
Prognose parameters
gebiedsontwikkeling 2023 



Bouwkosten

+1,0% - +6,0%
advies 2023

+1,0% - +3,0%
advies 2024

GWW

+2,0% - +6,0%
advies 2023

+1,0% - +3,0%
advies 2024

Rente

+2,63% 
Euribor - 12 mnd

+2,44% 
staatslening - 10 jr.

+2,77%
hypotheek > 10 jr.

Inflatie (CPI)

+10,0%
november 2022

Prijsontwikkeling bouwkosten

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

Renteontwikkeling
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-1,0%
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Hypotheek > 10 jaar
Hypotheek 5 t/m 10 jaar
Hypotheek 1 t/m 5 jaar

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

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

-7,0% - -2,0%
advies 2023
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Prijsontwikkeling grond- weg- en waterbouw (GWW)
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-24,3%
-22,3%
-20,2%
-18,2%
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Economische ontwikkeling

Consumenten Prijs Index (CBS)
Economische groei o.b.v. BBP (CBS)

11,0%
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-1,0%
-3,0%
-5,0%
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-22,8%
-20,8%
-18,7%
-16,7%
-14,7%
-12,6%

Waardeontwikkeling
woningen

-4,0% - +1,0%
advies 2023

                    -4,0% - +2,0% 
advies 2024

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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Waarde 
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RETAIL

-4,0% - +1,0%
advies 2023

-4,0% - +2,0%
advies 2024

Waarde 
bedrijfsmatig vastgoed

BEDRIJVEN

-2,0% - +4,0%
advies 2023

-1,0% - +5,0%
advies 2024

Waarde 
bedrijfsmatig vastgoed

KANTOREN

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

-2,0% - +4,0%
advies 2024
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-21,3%
-19,2%
-17,2%
-15,2%
-13,2%
-11,1%

-19,8%
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-11,6%
-9,6%
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-4,1%
-2,0%
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-4,6%
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Stadkwadraat publiceert halfjaarlijks een rapportage 
over de landelijke prijsontwikkeling binnen de grond- en 
vastgoedmarkt. Dit is de Prognose Parameters Gebieds-
ontwikkeling. Dit document biedt een leidraad waaraan 
onder andere gemeenten en ontwikkelaars hun parameters 
voor 2023 en 2024 kunnen ontlenen en is opgebouwd uit 
statistische datasets die worden getoetst aan onze eigen 
ervaring en expertise.

In het kader van de jaarlijkse planning-en-controlcyclus 
actualiseren gemeenten, marktpartijen en woningcorpo-
raties veelal aan het begin van het jaar de grond- en 
vastgoedexploitaties. Dit is het moment om de prijsont-
wikkeling van het afgelopen jaar en de komende jaren te 
herijken. Een goede onderbouwing en inschatting van de 
ontwikkeling van opbrengsten, stichtingskosten en rente 
is van groot belang en wordt ook gevraagd vanuit toe-
zichthouders. Stadkwadraat ondersteunt partijen bij het 
uitvoeren van de actualisatie en de inschatting van de 
prijsontwikkeling in de komende jaren. De prijsontwik-
kelingen op de vastgoedmarkt worden toegelicht aan de 
hand van cijfers over en gebeurtenissen in 2022.

Doelstelling van deze Prognose Parameters Gebiedsont-
wikkeling is een representatief beeld te presenteren van 
de ontwikkelingen in Nederland. Zo geeft deze prognose 
via een bandbreedte inzicht in de ontwikkelingen op de 
grond- en vastgoedmarkt. Naast deze landelijke prognose 
stellen wij (op aanvraag) regiospecifieke prognoses voor 
parameters op. Hierbij kunnen wij aan de hand van ver-
koopdata tot op gemeentelijk, wijk- of zelfs buurtniveau 
inzoomen op de prijsontwikkeling. Op deze wijze kunnen 
wij een gericht advies geven over uw gebiedsontwikkeling.

De Nederlandse economie is eind 2022 licht aan het 
krimpen, maar is ten opzichte van eind 2021 gestegen met 
ongeveer 2,8%.1 Die stijging heeft voornamelijk te maken 
met een sterk herstel na de coronacrisis. De krimp van 
de economie hangt samen met sterk gestegen inflatie, 
dalend consumentenvertrouwen en hogere rentes.

