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WOONBESTEMMING NEDERLAND

Immigratie levert de laatste jaren (veruit) de groot-
ste bijdrage aan de bevolkingsgroei. Hoewel deze 
groei naar de grote steden in 2020 grotendeels is 
stilgevallen, heeft de ontwikkeling gedurende het 
jaar grote paralellen vertoond met de mate van 
lock-downs en versoepelingen. Bevolkingsgroei 
kwam altijd weer op gang tijdens een versoepeling, 
dus lijkt de stagnatie vooral een gevolg van prakti-
sche belemmeringen. 

RESIDENTIAL OUTLOOK 2021 – FAST FORWARD

In meerdere opzichten werd 2020 een bijzonder jaar op de Nederlandse woningmarkt. 
Historisch hoge koopsommen en beleggingsvolumes bij een stagnerende bevolkings-
groei. Door het wegblijven van nieuwkomers en het grote verlangen naar een tuin en 
een werkkamer bij vertrekkers, stokte de bevolkingsgroei in de grote steden. Rust en 
ruimte werden gezocht en gevonden in zowel de randgemeenten van de stedelijke 
regio’s alsook ver daarbuiten. Krapte ontstond op de woningmarkten in het aard-
bevingsgebied van Oost-Groningen met double digit (14,3%) prijsstijgingen, terwijl 
in Amsterdam de prijsontwikkeling beperkt bleef tot 3,4%. Zijn woningen simpelweg 
onbetaalbaar geworden en is de zoekvraag naar de regio verplaatst? Of is er meer 
aan de hand en zorgt corona ervoor dat we structureel anders gaan werken, 
ontspannen en wonen? 
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Huishoudens

Nederland is een fijn land om te wonen, werken en 
leven. Op alle relevante toplijstjes staat ons land op 
een hoge plek genoteerd. Het heeft de laatste jaren 
geleid tot een grote populariteit bij mensen uit de 
rest van de wereld. In 2019 vestigden meer dan een 
kwart miljoen (275.000) mensen zich vanuit een 
ander land in Nederland en dat is nog exclusief 
natuurlijke bevolkingsgroei. Na aftrek van de 
mensen die vertrokken, als gevolg van emigratie of 
overlijden, nam de Nederlandse bevolking per saldo 
met 132.000 inwoners toe. Met andere woorden, 
er kwam alleen al in 2019 een stad ter grootte van 
Zwolle bij. 

In 2020 halveerde de Nederlandse bevolkingsgroei 
en bedroeg het positieve migratiesaldo 63.000  
personen. Vooral de arbeidsmigranten en inter-
nationale studenten lieten het vorig jaar afweten. 
Ook droeg het hogere sterftecijfer (164.000) als 
gevolg van de virusuitbraak bij aan de gedempte 
bevolkingsgroei. Desalniettemin groeide de bevol-
king in 2020 en staat de teller inmiddels op bijna 
17,5 miljoen inwoners en dat betekent dat er nog 
nooit zoveel mensen in Nederland gemensen in Nederland gewoond 
hebben.

woond hebben.

Bevolking Huishoudens

0% (krimp)  tussen 0% en 5%  tussen 5% en 10%  tussen 10% en 
15%  meer dan 15% groei. Eenheid: % (groeipercentage) Groei t.o.v. 2020

Cushman & Wakefield / OUTLOOK 2021 - RESIDENTIAL   2



200 

220

240

260

280

300

320

340

360

380

0

50

100

150

200

250

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I*II*III*IV*

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21

Aanbod transacties Gemiddelde transactieprijs

Vraag en aanbod op de koopwoningmarkt
in aantal (l.) x 1.000 en koopprijs x EUR 1.000 (r.)

op jong(ere) volwassenen. Wanneer gezinsvorming 
optreedt, vindt suburbanisatie plaats. Een deel 
van de families verlaat de stad om in de omgeving 
ruimer en betaalbaarder te wonen. Dit verklaart in 
essentie wat er aan de hand is op de woningmarkt 
anno 2020 en 2021: de nieuwe toestroom is tijdelijk 
gestabiliseerd, terwijl de uitstroom naar de regio 
zich versterkt heeft doorgezet. 

