
26 Kantorenmarkt houdt wind in de rug

De Nederlandse kantorenmarkt heeft een goed 
jaar achter de rug. Er werd iets meer kantoor-
ruimte opgenomen dan in het voorgaande 
jaar. Kenmerkend voor de gang van zaken 
op de kantorenmarkt was dat de leegstand 

in kantoorgebouwen voor het vierde achter-
éénvolgende jaar een daling te zien gaf.  
De leegstand van kantoorruimte daalde van 
14,0% eind 2017 naar 12,7% eind 2018. De 
gemiddelde transactiegrootte lag iets hoger 

dan in 2017, maar dit gold vooral voor de G4 
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). 
Buiten de G4 lag de gemiddelde transactie-
grootte een stuk lager dan in het voorgaande 
jaar.  
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Mensen verhuizen steeds verder

Verhuizen is doorgaans een lokale aangelegen-
heid. In 2018 verhuisde bijna de helft van alle 
huishoudens binnen een straal van 3 kilometer 
van hun oude huis. Toch wordt de verhuis-
afstand tussen het achtergelaten en nieuw 
gekochte huis steeds groter. Huizenkopers 
moeten steeds verder zoeken om een geschikt 

en betaalbaar huis te vinden. In de grote 
steden met  oververhitte woningmarkten 
geldt dit in extreme mate. Driekwart van de 
 Amsterdammers verhuisde in 2018 binnen een 
straal van 28 kilometer, in 2014 was dit nog  
18 kilometer.  
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    Sheet 6 38 Aantal transacties landelijke woningen daalt

2018 was een goed jaar voor de markt van 
landelijk wonen. De gemiddelde prijs liet 
wederom een stijging zien en kwam uit op 
470.000 euro in 2018 (433.000 euro in 2017). 
Voor het eerst sinds 2012 liet het aantal 
transacties echter een daling zien. Dit komt 

volledig op het conto van het lage prijssegment. 
Er zijn 15% minder landelijke woningen onder 
de 4,5 ton verkocht, terwijl boven de 4,5 ton nog 
sprake is van een stijging van 13%. Het aantal 
in aanbod staande landelijke woningen is in 
2018 in een vergelijkbaar tempo afgenomen.  

Dit maakt dat de krapte-indicator ten 
opzichte van een jaar eerder stabiel is gebleven. 
Concreet betekent dit dat een consument 
net als in 2017 keuze heeft uit gemiddeld elf 
landelijke woningen.  
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Krappe markten, maar ook regio’s met voldoende aanbod

De eerder benoemde krapte op de woning-
markt is niet in alle regio's even groot. Er zijn 
krappe gebieden in en rond Amsterdam, zoals 
de Zaanstreek, Almere en Haarlem, waar er 
zeer weinig te kiezen is voor een koper. Een 
koper heeft in deze gemeenten de keuze uit 
gemiddeld twee woningen. Ook in steden als 

Groningen, Utrecht en Delft is de keuze zeer 
beperkt. De krapte-indicator is er 2,3 of lager. 
Daar staan regio's tegenover waar kopers nog 
wel voldoende keuze hebben, en de verhouding 
tussen aanbod en transacties nog 'gezond' is te 
noemen. Het zijn bijna allemaal gebieden aan de 
grenzen van Nederland in Groningen, Brabant, 

Zeeland en Friesland. De krapte-indicator ligt 
hier tussen de 5 en de 10, wat duidt op een 
evenwichtige markt. Wel is de krapte er in een 
jaar tijd hard toegenomen, en het aanbod sterk 
gedaald.  

Woningkrapte-indicator
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In de Randstad is de krapte groot: 
er zijn veel woningen verkocht 

en weinig staat te koop.

Gebieden waar de markt 
in evenwicht is: er is een 

evenwichtige verhouding tussen 
aanbod en verkopen.
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Vastgoedmarkt in beeld 
2018 in feiten en cijfers
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voorwoord

Veel van de ontwikkelingen die we in 2018 zien, hebben zich 
in 2017 al gemanifesteerd. Dat maakt dat 2018 zich nog 
kenmerkt door groei, maar die groei vlakt wel af. De gekte 
lijkt uit de markt en 2018 zal waarschijnlijk de boeken in gaan 
als het jaar waarin de eerste tekenen van afkoeling zichtbaar 
werden.

Kijk als eerste naar de woningmarkt. Van oververhitting 
gaan we nu langzaam naar een afkoeling toe. Dat uit zich in 
prijzen die minder hard stijgen en in iets minder transacties. 
De daling in transacties wordt ten dele ook veroorzaakt door 
het gebrek aan voldoende nieuw te koop gezette bestaande 
koopwoningen. De woningmarkt werkt immers als een keten, 
en wanneer de doorstroming in een segment belemmerd 
wordt, heeft dat gevolgen voor andere delen van de markt. 
In de vrije huur zijn de prijzen ook minder hard gestegen, 
ondanks dat er nog véél vraag is en daarmee nog altijd druk 
op de markt.

De markt voor commercieel vastgoed laat een divers 
beeld zien. De vele webwinkels die ons land telt, en de 
aan gekondigde komst van nog meer webwinkels, vragen 
om grote distributiecentra en logistieke hubs. Dat segment 
zit dus in de lift. Veel winkelstraten hebben echter last van 
e-commerce. Aanloopstraten staan deels leeg, en het zijn 
vooral de grotere steden die hun centra kunnen omvormen 
tot belevenis-centra. Daar zie je een lichte stijging van de 
prijzen, terwijl je in de omliggende gemeenten juist prijs-
dalingen ziet. De vraag naar kantoorruimte blijft goed op 
peil in 2018. Wel lag de nadruk op kleine verhuurtransacties 
en richt de vraag zich vooral op nieuwbouw. Bestaande 
kantoren zijn vaak niet duurzaam of flexibel óf staan op een 
verkeerde plek.

