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ONTWIKKELINGEN VASTGOEDMARKT 2020

De afgelopen jaren heeft zowel de mondiale als de 
Nederlandse economie een periode van sterke groei 
gekend. In 2019 was de groei van het bruto binnenlands 
product (bbp) 1,7%1. Voor het jaar 2020 werd, begin 
2020, verwacht dat deze zou toenemen met 1,5%2. Het 
bbp wordt sterk beïnvloed door landelijke en mondiale 
trends en ontwikkelingen. Door de COVID-19-pandemie 
is het bbp van 2020-Q2 ten opzichte van 2020-Q1 met 8,5% 
gekrompen. Voor het jaar 2020 verwacht het Centraal 
Planbureau (CPB) dat het bbp met zo’n 6,0% zal gaan 
krimpen3. De Nederlandsche Bank (DNB) gaat zelfs uit 
van een scenario waar de krimp van het bbp maar liefst 
6,4% zal zijn4. 

De precieze invloed die de pandemie uiteindelijk op de 
economie en specifiek de vastgoedmarkt gaat hebben, is 
op dit moment nog onvoldoende duidelijk. Ondanks dat 
de vastgoedmarkt en de gebiedsontwikkeling worden 
beïnvloed door het consumentenvertrouwen zijn zij een 
laat-cyclische markt. Wat de uitwerking van de pandemie 
zal zijn, is speculatief. Door de grote onzekerheid die 
gepaard gaat met de huidige situatie zal deze update van 
de Prognose parameters gebiedsontwikkeling van 2020 
zich richten op twee scenario’s:

- COVID-19 dooft uit en de economie
  kan zich op relatief korte termijn herstellen.
- Er komt een strenger pakket aan maatregelen  
 om de verspreiding van het virus tegen te gaan,  
 waardoor de economie langer getroffen wordt,  
 wat zal resulteren in een verslechtering van de  
 markt.

Deze update focust op verschillende elementen van de 
vastgoedmarkt. Dit zijn de parameters van de markt-
waarde van koop- en huurwoningen, commercieel vastgoed, 
bouwkosten, kosten van grond- weg- en waterbouw 
(GWW) en de ontwikkeling van de grondwaarde. Op 
voorhand moet gezegd worden dat een hoge mate van 
voorzichtigheid gepast is. Het leeuwendeel van de cijfers 
wordt gebaseerd op de publicaties en analyses van 
de eerste twee kwartalen van 2020. Door het laat-
cyclische karakter van de vastgoedmarkt zijn veel trends 
nog onvoldoende inzichtelijk om hier duidelijke conclusies 
aan te verbinden. 

Op de woningmarkt lijkt de pandemie in eerste instantie 
nog geen directe invloed te hebben. De verkoopprijzen 
van woningen blijven onverminderd stijgen. Het CBS en 

1 De Nederlandsche Bank (juni, 2020) Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten
2 De Nederlandsche Bank (juni, 2019)  Economische ontwikkelingen en vooruitzichten
3 Centraal Planbureau (16 juni 2020) Juniraming 2020
4 DNB ( Juni, 2020) Economische ontwikkelingen vooruitzichten
5 CBS, (Augustus 2020), CBS koopwoningindex
6 ABN AMRO Economisch bureau (9 juli, 2020) Woningmarktmonitor 
7 Pararius (7 juli, 2020) Dalende huurprijzen in grote en middelgrote steden
8 ABF Researh (16 juni 2020) Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt 2020-2035

de NVM zien een stijging van de woningprijzen ten opzichte 
van vorig jaar van 7,3% tot 10,5%5. De druk op de woning-
markt is al enkele jaren hoog. Deze druk is voornamelijk 
in economisch sterke regio’s zichtbaar. ABN AMRO stelt 
dat de vraag naar woningen door huishoudens blijft aan-
houden en prognosticeert een stijgende trend voor het 
komende jaar6. De huurwoningenmarkt is sterk locatie-
afhankelijk. Echter is in 2020 gebleken dat over heel 
Nederland een dalende stijging zichtbaar is. Enkele 
grote steden in de Randstad lijken de dissonant, hier is 
de huurdaling ingezet7.

