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1 Belangrijkste conclusies 

1. Steeds vaker komen kopers in landelijke gemeenten uit (zeer) sterk stedelijke gemeenten. 

2. Kopers afkomstig uit die (zeer) sterk stedelijke gemeenten kopen aanzienlijk duurdere (€70.000) 

woningen dan kopers uit minder of niet-stedelijke gemeenten.  

3. De gemiddelde prijs stijgt sterker in minder en niet-stedelijke gemeenten. Dat komt onder 

andere door de toename van het aantal kopers uit de stad én het feit dat zij relatief duur kopen. 

4. De woningprijzen in ons land stegen in het 2e kwartaal van 2021. Ten opzichte van het 2e 

kwartaal van 2020 stegen de prijzen met 13,0%. Ten opzichte van het 1e kwartaal van 2021 

lagen de prijzen gemiddeld 4,4% hoger.  

5. Het aantal transacties viel fors terug (-20,8%) ten opzichte van het recordaantal in het 1e 

kwartaal van 2021. Er wisselden 52.787 woningen van eigenaar. Toch is dit nog steeds een 

hoog aantal. Er is nog altijd veel vraag én aanbod.   

2 Trek van stad naar landelijk gebied leidt tot hogere prijzen 

Sinds 2013, het einde van de economische crisis, is het aandeel kopers in het landelijk gebied dat uit 

(zeer) sterk stedelijke gemeenten komt toegenomen: van 14% in 2013 naar bijna 24% in 2021. 

Tegelijkertijd kopen kopers uit (zeer) stedelijke gemeenten aanzienlijk duurdere huizen dan andere 

kopers. Onder andere hierdoor is er ook een relatief sterke stijging van de gemiddelde huizenprijzen in 

minder en niet-stedelijke gemeenten. 

 

In dit hoofdstuk gaat het over de mate van stedelijkheid van een gemeente. Dit is gebaseerd op de 

adressendichtheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De klassen ‘weinig stedelijk’ en ‘niet- 

stedelijk’ noemen wij landelijke gemeenten. Lees meer op de pagina Stedelijkheid op CBS.nl.  

2.1 Kopers in landelijke gemeenten komen steeds vaker uit de stad 

Figuur 1 laat een sterke stijging zien van het aandeel kopers van woningen in landelijke gemeenten 

afkomstig uit (zeer) sterk stedelijke gemeenten sinds 2013. In alle gewesten (Noord, Oost, Zuid, West) 

steeg het aantal kopers uit (zeer) sterk stedelijke gemeenten. In het Westen was de toename het grootst. 

Dat komt vooral doordat het Westen het sterkst verstedelijkt is. In 2021 wordt bijna 35% (tegenover 21% 

in 2013) van alle transacties in landelijke gemeenten gedaan door kopers uit (zeer) sterk stedelijke 

gemeenten. Landelijk is dat bijna 24%. 

2.2 Grootste toename bij landelijke gemeente nabij grote stad 

Meestal zijn de grootste toenames zichtbaar in landelijke gemeenten die dicht bij een grote stad liggen. 

Vaak is er dan sprake van een forse toename van de instroom vanuit die grote stad. Voorbeelden 

daarvan zijn Losser (bij Enschede), Zundert (bij Breda), Hilvarenbeek (bij Tilburg), Valkenburg aan de 

Geul (bij Maastricht) en Aalsmeer (bij Amstelveen). 

 

Keerzijde hiervan is dat het aandeel kopers dat binnen de eigen gemeente koopt tussen 2013 en 2021 

afnam van 70% naar 56%. In vrijwel alle landelijke gemeenten daalde in die periode het aandeel 

verhuizingen binnen dezelfde gemeente.  

 
  

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84929NED?q=stedelijkheid


 Weg uit de grote stad    Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt 

 2e kwartaal van 2021 
 

Versie 1.0   29 juli 2021  4 / 12 

Figuur 1: Aandeel kopers in landelijk gemeenten afkomstig uit (zeer) sterk stedelijke gemeenten per 

gewest  

 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 1 

Bron: Kadaster 

 

2.3 Kopers uit stedelijke gemeenten kopen gemiddeld duurdere woningen in landelijk gebied 

Vertrekkers uit de stedelijke omgeving kopen gemiddeld genomen een duurdere woning dan kopers uit 

(dezelfde) landelijke gemeente. Het verschil in gemiddelde koopprijs is in 2021 zo’n €70.000. Daarnaast 

zien we het volgende: 

• Kopers die vanuit stedelijke gemeenten naar landelijke gemeenten verhuizen blijven vaak in 

dezelfde provincie wonen, of ze gaan net over de provinciegrens heen. Het aandeel 

verhuizingen binnen de provincie nam licht af: van 64% in 2013 naar 58% in 2021, maar is nog 

altijd hoog. 

