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In corona-tijd heeft de productie van grondstof-

fen, halffabricaten en bouwmaterialen tijdelijk 

stilgelegen. Dat kwam deels door lockdowns, 

maar deels ook doordat bedrijven de productie 

bewust terugschroefden in de verwachting dat 

de vraag zou terugvallen. Zo was de verwachting 

dat de automotive industrie minder productie 

zou draaien en dus minder grondstoffen zou 

afnemen. Nu de vraag weer aantrekt, loopt 

het aanbod achter. De bouwindustrie merkt de 

schaarste ook, omdat ze deels dezelfde produc-

ten gebruikt.

Ondertussen zijn de plannen om economieën de 

crisis uit te investeren groot. Zo wil de president 

van de Verenigde Staten miljarden investeren in 

infrastructuur en het aanpakken van de klimaat-

verandering. Dat leidt tot een toenemende vraag 

naar grondstoffen.

Vertaalt de schaarste zich in stijgende prijzen? 

Die signalen zijn er wel, ook vanuit de Nederlandse 

bouwsector. Volgens Cobouw zag in april 91 pro-

cent van de aannemers de prijzen van materiaal 

stijgen. Ook de meerderheid (circa 60 procent) 

van de aanwezigen tijdens de livestream van 

Buildsight op 10 maart zag de afzetprijzen van 

bouwmaterialen in het eerste kwartaal toenemen, 

zo blijkt uit de poll die tijdens de livestream werd 

afgenomen. Uit deze poll blijkt ook dat bijna 80 

procent verwacht dat de afzetprijzen dit jaar 

hoger zullen liggen dan vorig jaar.

In mijn eigen omgeving hoor ik het ook regel-

matig. Alleen al in het Buildsight-team hoorde 

ik deze week twee voorbeelden: de ene mede-

werker moest lang wachten op zijn nieuwe 

dakpannen en toen deze eindelijk werden 

geleverd, bleek het maar de helft. De andere 

medewerker zag de materiaalprijzen voor haar 

nieuwe vlonder stijgen in de paar dagen tussen 

de goedkeuring van de offerte en de bestelling 

van de materialen. 

Tegelijkertijd worden de oorzaak-gevolgrelaties 

soms wel erg makkelijk gelegd. Kijk naar de 

prijsstijging van hout. Nadat de Verenigde Staten 

gingen dreigen met invoerheffingen op hout uit 

Canada, raakte de sector een beetje in paniek. 

Veel bedrijven besloten om maar gauw extra 

voorraden hout aan te leggen. Natuurlijk gaat 

bij zo’n plotseling stijgende vraag ook de prijs 

omhoog. Economie is immers voor een deel ook 

psychologie.

Er wordt wel gevreesd dat schaarste en stijgende 

prijzen het economisch herstel in de weg zullen 

gaan staan. Maar of deze ontwikkelingen zo 

structureel en zo sterk zijn dat dat daadwerkelijk 

gebeurt, is nog maar de vraag. Wel is er in 

Nederland een andere ontwikkeling gaande die 

de prijsstijging een zetje omhoog zal geven: de 

komst van de nieuwe cao Bouw & Infra. Het  

principeakkoord voor de cao voorziet in een 

loonsverhoging van 4,5 procent en een eenma-

lige uitkering. De stijgende loonkosten zullen 

worden doorberekend in de prijs.

Michel van Eekert 

Directeur BuildsightVO
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De corona-pandemie lijkt haar grip te verliezen op de wereldeconomie, 
gezien de positieve ontwikkelingen in China, de Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië. De industrie en de wereldhandel zijn weer goed op gang 
gekomen. Maar steekt nu het volgende probleem alweer de kop op,  
namelijk schaarste?
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B O U W C O N J U N C T U U R

Bouw ziet herstel 
van de productie, 

maar ook obstakels

De versoepelingen van het Nederlandse corona-beleid die sinds april werden doorgevoerd,  

hebben niet geleid tot een opflakkering van het aantal corona-besmettingen. Dankzij het 

vaccinatie programma en met het blijvend in acht nemen van de basis regels om besmetting te 

voorkomen, is het aantal besmettingen sinds de versoepeling alleen maar gedaald. En belangrijker 

nog: Dat geldt ook voor de zieken huisbezetting met corona-patiënten. Omdat ondertussen de  

wereldhandel ook echt weer op stoom begint te komen, groeit het vertrouwen in de economie en 

zijn de vooruitzichten ervoor duidelijk verbeterd. Ook de bouwsector is over het algemeen weer 

positief gestemd over de bedrijvigheid, maar de stijgende kosten baren zorgen. 
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Die stijgende kosten zijn het gevolg van de tekor-

ten aan grondstoffen en halffabricaten die bij het 

aantrekken van de wereldhandel zijn ontstaan. 