De prijsontwikkeling van de bouw- en GWW-kosten kent 
tot op heden een dalende stijging; de prijsontwikkeling 
heeft ten opzichte van voorgaande jaren een daling 
ingezet. Zo kende de bouwkostenontwikkeling in 2018 en 
2019 nog groeicijfers van 8,0% en 4,0%. Voor 2020 wordt 
op dit moment een stijging van circa 1,5% verwacht. Voor 
de aanbestedingsindex (Bouwkosten en GWW) wordt 
zelfs een negatieve trend voorspeld. Inmiddels is de 
aanbestedingsindex van bouwkosten -/- 1,0% en die van 
GWW -/- 2,3%.

In deze prognose parameters gebiedsontwikkeling 
wordt teruggeblikt op het door ons gegeven advies 
voor 2020 (januari jl.). De gestelde prognoses 
zullen vergeleken worden met de ontwikkelingen 
van de markt. Vanuit dit perspectief lichten we 
toe of we onze prognoses voor het resterende deel van 
2020 bijstellen of handhaven. In het kader van COVID-19 
is het lastig om de prognoses voor de rest van 2020 
daadwerkelijk scherp weer te geven. De beleidskeuzes en 
aanpassingen van maatregelen van de overheid zullen 
invloed hebben op de marktontwikkeling. 

ONTWIKKELINGEN MARKTWAARDE KOOPWONINGEN

Ondanks de coronacrisis adviseert Stadkwadraat een 
bandbreedte voor de groei van de marktwaarde van 
koopwoningen tussen de 2,5% tot 4,5% aan te houden. 
Daarmee stelt Stadkwadraat de bandbreedte van 2020 
licht naar boven bij. De parametervisie 2020 heeft een af-
vlakkende groei van de woningprijzen geprognosticeerd. 
Deze trend is nog steeds aanwezig, echter vlakt de groei 
minder hard af dan op voorhand verwacht. 

De aanhoudende groei van de huizenprijzen houdt verband 
met een aantal factoren. De vraag naar woningen blijft 
onverminderd hoog, het woningtekort wordt op dit moment 
geschat op 331.000 woningen8. De natuurlijke groei van 
de bevolking in combinatie met (im)(e)migratie houdt 

de druk op de woningmarkt de komende jaren in stand. 
Met de huidige, achterblijvende productie van woningen 
zal het woningtekort de komende jaren, naar verwacht, 
verder oplopen. Hoewel de effecten van COVID-19 op de 
(im)(e)migratie nog onduidelijk zijn, laten de eerste beelden 
al een immigratie zien van expats9. 

De druk op de huizenmarkt vertaalt zich in een stijging 
van woningprijzen. Huidige marktcijfers van het CBS laten 
een groei van de prijsindex van woningen zien tussen 
7,3% en 8,5% ten opzichte van een jaar eerder10. NVM laat 
zien dat de transactieprijzen per vierkante meter met 
6,0% tot 8,8% zijn gestegen11. De Rabobank geeft daar-
bij aan dat de huizenprijzen in het tweede kwartaal met 
7,5% zijn toegenomen ten opzichte van dezelfde periode 
vorig jaar12. De veronderstelde afvlakking, die aan het 
begin van 2020 breed gedragen werd, lijkt met de huidige 
cijfers nog niet ingezet. 

DNB stelt dat de pandemie momenteel weinig tot geen 
invloed op de woningmarkt heeft. Het is echter de 
verwachting dat huizenprijzen zullen gaan dalen in de 
nabije toekomst wanneer strenge maatregelen omtrent 
COVID-19 gehandhaafd worden. Dit hangt samen 
met het dalende consumentvertrouwen, oplopende 
werkloosheid en lagere inkomensgroei. Bestaande koop-
woningen en nieuwbouwwoningen zullen hier effecten 
van ondervinden. Onder andere door een latere verkoop 
van de huidige woning ten opzichte van de aankoop van 
een nieuwe woning. Daarnaast laat de bancaire sector 
risicomijdend gedrag zien. Overbruggingshypotheken 
worden uitgesteld, ook worden er extra inkomenstoetsen 
gedaan13. Een combinatie van deze factoren zorgt ervoor 
dat minder mensen in staat zijn en/of het vertrouwen 
hebben om een (nieuwe) woning te kopen14. Wanneer de 
economie zich herstelt en er geen strengere maatregelen 
komen, is het denkbaar dat de huizenmarkt een lichte 
dip laat zien, maar gaandeweg weer een stijgende lijn 
gaat inzetten.

