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De groeiende economie, een groot consumentenvertrouwen en 
de historisch lage rente hebben voor een dynamisch vastgoedjaar 
2017 gezorgd. Met behulp van onze big data hebben de NVM-
ondernemers het afgelopen jaar wederom laten zien dat ze met 
kwaliteit en vernieuwende producten en diensten op ieder terrein 
van de vastgoedmarkt actief zijn.

De woningmarkt, zowel koop als huur, maakte een goed jaar 
door. Er wordt in veel gemeenten weer meer gebouwd. Al is het 
nog onvoldoende om aan de groeiende vraag te voldoen. Die 
toenemende vraag zorgde in veel regio’s voor levendige markt en 
stijgende prijzen. Dat heeft ook zijn keerzijde. Vooral in de grote 
stadscentra loopt het woningaanbod fors terug en rijzen de prijzen 
de pan uit. Daar ligt een mooie opgave voor 2018 en verder om 
de nieuwbouw van koop- en vrije sector huurwoningen flink op 
te schroeven. Dat NVM-makelaars daar een constructieve en 
aanjagende rol in kunnen spelen, is inmiddels wel bewezen.

De markt voor commercieel vastgoed is drastisch aan het 
transformeren. Investeerders beleggen weer gretig in vastgoed 
en de leegstand op de kantorenmarkt is door omvorming en 
gecontroleerde nieuwbouw een halt toegeroepen. Het logistieke 
vastgoed is door het online shoppen booming, met gevolgen voor 
de fysieke winkelcentra in Nederland. Volop uitdagingen voor onze 
Business-makelaars, met als plus de kansen die de Brexit biedt.

Ook de agrarische en landelijk vastgoedadviseurs van de 
NVM hebben genoeg uitdagingen op hun pad liggen. Op alle 
deelgebieden van de agrarische sector dragen zij hun steentje 
bij aan het behoud van een vitaal platteland. Een van de grootste 
opgaven daarin zijn verantwoorde en slimme oplossingen voor 
vrijkomende agrarische bebouwing. Herbestemming of sloop zijn 
daarbij de kernwoorden.

Ik heb er een groot vertrouwen in dat 2018 weer een mooi 
vastgoedjaar kan worden door de vakkennis en de innovatieve 
kracht van de NVM-ondernemers. Om te laten zien wat we het 
afgelopen jaar bereikt hebben, bieden we u dit jaarrapport aan. 

Ik wens u allen veel leesplezier.

Ger Jaarsma
voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs 
in onroerende goederen NVM



De vastgoedmarkt heeft in zijn geheel een goed 2017 gekend. 
Hogere aantallen transacties en omzetvolumes, stijgende prijzen 
en de afname van beschikbaar aanbod waren veel terugkerende 
beschrijvingen van de ontwikkelingen binnen het vastgoed. Het 
beschikbare ‘goedkope’ geld maakte het vastgoed voor veel 
partijen een interessante investering met een goed rendement. 
Dat niet iedereen leek te profiteren van de enorme vraag naar 
Nederlands vastgoed was vooralsnog een lichte wanklank.

Nederland was in 2017 een van de sterkst florerende economieën 
binnen Europa. Een verwachte economische groei van ruim 3% 
in 2017 is de samenvatting van een economie, die meer in- en 
uitvoer kende, hogere consumptieve bestedingen, een afnemende 
werkloosheid en een toename van het aantal openstaande 
vacatures. Ook het consumentenvertrouwen nam verder toe, 
zichtbaar doordat consumenten het moment voor grote aankopen 
steeds gunstiger achtten. Het producentenvertrouwen kroop in 
2017 verder omhoog.

In dat economische getij snelde de bestaande koopwoning-
markt naar nieuwe verkooprecords. Meer dan 240 duizend 
woningen verruilden in 2017 van eigenaar voor een recordprijs 
van gemiddeld boven de 260 duizend euro. Het was met name de 
zeer lage hypotheekrente, die de vraag in de woningmarkt verder 
opstuwde. In veel regio’s zorgde dit voor tevreden blikken, de 
woningmarkt werd daar evenwichtiger, maar in een toenemend 

aantal gebieden resulteerde de hoge vraag in combinatie met 
een tekort aan aanbod in krappe woningmarkten, waar vooral de 
verkoper spekkoper bleek. De nieuwbouwsector deed ondertussen 
zijn uiterste best om de productie op te voeren, maar bereikte nog 
niet het niveau van voor de crisis. Consumenten die zich op de 
vrije sector huurmarkt begaven, kregen andermaal te maken met 
stijgende huurprijzen.

Beleggers zorgden in 2017 voor een recordniveau aan beleggingen 
in Nederlands commercieel vastgoed. Er werd ruim 9,5 miljard euro 
gestoken in de aankoop van kantoren, winkels en bedrijfsruimte. 
Het grootste deel van de beleggingen, zo’n 85%, is afkomstig uit 
totaal 4 landen: Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland. 

De bloeiende Nederlandse economie liet zich op de kantoren-
markt sterk gelden. Het aanbod aan kantoorruimte nam in 2017 
spectaculair af met ruim 1,1 miljoen vierkante meter. De daling 
vond met name in de 4 grote steden plaats en had tot gevolg dat 
de huurprijzen daar aanzienlijk zijn gestegen. De grote vraag naar 
kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte maakte nieuwbouw van 
kantoorruimte noodzakelijk. Ook de flexibilisering van de kantoren-
markt zette verder door, vooral in de grote steden. Zo namen 
aanbieders van flexibele kantoorruimte in Amsterdam circa  
15% van de opname voor hun rekening. 