Ondanks de verhoogde beleidsrente blijft de inflatie 
hoog in Nederland. Ten opzichte van een jaar eerder is de 
consumentenprijsindex (CPI) in oktober 2022 gestegen 
naar 14,3%. De grondslag van de prijsstijging ligt in de 
energieprijzen, maar het inflatoire effect is inmiddels 
overgeslagen naar materialen, voedingsmiddelen en 

1 DNB (13 juni 2022) Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten
2 CBS (8 november 2022) Inflatie 14,3 procent in oktober
3  ABN (9 november 2022) Inflatie neemt in 2023 af door prijsplafond maar onderliggende prijsdruk blijft
4 OECD (22 november 2022) OECD Economic Outlook: Netherlands
5 NVM (6 oktober 2022) Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2022
6 DNB (16 juli 2020) Huizenprijs hangt meer samen met financieringsruimte dan met woningtekort
7 ABN AMRO (13 oktober 2022) Huizenprijzen dalen naar verwachting met 2,5% in 2023
8 Rabobank (27 oktober 2022) Daling huizenprijzen zet naar verwachting door
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Oekraïne op korte termijn ten einde komt.

Wat betreft prijssegmenten observeert Calcasa dat er op 
jaarbasis nog flinke stijgingen te zien zijn. Vooral woningen 
tot € 150.000 zijn op jaarbasis met 12,3% gestegen. Dure 
woningen vanaf € 500.000 kennen een prijsstijging van 
11,7%. Dit betekent dat dure woningen in de absolute 
zin meer stijgen, 12,3% van € 150.000 is een stijging van 
€ 18.450, 11,7% van € 500.000 is een stijging van € 58.500. 9*

De verkooptijd van woningen is dit kwartaal ook toe-
genomen. De gemiddelde woning staat vier dagen langer 
te koop ten opzichte van het vorige kwartaal. Vrijstaande 
woningen staan normaliter al langer te koop dan andere 
woningtypes, maar hun verkooptijd is toegenomen met 
zeven dagen. Dit kan te maken hebben met toenemende 
onbereikbaarheid van het hoogste segment, de cijfers 
reflecteren dit niet in de transactieprijzen.10  

NIEUWBOUW
Nieuwbouw laat op dit moment nog geen prijsdaling 
zien. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat 
nieuwbouwwoningen verkocht zijn toen de prijzen nog 
flink stegen. Ook zijn mensen bereid een hogere prijs 
te betalen voor energiezuinige woningen.11 De NVM ziet 
in het derde kwartaal van 2023 wel een afname in de 
verkoopsnelheid van nieuwbouwwoningen.12

Vanwege de grote onzekerheid over de toekomst hanteert 
Stadkwadraat een ruime bandbreedte voor de prijs-
ontwikkeling van woningen: -/- 4,0% en een + 1,0% 
in 2023, gevolgd door een ontwikkeling van -/- 4,0% en 
+ 2,0% in 2024. Hierbij  zal de waarde van nieuwbouw-
woningen aan de bovenkant van de bandbreedte zitten.

9 Calcasa (22 november 2022) The WOX Quarterly Q3 2022
10 NVM (6 oktober 2022) Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2022
11 NVM (31 oktober 202) Duurzame woningen presteren beter door energiecrisis in veranderende woningmarkt
12 NVM (6 oktober 2022) Kwartaalcijfers nieuwbouw 3e kwartaal 2022
13 Pararius Huurmonitor Q3 2022
14 ABN AMRO (21 september 2022) Mistige vooruitzichten voor de retailer
15 CBS (18 november 2022) Minder verkopen detailhandel in derde kwartaal ondanks omzetstijging
16 NVM (24 oktober 2022) Energiekosten en rente remmen commercieel vastgoedmarkt
17 CBS Statline (21 november 2022) Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio
18 CBS (10 november 2022) Prijsindices commercieel vastgoed
19 Syntrus (29 september 2022) Outlook 2023-2025
* De data van Calcasa en NVM zijn afkomstig uit verschillende bronnen. De data van NVM loopt op Calcasa en het CBS vooruit.

huishoudelijke apparaten. Exclusief energie en brand-
stoffen ligt de CPI nog steeds hoog op 6,9%.2 Verwacht 
wordt dat het inflatieniveau in 2023 afneemt, maar nog 
steeds hoog blijft, tot 3,5% ten opzichte van 2022 volgens 
ABN-AMRO.3 De OESO schetst een pessimistischer beeld 
met 8,5% inflatie in 2023 en 4,5% in 2024.4 

Afhankelijk van de hoog blijvende inflatie zullen centrale 
banken in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk 
en de Europese Unie de rentestanden blijven verhogen. 
Dit kan leiden tot krappere financiële markten en een 
krimpende economie. Als de oorlog in Oekraïne blijft 
aanhouden kan het veel tijd kosten voordat de goederen-
markten (die afhankelijk zijn van de import) zich herstellen.

