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Waardeontwikkelingen
woningen

+17,5% - +20,3%
2021 t.o.v. 2020

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

  +4,0% - +8,0%
advies 2023

Bouwkosten

+6,0% - +8,0%
2021 t.o.v. 2020

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

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

GWW

+5,0% - +6,0%
2021 t.o.v. 2020

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

+2,0% - +3,0%
advies 2023

Rente

-/- 0,43% 
Euribor - 12 mnd

-/-0,27% 
staatslening - 10 jr.

+1,75%
hypotheek > 10 jr.

Inflatie (CPI)

+2,4%
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Jaar-op-jaar prijsontwikkeling woningen 
per provincie 2021 t.o.v. 2020
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Grondprijzen woningen

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

+6,0% - +12,0%
advies 2023
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Prijsontwikkeling grond- weg- en waterbouw (GWW)
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Waarde 
commercieel vastgoed

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

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

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

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

KANTOREN

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

+1,0% - +4,0%
advies 2023
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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 2022 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 opbrengstwaardering, stichtingskosten 
en rente is van groot belang en wordt ook gevraagd vanuit 
toezichthouders. Stadkwadraat ondersteunt partijen bij 
het uitvoeren van de actualisatie en de inschatting van 
de prijsontwikkeling in de komende jaren. De prijsmutaties 
in de vastgoedmarkt worden toegelicht aan de hand van 
cijfers over en gebeurtenissen in 2021.

Doelstelling van deze Prognose parameters gebiedsont-
wikkeling is een representatief beeld te presenteren voor 
het gewogen gemiddelde van ontwikkelingen in Nederland. 
Zo geeft deze prognose via een bandbreedte inzicht in 
de ontwikkelingen van de grond- en vastgoedmarkt. 
Naast deze landelijke prognose stellen wij (op aanvraag) 
regio-specifieke prognoses voor parameters op. Hierbij 
kunnen wij aan de hand van big data tot op gemeentelijk-, 
wijk- of zelfs buurtniveau inzoomen op de prijsont-
wikkelingen. Op deze wijze kunnen wij gericht advies 
uitbrengen voor uw gebiedsontwikkeling.

Het doen van uitspraken over de prijsontwikkeling van 
vastgoed in 2022 is door de coronapandemie niet een-
voudig. Er heerst een grote mate van onzekerheid over 
de ontwikkeling van de pandemie, de overheidsmaatregelen 
en de economische gevolgen daarvan. Aanbevolen wordt 
om hier rekening mee te houden door marktontwikkelingen 
te blijven volgen en monitoren. 

De Nederlandse economie is eind 2021 wat betreft haar 
bruto binnenlands product hersteld naar het niveau van 
voor de coronacrisis. De verwachting is dat in 2022 de 
economische groei zal doorzetten. Het CPB ziet in zijn 

1 Centraal Planbureau (september 2021) Macro Economische Verkenning 2022
2 CBS (7 december 2021) Hoogste inflatie in bijna 40 jaar
3 Centraal Planbureau (september 2021) Macro Economische Verkenning 2022
4 Calcasa (11 november 2021) WOX Quarterly Q3 2021
5 NVM (2021) Woningmarktcijfers derde kwartaal 2021
6 ABF Research (19 juli 2021) Rapportage Primos 2021
7 Calcasa (11 november 2021) WOX Quarterly Q3 2021
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In 2021 hebben de provincies buiten de Randstad de 
hoogste prijsstijgingen laten zien. Met uitzondering van 
Noord-Brabant en Limburg lag de gemiddelde prijsstijging 
van woningen in de provincies buiten de Randstad hoger 
dan in de Randstadprovincies. De procentuele inhaalslag 
maakt de absolute verschillen tussen woningen in de 
verschillende provincies niet veel kleiner; er blijft, 
afhankelijk van de locatie in Nederland, sprake van grote 
verschillen. 

Met gemiddelde prijsstijgingen van respectievelijk 17,5% 
en 17,6% jaar-op-jaar ontloopt de waardeontwikkeling van 
appartementen en eengezinswoningen elkaar nauwelijks. 
Ook binnen de eengezinswoningen zijn er wat betreft de 
hoogte van de prijsstijgingen weinig verschillen tussen 
(half-) vrijstaand en tussen/hoekwoningen zichtbaar.