Dan de beleggingsmarkt; door de ruime beschikbaarheid van 
geld en de lage rentetarieven op de kapitaalmarkt blijft het 
investeringsvolume op de beleggingsmarkt op niveau.
De agrarische markt kenmerkt zich vooral door schaal
vergroting. Veel boeren hebben moeite met het vinden 
van opvolgers. Zij verkopen hun grond tegen stabiele 
prijzen, aan collega’s die aan schaalvergroting doen of aan 
ontwikkelaars.

Wat 2018 goed laat zien is dat de behoefte aan nieuwbouw 
enorm is. Het gaat daarbij deels om vervanging en deels 
om aanvulling op het bestaande aanbod. Dat geldt voor 
woningen en voor kantoren. De Woonagenda laat daarvan 
ook de noodzaak zien en de doelen van het klimaatakkoord 
zijn alleen haalbaar wanneer we onze bestaande bebouwde 
omgeving vernieuwen.

De verzamelde data in dit jaarrapport helpen u mogelijk bij 
uw bedrijfsvoering en het maken van keuzes. Daarnaast is 
het een leuk naslagwerk van een boeiend vastgoedjaar, ook 
voor nietmakelaars.

Ger Jaarsma
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars en 
Taxateurs in onroerende goederen NVM in onroerende 
goederen NVM
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De aanhoudende economische groei in Nederland zorgde in 
2018 andermaal voor een positief jaar op de vastgoedmarkt. 
De lage rente maakte het vastgoed tot een interessante 
investering, zowel als belegging als door het verkrijgen van 
goedkoop geld. Het beschikbaar aanbod van vastgoed 
daalde met rasse schreden. De nieuwbouw baarde wel de 
nodige zorgen. Zowel op de koopwoningmarkt als in grote 
delen van het commercieel vastgoed kon het nieuwe aanbod 
de vraag niet bijhouden.

Ook in 2018 blonk de Nederlandse economie uit in Europa. 
De economische groei was met 2,5% echter wel lager 
dan in 2017 (2,9%). De daling was vooral te wijten aan 
lagere groeicijfers in de handel met het buitenland, mogelijk 
veroorzaakt door de dreigende handelsoorlog met China en 
een op handen zijnde Brexit. Binnen Nederland daalde de 
werkloosheid, steeg het aantal openstaande vacatures en 
waren de consumptieve bestedingen opnieuw hoger. Het 
vertrouwen stond wel onder druk: daalde het vertrouwen van 
 producenten lichtjes in een jaar tijd, dat van consumenten 
kende met name in de tweede helft van het jaar een stevige 
daling.

Ook op de woningmarkt verslechterde het consumenten-
sentiment. Het tekort aan aanbod om aan de vraag te 
voldoen zorgde op de bestaande koopwoningmarkt voor een 
fikse prijsstijging van om en nabij de 10% tot een gemiddeld 
prijsniveau van bijna 300 duizend euro in een jaar tijd.  
Steeds minder huishoudens slaagden erin hun verhuiswens 
te realiseren en bleven daardoor zitten met als uiteindelijke 
gevolg een daling van het aantal verkopen. Huishoudens 
kenden toenemende concurrentie van (particuliere)   

beleggers en ook expats zochten meer en meer hun toevlucht 
in de koopsector. De nieuwbouwmarkt kende ondertussen de 
grootste moeite om de ambities bij te houden. Prijzen namen 
zo hard toe dat de nieuwbouw zich langzamerhand uit de 
markt aan het prijzen is. Consumenten die, nood gedwongen 
of niet, hun toevlucht zoeken tot de vrije huursector kregen 
in 2018  opnieuw te maken met een toename van de 
huur prijzen, hoewel deze eind 2018 wel af lijken te vlakken.

Beleggers waren naast de woningmarkt ook actief in het 
commercieel vastgoed. De lage rente stuwde de beleggingen 
op naar een nieuw record van meer dan 10 miljard euro 
in 2018. De toename spitste zich toe op de aankoop van 
bedrijfsruimte, en dan met name logistiek vastgoed. In die 
sector werd ruim 50% meer belegd dan in 2017. Kantoren 
bleken met een investeringsvolume van bijna 5 miljard euro 
nog altijd de meest populaire belegging en dan vooral die van 
buitenlandse investeerders.

De Nederlandse kantorenmarkt kende in 2018 een 
 vergelijkbare opname met 2017: er werd 1,2 miljoen 
vierkante meter verhuurd of verkocht. De leegstand daalde 
verder tot 6  miljoen vierkante meter. Niet overal was 
voldoende nieuwbouw beschikbaar. In de Randstad gingen 
de prijzen voor kantoorruimte dan ook omhoog. Opvallend 
was dat de nadruk sterker op kleinere verhuurtransacties tot 
1000 vierkante meter is komen te liggen.

De concurrentie van de webwinkels liet zich in 2018 goed 
gelden op de winkelmarkt. De opname was fors lager 
dan in 2017. Desondanks daalde zowel het aanbod als 
de leegstand. Met name in de kleinere gemeenten werden 

langdurig leegstaande winkelruimten getransformeerd, 
maar ook in grotere plaatsen vond herontwikkeling en 
herbestemming plaats. Zowel de luxere en vernieuwende 
winkelconcepten in de grote steden en specialistische zaken 
als de prijsknallers en winkels voor dagelijkse  boodschappen 
wisten zich aan de concurrentie van de webwinkels te 
onttrekken. Prijzen op de beste locaties bleven stabiel, in de 
rest van Nederland stonden prijzen onder druk, al leek de 
bodem in zicht.

Het jaar 2018 bleek opnieuw een goed jaar voor de bedrijfs-
ruimtemarkt. Er werd met een opname van 6,7 miljoen 
vierkante meter  meer verkocht en verhuurd, terwijl het 
aanbod verder daalde tot 11,6 miljoen vierkante meter. 
De economische groei in het algemeen en die van de 
e-commerce in het bijzonder zorgden voor een grote vraag 
naar logistiek vastgoed. Er werd veel bedrijfsruimte nieuw 
gebouwd in 2018. In het logistiek vastgoed bepaalde nieuw
bouw 46% van de opname. De ontwikkeling van huurprijzen 
van bedrijfsruimte varieerde van stabiel in de perifere 
provincies tot licht stijgend in de Randstad en Noord Brabant. 
De transactielooptijden werden op de meeste plaatsen korter.

