprijzen in 2021 verwacht voor bijna alle Nederlandse regio’s – kwartaalbericht Woningmarkt
10
De Nederlandsche Bank (17 juni 2021) “Meer subsidies helpen starters niet”
11
NVM (8 juli, 2021) NVM: Woningaanbod neemt verder af in 2021

ONTWIKKELINGEN MARKTWAARDE
VRIJESECTORHUURWONINGEN
Eind 2020 daalde voor het eerst in jaren de huurprijs
van een gemiddelde vrijesectorhuurwoning. Deze daling
heeft zich doorgezet; jaar op jaar ligt de gemiddelde
huurprijs in Nederland in het tweede kwartaal van 2021
per m² woonoppervlak 2,0% lager, op € 16,4. De oorzaak
van deze daling komt voornamelijk door lagere huren in de
grote steden en met name in Amsterdam. Het wegblijven
van expats wordt gezien als belangrijke katalysator.
De afgelopen maanden merkt woningplatform Pararius
hernieuwde interesse vanuit expats voor huurwoningen
in Nederland. Dit maakt aannemelijk dat de gemiddelde
huurprijzen in 2021 gelijk zullen blijven.12 Voor huurwoningen buiten de grote steden verwacht Stadkwadraat
een inflatoire prijsstijging van de huren.
Vanuit beleggersperspectief blijft de Nederlandse
huursector stabiel, rendementen op uiteenlopende
investeringen zijn nagenoeg gelijk gebleven. De vraag
naar woningen als belegging blijft op eenzelfde hoog
niveau als vorig jaar. Daarbij zien we voor middeldure
huur dat ook corporaties zich op deze markt begeven.
De aanvangsrendementen zullen iets dalen als gevolg
van het schaarser worden van huurwoningen bij
een blijvend stijgende vraag. De dalende aanvangsrendementen zorgen bij het gelijk blijven van de
huurprijzen voor een stijgende marktwaarde van de
huurwoningen.
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binnen de brede retailsector, hiermee laten we ons advies
ongewijzigd. Cijfers van CBS en het Kadaster geven aan
dat bedrijfsruimten en industriepanden de coronacrisis
qua transactieprijzen goed hebben doorstaan; er sprake
is van stijgende verkoopprijzen van dit specifieke
vastgoed.14 Bedrijfsruimten, met name het logistieke
vastgoed, blijven in trek door de versnelling van de digitalisering van de markt. We stellen de gestelde bandbreedte ten opzichte van 2021 bij (dit was 0,0% - +2,0%).
Onze inschatting is dat de stijging over heel 2021 gemiddeld binnen een bandbreedte van 1,0% tot 3,0% ligt. De
waardestijging van specifiek logistiek vastgoed kan hier
nog boven liggen.
Door het dringende overheidsadvies om thuis te werken is
de vraag naar kantoren momenteel laag.15 Op dit moment
is echter te zien dat er nog weinig huurcontracten zijn opgezegd.16 Door de onzekerheid rondom corona hebben
veel bedrijven hun aflopende contracten in 2020 flexibel
verlengd. Zodra werknemers weer terug gaan keren naar
kantoor, zal naar verwachting een inhaalslag plaatsvinden
wat betreft de vraag naar kantoorruimte.17 De transactieprijzen van de kantoren zijn in het eerste kwartaal van
2021 blijven stijgen.18 De verwachting van Stadkwadraat
is dat de waarde van kantoren zich over heel 2021 ontwikkelt binnen een bandbreedte van 1,0% tot 3,0%.
Commercieel
vastgoed

WAARDEONTWIKKELINGEN COMMERCIEEL VASTGOED

-

+

-/- 2,0%

+2,0%

Bedrijven

+1,0%

+3,0%

Kantoren

+1,0%

+3,0%

Retail

In de eerste twee kwartalen van 2021 waren er nog
steeds beperkende maatregelen in het kader van de
coronapandemie van toepassing. Dit resulteerde in
bedrijven en horeca die verplicht (deels) moesten
sluiten of hun bedrijfsvoering moesten aanpassen.