Qua segmenten zijn het woningen tot € 150.000,- die met 
een prijsstijging van gemiddeld 21,0% de sterkste stijging 
in 2021 lieten zien. Dure woningen vanaf € 500.000, kennen 
een prijsstijging van gemiddeld 16,5%. De absolute 
prijsstijging is nog altijd hoger bij dure woningen; 21,0% 
van € 150.000 is een stijging van € 31.500, 16,5% van 
€ 500.000 is een stijging van € 82.500.10  

8 ABN AMRO (21 oktober 2021) Woningmarktmonitor
9 Calcasa (11 november 2021) WOX Quarterly Q3 20210
10 Calcasa (11 november 2021) WOX Quarterly Q3 2021
11 Rabobank (14 december 2021) Kwartaalbericht Woningmarkt 
12 ABN AMRO (21 oktober 2021) Woningmarktmonitor

 

meest recente rapportage (Macro Economische Verkenning 
2022) een stijging van het bbp met 3,9% in 2021 en 3,5% 
in 2022. De werkloosheid is in 2021 naar 3,4% gedaald en 
voor volgend jaar is de verwachting dat deze ondanks het 
afbouwen van de overheidssteun stabiel blijft (3,5%).1 

Onzekerheid van nieuwe besmettingsgolven blijft op de 
economische voorspellingen van toepassing.  Zo is de impact 
van de ingestelde harde lockdown eind december 2021 
op de economie vooralsnog onduidelijk.

Aan het eind van 2021 stijgt de inflatie in Nederland en 
Europa flink, het CBS noteert een inflatiecijfer van 5,2% 
in november 2021.2 De hoge inflatie wordt door financiële 
instanties als tijdelijk gezien.3 De prognoses in deze notitie 
gaan uit van stabilisering van de inflatie in 2022 naar 
rond de 2,0%. Indien de hoge inflatie langer aanhoudt 
kan dit gevolgen hebben voor de rente, woningprijzen en 
bouwkosten.

Eind 2020 werd verwacht dat in 2021 de stijging van de 
huizenprijzen zou afvlakken of zelfs een dip zou laten 
zien. De gemiddelde stijging van de huizenprijzen in 2021 
met 17,6% op jaarbasis heeft echter alle verwachtingen 
overtroffen.4 Dit betekent dat de prijs van een gemiddelde 
woning in Nederland is gestegen naar € 419.000,- in het 
derde kwartaal van 2021. De gemiddelde verkoopprijs 
nieuwbouwwoningen ligt inmiddels op € 442.000.5  

Er heerst krapte op de Nederlandse woningmarkt, het te-
kort aan woningen in 2021 wordt ingeschat op ongeveer 
279.000.6 Het aantal woningen dat in de verkoop staat 
is in oktober 2021 gedaald naar slechts 23.000, wat de 
krapte op de woningmarkt weerspiegelt. Ondanks de 
bouw van woningen en het dalende aanbod bestaande 
woningen, blijft het aantal transacties in 2021 ongeveer 
gelijk ten opzichte van 2020.7 Dit betekent dat woningen 
gemiddeld sneller worden verkocht. De beperkte keuze 
en korte tijd waarin een woning te koop staat, maakt het 
voor kopers lastig een geschikte woning te vinden. Het 
gevolg is dat het overbieden van de vraagprijs de norm is 
geworden wat bijdraagt aan de prijsstijging van woningen. 
Met name starters komen hierdoor lastig aan een koop-
woning.
Naast het woningtekort speelt de historisch lage hypotheek-
rente een belangrijke rol in de prijsstijgingen van afgelopen 
jaren.8 De betaalbaarheid van koopwoningen is in 2021 
vrijwel gelijk gebleven.9 