Bovendien is er een tekort aan transportcapa-

citeit. Hierdoor raken productieketens opnieuw 

verstoord en kunnen er hogere prijzen worden 

gevraagd. Exemplarisch voor deze situatie is het 

tekort aan computerchips waardoor bijvoorbeeld 

de productie in de autofabriek van VDL Nedcar 

in Born vorige maand tijdelijk stopgezet moest 

worden. Omdat veel houtzagerijen aan het begin 

van de corona-crisis (gedeeltelijk) zijn stilgelegd 

en de vraag naar hout veel sneller is hersteld dan 

verwacht, is er ook een tekort aan hout ontstaan 

waardoor de prijzen ervan flink zijn gestegen. 

Bovendien zijn ook andere bouwmaterialen 

schaarser en duurder geworden. Naar verwach-

ting is deze situatie tijdelijk omdat de tekorten 

aangevuld kunnen worden door de productie-

capaciteit beter te benutten. 

Bouwherstel
Dat neemt echter niet weg dat de Nederlandse 

bouwsector nu al last heeft van stijgende prijzen 

en tekorten. Volgens statistieken van Eurostat 

bereikte het aandeel bouwbedrijven dat last heeft 

van een tekort aan materiaal en/of materieel in 

april het hoogste niveau in twaalf maanden. Ook 

toename sinds het vierde kwartaal van 2014 en 

is te danken aan een flinke groei van de inves-

teringen in woningen. Die namen toe met 10,4 

procent en dat is de grootste kwartaalgroei ervan 

in vijf jaar. Ook in vergelijking met dezelfde pe-

riode een jaar eerder groeiden de investeringen 

in woningen. Het bbp en de bouwproductie zijn 

in het eerste kwartaal op jaarbasis wel beide ge-

krompen; met respectievelijk 2,8 en 1,8 procent.

Investeringen
De groei van de woninginvesteringen in het 

eerste kwartaal staat niet op zichzelf. Ook andere 

investeringscategorieën vertoonden weer groei. 

Dat geldt echter niet voor de investeringen in 

gebouwen en infrastructuur. Volgens het CBS 

werd er in het eerste kwartaal desondanks bijna 

4 procent meer geïnvesteerd dan in het voorgaan-

de kwartaal. Dat bracht het investeringsniveau 

terug op dat van het eerste kwartaal in 2020. 

Uit de maand statistieken met betrekking tot de 

investeringen blijkt dat die vooral in maart stevig 

aantrokken. Voor het eerst sinds het uitbreken 

van de pandemie groeiden ze toen op jaarbasis 

met 9,5 procent. Sinds mei 2019 is de investe-

ringsgroei niet meer zo groot geweest. Volgens 

het CBS is er in maart vooral meer geïnvesteerd 

in vliegtuigen, machines, woningen en gebouwen. 

Vertrouwen
Het herstel van de investeringen bewijst dat 

ondernemers inderdaad weer meer vertrouwen 

hebben in de toekomst. Het leidt ook tot een 

ongekende groei van de bedrijvigheid. De inkoop-

managersindex van brancheorganisatie Nevi is 

daarvoor een goede indicator en bereikte met 

69,4 voor mei zelfs de hoogste stand ooit.  

Natuurlijk weerspiegelt dit record vooral de 

diepte van het dal waar we uitkomen, maar ook 

de kracht van het huidige herstel. Het vertrouwen 

van producenten binnen de industrie dat het 

CBS maandelijks meet, ligt al sinds januari boven 

het nulpunt en vertoont een sterk stijgende 

trend. Ook het vertrouwen van ondernemers in 

de meeste andere sectoren is na een dip een 

kwartaal eerder in het tweede kwartaal gestegen 

en bevindt zich nu voor het eerst sinds de corona- 

Volgens 

voorlopige cijfers 

van het CBS is de 

bouw productie in het 

eerste kwartaal met 

7,5%
gegroeid in 

vergelijking met een 

kwartaal eerder.

Het herstel van 

de investeringen 

bewijst dat 

ondernemers 

inderdaad weer 

meer vertrouwen 

hebben in de 

toekomst.

het tekort aan personeel piekte die maand en 

was in veertien maanden niet zo hoog geweest. 