De clustering in de glastuinbouw zette door. Dit werd mede 
gestimuleerd door overheidsbeleid en de inzet van fondsen 
om de sector verder te moderniseren en verduurzamen. 
Het aantal transacties in 2018 vond voornamelijk plaats in 
de glastuinbouwclustergebieden. De droogte in 2018 had 
een negatieve impact op de melkveehouderij. De marges 
stonden onder druk door hoge voerkosten en een lagere 
melkprijs. De invoering van de fosfaatrechten zorgde op 
de agrarische markt voor een spannend begin van 2018. 

Bij melkveebedrijven worden vaak grond, vastgoed en 
fosfaat rechten separaat verkocht. De transactieprijs van een 
gemiddeld melkveebedrijf steeg in 2018 omdat de omvang 
van de  bedrijven groter is. Varkenshouders hadden met een 
moeizaam jaar te maken. De sector wordt gesaneerd en 
verder verduurzaamd. Het aantal transacties bleef nagenoeg 
gelijk. Echter de prijs van een varkenshouderij daalde  
met 10%. 

De prijs voor agrarische grond bleef op peil, maar verschillen 
regionaal flink. De vraag kwam uit de sector zelf (met name 
akkerbouw), maar ook vanuit de overheid en beleggers. Het 
aantal transacties van landelijke woningen daalde in 2018. 
Dit komt met name door minder transacties in de wat lagere 
prijscategorieën, terwijl in het hogere segment het aantal 
transacties toenam. De verkooptijd voor unieke woningen in 
het landelijk gebied zijn over het algemeen wat hoger.

Al met al was het jaar 2018 een prima jaar op de vastgoed
markt. De opname bleef op een hoog niveau, in bijna alle 
sectoren daalde het beschikbare aanbod. De inelasticiteit van 
het aanbod bleek wel een probleem: de nieuwbouw voldeed 
niet aan de vraag. Dat zou van 2018 ook een kanteljaar 
kunnen maken.

inleiding
'2018… vastgoedmarkt richting zijn limieten'
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10 11 Krappe woningmarkt zorgt voor forse prijsstijgingenTekort aan woningaanbod leidt tot minder verkopen

Het woningaanbod is in de afgelopen jaren 
hard gedaald. Eind 2018 stonden er bij 
NVMmakelaars 22% minder woningen te koop 
dan in dezelfde periode een jaar eerder, 46.500 
woningen in totaal. Deze sterke daling werd 
vooral veroorzaakt doordat er steeds meer 
woningen werden verkocht, met als toppunt 

165.000 over heel 2017. Maar inmiddels worden 
er te weinig woningen te koop aangeboden om 
het aantal verkopen op het niveau van 2017 te 
houden. Hierdoor stokt de doorstroming op de 
woningmarkt. Over heel 2018 zijn bijna 148.000 
woningen door NVMmakelaars verkocht, 11% 
minder dan in 2017. Eén van de indicatoren 

die de doorstroming bevordert is de instroom 
van nieuw woningaanbod, dus woningen die 
nieuw te koop worden gezet. Dat aantal lag met 
161.000 in 2018 vier procent lager dan een jaar 
eerder. Zolang dit aantal niet stijgt en de vraag 
naar woningen hoog blijft, blijft er sprake van 
een krappe woningmarkt.  

De krapte op de woningmarkt wordt uitgedrukt 
in de krapte-indicator, die de verhouding tussen 
aanbod en verkopen weergeeft. De krapte
indicator komt in 2018 uit op 3,9, wat betekent 
dat een koper uit gemiddeld 3,9 woningen kan 
kiezen. Daarmee is de krapte op de woning
markt sinds 2001 niet zo groot geweest. 

De krappe markt vertaalt zich in de prijs-
ontwikkeling. Voor de gemiddelde woning in 
Nederland betaalt een koper eind 2018  
298.000 euro. Dat is ruim 10% meer dan eind 
2017. En hoewel aan de grootste prijsstijgingen 
een eind lijkt te komen, wordt in 2019  
ongetwijfeld de grens van 3 ton doorbroken.   
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TE KOOPVERKOCHT

Eerst huis kopen of eerst huis verkopen?Krappe markten, maar ook regio’s met voldoende aanbod
27%

73%
koopt eerst

een huis

verkoopt eerst
hun huis

In 2018 nam het aantal 
verhuizingen af doordat er 
niet genoeg huizen te koop 

stonden om naartoe te 
verhuizen. Mensen wachten 

dus op elkaar.
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Eerst kopen of eerst verkopen - bestaande bouw

In de woningmarktcrisis na 2008 kozen 
verhuisgeneigden ervoor om eerst hun huis te 
verkopen alvorens een nieuw huis te kopen. 
Logisch, het verkopen van een huis was een 
moeizaam en tijdrovend proces en het risico 
om met twee huizen achter te blijven was reëel. 
Dit gedrag zorgde wel voor een prop op de 

woningmarkt: verkopers en kopers wachtten 
op elkaar en er werd niet verhuisd. Anno 2018 
is de volgorde volledig omgedraaid. Voor de 
meeste huiseigenaren is het verkopen van hun 
huis niet het probleem, maar het vinden van 
een nieuw huis wel. Driekwart van de kopers 
wacht met het te koop zetten van het oude huis 

totdat een nieuw geschikt huis gevonden is. 
Echter, dit zorgt voor een vergelijkbare prop op 
de woningmarkt: kopers en verkopers wachten 
opnieuw op elkaar met opnieuw stagnatie van 
de woningmarkt tot gevolg.  