ONTWIKKELINGEN ECONOMIE

PRIJSONTWIKKELING WONINGMARKT 2022 EN 2023

De aanhoudende krapte en lage hypotheekrente lijken in 
2022 een verdere stijging van de huizenprijzen te faciliteren. 
Volgend jaar wordt wederom een forse prijsstijging van 
Nederlandse koopwoningen voorzien. Zo hebben bij-
voorbeeld de grootbanken in de meest recente kwartaal-
rapportages uitspraken gedaan over de prijsstijgingen in 
2022. De ABN AMRO voorspelt een gemiddelde prijsstijging 
van 10,0%11 van koopwoningen en de Rabobank verwacht 
een gemiddelde prijsstijging van 12,4%.12

Het woningtekort zal niet op korte termijn worden opgelost, 
daarom verwacht Stadkwadraat dat de woningprijzen 
zullen blijven stijgen in 2022. Door factoren zoals dalende 
betaalbaarheid, fiscale regelgeving over woningbezit 
en de doelstellingen en financiële middelen vanuit het 
Rijk, is de verwachting dat de stijging wordt afgeremd in 
vergelijking met voorgaande jaren. De verwachting 
van Stadkwadraat is een stijging van de woningwaarde 
in 2022 tussen de 6,0% en 10,0%. In 2023 verwacht 
Stadkwadraat een blijvende prijsstijging maar wel een 
verdere afvlakking van de groei.

PRIJSONTWIKKELING WONINGMARKT 2021

BELEIDSKADER

De NHG-grens wordt per 1 januari 2022 verhoogd naar 
€ 355.000. Ook kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2022 
een opkoopbescherming instellen voor goedkope en 
middeldure woningen.
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Na vier kwartalen van huurdalingen bij vrijesectorhuur-
woningen, noteert huurplatform Pararius in het derde 
kwartaal van 2021 weer een gemiddelde huurstijging op 
jaarbasis.13 Landelijk steeg de gemiddelde huurprijs per 
vierkante meter met 2,5% ten opzichte van een jaar eerder 
naar € 16,97. De hogere huurprijsontwikkeling is  met 
name te vinden in de provincies Flevoland, Groningen, 
Gelderland en Noord-Brabant met een prijsontwikkeling 
tussen de 6,5% en 9,5%.14 Een beperktere stijging van de 
huurniveaus is zichtbaar in de vijf grootste steden.

Per 2021 is de overdrachtsbelasting voor woningen (niet 
bewoond door eigenaar) verhoogd van 2,0% naar 8,0%. 
Met ingang van 2023 gaat de overdrachtsbelasting nog 
verder omhoog naar 9,0%. Daarnaast verkennen ver-
schillende gemeenten momenteel de mogelijkheid om 
een opkoopbescherming van huurwoningen in te stellen. 
Dit overheidsingrijpen werpt een hogere drempel op 
voor (intentionele) beleggers om in de woningmarkt te 
stappen. Toch blijft de vraag van institutionele beleggers 
in Nederlands vastgoed groot. De hoge huurniveaus 
in steden en grote vraag naar woningen maken dat de 
beleggingswaarde hoger kan liggen dan de leegwaarde 
(theoretische marktwaarde). Om het risico van investe-
ringen te beperken zijn beleggers veelal niet bereid de 
leegwaarde substantieel te overbieden. De prijsontwik-
keling van huurwoningen houdt daarmee tred met de 
koopwoningenmarkt.

RETAIL
In 2021 waren wederom beperkende overheidsmaat-
regelen in het kader van de coronapandemie van toepas-
sing. Hierdoor hebben trends als een krimpende winkel-
voorraad en stijgende online-bestedingen zich versneld 
doorgezet.15 De markthuur van veel winkelvastgoed is als 
gevolg hiervan gedaald.16 De verschillen tussen locaties 
zijn echter groot. Lokale winkelcentra voor de dagelijkse 
boodschappen en met name supermarkten blijven aan-
trekkelijk voor zowel de consument als belegger.17 Voor 
de minder aantrekkelijke locaties verwachten we een 
stabilisatie van de marktwaarde van nieuwbouw 
retail-vastgoed, voor de aantrekkelijke locaties een 
(beperkte) stijging. We zien een bandbreedte van 0,0% 
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13 Pararius (14 oktober 2021) Pararius huurmonitor Q3 2021 
14 Pararius (14 oktober 2021) Pararius huurmonitor Q3 2021
15 Syntrus Achmea (2021) Outlook 2022-2024
16 Rabobank (2021) Tijd om winkelgebieden vooruit te helpen
17 Bouwinvest (2021) Market outlook 2022-2024
18 NVM (28 oktober 2021) Verhuur kantoren en winkels in lift, tekort aan bedrijfsruimte
19 Vastgoedmarkt (3 december 2021) Grote vraag naar last mile vastgoed in 2022
20 Cushman & Wakefield (1 oktober 2021) Kantorenopname stijgt voor derde kwartaal op rij
21 Bouwinvest (2021) Market outlook 2022-2024