De winkelmarkt profiteerde van toegenomen bestedingen van 
steeds positievere consumenten. Het herstel zette verder door. 
Niet alleen ging het winkelaanbod voor het tweede jaar op rij 
naar beneden, ook vonden er meer transacties plaats dan in het 
voorgaande jaar. Voor het eerst sinds 2008 was ook weer een 
stijging van de gemiddeld huurprijs te zien en was er minder ruimte 
om over de prijs te onderhandelen. In de middelgrote steden 
hielden de problemen op de winkelmarkt aan. Een daling van het 
aanbod kon niet verbloemen dat de langdurige leegstand verder 
toenam.

De stemming op de bedrijfsruimtemarkt was in 2017 ronduit 
positief. Er werd 5% meer opgenomen, terwijl het aanbod met 11% 
daalde. De logistieke vastgoedmarkt kende een recordjaar mede 
door de aanhoudende groeit van de e-commerce. De opname 
nam liefst 36% toe, waarbij vooral de grote vraag naar nieuwbouw 
kenmerkend was. De bedrijfsruimtemarkt profiteerde van een 
groei in oprichtingen, afname van faillissementen en het groeiend 
vertrouwen onder ondernemers in de logistiek, bouw en industrie.

Binnen het agrarisch vastgoed was de stemming in 2017 
misschien nog wel het minst uitbundig. In vergelijking met 2016 
waren de verschillen niet heel groot. Vooral partijen die zich onder-
scheidden van de rest, leken het goed te doen. De melkveesector 
bereidde zich in 2017 vooral voor op de introductie van het fosfaat-
rechtenstelsel middels de uitvoering van een reductieplan. Dat 

betekende weliswaar veel dynamiek in de interne bedrijfsvoering, 
maar weinig invloed op het vastgoed. Een andere agrarische sector 
die de voorpagina’s in 2017 sierde, is de pluimveesector. Deze werd 
opgeschrikt door de fipronil-affaire, die getroffen bedrijven op de 
rand van de afgrond bracht en bedrijven, die dit onheil bespaard 
bleef, extra rendement bezorgde. Op de grondmarkt bleef het 
aanbod beperkt, boeren hielden de grond liever aan. Geld op de 
bank zetten leverde niet veel op. Landelijke woningen werden meer 
verkocht tegen hogere prijzen.

Samenvattend bleek 2017 aangejaagd door een florerende 
Nederlandse economie, een uitermate goed jaar voor de vastgoed-
markt met hier en daar een lichte wanklank.

INLEIDING
‘2017… AANGEJAAGD DOOR EEN FLORERENDE ECONOMIE’
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WONEN
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ZEER WEINIG AANBOD LEIDT TOT FORSE PRIJSSTIJGINGEN

De in 2013 ingezette daling van het aantal te koop staande 
woningen versnelde in 2017. Aan het eind van het jaar 
stonden minder dan 60.000 bestaande woningen bij NVM-
makelaars te koop, een aantal dat sinds 2003 niet zo laag is 
geweest. De vraag naar woningen was in 2017 veel groter dan 
het aanbod, dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect gehad 
voor woningen die te koop werden gezet. Eind 2017 lagen de 
gemiddelde prijzen alweer 9% hoger dan een jaar ervoor.
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WONINGEN STEEDS VAKER BOVEN DE VRAAGPRIJS VERKOCHT

In Nederland worden veel woningen 
verkocht voor een prijs die, soms ver, 
boven de vraagprijs ligt. Inmiddels wordt 
bijna 28% van de woningen boven de 
vraagprijs verkocht. Daarnaast wordt 
nog in 17% van de transacties exact de 
vraagprijs betaald. Naast de ‘reguliere’ 
woningzoekers zijn ook professionele 
en particuliere beleggers actief op de 
woningmarkt. In de concurrentiestrijd 
om het eigendom over de woning te 
verkrijgen, gaat men voor de maximale 
prijs. Verkopers spelen hierop in met 
scherpe vraagprijzen teneinde het 
aantal gegadigden voor een woning te 
maximaliseren.

AANTAL TE KOOPTRANSACTIEPRIJS
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REGIONAAL ZIJN ER GROTE VERSCHILLEN

Voor tussenwoningen en appartementen in Almere 
en Amsterdam wordt bijna standaard de vraagprijs 
overboden, terwijl in gebieden in Groningen, 
Zeeuws-Vlaanderen en Drenthe bieden boven de 
vraagprijs nauwelijks voorkomt.
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E 268.510

59.640
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PARTICULIERE BELEGGERS KOPEN STEEDS MEER WONINGEN

KOOPLASTEN VERSUS HUURLASTEN 
IN DE VIER GROTE STEDEN

Berekening op basis van opgekochte  
koopwoningen met transactieprijs tot € 235.000
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Particulieren kopen steeds meer woningen om te verhuren. In 
2017 werd 1 op de 10 woningen door een particuliere belegger 
opgekocht. Zij kopen vooral kleine en goedkope woningen en 
verdringen daarmee in toenemende mate koopstarters van de koop-
woningmarkt. Daar staat tegenover dat de opgekochte woningen 
worden toegevoegd aan het huursegment, waar eveneens grote 
tekorten zijn. Er verdwijnen dus geen woningen uit de voorraad. 

De woningen verdwijnen echter wel voor starters en andere kopers 
met een bescheiden budget. De opgekochte woningen worden 
namelijk met een maandelijkse huurprijs in de markt gezet die 
aanzienlijk hoger ligt dan de netto hypotheeklasten (na hypotheek-
renteaftrek en inclusief aflossing) als deze woning gekocht zou zijn. 
In de vier grote steden is dit verschil het grootst. In het segment 
tot € 235.000 (de grens wat met een anderhalf modaal salaris 
gefinancierd kan worden) is dit verschil in 2017 maar liefst 500 
euro tussen koop en huur voor dezelfde woning. Woningen die in de 
koopsector dus nog wel betaalbaar waren voor koopstarters, zijn na 
opkoop van de belegger in de huursector niet meer betaalbaar.