Het aantal verkopen van bestaande woningen in het 
tweede kwartaal is met 3,7% gedaald ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar15. Deze neergang/daling geldt 
niet voor nieuwbouwwoningen; de verkoop hiervan is 
ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 8,8% 
toegenomen. 

ONTWIKKELINGEN MARKTWAARDE HUURWONINGEN

Het prijspeil van huurwoningen geeft een ander beeld 
dan de koopmarkt. Er is sprake van een huurprijsstijging, 
maar dit is de laagst gemeten stijging sinds 2015. De 
prognose van Stadkwadraat stelde begin dit jaar dat 
huren landelijk gelijk blijven aan inflatie en binnen de 
Randstad harder groeien dan inflatie. Halverwege 2020 
lijkt de huurprijsgroei inderdaad iets boven de inflatie te 
liggen. Er bestaan naast regionale verschillen ook duidelijke 
verschillen tussen verschillende grote steden. Deze lieten 
minder groei of zelfs een krimp zien in de huurprijzen.

In het tweede kwartaal van 2020 stegen de huurprijzen 
licht met gemiddeld 2,4% ten opzichte van het jaar ervoor, 
in de grote steden is een daling van huurprijzen waar te 
nemen16. In Amsterdam, Den Haag en Eindhoven daalde 
de huurprijs per vierkante meter met maximaal 1,4%. 
Rotterdam laat een minimale stijging zien van 0,2%. 
Middelgrote steden laten een wisselend beeld zien, van 
lichte groei tot een daling van enkele procenten. Pararius 
wijdt de verschillen aan de COVID-19 pandemie, met 
als gevolg het wegblijven van expats en internationale 
studenten waardoor huurwoningen in met name grote 
steden leeg komen te staan17. 

In het geval dat COVID-19 uitdooft en de economie zich 
snel kan herstellen, zullen expats en internationale 
studenten een terugkeer naar Nederland overwegen. 
De markt voor huurwoningen in de grote steden zal zich 
dan gedeeltelijk herstellen tot een stabiel huurniveau. 
De economie herstelt zich waardoor beleggers niet 
zullen uitblijven en de productie van huurwoningen op 
peil blijft18. Indien COVID-19 oplaait en opnieuw beper-
kende maatregelen van kracht worden, blijft de vraag 
naar huurwoningen in grote steden lager dan voor de 
crisis door het wegblijven van expats en internationale 
studenten. Dit zal op korte termijn de huurprijsstijging 
afvlakken.

Naast de ontwikkeling van huurprijzen is de ontwikkeling 
van het bruto aanvangsrendement (BAR) bepalend voor 
de marktwaarde van huurwoningen. De BAR is een 
rendementseis. Spoedig herstel van de economie zal 
de hoogte van de rendementseis stabiel laag houden. 
Een periode van uitblijvend herstel zal de BAR opdrijven 
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9 ABF Research (16 juni 2020) Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt 2020-2035
10 CBS (31 juli, 2020) Bestaande koopwoningen; verkooprijzen
11 NVM (2020) 
12 RaboResearch (5 augustus, 2020) Huizenprijzen en- verkopen in tweede kwartaal opnieuw hoger
13 Peter Boelhouwer (18 augustus 2020), Eerste scheurtjes van corona zichtbaar op de woningmarkt
14 ING (augustus) Woningbouw: Verdere afname nieuwbouw door coronacrisis
15 NVN (2020) Analyse woningmarkt. 2e kwartaal 2020
16 Pararius (7 juli, 2020) Dalende huurprijzen in grote en middelgrote steden
17 Pararius (7 juli, 2020) Dalende huurprijzen in grote en middelgrote steden
18 Syntrus Achmea (19 mei 2020) Update outlook 2020 – 2022
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vanwege hogere risico’s met betrekking tot afzet en 
minder vertrouwen van investeerders in dit type vast-
goed. Indien de huurprijzen verder afzwakken zal de 
waarde van huurwoningen substantieel dalen19.