In 2020 was de prijsontwikkeling van de bouwkosten van 
nieuwbouwwoningen stabiel en lag rond het inflatieniveau. 
Vanaf januari 2021 werden echter forse prijsstijgingen 
van de bouwkosten waargenomen. Deze stijgende bouw-
kosten zijn het resultaat van hogere kosten voor materialen 
zoals bijvoorbeeld hout, staal en kunststof. De prijsstij-
gingen van materialen lijken deels te zijn veroorzaakt 
door de verstoorde mondiale productieketens als neven-
effect van de coronapandemie. Hoge prijzen voor bouw-
materialen reflecteren weinig aanbod in relatie tot de 
wereldwijde vraag. In oktober 2021 liggen de bouwkosten 
voor woningen ten opzichte van een jaar eerder volgens 
het CBS zo’n 7,0% hoger.22

Halverwege afgelopen jaar (juli 2021) lag voor het eerst 
sinds anderhalf jaar de aanbestedingsindex boven de 
bouwkostenindex. Dit betekent dat aannemers bij het 
uitbrengen van offertes gemiddeld genomen hogere mar-
ges dan de kostprijs van personeel en materiaal rekenen. 
Dit geeft de krapte op de bouwmarkt weer met hogere 
bouwkosten tot gevolg. In 2021 is de bouwkostenindex 
zo’n 3,0% gestegen. De aanbestedingsindex laat in 2021 
een significante groei zien van ruim 6,6%.23 

Voor het bepalen van de bouwkostenstijging dienen 
beide indexen in ogenschouw genomen te worden.

tot 2,0% stijging van de waardeontwikkeling van nieuw-
bouwvastgoed in de retailsector in 2022. Voor 2023 
verwacht Stadkwadraat een waardeontwikkeling van 
0,0% tot 3,0%. Supermarkten vormen hierbij een uitzon-
dering, hier kan de waardestijging hoger liggen.

BEDRIJVEN
Door het tekort aan passend bedrijfsvastgoed stijgen de 
prijzen en verschuift de focus naar langdurig leegstaande 
panden.18 De groei van online winkelen zet door en daarmee 
ook de vraag naar logistiek vastgoed. Vooral naar het 
zogeheten last mile logistiek-vastgoed is veel vraag.19 

Stadkwadraat verwacht dat de waardeontwikkeling van 
nieuwbouw bedrijfsvastgoed over heel 2022 gemiddeld 
binnen een bandbreedte van 2,0% tot 5,0% ligt. 
Logistiek vastgoed kan hier nog boven liggen. Voor 2023 
ziet Stadkwadraat een waardeontwikkeling tussen de 
1,0% en 4,0%. Ook hier gelden grote verschillen in locaties 
en regio’s. 

KANTOREN
Na een daling in 2020 is de opname van kantoormeters in 
2021 gestegen.20 Vooral in de grote steden is de ingebruik-
name van en vraag naar hoogwaardige kantoren toe-
genomen. De duurzaamheid van kantoren speelt een 
steeds belangrijkere rol; in 2023 dient het energielabel 
van een kantoor minimaal label C zijn. Doordat er vooral 
in de grote steden vraag is naar kantoren, is het hier 
rendabel om te verduurzamen. Dit gaat echter ten koste 
van minder aantrekkelijke gebieden waar een groter leeg-
standsrisico op minder energiezuinige kantoren ontstaat.21 

Locatie en energielabel zijn daarom belangrijk voor 
de waardeontwikkeling. Stadkwadraat verwacht voor 
2022 wat betreft nieuwbouw op de mindere locaties een 
waardestijging rond de 2,0% en voor de goede locaties 
een waardestijging tot 5,0%.