• Daarnaast zien we een lichte toename van oudere kopers (55+), die de stad verruilen voor het 

landelijk gebied: van ruim 15% in 2013 naar 21% in 2020. Dat is in lijn met de algemene trend, 

waarbij het aandeel oudere kopers toeneemt.  

• Tot slot valt op dat in 2021 het aandeel van oudere kopers weer iets terugloopt. Dat jonge 

kopers in het 1e kwartaal van 2021 hun slag sloegen, dankzij de gunstige 

overdrachtsbelastingregeling, speelt hierbij een belangrijke rol. 

 
  

http://www.kadaster.nl/documents/1953498/4462482/Aandeel+kopers+in+landelijke+gemeenten+afkomstig+uit+%28zeer%29+sterk+stedelijke+gemeenten+per+gewest.ods/80c3f150-9738-fc86-08d6-f40db0f6cc95?t=1626961968733
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Figuur 2: Ontwikkeling gemiddelde koopsom landelijk gebied naar herkomst van de koper 

 

1 = Zeer sterk stedelijk 

2 = Sterk stedelijk 

3 = Matig stedelijk 

4 = Weinig stedelijk 

5 = Niet-stedelijk 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 2 

Bron: Kadaster 

 

3 Versnelling van de woningprijsstijging, vooral buiten grote steden 

Voor de 6e keer op rij stijgen de woningprijzen harder dan in het voorgaande kwartaal. Ten opzichte 

van 1 jaar geleden zijn de prijzen 13,0% toegenomen. Kwartaal op kwartaal is de prijsstijging gemiddeld 

4,4%. De toename van de woningprijs is het minst sterk in de meest stedelijke gemeenten.  

3.1 Versnelling van de woningprijsindex, maar lang geen prijsrecord 

De woningprijsindex laat de algemene woningprijsontwikkeling in Nederland zien. In het 2e kwartaal 

van 2021 steeg deze index (13%) harder dan de gemiddelde woningprijs (11,5%). De belangrijkste 

reden hiervoor is dat het gemiddelde afhankelijk is van de toevallig verkochte woningen. De 

woningprijsindex volgt de prijsontwikkeling van een vast pakket woningen dat representatief is voor alle 

woningen in de koopwoningvoorraad. 

 

Deze stijging is fors: historisch gezien neemt deze stijging echter de 10e plaats in op de ranglijst van de 

102 kwartalen waarover informatie beschikbaar is. Rond de eeuwwisseling stegen de prijzen harder: 

tussen 15% en 20%.  

http://www.kadaster.nl/documents/1953498/4462482/Ontwikkeling+gemiddelde+koopsom+landelijk+gebied+naar+herkomst+van+de+koper.ods/112e9875-9933-5954-5583-617d078a5d0b?t=1626961970167


 Weg uit de grote stad    Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt 

 2e kwartaal van 2021 
 

Versie 1.0   29 juli 2021  6 / 12 

3.2 Transactieprijzen hoger dan vraagprijzen 

Dat we de prijsstijging fors vinden, komt doordat prijsvorming op de woningmarkt vanaf 2013 steeds 

meer plaatsvindt met bieden-vanaf-prijzen en daarvoor hoofdzakelijk met vraagprijzen. Het overbieden 

versterkt het gevoel dat de uiteindelijke transactieprijs ‘duur betaald’ is. Lees meer en download het 

onderzoek Verkopen boven de vraagprijs van de Amsterdam School of Real Estate.  

 

Uit Kadasteronderzoek blijkt dat in 2020 in 50% van de gemeenten de gemiddelde transactieprijs in de 

gemeente hoger ligt dan de oorspronkelijk gevraagde woningprijs. Dat was in 2017 nog slechts 4%. Dit 

betekent dat in de helft van de gemeenten is overboden. Lees meer en download het onderzoek 

Spanning tussen vraag en aanbod woningmarkt groeit op Kadaster.nl.  

 

Een andere reden waarom de prijsontwikkeling als extreem ervaren kan worden, is dat de huidige 

ontwikkeling niet rijmt met de voorspellingen van De Nederlandsche Bank (6,0%), Rabobank (8,0%) en 

de ING (8,5%) voor het hele jaar. Lees meer en download het rapport Staat van de woningmarkt – 

Jaarrapportage 2021 van BZK.nl. ABN AMRO paste de prognose in juli aan naar 12,5% volgens de 

ABN AMRO Woningmarktmonitor van juli 2021. 