Dat deze tekorten terug zijn op het niveau van 

het begin van de corona-crisis of net ervoor, 

is vooral een bevestiging van het ingezette bouw-

herstel en lijkt dus overkomelijk. In 2018 was het 

aandeel bouwbedrijven dat er hinder door onder-

vond veel groter, wat toen een vertraging van de 

groei van de bouwproductie inluidde.

Eerste kwartaal
Dat het herstel van de bouwproductie is ingetre-

den, blijkt uit de uitkomsten van de eerste raming 

van de ontwikkeling van het bruto binnenlands 

product (bbp) en de onderdelen daarvan die 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

vorige maand publiceerde. Terwijl het bbp zoals 

verwacht kromp ten opzichte van een kwartaal 

eerder, nam de bouwproductie duidelijk toe. De 

kwartaalkrimp van het bbp in het eerste kwartaal 

was de tweede op rij, waardoor er technisch 

gezien opnieuw sprake is van een recessie.  

Maar dus niet van een bouwrecessie. Terwijl de 

Nederlandse bouwproductie in het laatste kwar-

taal van 2020 (net als het bbp) met 0,1 procent 

kromp, is deze volgens het CBS in het eerste 

kwartaal met 7,5 procent gegroeid in vergelijking 

met een kwartaal eerder. Dat is de grootste  

crisis weer op positief terrein. Dit blijkt uit de 

laatste resultaten van de Conjunctuurenquête 

Nederland waar het CBS over rapporteert.  

Bouwondernemers zijn volgens deze resultaten 

met een score van 14,3 het meest optimistisch 

gestemd. Geen enkele andere sector in  

Nederland scoort hoger dan 10. Het hoge bouw-

vertrouwen is het gevolg van een beter gevulde 

orderportefeuille en verbeterde verwachtingen 

ten aanzien van de personeelssterkte. Volgens 

het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) 

zijn de orderportefeuilles van aannemers binnen 

de burgerlijke en utiliteitsbouw in maart met 

een halve maand gegroeid ten opzichte van drie 

maanden daarvoor. Ze hebben nu voor ruim elf 

maanden werk op de plank liggen. 

Vergunningverlening
Ook de CBS-cijfers met betrekking tot de vergun-

ningverlening voor de bouw van nieuwe woningen 

en bedrijfsgebouwen laten in het eerste kwartaal 

een positieve trend zien. Vooral in maart nam de 

totale bouwsom van de in die maand verleende 

B O U W C O N J U N C T U U R
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De consumptie lijkt na het afbouwen van de 

corona-maatregelen net als de investeringen 

sterk op te gaan veren. 

Dankzij het internationale herstel zal ook de 

Nederlandse export weer opleven.

nieuwbouwvergunningen sterk toe. Zowel van 

maand op maand als ten opzichte van maart 

2020 was er sprake van een sterke stijging. Sinds 

de start van de huidige vergunningenstatistiek 

in 2012 is er nog nooit zo’n hoge maandelijkse 

totale bouwsom geregistreerd als in maart 2021. 

De vorige piek dateert van oktober 2018 en 

kwam uit op 1,8 miljard euro. Dat bedrag werd 

afgelopen maart met ruim 100 miljoen euro 

overschreden. Net als de piek in oktober 2018 is 

deze nieuwe piek het gevolg van veranderende 

bouwregelgeving. In oktober 2018 was het de 

overgang naar gasloze woningbouw die die 

zomer inging en nu is het de invoering van de 

nieuwe BENG-eisen voor de energieprestatie van 

nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen. Deze 

wijziging ging in op 1 januari 2021 en vlak voor 

die datum werden er extra veel bouwaanvragen 

ingediend volgens de toen nog geldende EPC. Die 

piek aan aanvragen leidde in maart tot een piek 

in de vergunningverlening. Het is dus te verwach-

ten dat de vergunningverlening na maart iets 

in zal zakken. Het is echter ook de verwachting 

dat deze op termijn weer aan zal gaan trekken 

onder invloed van de grote vraag naar woningen 

en het herstel van de investeringen. Nederlandse 

bouwondernemers lijken daar over het algemeen 

ook op te vertrouwen.

Prognose
Hiermee lijkt de bouwsector een belangrijke 

rol te kunnen gaan spelen in het herstel van de 

economie na de corona-crisis. Ook andere seinen 

staan op groen als het aankomt op dat herstel. 