In de eerste twee kwartalen van 2022 zijn de prijzen van 
woningen gestegen, maar in het derde kwartaal is een 
daling geconstateerd, voor het eerst sinds 2013. Waar in 
het tweede kwartaal de prijzen ten opzichte van hetzelfde 
kwartaal in 2021 nog 9,0 % hoger lagen, is dat in kwartaal 
drie gedaald naar een stijging van 1,4 % ten opzichte van 
een jaar daarvoor. Huizen staan momenteel langer te 
koop en er worden minder huizen verkocht.5   

Financieringscapaciteit is een goede indicator voor de 
ontwikkeling van verkoopprijzen.6 De gestegen hypotheek-
rente, het woonbeleid (verlagen ‘jubelton’, lagere 
leennormen) en een potentieel krimpende economie zijn 
allemaal beperkende factoren op de financieringscapaci-
teit van consumenten. Ook energieprijzen leggen beslag 
op een groter deel van het inkomen. Ondanks aanhoudende 
krapte op de Nederlandse woningmarkt leidt dit tot 
dalende huizenprijzen. Als deze trends doorzetten naar 
2023 is een verdere daling van de gemiddelde verkoop-
prijzen van woningen waarschijnlijk. De Rabobank en 
ABN AMRO verwachten een daling van 2,5% tot 3,0% in 
2023 mits de rente en economie op het huidige niveau 
blijven.7 Stijgt de rente verder dan dalen de huizenprijzen 
volgens de Rabobank met 3,5% in 2023 en nog eens met 
3,2% in 2024.8 

Indien de centrale banken de rente in 2023 niet verder 
verhogen of zelfs verlagen, kan de daling van de huizen-
prijzen meevallen. Een lagere rente vertaalt zich door in 
de hypotheekrente en in dit scenario voorziet de Rabobank 
een daling van de huizenprijzen met 2,8% in 2023 en 0,7% 
in 2024. Dit scenario is waarschijnlijk als de oorlog in 

ONTWIKKELINGEN ECONOMIE

In 2022 is de gemiddelde maandhuur van huurwoningen 
gedaald van € 17,21 per vierkante meter in het eerste 
kwartaal naar € 16,90 in het derde kwartaal. Dit is ‘slechts’ 
0,6% hoger dan het derde kwartaal van 2021. De daling 
in 2022 is voornamelijk zichtbaar in kleinere steden en 
de landelijke omgeving. De gemiddelde huurprijzen in 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn met respectievelijk 
10,0%, 6,8% en 6,5% gestegen ten opzichte van een jaar 
eerder.

De huurmonitor van Pararius geeft aan dat het voor 
kleine investeerders moeilijker wordt om te beleggen in 
vrijesectorhuurwoningen, onder andere door de verhoging 
van de overdrachtsbelasting die in 2023 naar 10,4% gaat. 
Dit tarief geldt voor kopers die een woning niet zelf gaan 
bewonen. Ook is het mogelijk dat een deel van de woningen 
dat nu in de vrije sector verhuurd wordt, verschuift naar 
de gereguleerde huursector door uitbreiding van het 
puntenstelsel. Met dit beleid hoopt de overheid excessieve 
huren tegen te gaan en het moeilijker te maken voor 
beleggers om de woningmarkt te betreden.13 De uitbreiding 
van dit woningwaarderingsstelsel staat gepland in 2024.