PERCENTAGE DOOR PARTICULIERE BELEGGERS 
OPGEKOCHTE KOOPWONINGEN

Huurprijs van 
dezelfde woning na 
opkoop van belegger

Netto maandlasten  
hypotheek  
(met annuïtaire aflossing)

Huurder
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10 11
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belegger
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Bron: Kadaster, bewerking NVM
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NIET OVERAL IS DE WONINGMARKT OVERVERHIT

In een evenwichtige woningmarkt zijn vraag en aanbod 
in evenwicht. Een te koop staand huis wordt dan relatief 
snel verkocht, maar kopers buitelen niet over elkaar heen 
voor dat ene huis. De woningmarkt is echter voortdurend 
in beweging. Na de diepe crisis was medio 2016 de 
landelijke woningmarkt nog evenwichtig of ‘gezond’ te 
noemen, inmiddels zijn we dat stadium ruimschoots 
gepasseerd. Nederland kent nu gemiddeld een krappe 
woningmarkt, maar regionaal zijn grote verschillen. Buiten 
de Randstad en de grote steden kennen veel regio’s nog een 
evenwichtige woningmarkt. Naar verwachting zal in 2018 
dit aantal verder afnemen.
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  ruim
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HUURPRIJZEN BLIJVEN STIJGEN ONDANKS MEER NIEUWBOUW

Opnieuw zijn de transactieprijzen voor 
huurwoningen in de vrije sector gestegen. 
In een jaar tijd steeg de gemiddelde 
m²-prijs van woonhuizen met 3,1% naar 
€ 8,68,-. Van appartementen, die zo’n
62% van alle transacties uitmaken, 
steeg de m²-prijs 3,0% naar € 12,12,-. 
De huurprijzen gingen ook in het 
gestoffeerde (inclusief vloer en gordijnen) 
en gemeubileerde segment omhoog 
met respectievelijk 3,7% en 6,5%. In de 
grote steden met een laag aanbod en 
een oververhitte koop woningenmarkt, 
zijn de huurprijzen nog hoger. Er is dan 
ook een groot gebrek  aan huurwoningen 
in het middensegment. De nieuwbouw 
van vrije sector huurwoningen kan dit 
probleem deels oplossen, maar komt 
maar mondjesmaat op gang. 
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SITUATIE WONINGMARKT 
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Bron: NVM & VGM NL
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WONING BLIJFT BETAALBAAR DOOR EXTREEM LAGE RENTE

Voor veel woningzoekers wordt het steeds moeilijker om een 
woning te kopen. Door de sterk gestegen woningprijzen is de 
maximale leencapaciteit voor veel starters en eenverdieners niet 
meer toereikend. De woningprijzen vertonen sinds 2013 een sterk 
stijgende lijn, de gemiddelde woningprijs ligt inmiddels 31% hoger. 
De lonen zijn in dezelfde periode veel minder snel gestegen. 

Wanneer het toch gelukt is voldoende hypotheek te krijgen, 
liggen de maandelijkse woonlasten op ongeveer hetzelfde niveau 
als in 2013. Voor een woning van 267 duizend euro komen de 
maandlasten uit op 692 euro netto per maand. Dat de maandlasten 
ondanks de zo sterk gestegen woningprijzen niet veel hoger liggen, 
komt door de extreem lage rente. De 10-jaarsrente lag eind 2017 
op 2,35%, een niet eerder vertoonde rentestand. Dit is de redding 
geweest voor veel huizenkopers. 

netto maandlast

woningprijs
+ 29%

-1%

netto maandlast

woningprijs

WONINGTEKORT IN 2018 OP RUIM 200 DUIZEND WONINGEN

Door gebrek aan nieuwbouw kampt Nederland met een aanzienlijk 
woningtekort dat in 2018 boven 200.000 woningen uitkomt. 
De NVM ziet dit als grootste knelpunt op de woningmarkt. De 
productie van nieuwbouw-koopwoningen neemt toe, van circa 
50.000 woningen per jaar in de periode 2012-2017 naar een 
verwachte 70.000 per jaar voor de jaren daarna. 

Echter, met deze productie zal het grote woningtekort nauwelijks 
ingelopen worden. De NVM pleit daarom voor de bouw van 85.000 
nieuwbouwwoningen per jaar, waarvan ruim 60.000 koopwoningen. 
Met deze productie zal het woningtekort naar verwachting rond 
2025 zijn teruggelopen naar een acceptabele 100.000 woningen.
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TOEKOMST PROGNOSE
Als de ambitie van 85.000 nieuwbouwwoningen behaald wordt.

Bron: ABF Research, CBS, Kadaster, NVM

5%

4%

3%

2%

1%

0
2013 2014 2015 2016 2017

HYPOTHEEKRENTE

SITUATIE 2013 SITUATIE 2017

2
0

1
3

2
0

1
7

E 206.000
E 266.500

85.000

E 695 E 692

2,35%

4,45%

Bron: Hypotheekshop & NVM14 15



KOOPSTARTERS VISSEN ACHTER HET NET

KOOPSTARTERS VERSUS DOORSTROMERS

De krapte op de woningmarkt treft 
koopstarters het hardst. Het woningaanbod dat 
financierbaar is voor starters, is de afgelopen 
periode zeer snel gedaald. Tegelijkertijd 
worden er weinig woningen door nieuwbouw 
aan de woningvoorraad toegevoegd. 

