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INLEIDING

De Outlook Grondexploitaties biedt 
handvatten bij het inschatten van de 
kosten- en opbrengstenparameters van 
grondexploitaties. Metafoor Ruimtelij-
ke Ontwikkeling heeft de meest recente 
jaarcijfers en prognoses van een aantal 
toonaangevende instanties voor u ge-
bundeld en hier haar visie op losgela-
ten. Daarbij wordt naast de beschikbare 
marktinformatie gebruik  gemaakt van de 
ruime database aan informatie uit onze 
eigen adviespraktijk.

SAMENVATTING
Intelligente lockdown:
gebiedsontwikkeling gaat door!

Ondanks de Coronacrisis blijft de vraag 
naar woningen op de Nederlandse wo-
ningmarkt hoog. De vraag overtreft het 
aanbod  ruimschoots. Door minder dan 
benodigde vergunningverleningen en 
de stikstofproblematiek zal het aantal 
nieuwbouwwoningen dat beschikbaar 
komt op de Nederlandse woningmarkt 
beperkt zijn. De druk op de woningmarkt 
blijft komend jaar hoog. 

Aan de andere kant neemt de werkloos-
heid toe en komt de betaalbaarheid van 
woningen op sommige plaatsen in Ne-
derland in het gedrang. Het gevolg hier-
van is een afvlakkende groei, danwel sta-

bilisatie van de woningprijzen. Ook het 
lagere consumentenvertrouwen geeft 
hiervoor aanleiding; deze schommelt 
tussen neutraal en negatief.

Voor de woningbouwkosten is komend 
jaar een beperkte stijging te verwachten 
op sommige plaatsen in Nederland kan 
een prijsdaling kunnen worden gesigna-
leerd. Nieuwe duurzaamheidseisen, het 
grote tekort aan woningen en de stikstof-
problematiek hebben een prijsopdrijvend 
effect. De voorspelde stabilisering van de 
woningbouwkosten zal echter als gevolg 
van de crisis eerder optreden. 

De afgelopen jaren zijn de woningprij-
zen harder gestegen dan de bouwkos-
ten. In theorie zou dit moeten resulteren 
in sterke grondwaardestijgingen. In de 
praktijk lijkt blijft die stijging achter. Voor 
de komende tijd is de verwachting dat 
de grondprijsontwikkelingen afgevlakte 
mate doorzet. De woningprijsstijgingen 
zullen lager uitvallen als gevolg van de 
Coronacrisis. De bouwkosten zullen naar 
verwachting nog een beperkte stijging 
kennen. 

De onzekerheid is op de commercië-
le vastgoedmarkt flink toegenomen als 
gevolg van de Coronacrisis. Beleggers 
en bedrijven houden een slag om de arm 
bij het uitbreiden van de vastgoedporte-
feuille of een verhuizing. Door de groei-
ende economie in de afgelopen jaren was 

de vraag naar zowel bedrijfsruimten als 
kantoren hoog. De verwachting is dat de 
stijging van de grondprijzen in de com-
merciële sector zal stagneren. Dit als 
gevolg van toenemende onzekerheid, 
afnemende vraag en op mindere loca-
ties toenemende aanvangsrendementen. 
De commerciële vastgoedmarkt heeft te 
maken met een sterk toenemende pola-
risatie. Als gevolg van de crisis nemen de 
verschillen tussen de top- en overige lo-
caties nog verder toe. Winkel- , kantoor- 
en bedrijfsruimten op toplocaties blijven 
zeer gewild. Hier zullen grondprijzen blij-
ven stijgen. Op de overige locaties wordt 
echter uitgegaan van stagnatie van de 
prijzen. Bij de parameters is hier dan ook 
duidelijk onderscheid in gemaakt.

Binnen de GWW-sector is de verwachting 
dat de kostenstijging in 2021 zal stagne-
ren. Aangezien de bouw een laat-cycli-
sche sector is zullen de effecten van de 
Coronacrisis mogelijk pas vanaf 2021 
goed zichtbaar zijn. Ook de huidige P(F)
AS-problematiek beperkt de druk op de 
GWW-sector.

Er liggen komend jaar veel uitdagingen 
in het verschiet. De woningmarkt blijft 
kampen met schaarste en problematiek 
rondom betaalbaarheid. Daarnaast zul-
len nieuwe duurzaamheidseisen effect 
hebben op de bouwkosten en blijft de 
stikstoproblematiek een rol spelen. Ook 
de commerciële markt kent uitdagingen; 

polarisatie neemt als gevolg van de cri-
sis verder toe. Ten slotte zal de komende 
periode in het teken blijven staan van de 
Coronacrisis. De exacte gevolgen van de 
crisis op de vastgoedmarkt moeten nog 
blijken. Hoe langer het duurt om het virus 
onder controle te krijgen, en hoe strenger 
de maatregelen, des te groter de effecten 
op de parameters.
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WONINGBOUW

WONINGMARKT

PARAMETERS
De Nederlandse woningmarkt staat nog 
steeds onder grote druk. De afgelopen ja-
ren stegen de woningprijzen vooral hard 
in de Randstad. Momenteel kennen ove-
rige delen van Nederland, zoals Gronin-
gen, Flevoland en Overijssel de hoogste 
woningprijsstijgingen. Doordat de rente 
nog steeds laag is en de overheid sub-
sidie verstrekt om de economische ef-
fecten van de Coronacrisis te beperken, 
is nog geen afname in woningaankopen 

te zien op de woningmarkt. Deze trend 
zet naar verwachting door tot eind 2020. 
In 2021 bouwt de overheid de financië-
le steun geleidelijk af. De verwachting is 
dat werkloosheid toeneemt en de betaal-
baarheid van woningen in gedrang komt. 
De stijging van de woningprijzen zal dan 
stabiliseren. Op de lange termijn zijn de 
gevolgen lastig te voorspellen; gezien de 
blijvend hoge vraag is de voorspelling dat 
de prijzen minder hard zullen stijgen, dan 
wel zullen stabiliseren. Het consumen-
tenvertrouwen geeft hiertoe onder an-
dere aanleiding; deze schommelt tussen 
neutraal en negatief.