Zo lijkt de consumptie na het afbouwen van de 

corona-maatregelen, net als de investeringen nu 

Eurolanden
De recentere lente-prognose van de Europese 

Commissie wijkt niet veel af van die van het 

CPB. In vergelijking met de meeste andere 

eurolanden is het herstel van de economie in 

Nederland gematigd te noemen. Daar staat 

echter tegenover dat de dip in 2020 in Neder-

land veel minder diep was dan in de meeste 

andere eurolanden. Ook ligt in Nederland de 

werkloosheid een stuk lager. Nederland lijkt er 

economisch dus relatief goed voor te staan, 

maar heeft wel te maken met een aantal  

specifieke factoren die het economisch her-

stel af zouden kunnen remmen.

Inspraak
Op de eerste plaats is het nog onduidelijk 

hoe Nederland gebruik gaat maken van het 

economisch herstelfonds van de Europese 

Unie. Het lijkt erop dat dit wordt overgelaten 

aan het nog te vormen kabinet. Zo is het ook 

aan de nieuwe regering om het Nederlands 

herstelbeleid uit te gaan stippelen. Hoewel 

de steunmaatregelen door het demissionaire 

kabinet opnieuw zijn verlengd, zal verdere 

al doen, sterk op te gaan veren. Dankzij het inter-

nationale herstel zal ook de Nederlandse export 

weer opleven. Volgens het basisscenario van het 

Centraal Planbureau (CPB) zal het bbp daardoor 

dit jaar met 2,2 procent kunnen groeien. En vol-

gend jaar zelfs met 3,5 procent. Daarbij gaat het 

CPB ervan uit dat de vaccinatiecampagnes in  

Nederland en in het buitenland succesvol zijn; 

ook in de bestrijding van eventuele nieuwe vari-

anten van het virus. Mocht dat niet het geval zijn, 

dan zou zich in het najaar een nieuwe corona- 

uitbraak voor kunnen doen en zouden nieuwe 

restricties nodig zijn die de economie zullen 

doen krimpen. Anderzijds zou het herstel van de 

investeringen, de export en de consumptie groter 

kunnen zijn dan nu verwacht waardoor het bbp 

harder zou groeien. 

vertraging in de kabinetsformatie de economie 

geen goed doen. Ook het stikstofdossier 

verlangt het nodige van de nieuwe regering. 

Volgens een brede coalitie agrariërs, bouwers 

en natuurbeschermers is de huidige stikstofwet 

ontoereikend en is er meer nodig om uit de 

stikstofcrisis te komen. Zij presenteerden in 

mei daarom een nationaal plan om de stikstof-

uitstoot verder terug te dringen en meer 

economische ontwikkeling mogelijk te maken. 

Ondertussen blijken de inspraakmogelijkheden 

van belanghebbenden op ruimtelijke plannen toe 

te zijn genomen, wat nieuwe risico’s met zich 

meebrengt voor projectontwikkelaars. Ten slotte 

is het personeelstekort in de bouw misschien nu 

iets minder nijpend, maar nog altijd niet opge-

lost. Het is dus niet de vraag of het herstel van de 

bouwproductie afgeremd wordt, maar hoe hard. 

Vooralsnog lijkt de burgerlijke en utiliteitsbouw 

dit jaar te kunnen herstellen en wordt ook voor 

de komende jaren geen nieuwe terugval van de 

nieuwbouwproductie voorzien. De kracht van het 

eerste economisch herstel dat nu zichtbaar is, 

hebben de nieuwbouwprognoses van Buildsight 

zelfs iets doen verbeteren ten opzichte van die  

in maart.

B O U W C O N J U N C T U U R
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W O N I N G B O U W

Spanning op de 
huizenmarkt

Snel woningen bijbouwen! Dat is het meest gehoorde 

credo als het gaat om het oplossen van de woningnood. 

Maar er klinken ook stemmen die zeggen dat het  

woningtekort niet het echte probleem is en bijbouwen 

niet de enige oplossing. 
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W O N I N G B O U W

Tabel 1: Woningbouwproductie naar regio (aantal nieuwe woningen; vanaf 2021 prognose)

2019 2020 2021 2022 2023

Noord 6.000 6.500 6.250 6.500 6.500

Oost 15.750 15.500 14.750 15.250 15.500

West 32.250 30.750 31.500 33.000 34.000

Zuid 15.250 14.250 15.000 15.750 16.250

TOTAAL NL 69.250 67.000 67.500 70.500 72.250

2019 2020 2021 2022 2023

Huursector 22.500 22.500 23.500 24.600 25.250

Koopsector 46.750 44.500 44.000 45.900 47.000

TOTAAL NL 69.250 67.000 67.500 70.500 72.250

Tabel 2: Woningbouwproductie naar sector (aantal nieuwe woningen; vanaf 2021 prognose)
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* 2019 - 2020: raming woningbouwproductie Buildsight * 2019 - 2020: raming woningbouwproductie Buildsight

* ** *

In de eerste vier 

maanden van dit 

jaar zijn in totaal 

85.581 
woningen gewisseld 

van eigenaar.