HUIZENKOPERS NAAR PROFIEL

In 2017 is slechts een derde van alle huizen gekocht 
door een koopstarter, een huishouden dat geen huis 
achterlaat. In 2013 was dit nog bijna de helft. Lang was 
er in absolute zin nog wel sprake van een lichte toename 
van de koopstarters op de koopwoningmarkt. In 2017 is 
aan deze groei een einde gekomen. De verwachting is 
dat deze negatieve trend in 2018 doorzet.
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WONINGVERKOPER MAAKT 36 DUIZEND EURO WINST HARDNEKKIG AANBOD

Het nieuws wordt gedomineerd door verhalen over de 
woningmarkt die té goed is. Sommige huiseigenaren 
profiteren echter niet van een snelle verkoop. Ruim een vijfde 
van alle te koop staande huizen staat al langer dan twee 
jaar te koop. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. 
Vaak staan deze huizen in minder dynamische regio’s waar 
restschuld nog zeker een thema is. Ook zijn deze woningen 
vaak qua woningkenmerken en locatie minder gewild. Ten 
slotte kunnen persoonlijke situaties ook een rol spelen: door 
werkloosheid of scheiding willen of kunnen huiseigenaren de 
vraagprijs van hun huis niet laten zakken.

Een huiseigenaar die in 2017 zijn woning wist te 
verkopen, maakte daar gemiddeld 36 duizend euro 
winst op. Wanneer de verkoopprijs wordt vergeleken 
met de aanschafprijs van de woning, blijkt het 
overgrote deel van de woningverkopers winst te 
maken. Slechts 16% verkocht in 2017 zijn woning voor 
een bedrag dat lager ligt dan de prijs waarvoor de 
woning oorspronkelijk gekocht is. 

Het aankoopjaar van de woning bepaalt in grote 
mate hoeveel winst er gemiddeld wordt gemaakt. 
Op woningen aangekocht in 2008 werd het minste 
geld verdiend, 7,5 duizend euro. De waarde van deze 
woningen is in de crisis na 2008 flink gedaald, en zijn 
nu net weer boven water. Voor woningen aangekocht 
vóór het jaar 2000 loopt de winst snel op naar meer 
dan 1 ton, en op woningen aangeschaft in de jaren ‘80 
ligt de winst op bijna 200 duizend euro. Ook regionaal 
zijn grote verschillen te zien. 
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NEDERLANDS COMMERCIEEL VASTGOED IN TREK 
BIJ BUITENLANDSE INVESTEERDERS

BELEGGINGEN KANTOORRUIMTE BEREIKEN RECORD

Verenigde
Staten

€ 2.123.000.000

Verenigd
Koninkrijk

€ 1.364.000.000
Duitsland

€ 1.342.000.000

overig
€ 1.476.000.000

onbekend
€ 162.000.000

België 
€ 527.000.000

Nederland
€ 2.773.000.000

2017 was een recordjaar voor de Nederlandse 
beleggersmarkt. In totaal is er ruim € 9,7 miljard 
geinvesteerd in commercieel vastgoed. De vraag komt 
in 2017 voor het grootste deel uit Angel saksische 
landen. De Verenigde Staten en het Verenigd 

Koninkrijk zijn gezamenlijk goed voor bijna  
€ 3,5 miljard aan investeringen in commercieel 
vastgoed. Ook Duitsland is actief in Nederland. 
Nederlandse beleggers hebben ruim € 2,75 miljard 
geinvesteerd in commercieel vastgoed. 

Het beleggingsvolume op de commerciele vastgoedmarkt is in 
2017 met 35% gegroeid ten opzichte van 2016. Er was vooral veel 
belangstelling voor kantoren. In totaal is er voor bijna € 5,5 miljard 
geinvesteerd in kantoorgebouwen, een toename van maar liefst 
36%. Investeringen op de bedrijfsruimtemarkt zijn eveneens fors 
toegenomen, namelijk met 31%. 

kantoren winkels bedrijfsruimte gemengde functie
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STERKE DALING AANBOD KANTOORRUIMTE GROTE STEDEN DOMINEREN KANTOOROPNAME 
EN ZIEN LOOPTIJDEN DALEN

ONTWIKKELING AANBOD
KANTOORRUIMTE IN 2017
in aantal voetbalvelden*

ONTWIKKELING TRANSACTIELOOPTIJD
2016 versus 2017 in percentages

  afname 10-50

  afname 5-10

  afname 1-5

  afname 0-1

  toename 0-2

Amsterdam

-35
voetbalvelden

Utrecht

-16
voetbalvelden

Best

+2
voetbalvelden

Venlo

+1
voetbalveld

Rijswijk

+2
voetbalvelden

Rotterdam

-9
voetbalvelden

Het aanbod van kantoorruimte is in 2017 zeer sterk 
afgenomen. In een jaar tijd slonk het beschikbare aanbod 
van kantoorruimte met ruim 1,1 miljoen m2, dat zijn bijna 
160 voetbalvelden. Met name in de grote steden daalde het 
beschikbare aanbod sterk. Niet alleen een grote vraag van 
kantoorgebruikers, ook de transformatie van leegstaande 
kantoren naar woonruimte droeg bij aan de daling van het 
beschikbare aanbod. 

Hoewel het aanbod sterk naar beneden ging staat nog altijd 
circa 6,7 miljoen m2 kantoorruimte leeg, dat is 14% van de 
Nederlandse kantorenvoorraad, oftewel 938 voetbalvelden 
aan kantoorruimte. Bovendien ging het aanbod niet overal in 
Nederland naar beneden. In een aantal gebieden buiten de 
randstad liet het kantorenaanbod een stijging zien.