Voor 2023 zien we een waardestijging voor nieuwe 
kantoren tussen de 1,0% en 4,0%.

 

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 
bouwwerk. Deze index volgt de directe inkoop van de 
aannemer (de aannemer is inkoper). De aanbestedings-
index 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)

22 CBS (29 oktober 2021) Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten
23 Bouwkostenindex.nl (2021) Bouwkosten voor nieuwbouwwoningen
24 Rabobank (4 augustus 2021) Correctie houtprijs snijdt hout
25 IIG Bouweconomie (2021) Indexcijfers woningbouw Q3 2021
26 BDB Bouwkostendata (2021) BDB Maand en Prognosecijfers
27 CBS (4 november 2021) Sterkste inflatie in bijna 20 jaar
28 Bouwkostenindex.nl (2021) Bouwkosten voor grond-, weg- en waterbouw

We zien dat de mondiale productieketens eind 2021 
enigszins op orde raken en beter voldoen aan de vraag, 
waardoor de grootste stijging in de bouwkosten achter 
de rug lijkt. Ter illustratie: de explosieve prijsgroei van 
hout halverwege 2021 is op dit moment gestabiliseerd 
en eind 2021 zijn zelfs prijsdalingen van hout zichtbaar.24

Met cijfers over de laatste twee maanden van 2021 in het 
verschiet, prognosticeren we dat de bouwkosten voor 
nieuwbouwwoningen op 1 januari 2022 zo’n 6,0% tot 
8,0% hoger liggen dan op 1 januari 2021.

Verschillende bouwkostenadviesbureaus zien voor volgend 
jaar een stabiele en relatief gematigde stijging van de 
bouwkostenindex.25 26 Stadkwadraat verwacht over geheel 
2022 een stijging van de bouwkosten van nieuwbouw-
woningen binnen de bandbreedte van 3,0% tot 5,0%. Een 
jaar later, in 2023, verwachten we een verdere afzwakking 
van de stijging van de bouwkosten en zien voor nieuw-
bouwwoningen een bouwkostenstijging tussen de 2,0% 
en 4,0%.

Eind 2021 kent Nederland een relatief hoge inflatie.27 Zoals 
eerder gesteld gaan we bij onze prognose uit van een 
stabilisering van de inflatie. Bij een hoger uitvallende 
inflatie zullen naar verwachting de bouwkosten eveneens 
(sterker) stijgen.

Net als de bouwkosten voor woningen, hebben de 
GWW-kosten in 2021 te maken gehad met een sterke 
stijging door met name stijgende materiaalprijzen. 
Met cijfers over het laatste kwartaal van 2021 nog in het 
verschiet, wordt over geheel 2021 een prijsstijging van 
6,0% - 7,0% verwacht.28  

WAARDEONTWIKKELINGEN COMMERCIEEL VASTGOED

BOUWKOSTEN

GROND, WEG EN WATERBOUW (GWW)

Commercieel vastgoed

Band-
breedte

Retail
Bedrijven
Kantoren

0,0%
+2,0%
+2,0%

Onderkant Bovenkant

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

Onderkant Bovenkant

0,0%
+1,0%
+1,0%

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

2022 2023

Bouwkosten-
stijging Bandbreedte

2022

2023

+3,0%

+2,0%

+5,0%

+4,0%

Onderkant Bovenkant

HUURSECTOR
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De GWW-kosten volgen over het algemeen een gelijke trend 
met de woningbouwkosten, maar kennen een stabielere 
prijsontwikkeling. Dit valt te verklaren doordat bouwpro-
jecten in de infrastructuursector over het algemeen een 
langere looptijd kennen en contracten langer worden vast-
gezet, waardoor minder schommelingen van toepassing 
zijn. 

Wanneer eind 2021 en begin 2022 de verwachte stabilisatie 
van de materiaalprijzen verdere doorgang vindt, zal ook de 
stijging van de kosten binnen de GWW-sector afvlakken. 
Stadkwadraat ziet over geheel 2022 een prijsstijging 
van de kosten in de GWW-sector tussen de 2,0% - 3,0%. 
Over het jaar 2023 zien we een gelijke prijsstijging van de 
GWW-kosten tussen de 2,0% en 3,0%.