BOUWKOSTEN

Voor het retail-vastgoed wordt over heel 2021 verwacht
dat de prijsontwikkeling van dagelijkse winkels (supermarkten etc.) zal stijgen, maar dat niet-essentiële winkels
een onder inflatoire prijsontwikkeling zal laten zien. Deze
niet-essentiële winkels zijn tijdens de pandemie langere
periodes dicht geweest, wat uiteindelijk terug te zien is in
de marktwaarde van nieuwe ontwikkelingen.13
Daarnaast blijft de e-commerce een belangrijke trend
binnen de sector. Een bandbreedte van -/-2,0% tot +2,0%
is daarom een inschatting van de waardeontwikkeling

De prognose parameters begin 2021 voorzag een lichte
stijging (1,0% tot 2,0%) van de bouwkosten, na een voorzichtig dalende trend in de bouwkosten eind 2020. De
bouwkostenindex (zie kader) laat in vergelijking met
2020 echter tot 1 juli 2021 al een stijging van 4,0% zien.
De grote stijging lijkt deels veroorzaakt door verstoorde
mondiale productieketens als neveneffect van de
pandemie. Hoge prijzen voor bouwmaterialen reflecteren
weinig aanbod in relatie tot de wereldwijde vraag. Dit kan
uiteindelijk drukken op de bouwproductie.

1
2

Pararius (14 juli 2021) “Huurprijzen in de vrije sector verder gedaald”
Rabobank (24 juni 2021) Vastgoed bereidt zich voor op uitdagingen ná corona
14
Rabobank (24 juni 2021) Vastgoed bereidt zich voor op uitdagingen ná corona
15
ING (8 juni, 2021) Licht herstel van utiliteitsbouw na flinke krimp begin coronacrisis
16
Rabobank (24 juni 2021) Vastgoed bereidt zich voor op uitdagingen ná corona
17
Dynamis (2 maart 2021) Dynamis: Vraag naar kantoorruimte in het MKB minder geraakt door coronacrisis
18
CBS (24-06-2021) Transactieprijzen commercieel vastgoed verder toegenomen
12

13
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BOUWKOSTENINDEX EN AANBESTEDINGSINDEX
VAN BOUWKOSTENINDEX.NL
De prijzen en trends in bouwkosten worden weergegeven
door zowel de bouwkostenindex als de aanbestedingsindex.
De bouwkostenindex is een inputindex waarin lonen,
materiaal en andere in te kopen onderdelen voor het
bouwen vallen. De aanbestedingsindex volgt de prijs
waarvoor een gerealiseerd bouwwerk wordt verkocht
aan een opdrachtgever.

De bouwkostenindex, die de kosten voor materiaal en
lonen weerspiegelt, laat in augustus 2021 jaar-op-jaar
een stijging van 4,0% zien en de aanbestedingsindex
7,0%. Dit betekent dat een uitvoerder aan materialen en
lonen 4,0% meer betaalt dan een jaar geleden, terwijl
de afnemer van het vastgoed daar bovenop nog eens
7,0% meer rekent voor hetzelfde product als een jaar
daarvoor. De werkelijke bouwkosten voor een afnemer
lagen daarmee in augustus 2021 zo’n 11,0% hoger dan in
augustus 2020.
We verwachten dat de mondiale productieketens weer
op orde raken en beter voldoen aan de vraag, waardoor
de grootste stijging in de bouwkosten geweest is. We
prognosticeren dat aan het eind van 2021 de bouwkosten
voor nieuwbouw 4,0% tot 8,0% hoger liggen dan op 1
januari 2021.
GWW
In de voorgaande prognose parameters over het jaar
2021 is op een lichte prijsstijging in de grond-, weg- en
waterbouw (GWW)-sector geanticipeerd (1,0% tot 2,0%).
Door de blijvende PAS-problematiek is deze stijging lager
dan die van bouwkosten voor vastgoed. Wel stellen we
de bouwkostenstijging voor GWW bij naar een stijging
van 2,0% tot 5,0% over 2021. De bouwkosten binnen
de GWW-sector worden voornamelijk beïnvloed door
de stijging in loon, materiaal- en bouwkosten.
GRONDPRIJZEN KOOPWONINGEN
De grondprijsontwikkeling wordt residueel bepaald.
Dit is daarmee een resultaat van de verandering in de
marktwaarde van een woning en de verandering in
de bouwkosten. De grondwaardestijgingsmatrix (op
de factsheet pagina 1 weergegeven) geeft binnen het
groene vierkant de bandbreedte weer tussen de markt-
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waardeontwikkeling en de bouwkostenontwikkeling.
Uitgangspunt binnen deze residuele berekening is een
grondgebonden rijwoning met een grondquote van
33,0% in de koopsector. Bij het gebruik van een andere
grondquote zal dit tot een andere bandbreedte leiden.