De eerder benoemde krapte op de woning
markt is niet in alle regio's even groot. Er zijn 
krappe gebieden in en rond Amsterdam, zoals 
de Zaanstreek, Almere en Haarlem, waar er 
zeer weinig te kiezen is voor een koper. Een 
koper heeft in deze gemeenten de keuze uit 
gemiddeld twee woningen. Ook in steden als 

Groningen, Utrecht en Delft is de keuze zeer 
beperkt. De krapteindicator is er 2,3 of lager. 
Daar staan regio's tegenover waar kopers nog 
wel voldoende keuze hebben, en de verhouding 
tussen aanbod en transacties nog 'gezond' is te 
noemen. Het zijn bijna allemaal gebieden aan de 
grenzen van Nederland in Groningen, Brabant, 

Zeeland en Friesland. De krapteindicator ligt 
hier tussen de 5 en de 10, wat duidt op een 
evenwichtige markt. Wel is de krapte er in een 
jaar tijd hard toegenomen, en het aanbod sterk 
gedaald.  

Woningkrapte-indicator
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er zijn veel woningen verkocht 

en weinig staat te koop.

Gebieden waar de markt 
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Starters aan de zijlijn Mensen verhuizen steeds verder

Het aantal starters dat een huis koopt is in  
2018 voor het derde jaar op rij afgenomen.  
De NVM vindt dit een problematische  
ontwikkeling, want starters zijn onmisbaar voor 
een goed  functionerende woningmarkt.  
De oorzaak van deze ontwikkeling ligt in de 
krappe markt en de hoge prijzen. Het is voor 

woningzoekers steeds moeilijker om een 
geschikte en betaalbare woning te bemachtigen, 
maar voor starters geldt dit in extreme mate. 
Werd in 2013 nog de helft van de woningen 
door een starter gekocht, in 2018 was dit een 
derde. Voor een oplossing van het starters
probleem hoeft niet naar nieuwbouw gekeken  

te worden; door het ontbreken van een 
goedkoop nieuwbouw segment is het aandeel 
starters gedaald tot slechts een kwart van alle 
nieuwbouwaankopen.  

Verhuizen is doorgaans een lokale aangelegen-
heid. In 2018 verhuisde bijna de helft van alle 
huishoudens binnen een straal van 3 kilometer 
van hun oude huis. Toch wordt de verhuis
afstand tussen het achtergelaten en nieuw 
gekochte huis steeds groter. Huizenkopers 
moeten steeds verder zoeken om een geschikt 

en betaalbaar huis te vinden. In de grote 
steden met  oververhitte woningmarkten 
geldt dit in extreme mate. Driekwart van de 
 Amsterdammers verhuisde in 2018 binnen een 
straal van 28 kilometer, in 2014 was dit nog  
18 kilometer.  

Verhuisafstanden (straal) 
van driekwart van de 
Amsterdammers 
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16 17Te weinig nieuwbouw om aan de vraag te voldoen Nieuwbouw prijst zich uit de markt

Nederland kwam in 2018 263.000 woningen 
tekort om aan de grote woningvraag te voldoen. 
Om het woningtekort niet nog verder te laten 
oplopen dient veel meer nieuwbouw te worden 
gebouwd dan nu het geval is. In 2018 zijn 
66.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, maar 
volgens een recente raming van ABF Research 

en Capital Value zou dit aantal 100.000 moeten 
bedragen om het tekort terug te dringen.
De NVM registereert geen opleveringen maar 
woningverkopen. Het meten van verkopen is 
een goede indicator voor het aantal opgeleverde 
koopwoningen in de toekomst. Waar er behoefte 
is aan meer nieuwbouw zijn er in 2018 juist 

minder nieuwbouwwoningen verkocht dan een 
jaar ervoor. Een gebrek aan aanbod en geschikte 
bouwlocaties is een deel van de verklaring, maar 
de enorme prijsstijgingen van nieuwbouw zijn 
zeker ook een factor. Huishoudens die wel een 
nieuwbouwwoning kopen moeten steeds dieper 
in de buidel tasten.  

In 2018 kostte de gemiddelde nieuwbouw-
woning € 350.000 en woningen onder de  
€ 200.000 worden bijna niet meer aangeboden. 
Steeds meer makelaars schetsen een negatief 
beeld van onbetaalbare nieuwbouw voor een 
groeiende groep geïnteresseerden. De kwaliteit 
van de nieuwbouw stijgt niet in dezelfde mate 

mee met de prijs, waardoor de prijskwaliteit-
verhouding onder druk staat. Het gevolg is dat 
de periode om 70% voorverkoop te halen langer 
wordt en soms zelfs onder druk staat, terwijl het 
aantal geïnteresseerden en inschrijvingen voor 
nieuwbouwprojecten juist toeneemt. 

Kortom, steeds vaker haken geïnteresseerden af 
bij het zien van de prijslijst bij start verkoop.    
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18 19 Landelijke huurprijzen stijgen door Grote regionale verschillen in huurprijs

De  prijs van een verhuurde woning in Nederland 
stijgt verder door, met 2,9% op jaarbasis. Voor 
een gemiddeld verhuurde woning moet eind 
2018 1.050 euro per maand worden betaald. 
Dat is 11,40 euro per vierkante meter. 
Woningen die worden verhuurd zijn ook steeds 
kleiner: de gemiddelde oppervlakte is in 4 jaar 

tijd gedaald van 108 naar 98 vierkante meter. 
Appartementen zijn per vierkante meter 
gemiddeld een stuk duurder dan woonhuizen: 
12,83 euro versus 9,05 euro. Een deel van de 
woningen wordt verhuurd in gestoffeerde of 
gemeubileerde staat. Het gaat hier vaak om 
woningen voor expats. Ook deze woningen 

zijn in huurprijs gestegen en kosten nu bijna 
16 euro per vierkante meter indien gestoffeerd 
 opgeleverd en zelfs meer dan 20 euro per 
vierkante meter indien de woning compleet 
gemeubileerd en dus 'woonklaar' is.    