* 1 (UEFA) voetbalveld = 7.140 m2
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  2016

  2017 afname

  2017 toename

AANDEEL IN LANDELIJKE 
KANTOOROPNAME
in percentages

Mede door de gunstige economische situatie kwam de opname van 
kantoorruimte in 2017 erg hoog uit. In totaal werd er in Nederland 
ruim 1.1 miljoen m2 kantoorruimte verkocht en verhuurd. Bijna de helft 
(46,5%) van de kantooropname in 2017 vond plaats in de vier grote 
steden plus Eindhoven. Opvallend in Amsterdam was het hoge aandeel 
in de opname van aanbieders van flexibele kantoorruimte (ruim 15%). 
De flexibilisering van de kantorenmarkt zet hier stevig door. 

Landelijk gezien steeg de transactielooptijd, de tijd die het kost 
voordat een kantoor verkocht of verhuurd wordt, met 11%. Gemiddeld 
genomen kostte het 23 maanden voordat voor een kantoorruimte een 
nieuwe gebruiker gevonden kon worden. In de grote steden ging de 
transactielooptijd echter sterk omlaag en werden kantoren aanzienlijk 
sneller verkocht en verhuurd dan in 2016.
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kantoorruimte in Amsterdam   
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WINKELLEEGSTAND HARDNEKKIG IN MIDDELGROTE STEDEN VERDER HERSTEL WINKELMARKT

Hoewel het winkelaanbod in Nederland in 
2017 verder afnam, bleef de daling van het 
beschikbare aantal winkels in de middelgrote 
steden duidelijk achter bij die in de kleine en 
grote steden van ons land. In de grote steden liet 
het structurele aanbod, dat wil zeggen winkel-
objecten die langer dan 3 jaar te koop of te 
huur worden aangeboden, bovendien een daling 
zien. In de kleine en middelgrote steden nam dit 
aanbod echter verder toe. 

De toename van het structurele aanbod was 
is de middelgrote steden echter duidelijk het 
grootst. Van de middelgrote steden nam in 
Spijkenisse het aantal winkels dat te koop of 
te huur werd aangeboden het meest toe, in 
Schiedam nam het aantal winkels in aanbod het 
sterkst af.

De Nederlandse winkelmarkt profiteerde in 2017 
van het hoge consumentenvertrouwen en de hoge 
consumentenbestedingen. Ten opzichte van 2016 
gingen er in de detailhandel duidelijk minder bedrijven 
failliet en ook het aantal opheffingen kwam lager uit 
dan in het voorgaande jaar. Met een hoger aantal 
transacties dan in het voorgaande jaar en een verdere 
afname van het beschikbare aanbod zette het herstel 
van de winkelmarkt in 2017 verder door. Ook liet de 
gemiddeld gerealiseerde huurprijs voor het eerste 
sinds 2008 weer een stijging zien.
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+2,6%

hoge consumenten-
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+15%
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vertrouwen

-33%

minder faillissementen 
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Nederland
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GESLOTEN

  afname winkelleegstand in 2017

  afname winkelleegstand langer dan 3 jaar

  toename winkelleegstand langer dan 3 jaar

 Winschoten

Eindhoven
Breda

Spijkenisse

 Schiedam

 Rotterdam

 Delfzijl

 Leiden

+14

+10

-7

-36-15

-27

+12

+17

  afname winkelleegstand in aantal winkels

  toename winkelleegstand in aantal winkels

+10%

+5%

0

-5%

-10%

Bron: CBS Statline, NVM Business
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RECORDJAAR VOOR LOGISTIEK VASTGOED 

ONDERNEMERSVERTROUWEN*

BEDRIJFSOPRICHTINGEN*

FAILLISSEMENTEN*

2016
2017

8,7% 14,9%

2016
2017

23.625 25.080

2017

940

2016

1.143

AANTAL TRANSACTIES

GEMIDDELDE TRANSACTIELOOPTIJD

AANTAL LEEGSTAANDE PANDEN

GEMIDDELDE HUURPRIJS/M2 BEDRIJFSHAL

2016
2017

5.252 5.616

2016
2017

E55 E58

2017

8.915

2016

10.159

2017

200
DAGEN

2016

234
DAGEN

De sectoren industrie, bouw en logistiek maakten in 2017 een positieve 
ontwikkeling door: het ondernemersvertrouwen nam toe, er werden 
meer bedrijven opgericht en minder faillissementen uitgesproken. Deze 
onwikkelingen hadden hun weerslag op de markt voor bedrijfsgebouwen. 
In 2017 waren er meer transacties op de bedrijfsruimtemarkt, minder 
leegstaande bedrijfspanden en liep de looptijd van transacties terug. 
Daarnaast zorgde de lage rentestand voor meer mogelijkheden voor 
ondernemers om een bedrijfspand te kopen. 

2.000.000 m2

1.500.000 m2

1.000.000 m2

500.000 m2

0
2015 2016 2017

ALLES OP GROEN VOOR DE BEDRIJFSRUIMTEMARKT

* industrie, bouw & logistiek

Bron: CBS Statline, NVM Business

  nieuwbouw 

  bestaande bouw

OPNAME LOGISTIEK VASTGOED IN M2 2017 was het jaar van het logistieke vastgoed. In totaal is er bijna  
2 miljoen m2 logistiek vastgoed in gebruik genomen. Er was vooral veel 
vraag naar grote distributiecentra, veroorzaakt door de aanhoudende 
groei van e-commerce. Nieuwbouw van logistiek vastgoed was erg in trek; 
in totaal is er ruim 900.000 m2 aan nieuwbouw gepleegd. 
De grote vraag naar grootschalig logistiek vastgoed  en de lage 
rentestand had overigens tot gevolg dat er veel op eigen risico is 
ontwikkeld en gebouwd, dus zonder de zekerheid van voorverhuur. 