De huizenmarkt 

wordt steeds minder 

toegankelijk voor 

starters: om een 

woning te kunnen 

kopen moet je veel 

eigen geld hebben of 

overwaarde uit een 

eigen woning.

sen veel zwaarder. Anders zullen de huizenprijzen 

alleen maar verder blijven stijgen. Duur wonen 

is volgens De Geus een groter probleem dan het 

woningtekort. Mensen lenen en betalen gewoon 

zoveel als ze kunnen. En dat los je niet op met 

bijbouwen.

Dat zet ook de woningfabrieken, die momenteel 

als paddenstoelen uit de grond rijzen, in een 

ander licht: industrieel bouwen is goedkoper, 

maar het maakt de onderliggende grond, relatief 

gezien, duurder. De huizenprijzen zullen er niet 

door dalen. 

Betaalbaarheid
Ook hypotheekbemiddelaar de Hypotheker ziet de 

huizenmarkt steeds minder toegankelijk worden 

voor starters: om een woning te kunnen kopen 

moet je veel eigen geld hebben of overwaarde uit 

een eigen woning. De huidige woningmarkt lijkt 

vooral gunstig voor verkopers. Toch ziet Funda de 

verkoopintenties dalen. Nog maar 23 procent van 

de doorstromers wil eerst verkopen voordat ze 

zelf een ander huis kopen. Veruit de meesten wil-

len dus eerst kopen en daarna verkopen. Ook dat 

vergroot de spanning tussen vraag en aanbod op 

de huizenmarkt. Waar starters blijven zoeken,  

komen doorstromers pas in beweging als er 

betaalbare woningen te koop staan die passen 

bij hun specifieke wensen. Een aantal huizen-

bezitters ziet helemaal af van een verhuizing 

en besluit de eigen woning te verbouwen of 

verduurzamen, zo blijkt uit het groeiend aantal 

hypotheken dat voor dit doel wordt aangevraagd. 

Zo kan woonruimte ook gecreëerd worden door 

betere doorstroming van alleenstaande ouderen, 

zodat hun eengezinswoningen vrijkomen voor 

jonge gezinnen. Optreden tegen scheefhuurders – 

een aanzienlijke groep blijft wonen in de sociale 

huurwoning terwijl hun inkomen is gestegen 

– kan zorgen voor betere bezetting van de 

bestaande woonvoorraad. En dan is er het 

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), die in 

de recente studie ‘Koopstarters op de woning-

markt’ de financieringsregels aanwijst als de 

grote boosdoener. De studie wijst erop dat de 

financieringsruimte sterk is achtergebleven bij 

de huizenprijsstijging. Door de inkomensnormen 

bij hypotheekverstrekking te versoepelen, zouden 

starters eerder in staat zijn een huis te kopen. 

Als zij eerder kunnen doorstromen naar de 

koopsector maken zij eerder woningen vrij in de 

huursector.

Ook journalist Hans de Geus, die zelf huisjes-

melker werd en daar een boek over schreef, 

wijst naar het financieringssysteem als grootste 

pijnpunt van de huizenmarkt. Al legt hij wel de 

vinger op een andere zere plek: wie vermogen 

heeft, wordt steeds rijker, en de huidige regel-

geving remt dat nauwelijks af. Hierdoor zal de 

ongelijkheid alleen maar toenemen en zullen 

woningzoekenden zonder rijke ouders, zonder 

erfenis en zonder overwaarde uit een eigen 

woning hun kansen verder zien afnemen. De 

oplossing? Hervorming van het systeem: beperk 

de financieringsmogelijkheden, breng de over-

drachtsbelasting terug naar 6 procent, ook voor 

starters, en belast vooral vermogen en erfenis-

Huizenprijzen
De stijging van de huizenprijzen breekt record na 

record. In januari stegen de prijzen voor bestaande 

koopwoningen met 9,3 procent in vergelijking 

met dezelfde maand een jaar eerder, in april is 

dat al opgelopen naar 11,5 procent. Het is de 

hoogste prijsstijging in bijna twintig jaar. 