STAND WONINGMARKT
Momenteel bedraagt het landelijk tekort 
aan woningen 331.000. Dit is 4,2% van de 
totale woningvoorraad. Om aan de groei-
ende vraag te kunnen voldoen, bestaat de 
ambitie om tot 2030 845.000 woningen te 
realiseren. Als gevolg van de stikstofpro-
blematiek, PFAS en gebrek aan bouwlo-

caties worden in 2020 naar verwachting 
maar 55.000 woningen gerealiseerd en 
in 2021 slechts 50.000 woningen. Hier-
door zal het aanbod achterblijfven op de 
alsmaar toenemende vraag, waarmee de 
woningprijzen op korte termijn niet gaan 
dalen.

MAATREGELEN KOOPSEGMENT
Het beperkte aanbod van woningen is een 
groot probleem. In 20 jaar is het aantal te 
koop staande bestaande woningen niet 
zo laag geweest als in 2020. Voor starters 
en middenin-komens wordt het steeds 
lastiger om een woning te kopen. 

Om de woningmarkt te stimuleren, heeft 
het Rijk aan de aanbodkant een subsidie 
in werking gesteld van ruim 1 miljard euro 
- de Woningbouwimpuls - om de produc-
tie van woningen te stimuleren. De nadruk 
ligt hier op woningbouwversnelling, met 
name in het sociale en betaalbare seg-
ment. Daarnaast investeert de overheid 

in de aanpak van de stikstofproblematiek. 
De investeringen zijn gericht op nieuwe 
normen, verbeterde methodes voor ver-
gunningverlening en de ontwikkeling van 
emissiearme werktuigen. Hiermee wordt 
ruimte gecreëerd voor stikstofdepositie, 
wat onder andere ten goede komt aan re-
alisatie van woningbouw.

De NHG-grens voor koopwoningen gaat 
per 1 januari 2021 van € 310.000 naar 
€325.000. Tevens zal bij hypotheekver-
strekkingen  de studieschuld minder 
zwaar wegen mag het tweede inkomen 
zwaarder meetellen bij de vaststelling van 
de hypotheek en wordt de overdrachtsbe-
lasting op 0% gezet voor kopers tussen 18 
en 35 jaar. Voor beleggers gaat de over-
drachtsbelasting juist omhoog naar 8%. 
Naar verwachting leidt deze maatregel 
tot meer transacties in het laatste kwar-
taal van 2020 en minder transacties in de 
eerste kwartalen van 2021. 

Ondanks de Coronacrisis neemt de druk op de woningmarkt nog 
steeds toe. Het aanbod is beperkt en de nieuwbouwproductie kan 
niet voldoen aan de vraag. Kortom, de woningmarkt blijft oververhit. 
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WONINGBOUW

OPGAVEN SOCIALE
WONINGBOUW
Voor de lange termijn zijn er twee maat-
schappelijke opgaven die de meeste 
investeringen vragen van woningcor-
poraties: het bouwen van voldoende be-
taalbare woningen en het verduurzamen 
en gasvrij maken van de bestaande voor-
raad. Tot en met 2035 dienen corporaties 
gemiddeld 25.000 woningen per jaar te 
bouwen. De afgelopen jaren bedroeg dat 
aantal gemiddeld 14.000. Rekening hou-
dend met sloop, moet de sociale woning-
voorraad groeien met 112.600 woningen 
tot 2035. De totale toename van de soci-
ale voorraad voldoet niet aan de ambitie 
om 25.000 woningen per jaar te realise-
ren. Door de stijgende bouwkosten, onder 
andere als gevolg van hogere eisen rond-
om duurzaamheid, komt de nieuwbouw-
productie van sociale woningbouw onder 
druk te staan. De huuropbrengsten zijn 
sterk verbonden met de inflatiestijging. 
Deze stijgt minder hard dan de lasten, 
zoals, onderhouds- en beheerkosten van 
corporaties. Het gevolg is een terugloop 
van de kasstroom, waardoor corporaties 
landelijk gezien niet alle opgaven (tijdig) 
kunnen oppakken. Het effect is dat grond-
prijzen voor sociale woningbouw geen of 
een beperkte stijging kennen.

PROGNOSE WONINGBOUW
De gemiddelde prijs van een bestaande 
woning bedraagt momenteel € 354.000 
(stijging 11,6% t.o.v. een jaar eerder) en 
van een nieuwbouwwoning € 410.000 
(stijging 9,0% t.o.v. een jaar eerder). De 
lage rente en maatregelen die de over-
heid in werking stelt aan de vraagkant van 
de woningmarkt voor 2021 zullen van in-
vloed zijn op de woningprijzen. Ook stag-
natie van nieuwbouwprojecten, onder 
andere als gevolg van P(F)AS-problema-
tiek, zal een rol spelen. Een andere be-
langrijke variabele is het afbouwen van de 
financiële steun die de overheid verstrekt 
om de werkloosheid in het kader van het 
Coronavirus te beperken.

De verwachting van de grote Nederland-
se banken is dat de stijging van de hui-
zenprijzen in 2021 zal stabiliseren of zelfs 
licht zal dalen. Gezien het grote woning-
tekort en de getroffen maatregelen voor 
2021, verwacht Metafoor een beperk-
te stijging van de woningprijzen. Voor 
de lange termijn wordt een afvlakkende 
prijsstijging verwacht. Binnen deze ver-
wachting voor de algehele woningmarkt 
maakt Metafoor onderscheid in verschil-
lende typen woningmarktgebieden.