Behalve de bevolkingsgroei speelt ook de ontwik-
keling van de huishoudensgrootte een belangrijke 
rol bij het ontstaan van tekorten op de Nederlandse 
woningmarkt. De gemiddelde huishoudensgrootte 
neemt al tientallen jaren af, waardoor er steeds 
meer woningen nodig zijn om hetzelfde aantal 
mensen te huisvesten. Dit is zowel het gevolg van 
de hierboven beschreven bevolkingsgroei als, in net 
zo belangrijke mate, gezinsverdunning. Sinds 1977 
is het gemiddeld aantal personen per particulier 
huishouden gedaald van bijna 3 personen naar 
2,14 personen anno 2020. Naast de afname van 
het aantal personen per huishouden manifesteert 
deze gezinsverdunning zich op de woningmarkt 
vooral door de sterke opkomst van het aantal 
éénpersoonshuishoudens, zowel als gevolg van 
leefstijl (grote steden) als door vergrijzing 
(krimpgebieden). Dit leidt ertoe dat inmiddels zes 
op de tien Amsterdamse woningen worden be-
woond door slechts een persoon en dat er krapte 
heerst op de woningmarkten van de krimpregio’s.

CHRONISCH WONINGTEKORT

Grote delen van Nederland hebben te maken met 
de uitwassen van een krappe woningmarkt. Het 
veelgehoorde adagium bouwen, bouwen, bouwen 
kan niet hard genoeg klinken. Per medio 2020 be-
droeg het tekort volgens de Rijksoverheid 331.000 

Migranten die naar Nederland komen vestigen zich 
echter niet gelijkmatig over het land, zij hebben 
een sterke voorkeur voor de grootste steden. In 
Amsterdam, maar ook in de andere grote steden, 
zijn nieuwkomers in toenemende mate te typeren 
als jonge, hoogopgeleide professionals die een één- 
of maximaal tweepersoonshuishouden vormen en 
voor werk of studie op zoek zijn naar een woning. 
Zij voegen zich feitelijk bij de reeds bestaande 
binnenlandse migratie van jongvolwassenen naar 
de steden. Zo hebben personen die recentelijk in 
Amsterdam zijn komen wonen vanuit Nederland of 
vanuit het buitenland, veel hogere inkomens dan 
de lokale bevolking. De instroom bestaat voor meer 
dan 45% uit de hoogste inkomens, waarvan 38% 
meer dan twee keer modaal. 

Dat het aantal inwoners in de grote steden in 
Nederland toeneemt, past in een al langer zichtbare 
trek naar de stad. Een steeds hoger opgeleide en 
gespecialiseerde beroepsbevolking zoekt de beste 
baan op de beste locatie. Grote werkgevers ervaren 
een War-for-Talent en vestigen zich op hun beurt 
ook in de grote steden, wat vervolgens weer talent 
aantrekt, waardoor centrifugaal kracht ontstaat met 
de grote steden van Nederland in het middelpunt. 
Het is dan ook de verwachting dat de bevolking 
voorlopig zal blijven toenemen. 

Inwoners van grote steden zijn gemiddeld een stuk 
jonger dan gemiddeld in Nederland. Zo is ongeveer 
twee derde van de bevolking in Amsterdam jonger 
dan 44. Ter vergelijking: gemiddeld in Nederland is 
ongeveer de helft van de bevolking jonger dan 44. 
Vooral de leeftijdscategorie 25-44 is sterk overver-
tegenwoordigd in de bevolkingsstatistieken, wat 
voor een groot deel terug te voeren is op de hier-
boven beschreven aantrekkingskracht van de stad 
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woningen. Een tekort dat naar verwachting zal 
oplopen tot 419.000 in 2025. De huidige nieuw-
bouwproductie is daarmee structureel onvoldoende 
om de verwachte groei van het aantal huishoudens 
bij te benen, laat staan om de bestaande tekorten 
op de woningmarkt aan te pakken.

Door middel van de nationale Woonagenda is de 
overheid voornemens om van 2020 tot en met 2025 
75.000 woningen per jaar te realiseren. In 2020 
bleef de teller echter steken op 69.000 nieuwe 
woningen, grotendeels als gevolg van een lager 
aantal afgegeven bouwvergunningen in 2019. Wel 
lag het aantal afgegeven bouwvergunningen naar 
schatting 15% hoger in 2020, waardoor er naar 
verwachting meer woningen in 2021 en 2022 zullen 
worden gebouwd. Desondanks is de verwachting 
dat tegen 2025 de huishoudensgroei de woningpro-
ductie weer ingehaald heeft, waardoor het woning-
tekort weer toe zal nemen. 