909.150 M2
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MARKT AGRARISCH VASTGOED TREKT AAN PRIJS GLASTUINBOUWBEDRIJVEN STIJGT MET EEN DERDE

Het aantal te koop staande glastuinbouwbedrijven is gedaald en 
blijft daarmee beperkt, maar de vraag blijft aanwezig. In sommige 
segmenten en regio’s kunnen we zelfs spreken van enige krapte. 
Met name de mooie, grotere en moderne bedrijven met een 
gunstige ligging binnen een concentratiegebied zijn in 2017 voor 
hogere prijzen verkocht. Bedrijven die weinig courant zijn door 
bijvoorbeeld veroudering of een ongunstige ligging lieten een 

stabilisering van de prijzen zien. In het westen en oosten van 
het land gaan bedrijven voor hogere prijzen van de hand dan in 
Zuid- en Noord-Nederland. Er werden in 2017 goede bedrijfs-
resultaten behaald in de glastuinbouwsector en de innovatie en 
schaal vergroting in de sector zet door. Het afgelopen jaar is ook 
nieuwbouw weer op gang gekomen.

In 2017 is de agrarische vastgoedmarkt in zijn algemeenheid 
verbeterd. Het aantal transacties van agrarische bedrijven nam toe 
en de gemiddelde prijs liet na jaren weer een stijgende lijn zien. 
Bovendien werd een gemiddeld bedrijf weer binnen 200 dagen 
verkocht, bijna twee maanden sneller dan in 2016. Het aanbod is 
met een kleine 4% afgenomen. 

De situatie op de agrarische vastgoedmarkt varieert echter per 
sector. Sectoren die het goed doen zijn akkerbouw en (glas)
tuinbouw. Ook de varkenshouderij herstelt weer. Er zijn geen 

sectoren die slecht presteren, maar hoewel de intensieve 
veehouderij iets aantrekt, gaat het in deze tak nog wat stroef. 
Transacties komen hier dan ook moeizamer tot stand. 

Het totale geldvolume gemoeid met de verkoop van agrarische 
bedrijven is met ruim 20% gestegen. Dit is onder andere toe te 
schrijven aan de toename van het aantal transacties van (over 
het algemeen dure) melkveebedrijven. Dit is een signaal dat de 
dynamiek weer toeneemt.

aantal glastuinbouwbedrijven te koop per 31 december

aantal glastuinbouwbedrijven verkocht

gemiddelde transactieprijs (in duizend euro)

aantal verkochte agrarische bedrijven

geldvolume alle transacties (in miljoen euro)
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VOLOP BEWEGING IN DE MELKVEESECTOR

AANTAL MELKVEEHOUDERIJEN VERKOCHT

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Voor melkveehouders was 2017 een jaar met een dubbel gevoel. 
Aan de ene kant werden er goede melkprijzen behaald wat over het 
algemeen zorgde voor een goed rendement. Aan de andere kant 
was er nog steeds onzekerheid vanwege de ingezette maatregelen 
om de intensivering van de sector terug te dringen. In dit kader 
is het fosfaatreductieplan en aansluitend het fosfaatrechten-
stelsel ingevoerd, met als doel om de fosfaatproductie onder het 

geldende fosfaatplafond te krijgen en te houden. Dit heeft er voor 
gezorgd dat zowel melkveehouders als financiers terughoudend 
zijn met investeren. Toch zijn in 2017 flink meer melkvee houderijen 
verkocht dan een jaar eerder. De mooie, grotere bedrijven zijn 
vooral gekocht in het kader van schaalvergroting. Melkveehouders 
kopen in deze gevallen een tweede locatie erbij, mede omwille van 
de grond die extra beschikbaar komt. 

VERKOCHT

70

Deels zijn de verkochte melkveehouderijen niet voortgezet als 
zodanig, met name omdat ze klein en/of verouderd zijn. Dit zijn 
locaties die bijvoorbeeld zijn getransformeerd naar paarden-
houderijen, boomkwekerijen of jongveestallen. De mooie, grotere 
bedrijven zijn vooral gekocht in het kader van schaalvergroting. 
Melkveehouders kopen in deze gevallen een tweede locatie erbij, 
mede omwille van de grond die extra beschikbaar komt.

GEMIDDELDE TRANSACTIEPRIJS MELKVEEHOUDERIJ
in duizend euro
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Bron: Wageningen Economic Research

PRIJS DIE DE BOER VOOR ZIJN MELK ONTVANGT
productprijs melk,gemiddeld vet (in euro/100kg)
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HOGE PRIJZEN PLUIMVEERECHTEN DRUKKEN 
PRIJZEN PLUIMVEEBEDRIJVEN

KOPERS VAN LANDELIJKE WONINGEN ZIJN DIVERS

Het aantal transacties in 2017 van landelijke woningen is verder 
toegenomen. Vorig jaar werden er 5.830 landelijke woningen 
verkocht tegenover 5.276 in 2016. De kopers van deze woningen 
zijn zeer divers. In zijn algemeenheid zijn het doorstromers die 
al in de nabije omgeving wonen. Voorbeelden van specifieke 
kopers zijn kleine zelfstandigen, personen die graag zelf paarden 
willen houden, ondernemers die de woning herbestemmen als 
zorgvastgoed of als onderkomen voor arbeidsmigranten.

De pluimveesector presteerde in 2017 over het algemeen goed. Het 
feit dat de transactieprijzen van pluimveebedrijven de afgelopen twee 
jaar gedaald zijn, is vooral te verklaren door de gestegen prijzen van 
pluimveerechten in die periode. Doordat pluimveehouders diep in de 
buidel moeten tasten voor de dierrechten, kunnen zij minder betalen 
voor het vastgoed en komt bedrijfsuitbreiding nauwelijks voor.