De woningbouwambitie tot 2030 is onrealistisch, denkt 
bijna driekwart van de bouwers. Maar dat prefab een 
eventuele oplossing kan zijn, daar is meer dan de helft 
het mee eens. Dat blijkt uit de BouwMonitor van Co-
bouw en USP van september. Om het doel van 845.000 
woningen te behalen lijkt het traditioneel bouwen van 
woningen niet meer toereikend. Het is steeds duurder 
om een woning op de traditionele manier ‘on-the-si-
te’ te produceren. Dit komt bijvoorbeeld door warm-
tepompen en hoge isolatie-eisen. Prefab woningen 
zijn daardoor het ideale alternatief voor mensen met 
een lager budget. Veel aannemers zien het echter nog 
niet zitten om over te gaan naar deze moderne manier 
van bouwen. Uit de bouwmonitor van Cobouw en USP 
blijkt dat zo’n 22% van de bouwers het liefst op de 
traditionele manier werkt. Om toekomstbestendig te 
blijven lijkt het toch onmogelijk om op de traditionele 
manier door te bouwen.

Prefab woningenPrefab woningen
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De bouwkosten zijn in 2020 opnieuw gestegen. Als gevolg van de 
Coronacrisis  is de verwachting dat de stijging van de bouwkosten 
zal afvlakken en stabiliseren.

BOUWKOSTEN WONINGBOUW

PARAMETERS
Voor 2021 wordt nog een (lichte) stijging 
van de woningbouwkosten verwacht, 
voornamelijk door de strengere duur-
zaamheidseisen. Vanaf 2021 zal de stij-
ging van  de woningbouwkosten stabili-
seren en in verschillende regio’s onder 
het langjarig inflatiegemiddelde komen 
te liggen.

PROGNOSE BOUWKOSTEN
WONINGBOUW
De (directe) bouwkosten van woningen 
zijn evenals voorgaande jaren weer ge-
stegen. Door het laatcyclische karakter 
van de woningbouwmarkt, de aanhou-
dende vraag naar nieuwbouwwoningen 
en de steeds strengere duurzaamheidsei-
sen, zoals de BENG eisen vanaf januari 
2021, is de verwachting dat de stijging 
ondanks de coronacrisis nog licht zal 
aanhouden in 2021. Op de langere termijn 
is er meer onzekerheid, maar zullen naar 
verwachting de bouwkosten minder hard 
stijgen dan de inflatie.

VAN HOOG- NAAR
LAAGCONJUNCTUUR
Eerdere voorspellingen gaven al aan dat 
de woningbouwkosten zouden stabilise-
ren en op de middellange termijn zouden 
dalen. De omslag van hoog- naar laag-
conjunctuur zat er dus al aan te komen, 

maar is door de coronacrisis versneld. 
De indirecte bouwkosten zijn de afgelo-
pen jaren telkens gestegen. In 2020 (tot 
en met het 3e kwartaal) is er voor het 
eerst sinds 2012 een daling op jaarni-
veau zichtbaar. De indirecte kosten zijn 
de kosten die door marktwerking worden 
beïnvloed. Naast deze indirecte kosten 
zijn ook de directe kosten van belang, na-
melijk de loon- en materiaalkosten. In de 
praktijk zullen de loonkosten niet dalen, 
al is de verwachting wel dat deze minder 
hard zullen stijgen dan voorgaande jaren. 
Voor de materiaalkosten wordt voorlopig 
ook nog een stijging verwacht.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN
Duurzaam bouwen is een toenemende 
mate de norm. Om duurzame woning-
bouw te stimuleren geldt dat per 1 januari 
2021 voldaan moet worden aan de eisen 
voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen 
(BENG) bij een vergunningsaanvraag 

voor nieuwbouwwoningen. Daarbij wordt 
gekeken naar de energiebehoefte, pri-
mair fossiel energiegebruik en het aan-
deel hernieuwbare energie. Deze stren-
gere eisen zorgen voor een stijging in de 
bouwkosten van een nieuwbouwwoning. 

Het moge duidelijk zijn dat onder andere 
de Coronacrisis zorgt voor de conjunctuur 
omslag. Door de duurzaamheidseisen en 
de stijging van de directe bouwkosten 
wordt de daling van de totale bouwkosten 
vooralsnog enigszins geremd. 

€
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Stabilisering
kostenstijging eerder 
dan verwacht

Duurzaamheidseisen 
en stikstofproblema-
tiek zorgen voor lichte 
stijging

Vraag naar nieuwbouw 
blijft ondanks crisis 
hoog

1.

2.

3.
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GRONDWAARDE WONINGBOUW

Gezien de aanhoudende stijging van de woningprijzen en de stabilisatie van bouw-kosten voor woningbouw neemt de 
residuele grondwaarde toe. Opvallend is de populariteit van de woningmarktgebieden in het midden van het land en op 
goed bereikbare verder gelegen plaatsen, waardoor de grondwaarde in de richting van de top marktgebieden beweegt. 

PARAMETERS
Naar verwachting zal in de top- en mid-
den woningmarktgebieden de grond-
waarde van woningbouwvastgoed stijgen 
door een aanhoudende grote vraag en 
stagnerende bouwkosten. Op middellan-
ge termijn wordt een stagnatie verwacht. 
Op de lange termijn wordt aangesloten op 
het langjarige inflatiegemiddelde.

PROGNOSE GRONDWAARDE 
WONINGN
De woningprijzen kenden in de afgelo-
pen jaren een aanhoudende stijging. Daar 
komt echter verandering in. Een stabilisa-
tie tot beperkte stijging  van de woning-
bouwprijzen wordt verwacht. De bouw-
kosten laten daarnaast een afnemende 
stijging zien. Als gevolg hiervan stijgen in 
2021 de residuele grondwaarden. Voor de 
middellange termijn is de verwachting dat 
de grondwaarde een lagere stijging zal 
kennen. Op de lange termijn lijkt aanslui-
ting op het langjarige inflatiegemiddelde 
en het ECB-beleid het meest reëel.

WONINGMARKTGEBIEDEN
Voor de prognose van de grondwaarde is 
onderscheid gemaakt tussen drie catego-
rieën woningmarktgebieden. De ‘top wo-
ningmarktgebieden’ bevinden zich in de 
grote steden van de Randstad, de direct 
aangrenzende kernen en in een aan-

tal wijken van centrumsteden. Het betreft 
hierbij wijken die op een centrale locatie 
liggen in een grote of middelgrote stad.  
Het grootste deel van Nederland valt on-
der de categorie ‘midden woningmarkt-
gebied’. De ‘matige woningmarktgebie-
den’ bevinden zich aan de randen van 
Nederland. 