 

De huidige prijsontwikkeling gaat samen op met het stabiele positieve vertrouwen in de 

koopwoningmarkt, de doorgaande daling van de hypotheekrente en de koopkrachttoename. Figuur 3 

laat de ontwikkeling van de woningprijsindex zien, zowel jaar-op-jaar als kwartaal-op-kwartaal.  

 

Figuur 3: Ontwikkeling woningprijsindex in het 2e kwartaal van 2011 tot en met het 2e kwartaal van 2021 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 3 

Bron: Kadaster 

 

http://files.vastgoedbibliotheek.nl/Server/getfile.aspx?file=docs/publicaties/ASRE_paper_17_05_Verkopen_boven_vraagprijs.pdf
http://files.vastgoedbibliotheek.nl/Server/getfile.aspx?file=docs/publicaties/ASRE_paper_17_05_Verkopen_boven_vraagprijs.pdf
https://www.kadaster.nl/-/spanning-tussen-vraag-en-aanbod-woningmarkt-groeit
https://www.kadaster.nl/-/spanning-tussen-vraag-en-aanbod-woningmarkt-groeit
https://www.woningmarktbeleid.nl/binaries/woningmarktbeleid/documenten/publicaties/2021/07/05/staat-van-de-woningmarkt-jaarrapportage-2021/Staat+van+de+Woningmarkt+-+Jaarrapportage+2021.pdf
https://www.woningmarktbeleid.nl/binaries/woningmarktbeleid/documenten/publicaties/2021/07/05/staat-van-de-woningmarkt-jaarrapportage-2021/Staat+van+de+Woningmarkt+-+Jaarrapportage+2021.pdf
https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/actueel/huizenmarkt/woningmarktmonitor-juli-2021.html
http://www.kadaster.nl/documents/1953498/4462482/Ontwikkeling+woningprijsindex%2C+2e+kwartaal+2011+tm+2e+kwartaal+2021.ods/db857b00-11bf-94b1-2408-042180bc36a9?t=1626961970831
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3.3 Gemiddelde prijs laat een grotere stijging zien 

De gemiddelde woningprijs in het 2e kwartaal van 2021 kwam uit op €366.000, zoals figuur 4 laat zien. 

Dat is een stijging van 11,5% ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde prijs stijgt sinds het 3e 

kwartaal van 2019 harder dan de algemene woningprijsontwikkeling. Dat komt doordat in de recente 

jaren relatief steeds meer woningen gekocht worden van hogere kwaliteit of in regio’s waar kopers meer 

betalen voor dezelfde woningkwaliteit. De laatste jaren worden dus meer duurdere woningen gekocht. 

Daardoor stijgt de gemiddelde prijs extra snel ten opzichte van de algemene prijstoename.  

 

Figuur 4: Ontwikkeling gemiddelde woningprijs, 2e kwartaal 2011 tot en met 2e kwartaal 2021 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 4 

Bron: Kadaster 

 

3.4 Prijzen stijgen harder in minder stedelijke gemeenten 

De stijging van de gemiddelde woningprijs in (zeer) sterk stedelijke gemeenten ligt al kwartalen onder 

het landelijke gemiddelde. Tabel 1 laat zien dat ook in het 2e kwartaal van 2021 de prijzen in (zeer) 

sterk stedelijke gemeenten minder hard stegen dan gemiddeld in Nederland. Dat betekent automatisch 

dat de grootste prijsstijgingen te vinden zijn in matig (13%), weinig (12%) en niet-stedelijke gemeenten 

(13%). Deze trend begon een jaar geleden. Vanaf 2013 tot en met eind 2019 stegen de prijzen juist 

harder in de (zeer) sterk stedelijke gemeenten.  

 

We vergelijken de prijsontwikkeling tussen de stedelijkheidsklassen vanaf 2013, omdat vanaf dat jaar 

de woningmarkt kantelde. Na een periode van 5 jaar met prijsafnames begonnen de prijzen weer te 

stijgen. In de afgelopen 8 jaar steeg de gemiddelde woningprijs met 73%. Het sterkst is de prijstoename 

in de zeer sterk stedelijke gebieden (90%). De gemiddelde woningprijzen stegen het minst hard in niet-

stedelijke gemeenten (66%). 