Een opvallende gebeurtenis in de markt voor pluimveehouderijen was 
afgelopen jaar de fipronil-affaire. Leghennenbedrijven die in de zomer 
van 2017 hierdoor getroffen zijn, zagen hun bedrijfs opbrengst in de 
tweede helft van 2017 kelderen. Het is echter nog te vroeg om de 
invloed hiervan terug te zien op de gemiddelde prijs van het vastgoed. 

GEMIDDELDE TRANSACTIEPRIJS 
PLUIMVEEBEDRIJF
in duizend euro
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VERKOCHT

GEMIDDELDE VRAAGPRIJS VAN 
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AANTAL TRANSACTIES LANDELIJKE WONINGEN 2016 VERSUS 2017 PER PRIJSSEGMENT

ONTWIKKELING AANTAL TRANSACTIES 2016 VERSUS 2017 IN % PER PRIJSSEGMENT

De toename van het aantal transacties van landelijke woningen 
vlakt enigszins af. Waar in 2016 nog 40% meer werd verkocht ten 
opzichte van het jaar ervoor is dit in 2017 ruim 10%. De toename 
is volledig toe te schrijven aan het hoge prijssegment. In 2017 
zijn er 23% meer landelijke woningen boven de 3,5 ton verkocht 
dan een jaar eerder. In het segment onder de 3,5 ton was dit juist 
7% minder. Dit is ook af te zien aan de stijging van de gemiddelde 

transactieprijs. Deze is gestegen van € 385.000 in 2016 naar  
€ 415.000 in 2017. Dat er relatief veel dure landelijke woningen zijn 
verkocht, heeft alles te maken met de krapte in het lage segment. 
Er komen simpelweg nog maar weinig woningen op de markt 
onder de 3,5 ton, terwijl er in de duurdere prijsklassen nog ruime 
keuze is voor de consument. 

MEER LANDELIJKE WONINGEN IN HOGE PRIJSSEGMENT VERKOCHT

VERKOCHT
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Bouwhoek en Hogeland

Veenkoloniën en Oldambt

Noordelijk Weidegebied

Oostelijk Veehouderijgebied

Centraal Veehouderijgebied

IJsselmeerpolders

Westelijk Holland

Waterland en Droogmakerij n

Hollands/Utrechts Weidege ied

Rivierengebied

Zuidelijk Veehouderijgebied

  tot 50.000

  50.000 tot 55.000

  55.000 tot 60.000

  60.000 tot 65.000

  65.000 tot 75.000

  vanaf 75.000

  te weinig transacties

Bouwhoek en Hogeland
€ 68.600

Noordelijk Weidegebied
€ 50.500

Veenkoloniën
en Oldambt

€ 57.700

Oostelijk Veehouderijgebied
€ 58.300

Centraal
Veehouderijgebied

€ 62.200

Rivieren-
gebied

€ 59.300

Zuid-
Limburg
€ 60.400

Zuidelijk
Veehouderijgebied

€ 65.800

Zuidwest-
Brabant

€ 67.900

Zuidwestelijk
Akkerbouwgebied

€ 69.500

Westelijk
Holland

€ 69.400 Hollands/
Utrechts 

Weidegebied

Waterland
en Droog-
makerijen

IJsselmeer-
polders

€ 103.200

  € 50.000 tot € 55.000

  € 55.000 tot € 60.000

  € 60.000 tot € 65.000

  € 65.000 tot € 75.000

  vanaf € 75.000

  te weinig transacties

De gemiddelde prijs voor agrarische grond lag in 2017 op 
€ 59.500 per hectare. Prijzen voor bouwland liggen met 
gemiddeld € 65.500 per hectare standaard wat hoger dan 
die van grasland. De prijs voor bouwland in 2017 is vergelijk-
baar met die in 2016 (€ 65.700 per hectare). Er is redelijk 
vraag, maar de prijzen zijn sterk regionaal en zelfs lokaal 
afhankelijk. Gewild zijn met name de grote, goed gelegen 
percelen, die ook voor specifieke akker- en tuinbouw 
gebruikt kunnen worden. De grondmobiliteit is stabiel en 
beperkt doordat veehouders enigszins afwachtend zijn en 
het aanbod gering is. 

PRIJS BOUWLAND STABIEL

Bouwhoek en Hogeland

Veenkoloniën en Oldambt

Noordelijk Weidegebied

Oostelijk Veehouderijgebied

Centraal Veehouderijgebied

IJsselmeerpolders

Westelijk Holland

Waterland en Droogmakerij n

Hollands/Utrechts Weidege ied

Rivierengebied

Zuidelijk Veehouderijgebied

  tot 50.000

  50.000 tot 55.000

  55.000 tot 60.000

  60.000 tot 65.000

  65.000 tot 75.000

  vanaf 75.000

  te weinig transacties

Bouwhoek en Hogeland
€ 58.700

Noordelijk Weidegebied
€ 47.200

Veenkoloniën
en Oldambt

€ 42.600

Oostelijk Veehouderijgebied
€ 57.900

Centraal
Veehouderijgebied

€ 58.700

Rivieren-
gebied

€ 62.300

Zuid-
Limburg
€ 52.600

Zuidelijk
Veehouderijgebied

€ 65.600

Zuidwest-
Brabant
€ 66.500

Zuidwestelijk
Akkerbouwgebied

€ 56.100

Westelijk
Holland

€ 62.700
Hollands/
Utrechts 

Weidegebied
€ 52.100

Waterland
en Droog-
makerijen
€ 57.200

IJsselmeer-
polders

€ 58.300

  tot € 50.000

  € 50.000 tot € 55.000

  € 55.000 tot € 60.000

  € 60.000 tot € 65.000

  € 65.000 tot € 75.000

  vanaf € 75.000

Percelen grasland gingen in 2017 voor gemiddeld  
€ 55.500 per hectare van de hand, 5% meer dan in 2016 
(€ 52.800 per hectare). Met name in de IJsselmeer-
polders en Zuid-Limburg zien we voor grasland een 
duidelijke daling van de hectareprijs. In de gebieden 
Waterland en Droogmakerijen en Centraal Veehouderij-
gebied was een flinke stijging van de gemiddelde prijs 
van grasland zichtbaar.