RETAIL
Nederland kent sinds het tweede kwartaal van 2022 
een historisch hoge inflatie en een historisch laag 
consumentenvertrouwen.14 De retailsector merkt door de 
opgelopen energiekosten en inflatie dat de consumenten-
bestedingen onder druk staan. Dit is te zien aan de 
daling van het volume van verkopen binnen de retail-
sector sinds het tweede kwartaal van 2022.15 In 2022 
daalde de opname van vierkante meters winkelruimte en 
steeg het aanbod.16 Ondanks dat de trend van de krimpende 
voorraad zich in 2022 heeft doorgezet,17 is de prijsindex 
van retailvastgoed procentueel toegenomen.18 Dit is locatie-
afhankelijk. Kleine winkelcentra binnen de G5 zijn aan-
trekkelijk voor zowel de consument als belegger, terwijl 
grote winkelcentra buiten de G5 dit niet zijn.19 Voor de 
aantrekkelijke locaties verwacht Stadkwadraat daarom 
een stabilisatie van de marktwaarde van nieuwbouw 
retailvastgoed, terwijl voor de minder aantrekkelijke 

PRIJSONTWIKKELING WONINGMARKT 2023

Woningwaarde Bandbreedte

2023

2024

-/-4,0%

-/-4,0%

+1,0%

+2,0%

onderkant bovenkant

HUURSECTOR

WAARDEONTWIKKELINGEN COMMERCIEEL VASTGOED



locaties een (beperkte) daling wordt verwacht. 
Stadkwadraat ziet een bandbreedte van -/- 5,0% tot + 1,0% 
voor de waarde van nieuwbouwvastgoed in de retail-
sector in 2023. Voor 2024 verwacht Stadkwadraat een 
waardeontwikkeling van -/- 4,0% tot + 2,0%. Supermarkten 
vormen hierop een uitzondering, hier kan de waarde-
stijging hoger liggen.

BEDRIJVEN
Het grote tekort aan bedrijfsruimte zorgt voor opwaartse 
druk bij de huur- en koopprijzen. Het aanbod nam in 
2022 af met 27% en door schaarste nam het opname-
niveau af met 22%.20 Deze daling van beschikbaar aanbod 
van bedrijfsruimte ontwikkelt zich parallel aan een 
sterker groeiende stijging van de totale voorraad aan 
bedrijfsruimte.21 De sterk groeiende vraag ten opzichte 
van het aanbod is vooral zichtbaar bij logistiek vast-
goed.22  De combinatie van laagterecords van leegstand 
en sterk gestegen bouwkosten zorgen voor een stijging 
van huur- en koopprijzen op toplocaties.23 Stadkwadraat 
verwacht daarom dat de waardeontwikkeling van 
nieuwbouw bedrijfsvastgoed over heel 2023 gemiddeld 
binnen een bandbreedte van -/- 2,0% tot + 4,0% ligt. 
Logistiek vastgoed kan hier nog boven liggen. Voor 2024 
ziet Stadkwadraat een waardeontwikkeling tussen de 
-/- 1,0% en + 5,0%. Ook hier gelden grote verschillen 
tussen locaties en regio’s.

KANTOREN
Het aantal vierkante meters dat is opgenomen is gedurende 
2022 met 30% gedaald, ook is het aanbod met 10% 
afgenomen.24 Mede door de gestegen energiekosten is er 
vooral vraag naar duurzame en energiezuinige gebouwen 
met lage servicekosten.25 Daarnaast speelt door de krapte 
op de arbeidsmarkt dat bedrijven zich profileren op 
de werkomgeving wat zorgt voor extra druk op de top-
locaties.26 Van duurzame kantoren op toplocaties is het 
aanbod laag, mede door gebrek aan nieuwbouw. Dit 
zal met de invoering van het minimale energielabel C in 
2023 worden versterkt. Vanwege het belang van locatie 
en energielabel verwacht Stadkwadraat wat betreft de 
nieuwbouw van kantoren in 2023 een waardeontwikkeling 
van -/- 3,0% tot + 3,0%. Onderin deze bandbreedte vallen 
dan de mindere locaties. In 2024 verwacht Stadkwadraat 
dat hier de waardeontwikkeling tussen de -/- 2,0% tot 
+ 4,0% ligt.
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20 NVM (24 oktober 2022) Energiekosten en rente remmen commercieel vastgoedmarkt
21 CBS Statline (21 november 2022) Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio
22 Logistiek (10 januari 2022) De belangrijkste ontwikkelingen in transport en logistiek
23 Vastgoed Berichten (30 september 2022) Wat voelt de populaire logistieke vastgoedsector van de tegenwind?
24 NVM (24 oktober 2022) Energiekosten en rente remmen commercieel vastgoedmarkt
25 NVM (24 oktober 2022) Energiekosten en rente remmen commercieel vastgoedmarkt
26 Cushman & Makefield (3 ontober 2022) Onzekerheid leidt tot gedempte opnamedynamiek op Nederlandse kantorenmarkt
27 CBS (18 november 2022) Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten
28 CBS (18 november 2022) Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten
29 WoningbouwersNL (najaar 2022) Thermometer koopwoningen najaar 2022