WAARDEONTWIKKELINGEN COMMERCIEEL VASTGOED

De coronacrisis heeft voorlopig het grootste effect 
op commercieel vastgoed. Stadkwadraat past in alle 
categorieën van commercieel vastgoed de parameters 
aan.

Het grootste gevolg van de pandemie is zichtbaar in 
het winkel-/horecavastgoed. Door het deels sluiten van 
winkelcentra en horecagelegenheden in combinatie met  
de strengere maatregelen (onder andere de 1,5-meter-
maatregel), zijn veel ondernemers getroffen. De retail 
sector kent al enkele jaren een dalende vraag. Daarbij zal 
de verslechterende economie negatieve invloed hebben 
op de inkomsten van retailers.
De e-commercesector laat echter een andere beweging 
zien. Sinds het begin van de crisis kent deze sector een 
stijgende vraag. Het logistieke bedrijfsvastgoed is 
een groeiende markt. De vraag naar dit type vastgoed 
was de laatste jaren stijgende en zal waarschijnlijk verder 
blijven toenemen. De pandemie zorgt voor een versnelling 
van een al reeds groeiende trend. 
Ondanks deze positieve trend, zal de werkgelegenheid 
in de logistieke sector volgens het UWV een gemiddelde 
krimp laten zien20. Het overgrote deel van werkend 
Nederland zal kleine krimp (bijvoorbeeld groenteteelt, 
onroerend goed) tot zeer grote krimp (cultuur, sier-
teelt e.d.) ondergaan. Enige sectoren die in de komende 
periode groei zullen kennen, zijn gezondheidszorg, 
openbaar bestuur en post- en koerierdiensten.

De plotselinge omslag naar thuiswerken is voor veel 
kenniswerkers van tijdelijke aard, maar verwacht wordt 
dat werken vanuit huis een blijvende impuls heeft 
gekregen. Bedrijven zijn over het algemeen minder 
afhankelijk geworden van kantoorruimte, waardoor de 
vraag naar kantoren zal teruglopen. De recente, hoge 

vraag naar kantoorruimte in het hoge segment in de 
grote steden zorgt dat de huur stabiel blijft of lichte groei 
laat zien21. De vraag naar vierkante meters hoogwaardige 
kantoorruimte op A-locaties, zoals de Zuidas, houdt op 
de lange termijn aan, terwijl de vraag op de mindere 
locaties zal gaan afnemen. 

Indien COVID-19 spoedig uitdooft zal de vraag naar 
kantoorruimte landelijk stabiel blijven of licht groeien, 
met name in de grote steden. Nieuwe beperkende maat-
regelen tegen de verspreiding van het virus doen weinig 
af aan het kansrijke vastgoed in de grote steden. De 
waarde van kantoren buiten dit segment loopt risico op 
afwaardering.

BOUWKOSTEN

De index voor bouwkosten is onderverdeeld in een 
bouwkostenindex en een aanbestedingsindex. De bouw-
kostenindex is een input-index, de aanbestedingsindex 
tracht een beeld te geven van de prijs waarvoor bouwers 
werken aannemen. Voor een feitelijke prijsstijging is het 
wenselijk beide indexen in ogenschouw te nemen. 
De prognose parameters gebiedsontwikkeling 2020 stelt 
dat de groei van de aanbestedingsindex zal stagneren 
met circa 0,5% tot 1,0%. Huidige cijfers over de eerste 
helft van 2020 laten een daling van 1,1% van nieuwbouw-
woningen tot een stijging van 1,6% voor utiliteitsbouw 
zien. 

Het verwachte percentage voor woningbouw ligt daarmee 
onder de gestelde bandbreedte. Dit percentage laat zien 
dat de aanbestedingen scherper worden ingeschreven 
ten opzichte van voorgaande perioden. 
In de prognose parameters gebiedsontwikkeling van 
2020 is rekening gehouden met een mogelijk negatieve 
aanbestedingsindex in de toekomst. 
Naast de effecten van de coronacrisis is de bouwsector 
eind vorig jaar geconfronteerd met de stikstof- en 
PFAS-problematiek. Beide crises hebben een drukkend 
effect op de prijsontwikkeling binnen de bouwsector. 