PRIJS GRASLAND GESTEGEN

GEMIDDELDE PRIJS
BOUWLAND
in euro per hectare

GEMIDDELDE PRIJS
GRASLAND
in euro per hectare

Bron: Kadaster, RVO.NL, Wageningen Economic Research Bron: Kadaster, RVO.NL, Wageningen Economic Research
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De Nederlandse economie zal in 2018 opnieuw sterk groeien. 
Volgens het Centraal Planbureau zelfs met meer dan 3%. Ook 
andere macro-economische indicatoren zullen verder verbeteren. 
De werkloosheid zal dalen tot onder 4%, de werkgelegenheid 
stijgen met 2% en het relevant wereldhandelsvolume zal met ruim 
4% toenemen. Met veel belangstelling zal gekeken worden naar 
(voorgenomen) beleidsmaatregelen van de ECB, die in 2018 het 
stimuleringsprogramma zal reduceren, en van de Fed. De eerste 
weken van 2018 kondigen wat dat betreft een spannend jaar aan: 
de kapitaalmarktrente steeg, evenals de onrust op de beurzen.

De Nederlandse koopwoningmarkt zal in 2018 verder in de 
verdrukking komen. De nog altijd lage rente zal voor aanhoudende 
vraag van consumenten en beleggers naar koopwoningen 
zorgen. Anderzijds zullen er te weinig woningen te koop komen 
om aan deze vraag te voldoen. De transactieprijzen zullen naar 
verwachting in 2018 verder toenemen met zo’n 6% tot 7%. Het 
aantal transacties zal door een tekort aan nieuw aanbod dalen 
met 5% tot 8%. Op de nieuwbouwmarkt zullen alle zeilen bijgezet 
moeten worden om het productievolume op te drijven. In 2018 zal 
het tekort aan woningen naar verwachting oplopen tot zo’n 200 
duizend woningen. 

Benadrukt moet worden dat binnen Nederland de verschillen op 
de koopwoningmarkt groot zijn en in 2018 zullen blijven. In de 
Randstad zal de markt zeer krap blijven, terwijl in plattelands-

gebieden en dorpen met belangrijke voorzieningen op afstand 
kopers en verkopers in een evenwichtiger markt zaken zullen doen.

De discussie over het middensegment op de vrije sectorhuur-
woningmarkt zal in 2018 voortduren. Ondanks alle pogingen zal 
in de grote steden het aanbod in het middensegment niet hard 
stijgen. Als ze er al bijkomen, voldoen ze vaak niet aan de eisen om 
een middenklassegezin te huisvesten. In deze steden zullen er wel 
vrijesectorhuurwoningen bij komen, omdat beleggers woningen 
opkopen en verhuren, maar zij zullen deze meestal verhuren voor 
een prijs boven de 1000 euro.

In de grote steden zal de leegstand van kantoorruimte in 
2018 verder afnemen als gevolg van de verdere groei van de 
Nederlandse economie en door sloop en herbestemming van 
verouderde kantoorgebouwen. Daarnaast zal de flexibilisering van 
de kantorenmarkt, met name in de grote steden, verder doorzetten. 
De winkelleegstand in de kleine en regionale centra blijft ook in 
2018 problematisch. Beleving blijft, met name in de grotere steden, 
het toverwoord en de verhorecanisering van winkelformules en 
winkelstraten zal verder toenemen. Herbestemming van winkels 
naar wonen of andere functies zal met name in de kleine steden 
noodzakelijk zijn om de centra levendig te houden. De blijvende 
groei van de e-commerce sector zal in 2018 zorgen voor een 
aanhoudende vraag naar kwalitatief hoogwaardig grootschalig 
logistiek vastgoed. In de kleinschalige bedrijfsruimtemarkt zal 
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het aantal kooptransacties toenemen, omdat ondernemers onder 
andere door de lage rente meer mogelijkheden tot koop hebben. 
Beleggers zullen door deze lage rente ook in 2018 meer investeren 
in Nederlands commercieel vastgoed.

De agrarische markt is in de eerste weken van 2018 opgeschrikt 
door de grootschalige fraude in de registratie van kalveren. Het zal 
zorgen voor een verdere druk in de melkveehouderij. De duidelijk-
heid die er gekomen is rondom het fosfaatrechtenstelsel, zal 
ervoor zorgen dat individuele melkveehouders in 2018 de balans 
opmaken: stoppen of doorgaan? Melkveehouderijen die willen 
groeien, zullen moeten investeren in grond. De grondprijzen zullen 
in 2018 dan ook tenminste stabiel blijven. De pluimveesector zal in 
2018 onzeker blijven door de aanhoudende dreiging van uitbraken 
van vogelgriep. In de glastuinbouw zullen de bedrijfsresultaten 
in 2018 goed blijven. De schaalvergroting en modernisering van 
bedrijven in deze sector zal daarom, zeker in de concentratiege-
bieden, onverminderd doorzetten.

Al met al lijkt het erop dat de vastgoedmarkt in 2018 door zal 
denderen door de positieve economische cijfers en het ruimhartige 
monetaire beleid. Maar zal de wal, die het vastgoedschip keert, in 
2018 nabij komen?
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