Voor sociale woningbouw wordt aange-
sloten op het inflatieniveau (CPI) en wet-
geving over indexering van sociale huur-
prijzen in combinatie met een gemiddelde 
bouwkostenstijging.

STIJGING GRONDPRIJZEN IN 
DE PRAKTIJK
De Metafoor Residex, de graadmeter voor 
grondwaarde woningbouw laat een gro-
tere stijging zien in 2020 in vergelijking 
met de gerealiseerde grondprijzen van 
het Kadaster. Het verschil tussen de gere-
aliseerde grondprijzen en de theoretische 

residuele benadering wordt veroorzaakt 
door demping (‘Smoothing’) en ver-
traagde doorwerking (‘Lagging’). Prijs-
stijgingen worden gedempt en vertraagd 
doorgevoerd als gevolg van vertraagde 
informatie en voorzichtigheid/risicomij-
dend gedrag.

€

€

2024>

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

MIN
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%

MAX
4,0%
2,0%
0,0%
2,0%

MIN
3,0%
1,0%
0,0%
0,0%

MAX
5,0%
3,0%
2,0%
2,0%

TOP WONINGMARKTGEBIED
MIDDEN WONINGMARKTGEBIED
MATIG WONINGMARKTGEBIED
SOCIALE WONINGBOUW

2021 2022-2023
GRONDOPBRENGSTEN

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Grondprijzen stijgen in 
de praktijk minder hard 
dan in theorie

De grondprijs-
ontwikkeling zet in
2021 door

Op middellange termijn 
stagnatie groei
woningprijzen

1.

2.

3.
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COMMERCIEEL VASTGOED

PARAMETERS
Naar verwachting zal op de toplocaties 
de grondwaarde voor bedrijfsmatig vast-
goed stijgen door een aanhoudende gro-
te vraag. Op basis- en matige  locaties is 
daarentegen een beperkte groei van de 
grondwaarde danwel stabilisatie van de 
grondwaarde voorzien.

VRAAG NAAR BEDRIJFSRUIMTE
Veel bedrijven merkten al snel de nega-
tieve effecten van de Coronacrisis. Sig-
nalen wijzen op een terugval in de bezet-

tingsgraad van bedrijfsmatig vastgoed. 
Daarnaast achten bedrijven het niet van 
belang om de komende tijd op zoek te 
gaan naar nieuwe bedrijfsruimten. De 
daling in vraag naar bedrijfsruimten die 
dit veroorzaakt heeft veel gevolgen voor 
de bedrijfsruimtemarkt. Zo zullen huren 
en bruto aanvangsrendementen hierdoor 
beïnvloed worden. Dit heeft uiteindelijk 
ook effect op de grondwaarde op de be-
drijfsruimtemarkt.

LOGISTIEK VASTGOED
De logistieke sector maakt al jaren een 
enorme groei door. De maatregelen om-
trent de Coronacrisis werken e-com-
merce verder in de hand. Consumenten 
die voorheen minder snel online bestel-
den, zoals ouderen, werden daartoe ge-
dwongen door de maatregelen. Hierdoor 
bezorgen bedrijven meer en wordt door 
diezelfde bedrijven een grotere voorraad 
aangelegd wat op termijn kan leiden tot 

meer vraag naar logistiek vastgoed. En-
kele logistieke bedrijven stellen verhui-
zingen of uitbreidingen echter uit doordat 
onzekerheid heerst over met name inter-
nationale handel. Dit geldt voor bedrijven 
in de zwaarder getroffen sectoren, zoals 
de autosector. Desondanks kan er een 
groei van de huur van logistiek vastgoed 
verwacht worden.

NIEUWBOUW BEDRIJFSRUIMTES
Het herstel van de economie hangt sterk 
samen met de duur van de maatregelen 
omtrent de Coronacrisis. Mochten deze 
op korte termijn afgebouwd worden, dan 
kan een herstel van de economie in 2021 
en een uitbreiding van de vraag naar be-
drijfsruimtes verwacht worden.

De markt voor bedrijfsruimten bevindt zich in onzekere tijden. Als gevolg van de maatregelen lopen orderportefeuilles van verschillende bedrijven langzaam 
leeg. Daarnaast kan productiecapaciteit van bedrijven in een ‘1,5 meter-samenleving’ niet volledig benut worden, waardoor zij financieel hard worden geraakt. 
Met name in de detailhandel, e-commerce en logistiek profiteren bedrijven juist van de crisis. Deze ontwikkelingen beïnvloeden de markt voor bedrijfsruimte.

BEDRIJFSRUIMTEMARKT

TOPLOCATIE BEDRIJVEN
BASISLOCATIE BEDRIJVEN
MATIGE LOCATIE BEDRIJVEN

2024>

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

MIN
2,0%
0,0%
0,0%

MAX
5,0%
2,0%
0,0%

MIN
2,0%
0,5%
0,0%

MAX
5,0%
2,5%
0,0%

2021 2022-2023
GRONDOPBRENGSTEN

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Door onzekerheid
stellen bedrijven 
verhuizingen en 
uitbreidingen uit

Door de aanhoudende 
groei van e-commerce 
stijgt de vraag naar
logistiek vastgoed 
verder

1.

2.
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COMMERCIEEL VASTGOED

PARAMETERS
De verwachting is dat de grondprijs voor 
kantoren op toplocaties zal blijven stij-
gen. Ondanks het uitstellen van verhui-
zingen en uitbreidingen als gevolg van de 
coronacrisis, blijft de vraag naar hoog-
waardige kantoorruimten op toplocaties 
groot. Op basis en matige locaties is een 
beperkte groei of stagnatie van de grond-
waarde voorzien.