sidueel bepaald, maar op basis van gemeentelijk beleid.
De forse stijging van de bouwkosten zal zodoende ook invloed hebben op de realisatie van sociale huurwoningen.
Hierbij spelen echter ook andere factoren, zoals lokaal
en landelijk beleid, een belangrijke rol.

Gezien de waardeontwikkeling van de v.o.n.-prijzen, de
pandemie en de macro-economische onzekerheden, is
de bandbreedte breder dan afgelopen jaren. Deze ligt
binnen de huidige verwachting voor 2021 tussen de + 8,0%
en + 28,0% in vergelijking met 2020. Binnen deze bandbreedte adviseert Stadkwadraat behouden. Bij een gemiddelde marktwerking is de bandbreedte van de grondprijzen aan te scherpen tot + 10% en + 20%. Stadkwadraat
stelt daarmee zijn advies van begin 2021 naar boven bij.
Hierbij wordt tevens opgemerkt dat binnen ieder project
afgewogen dient te worden welke stijging haalbaar is.
Daarnaast is er sprake van grote regionale verschillen.
In de delen van Nederland die in 2020 lagere v.o.n.-prijsstijgingen lieten zien, zal de stijging aan de onderkant
van de aangegeven bandbreedte zitten. Op plekken
waar sprake is van een zekere vorm van marktwerking
(voldoende vraag en aanbod om te spreken over het
functioneren van de vastgoedmarkt), gaan wij uit van
een stijging van grondwaarden aan de bovenkant van de
bandbreedte. Zeer belangrijk bij de indexatie van grondprijzen is dat de raming van één jaar eerder wel de actuele
markconforme grondwaarde van dat moment vertegenwoordigt.

PER SALDO

GRONDPRIJZEN HUURWONINGEN
Zoals in de voorliggende prognose is te lezen, ontwikkelt
de huurmarkt zich wat betreft huurstijgingen anders dan
de koopwoningen. De gemiddelde huurprijzen in de eerste
helft van 2021 zijn met ongeveer 2,0% gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2020, wat voornamelijk te
verklaren is door de huurprijsdalingen in de grote steden.
De verwachting is dat deze daling niet verder doorzet
en de marktwaardes van gemiddelde huurwoningen in
Nederland over geheel 2021 stijgen door de blijvende
vraag naar huurwoningen. Daar tegenover staat dat een
bouwkostenstijging van 4,0% tot 8,0% wordt verwacht.
Het cijfermatig effect is in een grondwaardematrix weergegeven (op de factsheet pagina 1). Binnen deze residuele
berekening is een woning met een grondquote van
15,0% in de huursector het uitgangspunt. Hierbij wordt
duidelijk dat het hefboomeffect anders werkt dan bij
koopwoningen en tot een afwijkende bandbreedte van
de grondwaardematrix leidt. Net als bij koopwoningen
geldt dat bij het gebruik van een andere grondquote dit
invloed heeft op de bandbreedte van de grondwaarde.
De grondprijzen van sociale woningbouw worden niet re-

Voor een totale gebiedsontwikkeling zal de enorme
potentiële stijging van grondwaarde onder koopwoningen dus ook moeten worden ingezet om de druk
op grondprijzen bij huur, in midden en sociaal segment
te compenseren. Daarmee wordt het vooral kijken
naar de ontwikkeling van segmenten in relatie tot het
totale programma en de grondwaarde van dit totaal.
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DISCLAIMER: Deze notitie is opgesteld door
Stadkwadraat B.V. gevestigd te De Bilt. De informatie 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 verantwoordelijk 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 aansprakelijk is voor financiële schade die voortvloeit
uit uw beslissingen.
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