De hoge huizenprijzen beginnen de mensen af 

te schrikken, waardoor een steeds grotere groep 

het een ongunstige tijd vindt voor de aankoop 

van een woning. Inmiddels geldt dat al voor meer 

dan de helft van de Nederlanders (51 procent), 

zo blijkt uit de Marktindicator van Vereniging 

Eigen Huis. Nooit eerder was de koopbereidheid 

op de woningmarkt zo laag. Zelfs in 2008, tijdens 

de kredietcrisis, was de stemming nog net iets 

gunstiger. Ook de Hypotheker ziet de bezorgd-

heid onder consumenten toenemen: maar liefst 

62 procent van de Nederlanders verwacht dat de 

‘huizenbubbel’, die het gevolg is van de extreem 

stijgende huizenprijzen, binnen enkele jaren 

uiteen zal spatten.

Bestaande woningen
Het aantal verkopen van bestaande koopwonin-

gen schoot omhoog in het eerste kwartaal, vooral 

als gevolg van de vrijstelling van overdrachts-

belasting voor starters. In april valt de verkoop 

terug naar een normaler niveau: het Kadaster 

registreerde in april 18.954 woningtransacties, 

0,5 procent meer dan een jaar eerder. Ondanks 

de verhoging van de overdrachtsbelasting voor 

duurdere woningen per 1 april – kopers tot 

35 jaar betalen dan 2 procent belasting voor 

woningen vanaf 400.000 euro – ligt het aantal 

woningverkopen nog steeds hoog. In de eerste 

vier maanden van dit jaar zijn in totaal 85.581 

woningen gewisseld van eigenaar, 21,5 procent 

meer dan in dezelfde periode vorig jaar. 

De zorgen liggen aan de aanbodzijde: Nederland 

kende nog nooit een krappere markt voor be-

staande koopwoningen dan nu. De krapte-indica-

tor staat op 1,7, wat betekent dat de koper uit 

minder dan twee huizen kan kiezen.

Nieuwbouwwoningen
De verkoop van nieuwbouwwoningen verloopt 

uitzonderlijk goed. In het eerste kwartaal telt 

NVM in totaal 9.700 verkopen van nieuwbouw-

woningen, dat is 14 procent meer dan in dezelfde 

periode vorig jaar. Daarmee ligt het aantal  



verkopen op het hoogste niveau sinds 2006.  

Vooral appartementen doen het goed: met 4.740 

verkochte nieuwbouwappartementen ligt de ver-

koop ruim twee keer zo hoog als het langjarig ge-

middelde van 2.120 nieuwbouwappartementen. 

De verkoop van eengezinswoningen in het eerste 

kwartaal is in lijn met het langjarig gemiddelde. 

Ondertussen zakt echter het aanbod aan nieuw- 

bouwwoningen in: halverwege het eerste kwartaal 

stonden 11.100 nieuwbouwwoningen te koop,  

22 procent minder dan een jaar eerder. 

Huursector
Vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar is 

in het eerste kwartaal van 2021 de gemiddelde 

huurprijs per vierkante meter voor nieuwe 

huurders gemiddeld met 5,9 procent gestegen 

voor woonhuizen en met 7,7 procent voor ap-

partementen. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van 

NVM en VGM NL. Er zijn echter grote regionale 

verschillen: de huurprijzen stijgen minder hard 

in sterk stedelijke gebieden en juist harder in 

minder stedelijke gebieden. In gemeenten met 

de hoogste gemiddelde huurprijs per vierkante 

meter – zoals Amsterdam en Amstelveen – zijn 

nieuwe huurders juist minder gaan betalen 

dan hun voorgangers. De verklaring lijkt te 

liggen in de veranderde vraag als gevolg van de 

corona-pandemie: steden zijn minder aantrek-

kelijk geworden door thuiswerken en gesloten 

Grondprijzen
Grondprijzen zijn voer voor discussie bij nieuw-

bouwprojecten. Gemeenten vinden nogal eens 

dat projectontwikkelaars uit zouden zijn op te 

grote rendementen en te weinig willen betalen 

voor de grond. Maar projectontwikkelaars 

beschuldigen gemeenten er juist van te hoge 

prijzen te vragen voor hun grond en woningbouw 

te hinderen met hun stroperige besluitvorming 

en eeuwigdurende bezwaarmogelijkheden voor 

inwoners. Het leidt tot moeizame onderhandelin-

gen en hindert de zo gewenste versnelling van de 

woningbouw.