TERUGHOUDENDHEID DOOR 
CORONA
IIn het eerste halfjaar van 2020 kende het 
opnamevolume van kantoren een daling 
van 40% ten opzichte van het opname-
volume in 2019. Waar de kantorenmarkt 
de afgelopen jaren record na record 
brak, daalde de ingebruikname om ver-
schillende redenen fors. Ten eerste is er 
een afname van de beschikbaarheid van 
hoogwaardig kantorenvastgoed. De lage 
ingebruikname kan echter niet los gezien 
worden van de Coronacrisis. Bedrijven 
stellen het betrekken van nieuw kantoren 
uit door de onzekerheid over de economie 
en de toekomstige functie van het kan-
toor.

GEEN LEEGSTAND VERWACHT
Op de kantorenmarkt wordt ondanks de 
crisis geen toenemende leegstand ver-
wacht. Hoewel er veel vraag naar kan-
toorruimte is geweest de afgelopen jaren, 

is op veel locaties de nieuwbouwkraan 
dicht gebleven. Aan het begin van de 
kredietcrisis zat er 36% meer kantoren-
nieuwbouw in de orderportefeuilles van 
bouwbedrijven dan aan het begin van de 
Coronacrisis. Daarnaast zijn veel bedrij-
ven gebonden aan langdurige huurcon-
tracten waardoor het afstoten van kan-
toorruimte niet mogelijk is. Dit houdt in 
dat kantoorruimte voorlopig gewoon in 
gebruik blijft. Ook dient de komende tijd 
binnen kantoorruimten de ‘1,5 meter-sa-
menleving’ gehandhaafd te worden. 
Hierdoor is het voor veel bedrijven niet 
mogelijk om kantoorruimte af te stoten, 
ondanks het thuiswerkende personeel.

POLARISATIE
Door de Coronacrisis zijn beleggers nog 
nadrukkelijker op zoek naar zekerheid. 
Hierdoor is het aandeel van beleggingen 
in hoogwaardige kantoren gestegen. In 
regio’s waar dit soort kantoren niet aan-

wezig zijn is een sterkere daling van de 
ingebruikname te verwachten. In gro-
te kantoorregio’s in Zuid-Nederland en 
de Randstad is de ingebruikname hard 
gedaald doordat verhuizingen of uitbrei-
dingen uitgesteld worden. Mede hierdoor 
wordt gesginaleerd dat Randstedelijke 
gemeentes die niet tot de G4 behoren, 
goed presteren. 

Het Coronavirus is niet de enige verkla-
ring voor het afnemen van de ingebruik-
name van kantoren. Op veel plekken is de 
voorraad aan geschikte, hoogwaardige 
kantoorruimte opgedroogd.  In 2021 lijkt 
de waardestijging van kantoorruimtes op 
de mindere kantoorlocaties dan ook te 
gaan stagneren. Top locaties blijven ge-
vraagd, met name daar is nog een prijs-
stijging is te verwachten. 

De Nederlandse kantorenmarkt kenmerkt zich voornamelijk door 
sterke polarisatie. Er is sprake van een hoge vraag naar hoogwaardige 
kantoorruimten op toplocaties nabij OV-knooppunten of in stadscentra.

KANTORENMARKT

TOPLOCATIE KANTOREN
BASISLOCATIE KANTOREN
MATIGE LOCATIE KANTOREN

2024>

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

MIN
2,0%
0,0%
0,0%

MAX
4,0%
2,0%
0,0%

MIN
2,5%
0,5%
0,0%

MAX
4,5%
2,5%
0,0%

2021 2022-2023
GRONDOPBRENGSTEN

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Bedrijven zijn
terughoudend in het 
betrekken van nieuwe 
kantoren

Er zijn grote regionale
verschillen in de impact 
van de Coronacrisis op 
de kantorenmarkt

1.

2.
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COMMERCIEEL VASTGOED

PARAMETERS
Op de basis- en matige winkellocaties 
zal een stagnatie of beperkte groei van 
de grondwaarde zichtbaar zijn. Dit komt 
deels door de afgenomen passanten, 
waardoor winkels minder omzet draaien. 
Dit geldt niet voor winkellocaties op top-
locaties, die relatief goed blijven draaien.

WINKELVASTGOED EN CORONA
Als gevolg van de Coronacrisis en de 
getroffen maatregelen is de leegstand 
van winkelvastgoed het afgelopen jaar 

toegenomen. Hierbij moet onderscheid 
gemaakt worden gemaakt tussen ver-
schillende sectoren. Bouwmarkten, 
woonwinkels en supermarkten hebben 
het afgelopen jaar ondanks de Corona-
maatregelen een uitstekend jaar. Mode-
winkels en horeca worden daarentegen 
hard geraakt. Daarnaast ondervinden fy-
sieke winkels dat de Coronacrisis e-com-
merce (versneld) in de hand werkt. Hier-
door ontstaat verdere leegstand van 
winkelvastgoed. 

TWEEDE GOLF
Toen vlak voor de zomer van 2020 de 
maatregelen werden versoepeld omtrent 
de Coronacrisis, was een tijdelijk her-
stel van de omzet van de Retail branche 
zichtbaar. De nieuwe maatregelen ter on-
derdrukking van de tweede golf zijn een 
nieuwe klap voor de winkels. Het is goed 
mogelijk dat, net als in de eerste golf, 
voornamelijk de kleinere, plaatse-

lijk gerichte centra het goed blijven doen. 
Winkels in de stadscentra van de grotere 
steden zullen het wederom zwaar krijgen.

WINKELHUUR
De winkelsector heeft te maken met een 
vermindering van waarde van het vast-
goed.  De minst aantrekkelijke locaties 
worden daarbij het hardst geraakt. De 
polarisatie zal daarom ook in deze sector 
sterker worden. Dit vertaalt zich tevens in 
de grondwaarden op de winkelvastgoed-
markt, waar nog een groei van de grond-
waarde voor toplocaties voor winkels 
wordt verwacht. Dit in tegenstelling tot de 
kleine groei of zelfs stagnatie op basis- en 
matige winkellocaties.   