 

http://www.kadaster.nl/documents/1953498/4462482/Ontwikkeling+gemiddelde+woningprijs%2C+2e+kwartaal+2011+tm+2e+kwartaal+2021.ods/95f8432a-91e7-4aed-9ec1-da6854230c08?t=1626961970396


 Weg uit de grote stad    Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt 

 2e kwartaal van 2021 
 

Versie 1.0   29 juli 2021  8 / 12 

Tabel 1: Gemiddelde woningprijs en prijsverandering naar stedelijkheid in het 2e kwartaal van 2021 

 

 

 Nederland 
Zeer sterk 
stedelijk 

Sterk 
stedelijk 

Matig 
stedelijk 

Weinig 
stedelijk 

Niet 
stedelijk 

 woningprijs x €1.000     
2e kwartaal 
van 2021 366 401 348 385 353 324 

       

 jaar-op-jaar prijsverandering (%)    
2e kwartaal 
van 2021 11,5 10,0 11,0 12,9 11,7 13,3 

       

 

prijsstijging ten opzichte van 2e kwartaal 
van 2013 (%)    

2e kwartaal 
van 2021 73,4 90,3 69,2 67,8 67,2 65,6 

      

Bron: Kadaster 

3.5 Gemiddelde woningprijs per gemeente 

Figuur 5 toont de woningprijzen per gemeente in het 2e kwartaal van 2021. In het 2e kwartaal van 2021 

ligt de gemiddelde woningprijs in de meeste Randstadgemeenten boven de €400.000. De provincies 

Fryslân en Groningen tellen in het 2e kwartaal van 2021 jaar nog een redelijk aantal gemeenten waar 

de gemiddelde woningprijs onder de €250.000 ligt.  
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Figuur 5. Gemiddelde woningprijs per gemeente in het 2e kwartaal van 2021 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 5 

Bron: Kadaster 

4 Terugval aantal woningtransacties in 2e kwartaal  

Na een recordaantal woningtransacties in het 1e kwartaal van dit jaar, registreerden wij in het 2e 

kwartaal met 52.787 woningen een veel lager aantal. Als we kijken naar de trend van de afgelopen 

jaren, ligt het aantal transacties echter nog steeds hoog. Wijzigingen in de overdrachtsbelasting waren 

de aanjager van het recordaantal in het 1e kwartaal.  

4.1 Nog steeds veel woningen verkocht 

Ten opzichte van het vorige kwartaal viel het totaal aantal transacties fors terug (-20,8%), maar dat 1e 

kwartaal was dan ook een record. In vergelijking met het 2e kwartaal van 2020 ligt het aantal transacties 

iets lager (-3,9%). Trendmatig, kijkend naar de ontwikkeling van het voortschrijdend 

kwartaalgemiddelde, loopt het aantal transacties op vanaf het 1e kwartaal van 2019. Ondanks de 

terugval in het 2e kwartaal van 2021 zitten we daarmee nog steeds op een heel hoog niveau. Corona 

of de oplopende woningprijzen zetten vooralsnog geen rem op het aantal transacties. De woningmarkt 

zit in die zin niet op slot.  

 

http://www.kadaster.nl/documents/1953498/4462482/Gemiddelde+woningprijs+per+gemeente+in+het+2e+kwartaal+van+2021.ods/da8b5ff6-6467-588e-b882-9e79dcab75a5?t=1626961969922
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Figuur 6: Aantal woningtransacties per kwartaal van 2021 tot en met 2021 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 6 

Bron: Kadaster 

4.2 Activiteit van kopers onder de 35 jaar terug naar oude niveau 

De wijzigingen in de overdrachtsbelasting zien we direct terug in de cijfers. In het 1e kwartaal schoot 

het aandeel van 35-minners binnen de transacties omhoog (61%). Inmiddels is dit aandeel 

teruggevallen naar 48%. De verklaring hiervoor vinden we vooral bij de 35-minners die in het 1e kwartaal 

een woning van €400.000 of meer kochten. Vanaf april betaalden ze hier namelijk wél 

overdrachtsbelasting voor. We zien dan ook dat 35-minners hun slag sloegen in het 1e kwartaal van 

2021 bij woningen van €400.000 of meer. Hierbij ging het om bijna 13.000 transacties, terwijl 3.000 tot 

4.000 transacties normaal zou zijn geweest voor deze groep. 