Tussen de provincies zijn grote verschillen te zien 
in huurprijsniveaus. De 3 Randstadprovincies 
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht noteren al 
jaren de hoogste huurprijzen, waarbij Noord-
Holland met 15,72 euro per m2 ver boven de 
rest uitsteekt. De invloed van de hoofdstedelijke 
huurprijzen doet zich hier sterk gelden.  

In Drenthe, Flevoland en Friesland liggen de 
prijzen nog onder de 9 euro per m2, waar in 
Limburg deze grens voor het eerst doorbroken is. 
Opvallend is dat de prijsstijging in Noord-
Holland, de duurste provincie, met 3,6% ten 
opzichte van een jaar eerder juist wat achterblijft 
bij de rest van Nederland. Prijsstijgingen van 

boven de 10% op jaarbasis lijken verleden tijd. 
Dit duidt erop dat zeer hoge huurniveaus door 
steeds minder mensen opgebracht kunnen 
worden.    

Gemiddelde huurprijs per m2

(2e halfjaar 2018) 
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Woning verkopen boven vraagprijs wordt normaal fenomeenSteeds meer nieuwbouwaanbod aardgasvrij

Alle nieuwbouwwoningen die vanaf 1 juli 2018 
zijn ingediend voor een  omgevingsvergunning 
moeten aardgasvrij zijn. De gemeente waar 
de bouwaanvraag wordt ingediend mag 
echter tot 1 januari 2019 besluiten om, in het 
geval van vertraging van de bouwproductie 
of  onrendabele kostenverhogingen, alsnog de 

aansluiting op het aardgasnet toe te staan.
In de tweede helft van 2018 is regelmatig 
gebruik gemaakt van deze dispensatieregeling. 
In circa de helft van de nieuwbouwwoningen 
die na 1 juli via een NVM-makelaar te koop zijn 
gezet zat nog ‘gewoon’ een CV-ketel. Van een 
deel van deze projecten was al voor 1 juli 2018 

een omgevingsvergunning verleend en gold de 
regeling niet. Van de gasloze nieuwbouw is de 
warmtepomp met afstand de meestgebruikte 
warmtebron, daarna stadsverwarming.   

Bieden boven de vraagprijs is in 2018 een 
normaal fenomeen geworden. Eind 2018 werd 
38% van de huizen verkocht voor een prijs 
hoger dan de vraagprijs en voor 17% van de 
verkochte huizen werd de vraagprijs betaald. 
Deels is dit te verklaren door de enorme vraag 
naar woningen in grote delen van het land,  

niet alleen door particuliere woningzoekers 
maar ook door woningbeleggers. Daarnaast is 
het een steeds vaker gebruikte verkoopstrategie 
om bij verkoop een bieden-vanaf-prijs te 
hanteren. Regionaal zijn er grote verschillen: 
in de grote steden van de Randstad en diens 
randgemeenten wordt de meerderheid van 

de woningen boven de vraagprijs verkocht, 
terwijl bieden boven de vraagprijs maar weinig 
voorkomt in grote delen van het land buiten de 
Randstad.   

Nieuw aanbod nieuwbouw-
koopwoningen zonder gasaansluiting
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24 25Sterkere focus van beleggers op logistiek

In 2018 is er ruim 3 miljard euro geinvesteerd 
in bedrijfsruimte. Driekwart van dit bedrag is 
toe te kennen aan logistiek vastgoed, te weten 
distributiecentra. De investeringen in bedrijfs
ruimte vormen gezamenlijk bijna één derde van 
de totale beleggingen in commercieel vastgoed. 

Het totale bedrag dat is geïnvesteerd in 
bedrijfsruimte is met ruim de helft toegenomen 
ten opzichte van 2017, toen ongeveer 21% van 
de totale commerciele beleggingen in bedrijfs
ruimte werd gestopt. Kantoren en winkels waren 
in 2018 juist minder in trek bij beleggers.  

Hoewel beleggers binnen het commercieel 
vastgoed nog altijd het meest investeren in 
kantoorruimte, zijn deze beleggingen met 9% 
afgenomen.  

In 2018 heeft er een recordaantal beleggings
transacties plaatsgevonden op de commerciële 
vastgoedmarkt. Het bijbehorende investerings
volume ligt nagenoeg op hetzelfde niveau als 
in 2017, namelijk ruim 6 miljard euro. In 2018 is 
een verschuiving te zien van de G4 - te weten 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - 
naar buiten de G4. Waar in 2017 nog 47% van 
de transacties buiten de G4 plaatsvond, was dat 
bijna 60% in 2018. Ook als het om investerings-
volume gaat, is de groeiende interesse naar 
commercieel vastgoed buiten de G4 zichtbaar.  

In 2018 is het aandeel dat buiten de G4 is 
belegd gegroeid van een kwart naar een derde. 
Het zwaartepunt van het investeringsvolume ligt 
met 4 miljard euro nog altijd in de G4.   

Interesse beleggers verschuift naar buiten de Randstad

Beleggingstransacties binnen de G4*

20182017

4.611 4.017

in aantallen in miljoen euro's
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Beleggingstransacties buiten de G4*

20182017
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2017 2018
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2.030

*G4 = Grote vier steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
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26 27Kantorenmarkt houdt wind in de rug Minder kantooronttrekkingen in 2018

Door de grote vraag naar kantoor ruimte 
en het feit dat de makkelijk te tranformeren 
leegstaande kantoren inmiddels al een andere 
bestemming hebben gekregen, werden er 
in 2018 beduidend minder vierkante meters 

kantoorruimte aan de voorraad onttrokken. 
Desalniettemin kwam het aantal meters dat 
werd onttrokken uit op bijna 690.000 m2.  
Hiervan kreeg het grootste deel een  woonfunctie, 
maar ook sloop van kantoren droeg bij aan de 

verdere daling van de Nederlandse kantoren
voorraad. Eind 2018 bedroeg de Nederlandse 
kantorenvoorraad 47,2 miljoen m2 tegen  
47,6 miljoen m2 een jaar eerder.  
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Onttrokken vierkante meters kantoorruimte Kantorenvoorraad (m2)