De ING verwacht echter dat de coronacrisis dit jaar geen 
significante invloed zal hebben op de bouwkosten, bouw-
productieorders zijn in 2020 nog hoog. Over de vraag 
naar bouwmateriaal en arbeid is echter geen eenduidig 
beeld te schetsen voor 202122. Dit betekent dat de echte 
invloed die de pandemie heeft gehad pas later zichtbaar 
wordt23. 

In de prognose van 2020 werd uitgegaan van een dalende 
stijging met betrekking tot de bouwkosten. Deze trend 
houden wij voor het resterende deel van 2020 aan. 

Op 1 januari 2021 zal de BENG-normering onderdeel 
worden van het bouwbesluit. Daarmee is het bouwen 
op basis van BENG-normeringen de standaard. Deze 
wetswijziging wordt niet meegenomen in de prijsstijging 
van bouwkosten. Echter, is het zichtbaar dat de absolute 
kostprijs voor woningbouw hoger is. Eenzelfde soort 
trend is gemeten bij de wetswijziging gasloos bouwen 
halverwege 2018. 

GWW-KOSTEN

In de prognose parameters gebiedsontwikkeling 2020 
werd uitgegaan dat de GWW-kosten met circa 0,5% tot 
2% zouden stijgen. De eerste cijfers voor 2020 geven aan 
dat de kosten met circa 1,0% zijn gestegen, dit is binnen 
de gestelde bandbreedte. De aanbestedingsindex, het 
marktsentiment, is echter gedaald tot circa -/- 2,3%. 
Dit betekent dat er in het eerste deel van 2020 lager 
wordt  aanbesteed ten opzichte van voorgaande periode. 

GRONDPRIJZEN

Al deze effecten monden in een vastgoedexploitatie uit 
in de grondprijs. De grondprijsmatrix, die op de factsheet 
wordt weergegeven, is bijgesteld op basis van onze 
actuele prognose van de prijsontwikkeling van koop-
woningen. De groene cellen geven inzicht in het logische 
verband tussen verkoopprijsontwikkeling en bouwkosten-
ontwikkeling. De matrix is gebaseerd op een referentie-
woning met een grondquote van 33%. Op basis van de 
afgeleide markt (kosten- en opbrengstenstijgingen) van 
het landelijk gemiddelde, leidt dit voor de referentie-
woning tot een residuele grondprijsstijging tussen 2,5% 
en 12,5% voor 2020. Deze bandbreedte geldt voor plekken 
waar sprake is van een zekere vorm van marktwerking. 
Echter, wij vinden dat dit niet een-op-een doorgezet kan 
worden in de prijsontwikkeling van de grondprijzen. In 
een groot deel van ontwikkelingen worden, meer dan 
gebruikelijk, extra kwalitatieve impulsen gegeven aan de 
te ontwikkelen woningen én gebieden. Deze vinden hun 
oorsprong in bijvoorbeeld duurzaamheids- en natuur-
inclusieve ambities. Deze kosten worden deels opgevoerd 
in de vastgoedexploitatie. Dit maakt dat er een dempend 
effect ontstaat binnen de grondprijzenstijging. Hierdoor 
prognosticeert Stadkwadraat de effectieve prijsstijging 
van de grondopbrengsten tussen de 2,5% en 7,5%. 
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19 Syntrus Achmea (19 mei 2020) Update outlook 2020 – 2022 
20 UWV (4 juni 2020) Coronacrisis: regionale verschillen in impact op werkgelegenheid
21 Rabobank (7 juli 2020) Kantorenmarkt in gevaar door versnelling thuiswerken
22 ING (augustus, 2020) Bouwproductie krimpt in 2020 voor het eerst na zes jaar groei
23 Rabobank (6 juli, 2020) Vastgoedmarkt reageert met vertraging op corona



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.

stadkwadraat bv
utrechtseweg 331

info@stadkwadraat.nl
www.stadkwadraat.nl

3731 ga de bilt
030 600 10 10