Betaalbaar bouwen in Den Haag
Gemeenten zien het tekort aan betaalbare 

woningen en zoeken naar instrumenten om het 

tij te keren. Zo heeft de gemeente Den Haag een 

doelgroepenverordening geïntroduceerd. Met 

deze verordening kan de gemeente via bestem-

mingsplannen afdwingen dat er betaalbaar wordt 

gebouwd. In de verordening wordt vastgelegd 

hoeveel procent sociale en middeldure huur er in 

een project wordt gerealiseerd, welke prijsgrenzen 

hiervoor gelden en voor hoeveel jaar dit in stand 

wordt gehouden. 

horeca, het buitengebied is juist aantrekkelijker 

geworden vanwege de extra kamer en meer bui-

tenruimte. Ook het wegblijven van expats heeft 

de huurprijzen gedrukt, met name in het hogere 

segment.

Net als op de kopersmarkt is er ook spanning 

tussen vraag en aanbod in de huursector: er is 

veel nieuwbouw opgeleverd, maar dit betreft 

vooral woningen met huurprijzen boven de 1.000 

euro, terwijl er juist behoefte is aan aanbod van 

huurwoningen in het lagere en middensegment.

Bouwlocaties
Binnenstedelijk bouwen of toch de groenge-

bieden in? Vooral in de Randstad begint het te 

knellen. Tientallen gemeentes voelen de druk om 

woningen bij te bouwen en kijken noodgedwongen 

naar bouwlocaties aan de randen van hun steden 

en dorpen, maar de provincies beschermen 

het groen en dwarsbomen de bouwplannen. De 

provincies geven aan dat zij niet per definitie 

afwijzend staan tegenover woningbouw aan de 

randen van hun gemeenten, maar dat zij zich wel 

aan landelijke regels moeten houden. Die bepalen 

dat er eerst wordt gekeken naar binnenstedelijke 

locaties. 

Prognose
De positieve ontwikkeling van de vergunning-

verlening voor de bouw van nieuwe woningen 

schept de ruimte om de woningbouwprogno-

se voor 2022 en 2023 te verhogen. Vooral in 

2022 lijkt de woningbouwproductie mede door 

overloopeffecten uit de tweede helft van dit jaar 

stevig te kunnen gaan groeien en wordt de grens 

van 70.000 nieuwbouwwoningen overschreden. 

Omdat de pijplijn nieuw te bouwen woningen 

beter gevuld blijkt te zijn dan verwacht, kan na de 

krimp van vorig jaar verdere woningbouwkrimp 

dit jaar worden voorkomen. Dat geldt niet voor de 

noordelijke en oostelijke provincies waar de pro-

ductie dit jaar wel terugvalt. Bovendien dragen 

deze provincies de komende jaren maar beperkt 

bij aan de verwachte woningbouwgroei. Door het 

hogere woningbouwaandeel van het zuiden en 

het westen, waar vaker binnenstedelijk wordt  

gebouwd, groeit de appartementenbouw vanaf 

dit jaar iets harder dan de bouw van grond- 

gebonden woningen.

W O N I N G B O U W

2019 2020 2021 2022 2023

Eéngezinswoningen 40.275 39.150 38.950 40.525 41.450

Meergezinswoningen 28.975 27.850 28.550 29.975 30.800

TOTAAL NL 69.250 67.000 67.500 70.500 72.250

* 2019 - 2020: raming woningbouwproductie Buildsight

Tabel 3: Woningbouwproductie naar woningtype  (aantal nieuwe woningen; vanaf 2021 prognose)
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U T I L I T E I T S B O U W

Corona-dal dit jaar al gepasseerd
Dankzij het herstel van de investeringen lukt het de utiliteitsbouw om al dit 

jaar het corona-dal achter zich te laten. Voor een deel is dit het gevolg van 

de verschuivingen die de corona-crisis heeft veroorzaakt. Daarnaast heeft 

de kantorenmarkt een positieve invloed, dankzij kantoorprojecten die al 

ruim voor de crisis in voorbereiding waren en dit jaar gerealiseerd worden. 

Volgend jaar komen er ook veel 

scholenbouwprojecten uit de 

pijplijn, waardoor de groei van 

de utiliteitsbouwproductie dan 

verder zal versnellen.