Onttrokken kantoorruimte 
naar bestemming 2018 
(% van totale m2)*
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37%
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47,6
2017:

miljoen m2

47,2
miljoen m2

2018:

De Nederlandse kantorenmarkt heeft een goed 
jaar achter de rug. Er werd iets meer kantoor
ruimte opgenomen dan in het voorgaande 
jaar. Kenmerkend voor de gang van zaken 
op de kantorenmarkt was dat de leegstand 

in kantoorgebouwen voor het vierde achter-
éénvolgende jaar een daling te zien gaf.  
De leegstand van kantoorruimte daalde van 
14,0% eind 2017 naar 12,7% eind 2018.  
De gemiddelde transactiegrootte lag iets hoger 

dan in 2017, maar dit gold vooral voor de G4 
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). 
Buiten de G4 lag de gemiddelde transactie
grootte een stuk lager dan in het voorgaande 
jaar.  
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28 29Winkelmarkt vertoont licht herstel, grote winkelunits lastig te verhuren Aantal winkels neemt nog altijd af, aantal horecazaken neemt toe

De leegstand op de Nederlandse winkelmarkt 
is in 2018 verder gedaald, mede als gevolg van 
een dalende winkelvoorraad. Door transfor
matie van langdurig leegstaande winkels naar 
praktijk-, kantoor- of woonruimte, maar ook 
door sloop, verdwenen er in 2018 in totaal circa 

2300 winkels. Ook het aanbod daalde licht, 
hoewel het structurele aanbod (winkels die 
langer dan 3 jaar te koop of te huur staan) wel 
verder omhoogging. Met name grote winkel
units zijn lastig te verhuren. Dit type aanbod is 
verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd in 

het structurele aanbod. Het aantal vierkante 
meter winkelruimte dat werd verkocht en 
verhuurd kwam substantieel lager uit dan 
in het voorgaande jaar, toen de vraag werd 
opgestuwd door de verhuur van voormalige 
V&Dpanden.  

Winkelen wordt steeds meer gezien als een 
dagje uit, waardoor beleving erg belangrijk is. 
Horeca speelt daarbij een belangrijke rol. Cijfers 
van de NVM laten zien dat het aantal winkel
transacties in 2018 beduidend lager lag dan in 
2017. Het aantal horecatransacties lag daaren

tegen hoger dan in het voorgaande jaar. Mede 
onder invloed van de toegenomen verkoop via 
internet is het aantal winkels de laatste jaren 
afgenomen, terwijl het aantal horecazaken is 
toegenomen. Op de winkelmarkt is zichtbaar 
dat leegstaande winkels steeds vaker worden 

ingevuld met een horeca concept. Daarnaast is 
de combinatie horeca en winkel in opmars. De 
verhorecanisering van de winkelmarkt doet zich 
overigens met name voor in de grote steden.  
In de kleine plaatsen nam het aantal horeca
zaken in 2018 juist af.  
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Dreigend tekort aan bedrijfsruimte E-commerce is de motor achter vraag naar logistiek vastgoed

Het totale beschikbare aanbod van bedrijfs
ruimte - bedrijfspanden die te huur of te koop 
worden aangeboden  neemt al jaren gestaag 
af. Vanaf 2013 is het totale landelijke aanbod 
met 27% afgenomen. Over het algemeen is dit 
een gunstige ontwikkeling, het betekent dat 

er steeds minder bedrijfspanden leeg staan. In 
sommige gemeenten neemt het aanbod echter 
zo veel af dat er een tekort aan bedrijfsruimte 
is of dreigt te ontstaan. In combinatie met een 
vaak groeiende vraag naar bedrijfsruimte uit dit 
zich in een mismatch tussen vraag en aanbod. 

Het tekort is het meest voelbaar in het segment 
dat populair is bij mkb-bedrijven: bedrijfsruimten 
van grofweg 500 m2 tot 5.000 m2.  

Het jaar 2018 stond - opnieuw - in het teken 
van een recordopname van logistiek vastgoed, 
te weten distributiecentra. In totaal is er circa 
2,4 miljoen m² logistiek vastgoed verhuurd 
en verkocht. Een belangrijke motor achter 
deze vraag is de ecommerce, te meten door 

middel van online bestedingen. In de eerste zes 
maanden van 2018 is € 11,83 miljard online 
uitgegeven, een groei van 11% ten opzichte van 
een jaar eerder. Het aantal online aankopen 
is met 14% gegroeid. Webwinkels en online 
supermarkten hebben door de groeiende 

ecommercesector behoefte aan meer en 
grotere opslagruimten van waaruit de goederen 
gedistribueerd kunnen worden.  

Top 3 grootste groeiers online bestedingen in 2018

Food / Nearfood

Health en Beauty

Schoenen en Personal lifestyle

+39%1
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3

+22%

+21%
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Opname logistiek 
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Bedrijfsruimtes die 
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staan in Nederland, 
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2018 to.v. 2013)

Nederland
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Bronnen: Thuiswinkel Markt Monitor, NVM, Bak.
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34 35Glastuinbouw steeds meer geclusterd Melkveesector kent dynamisch jaar

2018 was een matig jaar voor de glastuinbouw. 
Dit uit zich in lagere rendementen, een daling 
van het aantal transacties van glastuinbouw-
bedrijven en een toenemend aanbod. 
Een belangrijke trend in de sector is de 
glastuinbouw concentratiegebieden. Overheden 
willen bedrijven stimuleren om zich hier te 
vestigen of uit te breiden door onder andere het 

instellen van fondsen ten behoeve van  
modernisering en verduurzaming van de sector.
Voor solitair gelegen locaties is het moeilijker 
een koper te vinden, zeker als ze een beperkte 
omvang hebben (minder dan 3 hectare).  
-De groep potentiële kopers, die toch al klein en 
bovendien erg kritisch is, ziet voor deze kassen 
een weinig gunstig toekomstperspectief. 