 
  

http://www.kadaster.nl/documents/1953498/4462482/Aantal+woningtransacties+per+kwartaal+van+2012+tm+2021.ods/eca2fc71-6aff-8101-675f-bb26530e81f0?t=1626961969563
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Figuur 7: Aantal woningtransacties naar leeftijd en prijsklasse van 2012 tot en met 2021 

 

 

Open toegankelijk ods-document met data van figuur 7 

Bron: Kadaster 

5 Ontwikkelingen die de koopwoningmarkt beïnvloeden 

Ontwikkelingen op de koopwoningmarkt zijn altijd het gevolg van wat er gebeurt op economisch en 

maatschappelijk vlak. Wat speelde er in het 2e kwartaal van 2021? 

 

• Het marktvertrouwen van woningkopers is sinds oktober 2020 positief en vanaf januari 2021 

positief stabiel. We weten uit eerdere analyses dat een positief vertrouwen, maar vooral een 

toenemend vertrouwen, zorgt voor een toename van het aantal transacties. Lees meer in de 

Eigen Huis marktindicator van Vereniging Eigen Huis.  

• Een andere belangrijke indicator is de gerealiseerde koopkrachttoename van 2,5% in 2020 en 

de verwachting van 0,6% voor 2021. Dit zorgt samen met de verruiming van de leennormen 

voor een vergroting van de betaalcapaciteit op de koopwoningmarkt. Lees meer in de juniraming 

van het Centraal Planbureau. 

• De ontwikkeling van de hypotheekrente voedt het vertrouwen. De hypotheekrente daalt licht. In 

mei 2021 was de gemiddelde rente voor nieuwe hypotheken 1,7%, 5 jaar geleden was dat nog 

2,6% volgens statistieken van De Nederlandsche Bank. Deze daling zorgt ervoor dat het 

aandeel van de afgesloten rentevastperiode van meer dan 10 jaar sterk toeneemt: van 19% in 

2016 naar 47% in 2021. Hierdoor neemt het betalingsrisico van eigenaar-bewoners af, omdat 

kopers langdurig te maken krijgen met stabiele hypotheeklasten. Onderstaande tabel, 

gebaseerd op cijfers van DNB, laat de gemiddelde afgesloten hypotheekrente bij nieuwe 

contracten zien.  

 

http://www.kadaster.nl/documents/1953498/4462482/Aantal+woningtransacties+naar+leeftijd+en+prijsklasse+van+2012+tm+2021.ods/20dd0529-cdeb-297f-1e83-b2efe819ddcd?t=1626961969210
https://www.eigenhuis.nl/woningmarkt/eigen-huis-marktindicator#/
https://www.eigenhuis.nl/woningmarkt/eigen-huis-marktindicator#/
https://www.cpb.nl/juniraming-2021#cijfers
https://www.cpb.nl/juniraming-2021#cijfers
https://www.dnb.nl/statistieken/dashboards/rente/
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Tabel 2: Gemiddelde afgesloten hypotheekrente, nieuwe contracten 

 

 

 Mei 2016 Mei 2020 Mei 2021 

Afgesloten hypotheekrente   

alle nieuwe contracten 2,6 1,9 1,7 

    

Rentevast langer dan 10 jaar   

Afgesloten hypotheekrente 3,1 2,1 1,8 

Aandeel 19 42 47 

Bron: De Nederlandsche Bank (DNB) 

6 Meer informatie 

• Ons eerdere Kwartaalbericht van 2021 vindt u op de pagina Kadaster Kwartaalbericht 

woningmarkt over het 1e kwartaal van 2021. 

• Meer onderzoeken van het Kadaster over de woningmarkt vindt u op de pagina Onderzoeken. 

• Het Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt is geschreven door: Lianne Hans, Jorian Lamberink, 

Marion Plegt, Paul de Vries, Hans Wisman en Joost Zuidberg. 

• Wilt u meer weten over dit onderzoek of de woningmarkt? Neem dan contact op met onze 

woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries, woningmarktexpert. 

• Het Kadaster publiceert het aantal transacties en de woningprijs op basis van de 

eigendomsoverdrachten bij de notaris. De NVM publiceert op basis van de koopakten.  

• Wilt u het Kwartaalbericht woningmarkt voortaan per mail ontvangen? Schrijf u dan in via 

het aanmeldformulier. 

 

https://www.kadaster.nl/-/kadaster-kwartaalbericht-woningmarkt-1e-kwartaal-van-2021
https://www.kadaster.nl/-/kadaster-kwartaalbericht-woningmarkt-1e-kwartaal-van-2021
https://www.kadaster.nl/zakelijk/over-ons/onderzoeken
https://www.kadaster.nl/zakelijk/vastgoedinformatie/woningmarkt/paul-de-vries-woningmarktexpert
https://m3.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=S3BfGPaaB7&wpMessageId=1004&userId=60615&command=viewPage&activity
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