De bouwkostenindex is een input-index, deze volgt de 
ontwikkeling van lonen, materialen, materieel en andere 
in te kopen onderdelen voor het realiseren van een bouw-
werk. 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 aan-
nemer de realisatie van het bouwwerk wordt verkocht 
aan een opdrachtgever (de opdrachtgever is hierbij de 
inkoper). Beide typen indexen beogen een zuivere prijs-
ontwikkeling te laten zien, geschoond van veranderingen 
in het bouwproduct door kwaliteitstoename en omvang. 
(Bron: bouwkostenindex.nl)

Evenals de bouwkosten voor woningen heeft de grond-, 
weg- en waterbouw (GWW) dit jaar te maken met een 
kostenstijging. Met de cijfers van het laatste kwartaal van 
dit jaar nog in het verschiet, ligt de kostenstijging sinds 
1-1-2022 op 4,9%.30 De prijzen van GWW ontwikkelen zich 
veelal gematigder dan de bouwkosten voor vastgoed. Dit 
heeft te maken met de langere voorbereidings- en uit-
voeringstijd waarvoor langlopende contracten worden 
afgesloten.

Komend jaar verwacht Stadkwadraat een matige stijging 
van de bouwkosten voor GWW van + 2,0% tot + 6,0%, 
nu meer ingegeven door een stijging van de loonkosten 
in plaats van de materiaalkosten. Bij GWW-projecten is 
relatief meer arbeidsinzet benodigd in vergelijking met 
woningbouw, daarom verwacht Stadkwadraat dat de 
GWW-kostenstijging iets boven de stijging van de bouw-
kosten ligt. De stikstofcrisis en economische vooruit-
zichten leiden wellicht tot vraaguitval in de GWW-sector. 
Maar met de stedelijke verdichtingsopgave en daaraan 
gerelateerde infrastructurele projecten, zit veel werk 

Voor de verschillende type commercieel vastgoed staan 
de aanvangsrendementen onder druk.

De bouwkosten zijn in 2022 met zo’n 8,6% gestegen, als 
gevolg van schaarste en het conflict in Oekraïne27. 
Tegelijkertijd groeit de economie en blijft daarmee de 
vraag naar bouwprojecten groot. Met name de kosten 
voor materiaal zijn flink gestegen, voor een nieuwbouw-
woning ruim 14,0% dit jaar. De loonkosten die samen-
hangen met het realiseren van een nieuwbouwwoning 
zijn op het totaal, met 2,6%, aanzienlijk minder gestegen. 
Eind 2022 zijn de materiaalprijzen enigszins gestabiliseerd, 
over het afgelopen half jaar ligt de stijging op ca. 2,4%.28

Op basis van de ontwikkeling het afgelopen half jaar is de 
verwachting dat de materiaalkosten niet veel meer zullen 
stijgen. De productie van nieuwbouwwoningen zakt in 
2023 naar verwachting terug en hoge materiaalkosten 
zullen in sommige projecten leiden tot uitstel.29 Wanneer 
sprake is van vraaguitval, dempt dit de materiaalkosten. 
Tegelijkertijd blijft de vraag naar (betaalbare) woningen 
groot en proberen overheden de woningproductie op 
gang te houden.

De loonkosten zullen echter wel stijgen in verband met 
de hoge inflatie. Aangezien bouwkosten voor het grootste 
deel afhankelijk zijn van materiaalkosten, zal 2023 een 
lichte tot matige stijging van de bouwkosten laten zien. 
Stadkwadraat adviseert een ontwikkeling in de bouw-
kosten van + 1,0% tot + 6,0% in 2023 en van + 1,0% tot 
+ 3,0% in 2024.