Door de positieve economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben supermarkten en detailhandel op de 
betere locaties goede tijden achter de rug. Op basis- en matige winkellocaties was echter al sprake van leegstand. De 
Coronacrisis heeft veel invloed op de omzet van winkels. De verwachting is dat dit structurele gevolgen gaat hebben. 

WINKELRUIMTEMARKT

TOPLOCATIE WINKELS
BASISLOCATIE WINKELS
MATIGE LOCATIE WINKELS

2024>

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

MIN
1,0%
0,0%
0,0%

MAX
4,0%
2,0%
0,0%

MIN
2,0%
0,0%
0,0%

MAX
4,0%
2,0%
0,0%

2021 2022-2023
GRONDOPBRENGSTEN

De Coronacrisis deed haar intrede met de 
kredietcrisis nog redelijk vers in het geheu-
gen. Tijdens de kredietcrisis was de leeg-
stand van kantoren groot. In de afgelopen 
jaren is dit opgelost door de herontwikke-
ling van kantoorgebouwen tot woningen. 
Van alle transformatiewoningen bestond 
in 2018 bijvoorbeeld 42% uit kantoren. 
Eenzelfde proces lijkt zich nu voor te gaan 
doen met winkelvastgoed op minder aan-
trekkelijke locaties. 30 % van alle grote en 
kleine winkelvastgoedbeleggers geeft aan 
interesse te hebben in winkelpanden die ge-
schikt zijn voor herontwikkeling. Ondanks 
de huidige onzekerheid staan voornamelijk 
de beleggers die ervaring hebben met de 
herontwikkeling van kantoorvastgoed klaar 
om te beleggen in structureel leegstaand 
vastgoed om dit vervolgens te renove-
ren naar woningen of ander gebruik. Naar 
schatting is 24% van de beleggingen in het 
eerste halfjaar van 2020 in winkelvastgoed 
met de intentie tot herontwikkeling. Dit is 
een verdubbeling ten opzichte van 2019. 
Goede voorbeelden van de herontwikkeling 
van winkelvastgoed zijn de V&D-gebouwen 
in Rijswijk, Nijmegen, Arnhem, Dordrecht 
en Rotterdam.

De opvulling van 
leeg winkelvastgoed
De opvulling van
leeg winkelvastgoed

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Polarisatie zet door

Leegstand neemt verder 
toe

Meer herontwikkeling 
op minder
aantrekkelijke locaties

1.

2.

3.
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KOSTEN

PARAMETERS
In de tabel onderaan deze pagina worden 
de parameters van de genoemde kosten-
soorten gepresenteerd. Er is momenteel 
veel onzekerheid in de bouwsector. Naar 
alle waarschijnlijkheid  lopen veel bouw-
plannen vertraging op of gaan helemaal 
niet door. Deze situatie is van invloed op 
de afvlakkende kostenstijging of zelfs een 
kostendaling.

KOSTENONTWIKKELING
GROND-, WEG- EN WATERBOUW
De GWW sector werd in 2020 hard ge-
raakt, enerzijds door de aanhoudende 
PFAS- en stikstofproblematiek, ander-

zijds door de coronacrisis. Begin 2020 liet 
nog een relatief positief beeld zien. Door-
dat de PFAS norm iets werd verruimd 
konden veel stilstaande projecten toch 
doorgaan. Ook konden veel infraprojec-
ten sneller opgepakt worden in de tijd van 
de eerste lockdown. 

Momenteel lijken veel bouwbedrijven in 
de GWW sector nog een redelijk gevul-
de orderportefeuille te hebben. De ver-
wachting is dat eind 2020 en in 2021 de 
productie af zal nemen. Bouwers in deze 
sector verwachten dan ook zelf al minder 
personeel nodig te gaan hebben, en lage-
re prijzen voor hun werk te moeten gaan 
rekenen. 

Hoe de toekomst van de sector er de ko-
mende jaren uitziet, hangt sterk af van 
eventuele overheidsmaatregelen. Op 
Prinsjesdag werd bijvoorbeeld bekend 
gemaakt dat projecten aan weg- en 

spooronderhoud voor bijna 1,5 miljard 
naar voren worden gehaald. Voor de stik-
stofproblematiek lijken nog geen aan-
zienlijke maatregelen te worden getrof-
fen. 

Hoewel de toekomst voor de GWW sector 
onzeker is, wordt in ieder geval verwacht 
dat de productie af zal nemen, waardoor 
de indirecte bouwkosten in deze sector 
zullen afnemen. Zoals genoemd bij de 
woningbouwkosten zullen loonkosten 
stijgen, alhoewel in beperkte mate. Ook 
de materiaalkosten kunnen nog (iets) 
stijgen. Per saldo verwachten wij een 
stagnatie van de GWW-kosten.

PLANKOSTEN & VTU
De plankosten bestaan voor een gemeen-
te uit de kosten voor producten en de per-
sonele inzet. Het gaat hierbij om de inzet 
van zowel intern (eigen personeel) als 
extern (inhuur) personeel. De plankos-

ten worden beïnvloed door economische 
fluctuaties.
Afgelopen jaren was sprake van een 
zeer krappe arbeidsmarkt. Dit kwam met 
name door een grote vraag naar (woning-
bouw)projecten en een sterke economi-
sche groei. Nu de economische situatie 
door de Coronacrisis verslechtert, en veel 
projecten nog steeds tegen de stikstof 
problematiek aanlopen, worden voor de 
toekomst lagere plankosten verwacht. 
Daartegenover staat dat de sector van ge-
biedsontwikkeling laat-cyclisch is, en dat 
de vraag naar nieuwbouw niet afneemt. 

Per saldo is de verwachting dat de plan-
kosten voor de komende jaren minder 
hard zullen stijgen dan eerst werd ver-
wacht, maar dat de verandering nog klein 
blijft. Voor 2023 en verder is de onzeker-
heid groter, waardoor het advies is daarbij 
aan te sluiten op het langjarige inflatiege-
middelde van 2%.

Belangrijke kostenposten van grondexploitaties zijn VTU- & 
plankosten en GWW-kosten. In deze paragraaf komen deze 
kostensoorten en de prognose van de parameters aan bod. 