Dit heeft zijn weerslag op de spreiding van  
de transacties door het land. In 2017 waren 
de verkopen meer verspreid, terwijl er in 2018 
veel meer bedrijven in de concentratiegebieden 
verkocht zijn. Veelal zijn dit bedrijven die door 
een glastuinbouwer in het kader van schaal-
vergroting gekocht zijn. 

Er speelde veel in de melkveesector in 2018. De 
droge, warme zomer had een negatief effect op het 
rendement van melkveebedrijven. Dit komt door de 
gestegen voerkosten en de melkprijs die op een lager 
niveau lag dan in 2017. Daarbij was 2018 het jaar 
waarin het fosfaat rechtenstelsel in werking trad. Door 
de grote vraag stegen met name vanaf het voorjaar 
de transactie prijzen van fosfaatrechten enorm en pas 

in het najaar nam de vraag (en daarmee de prijs) af. 
Door de hoge investeringen in fosfaatrechten die veel 
melkveehouders moesten doen, bleven investeringen 
in vastgoed en grond grotendeels uit. Bij de verkoop 
van een melkveebedrijf werden fosfaatrechten, grond 
en gebouwen vaak separaat verkocht. Het aantal 
transacties van complete melkveebedrijven daalde 
en de transacties díe in 2018 tot stand zijn gekomen, 

waren veelal de grote, moderne melkveebedrijven. 
De  transactieprijs steeg in 2018 van gemiddeld 2,2 
miljoen euro (gemiddelde oppervlakte 31 hectare) 
naar 2,7 miljoen euro (gemiddelde oppervlakte van 
35 hectare). Het gestegen aanbod is enerzijds te 
verklaren door bedrijfsbeëindigingen van melkvee
houderijen zonder bedrijfsopvolger en anderzijds 
door een afgenomen vraag. 

Gemiddelde prijs van fosfaatrechten (per kg fosfaat) 
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36 37Moeizaam jaar voor de varkenssector Desondanks blijft het aantal transacties op peil

Met name voor de zeugenhouders was 2018 
een moeilijk jaar. De lage biggenprijzen hebben 
zeugenhouders in de portemonnee geraakt. 
Voor vleesvarkensbedrijven betekende deze 
lage biggenprijs juist dat zij, ondanks de lage 
vleesprijzen en hoge voerkosten, uiteindelijk 

weinig in hebben hoeven teren op hun marges. 
Er is nog steeds veel politieke discussie over de 
varkenssector die varkenshouders dwingen om 
keuzes te maken; stoppen, consolideren of toch 
door blijven gaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om de sanerings(subsidie)regeling, de stoppers-

regeling en provinciaal beleid op het gebied 
van verduurzaming van de veehouderij. Zo is in 
Noord-Brabant, waar maar liefst de helft van de 
transacties en de helft van het aanbod gelegen 
is, de regelgeving rondom emissieeisen voor 
varkensstallen verscherpt.    

Het aantal transacties blijft nog redelijk op 
peil. Voor het overgrote deel gaat het hier om 
vleesvarkensbedrijven. Kopers zijn echter terug
houdend en bedrijven gaan over het algemeen 
voor lagere prijzen van de hand. In 2018 werd 
er gemiddeld 515 duizend euro betaald versus 

575 duizend euro in 2017, terwijl de gemiddelde 
oppervlakte met 3,8 hectare vrijwel stabiel is 
gebleven.     
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38 39 Unieke objecten vinden moeilijker een koper

Landelijke woningen zijn er in verschillende 
soorten en maten. De voornaamste gemeen
schappelijke deler is de ligging in landelijk 
gebied, maar het type woning loopt uiteen 
tussen een 'normale' eengezinswoning tot een 
woonboerderij of landgoed. Voor de unieke 

objecten is het lastiger om een geschikte koper 
te vinden. Dit is ook duidelijk terug te zien in de 
verkooptijd. Zoomen we in op deze  verschillende 
typen landelijke woningen, wordt het onder
scheid in prijsniveau, oppervlakte en verkooptijd 
zichtbaar.   

Aantal transacties landelijke woningen daalt

2018 was een goed jaar voor de markt van 
landelijk wonen. De gemiddelde prijs liet 
wederom een stijging zien en kwam uit op 
470.000 euro in 2018 (433.000 euro in 2017). 
Voor het eerst sinds 2012 liet het aantal 
transacties echter een daling zien. Dit komt 

volledig op het conto van het lage prijssegment. 
Er zijn 15% minder landelijke woningen onder 
de 4,5 ton verkocht, terwijl boven de 4,5 ton nog 
sprake is van een stijging van 13%. Het aantal 
in aanbod staande landelijke woningen is in 
2018 in een vergelijkbaar tempo afgenomen.  

Dit maakt dat de krapteindicator ten 
opzichte van een jaar eerder stabiel is gebleven. 
Concreet betekent dit dat een consument 
net als in 2017 keuze heeft uit gemiddeld elf 
landelijke woningen.  
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  tot € 50.000
  € 50.000 tot € 55.000
  € 55.000 tot € 60.000
  € 60.000 tot € 65.000
  te weinig transacties

Gemiddelde prijs grasland 2018
in euro per hectare

Bron: Kadaster

Grasland kende een lichte prijsdaling, van 
€55.500 per hectare in 2017 naar €54.800 in 
2018. Prijzen van grasland lopen per land-
bouwgebied minder uiteen dan bij bouwland,  

van €47.200 per hectare in het Zuidwestelijk 
Akkerbouwgebied tot €63.300 per hectare in 
het Centraal Veehouderijgebied.  