Het grote woningtekort is echter niet het recht-
streekse gevolg van buitenlandse migratie naar 
Nederland en sub urbaniserende Randstedelingen, 
maar kent meerdere oorzaken. In de nasleep van 
de financiële crisis in 2008 lag de Nederlandse 
woningmarkt tot 2014 zo goed als stil en werden 
er zo weinig woningen gebouwd dat vakmensen 
in grote getalen de bouw verlieten. Als gevolg 
van de relatief snelle omslag van crisis naar hoog-
conjunctuur, is er sinds 2015 een chronische onder-
capaciteit in de bouw (materiaal en personeel) om 
alle plannen op korte termijn te verwezenlijken en 
loopt de woningbouwopgave sinds die tijd achter 
de feiten aan. 

Een andere grote veroorzaker van het huidige 
woningtekort is bestuurlijk van aard en heeft betrek-
king op de aanvullende eisen op het gebied van 
milieu- en betaalbaarheid waaraan veel gemeenten 
een hoge prioriteit hebben gegeven. Denk bijvoor-
beeld aan aardgasvrije wijken of verregaande inter-
ventie op de marktwerking door het vooraf bepalen 
van maximale huur- of verkoopprijzen in vooral de 
grote steden. 

Ten slotte heeft de stikstofdiscussie sinds mei 2019 
de bouw van meer dan 18.000 bouwprojecten in 
meer of mindere mate vertraagd. Hoewel de bouw-
sector voorlopig door kan, nadat in september een 
drempelwaarde voor tijdelijke stikstofemissies werd 
ingevoerd moet de emissie van bouwprojecten in 
maximaal tien jaar tijd met 80% teruggedrongen 
zijn. 

OUTLOOK GEBRUIKERSMARKT 2021

De Nederlandse koopwoningmarkt ondervindt 
momenteel de gevolgen van een jarenlange hoge 
vraag naar woningen met een haperende nieuw-
bouw. Hierdoor hebben grote delen van het land 
te maken met forse prijsstijgingen, waarmee voor 
grote groepen woningzoekenden een koopwoning 
financieel uit het zicht is geraakt.

De transactieprijzen van verkochte woningen zijn 
in het vierde kwartaal van 2020 met 11,6% opnieuw 
sterk gestegen ten opzichte van dezelfde periode 
vorig jaar, waardoor de gemiddelde transactieprijs 
van een woning op dit moment EUR 365.000 
bedraagt. De prijs per vierkante is in 20 jaar niet 
zo hard gestegen als het afgelopen jaar.

Vooralsnog stabiliseren of dalen de transactie-
prijzen niet. Tel daar het lage aantal nieuwbouw-
projecten bij op en er zal een nog grotere druk op 
de woningmarkt ontstaan. Alhoewel de fundamen-
ten nu erg goed zijn is het de vraag of dit in heel 
2021 zo zal blijven. De stijging in werkloosheid 
door de uitbraak van het coronavirus is milder dan 
geanticipeerd, maar zal pas vorm krijgen wanneer 
de overheidssteun wordt stopgezet. De Nederlandse 
Grootbanken voorspellen vrij eensgezind dat de 
woningmarkt in 2021 als gevolg van de coronacrisis 
zal afkoelen. Het aantal verkooptransacties daalt in 
2021 naar verwachting met 10% tot een niveau van 
circa 200.000. Woningprijzen bereiken volgens het 
Economisch Bureau van ING een piek in het eerste 
kwartaal van 2021 waarna een prijsdaling zal volgen 
die tot 2022 voortduurt. 
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Hoewel de afname van het aantal transacties naar 
verwachting 10% zal zijn, betekent dit niet dat de 
woningprijzen met 10% dalen. Als gevolg van het 
grote aantal bieders per woning is de verwachte 
prijsstabilisatie milder dan de daling in het aantal 
transacties én is deze bovendien tijdelijk van aard. 
Waar enerzijds het aantal geïnteresseerden per 
woning op de kortere termijn zal afnemen, blijven 
er anderzijds door de krapte genoeg aspirant 
kopers over die wél een bod kunnen uitbrengen. 
Op de middellange termijn worden de structurele 
problemen die prijzen op de woningmarkt 
opdrijven simpelweg onvoldoende aangepakt 
om de opwaartse trend fundamenteel te keren. 