KOSTEN€

2024>

2,0%

2,0%

MIN

-1,0%

1,0%

MAX

2,0%

3,0%

MIN

1,0%

1,0%

MAX

3,0%

3,0%

GWW KOSTEN

PLANKOSTEN & VTU

2021 2022-2023
KOSTEN

€

€

€

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

VTU- en plankosten 
stijgen minder hard dan 
voorheen

GWW-sector is hard 
getroffen door
coronacrisis en
stikstofproblematiek

1.

2.
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RENTE EN INFLATIE

KORTLOPENDE RENTE
Voor de kortlopende rente is het rente-
beleid van de ECB en de economische 
ontwikkeling belangrijk. Om de negatie-
ve gevolgen van de Coronacrisis zoveel 
mogelijk te beperken pompt de centrale 
bank op grote schaal geld in de econo-
mie. Hierdoor kunnen banken goedkoper 
aan geld komen en blijft de rente laag. 
Daartegenover staat dat banken als ge-
volg van de Coronacrisis meer risico lo-
pen wanneer zij leningen verstrekken. De 
werkloosheid stijgt en meer huishoudens 
krijgen moeite hun betalingsverplich-
tingen na te komen. Dit heeft in theorie 
tot gevolg dat de rente kan stijgen. Deze 
stijging wordt echter voorkomen door het 
zeer ruime monetaire beleid van de ECB. 
De verwachting is daarom dat de kortlo-
pende rente in 2021 laag zal blijven. De 
voorspelling is een rentepercentage tus-
sen de -0,6% en -0,4%. Ook op de mid-
dellange termijn wordt verwacht dat de 
rente laag blijft met een bandbreedte tus-
sen de -0,7% en 0,0%.

LANGLOPENDE RENTE
Mede door het genoemde rentebeleid 
van het ECB, het opkopen van staatsobli-
gaties, is ook de langlopende rente (Ne-
derlandse 10-jaars rente) de afgelopen 

jaren laag geweest. Door de toegenomen 
onzekerheid en vraag naar geld tijdens de 
Coronacrisis, steeg de rente van staatsle-
ningen snel. De hypotheekrente is tijdens 
de intelligente lockdown voor het eerst 
in jaren weer beperkt gestegen. Echter 
blijven de renteniveaus historisch laag. 
Door het opkoopbeleid van de ECB wordt 
een stabiel rentepercentage verwacht, in 
ieder geval voor 2021. De verwachting is 
een rentepercentage tussen de -0,6% en 
-0,3%. Voor de middellange termijn wordt 
uitgegaan van een bandbreedte tussen de 
-0,7% en 0%. Voor de lange termijn is het 
uitgangspunt een percentage van 0%. 

INFLATIE
De inflatieontwikkeling wordt door het 
CBS bijgehouden door middel van de con-
sumentenprijsindex (CPI). De Coronacri-
sis maakt het voorspellen van de inflatie 
een stuk lastiger, aangezien het zowel in-

flatoire als deflatoire krachten tot gevolg 
heeft. Aan de ene kant zorgen de toege-
nomen werkloosheid en risico-aversie 
van bedrijven en consumenten voor een 
daling van de vraag en daarmee lagere 
prijzen. Als gevolg van de nog langere 
tijd minder presterende economie zal de 
vraag achterblijven bij het aanbod. Deze 
factoren hebben een neerwaartse druk 
op de prijzen tot gevolg. Aan de andere 
kant maken bedrijven als gevolg van de 
Corona-maatregelen meer kosten, wel-
ke ze doorberekenen aan de consument. 
Dit resulteert in hogere prijzen. Ook de 
toegezegde extra investeringen in infra-
structuur om de economie te stimuleren 
kunnen resulteren in een grotere vraag 
naar grondstoffen en bijdragen aan ho-
gere prijzen. Beide trends hebben een 
opwaartse druk op de inflatie tot gevolg. 
De verwachting is dat de neerwaartse 
factoren op de inflatie de opwaartse fac-

toren zullen overtreffen. De belangrijkste 
verklaring hiervoor is dat de economische 
activiteit nog langere tijd onder het nor-
male niveau zal liggen.

Voor 2021 en de middellange termijn 
wordt daarom uitgegaan van een band-
breedte voor de inflatie tussen 1% en 2%. 
Voor de lange termijn wordt uitgegaan 
van een percentage van 2%. Dit is in lijn 
met de doelstelling van de ECB.

RENTE EN INFLATIE

2024>

0,0%

0,0%

2,0%

MIN

-0,6%

-0,6%

1,0%

MAX

-0,4%

-0,3%

2,0%

MIN

-0,7%

-0,7%

1,0%

MAX

0,0%

0,0%

2,0%

RENTE KORTLOPEND

RENTE LANGLOPEND

INFLATIE - CPI

2021 2022-2023
RENTE EN INFLATIE

€

€

€
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ALGEMEEN
De Coronacrisis zorgt voor veel onze-
kerheid. Logischerwijze zouden aan-
vangsrendementen toenemen door die 
onzekerheid. Door het ruime monetai-
re beleid van de centrale banken en de 
overheidsondersteuning in verband met 
de Coronacrisis, is er voldoende kapitaal 
voor beleggers beschikbaar  om te inves-
teren. De negatieve rente leidt ertoe dat, 

bij het ontbreken van alternatieven met 
een vergelijkbaar risicoprofiel, er genoe-
gen wordt genomen met steeds lagere 
aanvangsrendementen. Hoewel er grote 
verschillen tussen de typen vastgoed en 
regio’s bestaan, zal zowel commercieel- 
als residentieel vastgoed op goede loca-
ties gewild blijven. Dat betekent ook dat 
hoewel de Coronacrisis  voor wat betreft 
commercieel vastgoed heeft gezorgd 
voor iets oplopende aanvangsrendemen-
ten, de verwachting is dat deze op termijn 
weer iets zullen dalen.