30 Bouwkostenindex (november 2022) GWW bouwkostenindex

in de pijplijn voor de GWW-sector. Ook onderhoud en 
renovatie van civiele werken vormen een grote opgave 
in de sector. Aanbevolen wordt een matige kosten-
stijging van 4,0% te rekenen voor GWW over 2023. In 2024 
verwacht Stadkwadraat een kostenstijging van ca. 2,0%.

De grondprijsontwikkeling is het resultaat van de 
verandering in de marktwaarde van een woning en de 
verandering van de stichtingskosten. Door deze ont-
wikkelingen te combineren kan een uitspraak worden 
gedaan over de ontwikkeling van de grondwaarde. Dit is 
weergegeven als matrix (factsheet pagina 1). De groen 
gearceerde percentages zijn de redelijkerwijs te verwachten 
grondprijsontwikkeling in 2023. Uitgangspunt van deze 
matrix is een residuele berekening van een grond-
gebonden rijwoning met een grondquote van 33,0% in 
de koopsector. Het hanteren van een afwijkende grond-
quote heeft effect op de te verwachten prijsontwikkeling.

De ontwikkeling van de v.o.n.-prijzen stagneert door op-
lopende hypotheekrente, dalend besteedbaar inkomen 
en een lager consumentenvertrouwen. In combinatie 
met stijgende bouwkosten geeft dit een bandbreedte van 
grondprijsontwikkeling tussen de -/- 6,0% en -/- 10,0% in 
2023. Stadkwadraat geeft binnen deze bandbreedte een 
behouden advies van de waardeontwikkeling. Wanneer 
de grote waardestijging van de afgelopen jaren nog niet 
is ingerekend in de grondexploitatie, kan dit in deze neer-
gaande markt een buffer vormen.

Bij de voorspelde marktontwikkeling (zijnde een 
v.o.n.-prijsstijging van -/- 4,0% tot + 1,0% en een bouw-
kostenstijging van + 2,0% tot + 6,0%) adviseren wij een 
bandbreedte van de grondprijzen tussen de -/- 7,0% en 
-/- 2,0%. Hierbij geldt dat binnen elk project afgewogen 
dient te worden welke prijsontwikkeling realistisch is. 
Daarnaast is er sprake van grote regionale verschillen en 
geldt voor nieuwbouw dat deze juist extra in trek is van-
wege de energiecrisis en dus minder gevoelig voor prijs-
dalingen. Tot slot adviseren wij, gezien de hoge mate van 
onzekerheid en vanuit een behoedzame en behoudende 
benadering in de grondexploitatie, deze verwachte prijs-
daling niet volledig in te rekenen.

Zoals eerder aangegeven is het doen van uitspraken over 
de ontwikkeling van de economie, v.o.n.-prijzen en de 
prijsontwikkeling van de bouwkosten door het Oekraïne-
conflict, de energiecrisis en de huidige inflatie lastig. Er 
geldt een grote mate van onzekerheid in de ontwikkeling 
van deze factoren en de economische gevolgen daarvan. 
Aanbevolen wordt om hier rekening mee te houden door 
de prijsontwikkeling actief te monitoren. 

BOUWKOSTEN

GROND, WEG EN WATERBOUW (GWW)

Commercieel vastgoed

band-
breedte

retail

bedrijven

kantoren

-/-4,0%
-/-2,0%
-/-3,0%

onderkant bovenkant

+1,0%
+4,0%
+3,0%

onderkant bovenkant

-/-4,0%
-/-1,0%
-/-2,0%

+2,0%
+5,0%
+4,0%

2023 2024

Bouwkosten-
stijging Bandbreedte

2023

2024

+1,0%

+1,0%

+6,0%

+3,0%

onderkant bovenkant

GWW-
kostenstijging Bandbreedte

2023

2024

+2,0%

+1,0%

+6,0%

+3,0%

onderkant bovenkant

GRONDPRIJSONTWIKKELING



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 informatie-
ve handreiking. Aan deze notitie kunnen geen 
rechten worden ontleend. Gezien de beknop-
te 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 ver-
antwoordelijk voor de gevolgen. Om te voor-
komen dat er ten aanzien van de verantwoor-
delijkheid 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.

stadkwadraat bv
030 600 10 10

HOOFDVESTIGING
utrechtseweg 331
3731 ga de bilt

VESTIGING OOST
gebouw ok72, oude kraan 72
6811 ll arnhem 

info@stadkwadraat.nl
www.stadkwadraat.nl