Per saldo zal de wijziging van de overdrachtsbe-
lasting licht positief uitpakken met betrekking tot 
het aantal transacties. Jonge koopstarters zullen 
hun aankoop hebben uitgesteld naar 2021 om van 
belastingverlaging te kunnen profiteren. Daar staat 
tegenover dat particuliere beleggers op de woning-
markt worden geconfronteerd met een verhoging 
van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8%. 

OUTLOOK BELEGGERSMARKT 2021

In 2020 is er voor EUR 8,9 miljard in woningen 
geïnvesteerd, een record en een stijging van 12% 
ten opzichte van 2019. Hiermee is de woningmarkt 
het enige segment waarvan het investeringsvolume 
gegroeid is ten opzichte van het jaar ervoor. Het 
aandeel van woningen in het totale investerings-
volume is gestegen naar 51%. Dit komt met name 
door een groot aantal transacties in het laatste 
kwartaal van 2020 die grotendeels naar voren 

werden gehaald vanwege de stijgende overdrachts-
belasting in 2021. Door het hoge investeringsniveau 
in woningen in de afgelopen jaren is de verwachting 
dat er in 2021 ook veel geïnvesteerd zal worden in 
woningen, al zal dit minder zijn dan 2020 vanwege 
een beperkt aanbod. 

De woningmarkt kan, ondanks de coronacrisis, 
blijven rekenen op interesse vanuit beleggers en 
wordt samen met segmenten zoals logistiek en 
healthcare gezien als vluchtheuvel voor beleg-
gingen in commercieel vastgoed. De vraag naar 
beschikbare woningportefeuilles is dan ook groot.

De brede belangstelling van beleggers in de diverse 
segmenten van de woningbeleggingsmarkt is niet 
alleen het resultaat van conjuncturele ontwikke-
lingen, maar is ook het gevolg van de structurele 
trends op woningmarkt. Woningen hebben zich 
bewezen als een veilige beleggingscategorie met 
een laag risico waardoor aanzienlijke beleggings-
volumes worden gealloceerd, zeker in vergelijking 
met andere segmenten op de vastgoedmarkt. 
Beleggers en kopers zijn zich bovendien meer 
gaan specialiseren in bepaalde segmenten van 
de woningmarkt zoals huurwoningen, studenten-
woningen en particuliere woonzorg, waardoor 
het segment is uitgegroeid tot een volwassen 
beleggingscategorie die door het lage risicoprofiel 
relatief gemakkelijk gefinancierd wordt. 

Omdat nieuwbouw in Nederland projectgewijs en in 
relatief kleine volumes wordt aangeboden, hielden 
beleggers uit binnen- en buitenland zich afzijdig 
in het gevecht om nieuwbouw en werd vooral 
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ingezet op de verwerving van bestaande bouw. 
Ontwikkelaars hadden tot voor kort een voorkeur 
voor verkoop op de particuliere koopwoningmarkt, 
dus waren het vooral de Nederlandse institutionele 
beleggers die in de dure nieuwbouw bleven inves-
teren met als doel hun portefeuille te verduurzamen 
en te verjongen. De coronacrisis heeft ertoe geleid 
dat ontwikkelaars hernieuwde interesse hebben 
getoond in complexgewijze verkoop aan beleggers. 
Dit verkleint de ontwikkelrisico’s en de onzekerheid 
met betrekking tot toekomstige prijsvorming, waar-
bij beleggers alleen in de Randstad bereid zijn tot 
biedingen op basis van een leegwaarde van boven 
de 100%.

Nieuwe beleggingsrisico’s zijn door de coronacrisis 
toegenomen, terwijl de reeds aanwezige risico’s 
opnieuw worden gewogen. Hierbij valt te denken 
aan de reeds omschreven risico’s rond bouwkosten, 
schaarste van bouwmaterialen, stikstof, de ver-
duurzamingsopgave en de nieuwe omgevingswet. 
De verhoging van de overdrachtsbelasting zal naar 
verwachting ook de verkoop van scherp geprijsde 
portefeuilles in 2021 beïnvloeden. In toenemende 
mate komen beleggers hierdoor in een spagaat: 

enerzijds willen beleggers er zo snel mogelijk bij 
zijn en anderzijds is er in die vroege fase van een 
project nog rekening te houden met al deze onze-
kerheden met een nog onbekende doorwerking op 
het rendement. 