Op basis van een residuele benadering wordt hierna de 
grondprijsontwikkeling bepaald. De grondprijsontwikkeling 
is daarmee het resultaat van de verandering in de markt-
waarde van een woning en de verandering van de bouw-
kosten. De grondwaardestijgingsmatrix (op de factsheet 
pagina 1 weergegeven) geeft binnen het groene vierkant 
de bandbreedte weer tussen de marktwaardeontwikkeling 
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.

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 
naar verwachting voor 2022 tussen de 8,0% en 26,2%. 
Stadkwadraat geeft binnen deze bandbreedte een be-
houden advies van de waardeontwikkeling. Zo houden 
we er rekening mee dat de kwaliteit van woningen en 
daarmee de bouwkosten, hoger komen te liggen. Deze 
bouwkostentoename komt niet direct tot uitdrukking 
binnen de gepresenteerde bouwkostenstijging, aangezien 
dit alleen de directe bouwkosten (loon en materiaal) 
weergeeft en niet de extra kosten van het toevoegen van 
meer kwaliteit aan de woning.

Bij gemiddelde marktwerking (zijnde een v.o.n.-prijsstijging 
van 6,0% tot 7,0% en een bouwkostenstijging van 3,0% 
tot 4,0%) ligt de bandbreedte van de grondprijzen tussen 
de 10,0% en 15,0%. Hierbij wordt opgemerkt dat binnen 
elk project afgewogen dient te worden welke stijging 
haalbaar is. Daarnaast is er sprake van grote regionale 
verschillen. In de delen van Nederland die in 2021 lagere 
v.o.n.-prijsstijgingen lieten zien, zal de stijging aan de 
onderkant van de aangegeven bandbreedte (8,0% – 
26,2%) liggen. Belangrijk bij de indexatie van grondprijzen 
is dat de raming van één jaar eerder wel de actuele 
marktconforme grondwaarde van dat moment vertegen-
woordigt. Tot slot adviseren wij, gezien de hoge mate van 
onzekerheid en vanuit een behoedzame en behoudende 
benadering in de grondexploitatie, geen volledig voor-
schot te nemen op deze verwachte prijsstijging. Vanuit 
deze optiek is het raadzaam om terughoudend te zijn in 
het vroegtijdig inrekenen van forse prijsstijgingen op de 
grondopbrengsten.

Zoals reeds aangegeven is het doen van uitspraken 
over de ontwikkeling van de economie, v.o.n.-prijzen en 
de prijsontwikkeling van de bouwkosten door de 
coronapandemie lastiger dan ooit. Er geldt een grote 
mate van onzekerheid in de ontwikkeling van het virus 
en de economische gevolgen daarvan. Aanbevolen wordt 
om hier rekening mee te houden door de prijsontwikkeling 
actief te monitoren. 

VERTALING NAAR GRONDPRIJSONTWIKKELING

WAAROM MOET ER GELD NAAR GEBIEDSONTWIKKELING?

De grondwaardetabel laat de ontwikkeling van de 
bouwkosten en v.o.n.-prijzen zien en daarmee de ver-
wachte grondwaardestijging c.q. opbrengstenstijging. 
De in 2022 verwachte grondwaardestijging van 10% tot 
15% is fors te noemen. Ook de afgelopen jaren zijn de 
grondwaardes flink gestegen. De sterke stijging van de 
opbrengstenkant betekent echter niet dat gebieds-
ontwikkelingen daarmee financieel haalbaar zijn. In 
opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties heeft Stadkwadraat samen met 
Fakton en de Radboud University de ontwikkeling van 
grondexploitaties in de periode 2005-2020 onderzocht. 
Met de Kamerbrief van 15 december 2021 verzond 
de minister ons rapport hierover ook naar de Tweede 
Kamer.  

Bekijk hier het volledige rapport op de website van de 
Rijksoverheid.

GWW-
kostenstijging Bandbreedte

2022

2023

+2,0%

+2,0%

+3,0%

+3,0%

Onderkant Bovenkant

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/07/grondexploitaties-vijftien-jaar-dynamiek-in-gebiedsontwikkeling


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.
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