De prijs van agrarische grond is in 2018 
nagenoeg stabiel gebleven met € 59.200. 
Vraag naar grond is er nog steeds voldoende, 
niet alleen vanuit de akkerbouw- en 
melkveesector maar ook van de provincie, 
waterschappen en beleggers. De vraag werd 

in 2018 echter wel geremd. Melkveehouders 
hadden vanwege investeringen in fosfaat
rechten weinig financiële ruimte om grond bij te 
kopen en akkerbouwers waren terughoudend 
in verband met tegenvallende oogsten door 
de droge, hete zomermaanden. Er is vooral 

vraag naar percelen die ook geschikt zijn als 
bouwland, van behoorlijke omvang zijn en een 
goede ligging hebben. Bouwland ging in 2018 
gemiddeld genomen voor €66.600 per hectare 
van de hand. Dit is hoger dan in 2017, toen het 
gemiddelde op €55.500 per hectare lag.  

Lichte prijsdaling bij grasland

Bron: Kadaster
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Gemiddelde prijs bouwland 2018
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‘2019… opnieuw goed jaar, zorgen over nieuwbouw’

De Nederlandse economie zal in 2019 met 1,5% minder 
sterk groeien dan in 2018. De werkgelegenheid neemt met 
1,0% toe, de werkloosheid blijft met 3,8% gelijk. Het relevant 
 wereldhandelsvolume en de huishoudensconsumptie nemen 
met respectievelijk 1,8% en 1,3% toe. Nog steeds positieve 
cijfers, het is echter minder spectaculair dan voorgaande 
jaren. Het wordt mondiaal zonder meer een spannend jaar 
met de op handen zijnde Brexit, de handelsoorlog tussen 
de Verenigde Staten en China, gele hesjes en de Italiaanse 
begroting. Ook stopte eind 2018 het stimuleringsprogramma 
van de ECB.

Toeval of niet, maar in lijn met de groeiende onrust daalde 
begin februari het consumentenvertrouwen voor het eerst in 
vier jaar tijd tot onder nul. Mensen blijken met name bezorgd 
over het komende jaar. Op de Nederlandse koopwoningmarkt 
kan dit pessimisme zijn weerslag hebben. Door de verder 
oplopende prijzen zullen meer consumenten ondanks de lage 
rente noodgedwongen afhaken. Door een tekort aan nieuw 
aanbod zal in 2019 het aantal transacties waarschijnlijk met 
5% verder dalen. Als er nog ergens binnen Nederland een 
 kopersmarkt was, zal deze in 2019 verdwijnen. De prijs
ontwikkeling vlakt ondertussen af. De plus zal vermoedelijk 
beperkt blijven tot tussen 4% en 7%, waarmee de grens van 
300 duizend euro doorbroken wordt. Binnen de nieuwbouw
markt zal de belangrijkste vraag worden hoe de stijgende 
bouw kosten te beteugelen zijn teneinde nieuwbouw-
woningen niet uit de markt te prijzen.

De huurprijs van vrije sectorhuurwoningen zal in 2019 
 opnieuw toenemen als gevolg van de aanhoudende krapte.  
Ook daar doet het tekort aan nieuwbouw zich gelden.  

Het zal steeds moeilijker worden voor particuliere beleggers 
om het exploitatieplaatje rond te krijgen wanneer zij een 
woning opkopen om te gaan verhuren.

De Brexit kan wellicht politiek en economisch voor onrust 
zorgen, de Nederlandse kantorenmarkt profiteert ervan. 
Het aanbod van kantoorruimte zal verder dalen, in de grote 
 steden zal nieuwbouw noodzakelijk worden. Trends als 
transformatie en flexibilisering zullen in 2019 doorzetten.  
De prijzen in de Randstad zullen door gebrek aan geschikt 
aanbod een opwaartse druk houden, buiten de Randstad 
blijven de prijzen stabiel.

Beleving zal in 2019 nog meer het toverwoord op de 
winkel markt worden als antwoord op de verder oprukkende 
concurrentie van het Internet. Vooral grote steden  profiteren 
en worden de etalage van de grote merken. Kleinere 
plaatsen zullen zich noodgedwongen steeds meer moeten 
richten op de dagelijkse boodschappen, basisbehoeften 
en dienst verlening en kennen een toenemende leegstand. 
Winkel gebieden zullen steeds compacter worden, omdat 
winkels aan de  randen niet meer gevuld kunnen worden. 
Alleen op de allerbeste plekken is er ruimte voor stijging van 
de winkelhuurprijs. In grote steden blijven prijzen stabiel,  
in de rest van het land onder druk.

De krapte op de bedrijfsruimtemarkt zal in 2019 op steeds 
meer plaatsen voor problemen zorgen. De vraag kan niet 
opgevangen worden door het aanbod, dat verder zal dalen. 
Huurprijzen zullen waarschijnlijk rustig blijven stijgen.  
Nieuwbouw van grootschalig logistiek vastgoed zal in 2019 
nog wel plaatsvinden, maar ontwikkellocaties drogen op.

In de agrarische sector zullen in 2019 steeds meer agrarisch 
ondernemers voor de keuze staan om te investeren of 
om af te bouwen en te gaan verkopen, vaak omdat geen 
opvolger aanwezig is. Vooral in de melkveehouderij en de 
intensieve veehouderij is dit het geval. De grondprijzen 
zullen stabiel  blijven ondanks een toenemende vraag 
vanuit de melkvee houderij. De prijs voor fosfaatrechten zal 
stabiliseren op een lager niveau dan eerder in 2018 bereikt 
werd. De altijd innovatieve agrarische markt zal zich in 
2019 meer  toeleggen op smart farming, precisielandbouw, 
nieuwe productie technieken en verdere verduurzaming. De 
markt voor  landelijk wonen zal de ontwikkelingen op de 
woningmarkt volgen. In deze markt ligt een afvlakking van 
de prijs ontwikkeling op de loer. 

De vastgoedmarkt in 2019 lijkt al met al opnieuw een 
goed jaar door te gaan maken met zeer acceptabele 
opname  niveaus en stabiele tot stijgende prijzen, mits de 
economische en politieke donderwolken het zomerweer op 
de onroerendgoedmarkt niet verstoren. Ook het gebrek aan 
nieuwbouw(locaties) zal in 2019 een zorgpunt zijn  
en blijven.  
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