De overspannen marktsituatie heeft de afgelo-
pen jaren geleid tot een grote druk op vastgoed, 
waardoor de rendementen in de volle breedte zijn 
gedaald. Voor 2021 wordt verwacht dat de rende-
menten stabiliseren door de toenemende beperkin-
gen die de verschillende overheden ten opzichte 
van huurgroei willen opleggen. 

FAST FORWARD
Anders dan eerdere recessies, vindt de huidige crisis 
niet zijn oorsprong in systematische economische 
of maatschappelijke weeffouten. Als het virus nog 
dit jaar kan worden bedwongen, staat niets een snel 
economisch herstel in de weg. 

Op de woningmarkt veranderen bestaande ontwik-
kelingen en processen niet door corona, wel worden 
deze versneld en meer zichtbaar. De gebruikelijke 
levenscyclus, waarin studenten en jongvolwassenen 
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Gedreven door deze grote druk op de woningmarkt 
en de toegenomen populariteit om te werken, 
wonen én ontspannen in de levendige binnenstad 
met alle voorzieningen op loopafstand, zijn winkel-
panden gewilde locaties om te wonen. 

Ook woningcorporaties kunnen hier een belangrijke 
rol in spelen. De regering heeft onlangs besloten 
een versoepelde markttoets in te voeren zodat 
woningcorporaties weer actiever kunnen worden 
in het middensegment. Dit kan de opmaat zijn naar 
intelligente regelgeving waarmee we de woning-
nood kunnen oplossen en mooie inclusieve wijken 
kunnen toevoegen aan onze steden. Het is mede 
hierdoor niet verwonderlijk dat de roep om een 
centrale én integrale visie op de ruimtelijke orde-
ning steeds harder klinkt. Sinds het opheffen van 
het ministerie van VROM in 2010 ontbreekt het 
de inrichting van Nederland aan regie, terwijl de 
opgave steeds grootschaliger wordt en landelijke 
coördinatie nodig is. Dit vraagstuk beperkt zich 
niet alleen tot het woningtekort, maar omvat ook 
de aanleg van windmolen- en zonneparken en het 
herstel van bos- en natuurgebieden. De ruimteclaim 
van talloze stakeholders verdienen een landelijke 
en integrale visie op hoe we duurzaam met elkaar 
wonen, werken en leven. 

richting de stad gaan en vervolgens naar de regio 
verhuizen wanneer zij een gezin stichten, heeft 
zich doorgezet. De uitstroom vanuit de steden is 
niet anders, wel blijft de instroom van immigranten 
achter als gevolg van de pandemie. 

De ‘regio’ wordt echter steeds groter en omvat 
inmiddels grote delen van Nederland: huizenzoekers 
vanuit alle regio’s zijn op zoek naar zowel betaal-
baarheid als meer ruimte en rust. Randstedelingen 
worden regelmatig gespot tot in de Achterhoek 
en Oost-Groningen. De coronacrisis lijkt ook hier 
bestaande ontwikkelingen op de woningmarkt te 
versnellen. Een goede fysieke én digitale infrastruc-
tuur stelde professionals al in staat verder weg van 
hun werk te wonen. Daar is nu bijgekomen dat een 
dagelijkse aanwezigheid op de werkplek niet langer 
de norm zal zijn. Hierdoor krijgen én eisen werkne-
mers meer keuzevrijheid in de vorm van een grotere 
woon-werkafstand. We waren al op een andere 
manier aan het wonen, winkelen en werken, maar 
zijn steeds minder gebonden aan het traditionele 
zoekgebied als het gaat om waar we willen wonen.

Hoewel er uitstroom is naar de regio, blijven de 
grote steden populair, de woningprijzen hoog en 
het woningtekort groot. Het transformeren van 
winkelruimte in de kerngebieden van gemeenten 
naar woningen kan kansen bieden. Door maatschap-
pelijke en demografische ontwikkelingen neemt 
het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland 
toe. Dit vergroot de vraag naar kleinere, betaalbare 
woningen in aanloopgebieden; locaties die beschik-
ken over een goede bereikbaarheid, veel voorzienin-
gen en waar het makkelijk is anderen te ontmoeten 
(alone together). 
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