WONINGEN
De aanvangsrendementen van woningen 
op goede locaties liggen sinds 2018 

stabiel iets boven de 4%. Ondanks de 
Coronacrisis blijft de vraag naar huurwo-
ningen erg hoog, zeker op toplocaties. De 
bruto-aanvangsrendementen, die al erg 
scherp zijn, zullen in de nabije toekomst 
nog dalen waar mogelijk. Op de middel-
lange termijn wordt een lichte stijging of 
een stabilisatie verwacht. Voor de overi-
ge locaties wordt een stabilisatie tot een 
lichte stijging verwacht. Op deze locaties 
brengt de Coronacrisis immers meer be-
leggingsrisico’s met zich mee.

KANTOREN
De aanvangsrendementen van eersteklas 
kantoren op toplocaties daalden de afge-
lopen jaren sterk. De BAR voor dit 

vastgoed daalde van rond de 4% naar cir-
ca 3,5% in 2020 (op uitzonderlijk goede 
locaties was in 2020 zelfs 3% haalbaar). 
Zoals genoemd brengt de Coronacrisis 
nog steeds veel onzekerheid met zich 
mee voor de kantorenmarkt. Veel bedrij-
ven stellen de ingebruikname van kan-
toren dan ook uit.  Toch zijn beleggers op 
zoek naar een objecten op goede locaties. 
De randstad trekt daarbij het grootste 
investeringsvolume aan, met de laagste 
aanvangsrendementen. Daarbinnen is 
Amsterdam leidend. Voor kantoren wordt 
voor de toplocaties een stabilisatie van 
aanvangsrendementen ten opzichte van 
2020 verwacht, terwijl ze op de matige lo-
caties zullen stijgen.

Met ingang van deze outlook worden de bruto aanvangsrendementen van verschillende typen vastgoed bijgehouden. Deze aanvangsrendementen worden door 
ons samengesteld uit beschikbare openbare informatie (zie bronnenlijst) en de niveaus die wij aantreffen binnen onze projecten portefeuille. Omdat het de 
eerste keer is dat wij deze reeks publiceren worden ter referentie ook onze observaties van de jaren 2019 en 2020 (voor toplocaties) vermeld.

AANVANGSRENDEMENTEN VASTGOED

AANVANGSRENDEMENTEN
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Aanvangsrendementen 
huurwoningen op top-
locaties blijven scherp
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stijgen door
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bedrijfsmatig vastgoed: 
vooral logistiek blijft 
populairder worden
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AANVANGSRENDEMENTEN

WINKELS
Vanaf 2018 zijn de  aanvangsrendemen-
ten van winkels op toplocaties alsmaar 
gestabiliseerd, in 2019 en 2020 was de 
BAR circa 4% op de toplocaties. Op de 
overige locaties is een stijgende trend 
zichtbaar. De verwachting is dat die stij-
ging mede door de Coronacrisis door zal 
zetten. Ook op de betere locaties  zal, zij 
het in mindere mate, een stijging plaats 
gaan vinden. Oorzaak daarvan is de toe-
genomen druk van online verkopen. De 
corona situatie heeft de verschuiving naar 
online versterkt.

BEDRIJVEN
Zoals eerder beschreven is er wat betreft 
bedrijfsvastgoed een scherpe tweedeling 
tussen logistiek en overig bedrijfsvast-
goed te zien. Zeker gezien de 1,5 meter 
afstand in veel bedrijven lastig te hante-
ren is, zorgt Corona ervoor dat beleggen 
in dit type vastgoed risicovol is. Daaren-
tegen wordt de vraag naar logistiek vast-
goed steeds groter. Al sinds 2013 daalt de 
BAR voor logistiek vastgoed op de beste 
locaties. In 2019 was de BAR voor eer-
steklas logistiek vastgoed circa 5,5%, in 
2020 daalde deze richting de 4,5%. De 
verwachting is dat die trend door zal gaan 
in de nabije toekomst. Gezien het speci-
fieke karakter van ander bedrijfsvastgoed 
geven wij geen prognose voor aanvangs-
rendementen daarvan.

Sinds maart is het snel ‘normaal’ geworden: thuis-
werken. Waar we voorheen vijf dagen in de week naar 
kantoor afreisden, werken velen nu de gehele week 
of een deel van de week thuis. Wat betekent dit voor 
de functie van het kantoor? Uit onderzoek van Savills 
(2020) blijkt dat 89% van de werkenden het kantoor 
van vitaal belang achten, maar in de toekomst een an-
dere functie voorzien. Daarbij wordt gesproken over 
het kantoor met ‘sociale hubs’ waar face-to-face con-
tact mogelijk is. Dynamis (2020) ziet de toekomst van 
het kantoor als een ‘bijenkorf’, die gebruikt zal wor-
den als uitvalbasis. De agenda van de werknemer is 
hierin leidend. Volgens Cushman & Wakefield (2020) 
is het voornamelijk de demografische opbouw van de 
beroepsbevolking die de behoefte aan en de inrich-
ting van kantoorruimten bepaalt. Met name omdat 
de digital native generatie Z over enkele jaren de be-
roepsbevolking zal domineren. Deze generatie lijkt op 
voorhand een thuiswerker bij uitstek.

Het kantoor van
de toekomst
Het kantoor van
de toekomst
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DISCLAIMER
Deze publicatie is een uitgave van Meta-
foor Ruimtelijke Ontwikkeling B.V. De in 
deze publicatie gepresenteerde visie is 
gebaseerd op gegevens uit door ons be-
trouwbaar geachte bronnen die worden 
genoemd in de verantwoording. Deze 
bronnen zijn zorgvuldig in onze analyse 
verwerkt. Metafoor Ruimtelijke Ontwik-
keling aanvaart echter geen enkele aan-
sprakelijkheid voor het geval dat de in 
deze publicatie neergelegde gegevens, 
prognoses en analyses onjuistheden be-
vatten noch voor eventuele type fouten of 
onvolledigheden. Het betreft verstrekte 
informatie die aan veranderingen onder-
hevig is, er kunnen derhalve geen rechten 
aan worden ontleend. 

Uit deze publicatie mag worden geciteerd 
onder vermelding van de bron.