3
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De vooruitzichten voor de utiliteitsbouw zijn 

positiever geworden en dragen dus ook bij 

aan het hoge bouwvertrouwen. De positievere 

vooruitzichten hangen vooral samen met het 

aantrekken van de conjunctuur en de toenemen-

de investeringsbereidheid van beleggers en on-

dernemers. Sinds het begin van dit jaar is er een 

duidelijk herstel zichtbaar van de dynamiek op de 

vastgoedmarkten. Het lijkt erop dat men voor-

uitloopt op het einde van de corona-crisis zodat 

men, op het moment dat de economie helemaal 

van het slot gaat, daar optimaal van kan profi-

teren. Bedrijfshuisvestingsvraagstukken worden 

daarom nu weer actief opgepakt nadat ze in het 

corona-jaar 2020 zijn blijven liggen. Dit effect is 

al zichtbaar in de vergunningverlening voor de 

bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen in het eerste 

kwartaal van 2021. Deze bereikte namelijk een 

nieuwe piek. Daarbij moet wel rekening gehouden 

factor achter het herstel van de bedrijfsruimte-

markt en de nieuwbouwproductie ten behoeve 

ervan is de groei van e-commerce en de logis-

tieke sector tijdens de corona-crisis. Natuurlijk 

gaat deze groei voor een deel ten koste van de 

markt voor winkelvastgoed, maar op dit moment 

toont die markt toch ook wat weerstand tegen 

deze ontwikkeling. De positieve ontwikkelingen 

op de markt voor logistiek vastgoed worden 

ook ondersteund door de grote interesse van 

internationale beleggers ervoor. Sinds vorig jaar 

is de focus daarbij duidelijk verlegd van grote 

distributiecentra naar kleinere locaties dichterbij 

de consument. Deze ontwikkeling is ook in de 

nieuwbouw zichtbaar. De groei van de nieuwbouw 

van bedrijfsruimte wordt ook gestimuleerd door 

ondernemingen uit bijvoorbeeld de industrie die 

voor eigen gebruik een nieuw pand laten bouwen. 

Dankzij het overloopeffect naar volgend jaar 

maakt de groei van de bouwproductie voor hallen 

en loodsen volgend jaar een zekere versnelling 

door, waarna deze in 2023 met de afname van de 

economische groei in 2023 enigszins stagneert.

worden met het effect van de invoering van de 

BENG-eisen die ook voor de bouwaanvragen 

voor nieuwe bedrijfsgebouwen zijn gaan gelden 

vanaf dit jaar. Eind vorig jaar zijn veel aanvragen 

ingediend volgens de oude eisen die in het eerste 

kwartaal in bouwvergunningen zijn omgezet. In 

vergelijking met de woningbouw is de piek die 

zo in de vergunningverlening is ontstaan, in de 

utiliteitsbouw veel kleiner. Dat ook de verbeterde 

marktomstandigheden een rol hebben gespeeld, 

valt voor de utiliteitsbouw dus niet te ontkennen.

Bedrijfsruimte
De bouw van bedrijfsruimte veert dit jaar en 

volgend jaar harder op dan eerder gedacht. Deze 

ontwikkeling is grotendeels het gevolg van het 

economisch herstel dat zich nu aandient en 

eerdere verwachtingen overtreft. Een belangrijke 

U T I L I T E I T S B O U W

Kantoren
Net als op de bedrijfsruimtemarkt zijn de ge-

volgen van de corona-crisis vorig jaar duidelijk 

gevoeld op de kantorenmarkt. De opname van 

kantoorruimte daalde tot ongeveer 1 miljoen 

vierkante meter. Ook in het eerste kwartaal van 

dit jaar was er nog sprake van een daling. Deze 

daling heeft natuurlijk alles te maken met het 

uitstellen van huisvestingsbeslissingen door 

kantoorgebruikers. Nu langzaam duidelijk wordt 

wat de gevolgen van thuiswerken zijn op het 

kantoorleven komt er weer wat beweging in de 

markt. Het lijkt erop dat de opname van kantoor-

ruimte in de tweede helft van het jaar wat aan zal 

kunnen trekken en net iets boven het niveau van 

vorig jaar uit zal komen. Kantoorgebruikers zullen 

ondanks het structurele karakter van het thuis-

werken geen afscheid nemen van hun kantoren, 

maar deze wel anders gaan gebruiken. De rol van 

kantoor als ontmoetingsplek wordt belangrijker 

ten opzichte van die als werkplek. Bovendien 

komt er meer aandacht voor de kwaliteit van 

kantoren en de invloed ervan op de gezondheid. 

19

De bouw van 

bedrijfsruimte 

veert dit jaar 

en volgend 

jaar harder 

op dan eerder 

gedacht.



Daarbij onderscheidt nieuwbouw zich positief, 

waardoor de bodem van de kantorenbouw ook op 

langere termijn op een hoger niveau zal komen 

te liggen. Dit jaar en volgend jaar levert de pijplijn 

aan kantorenprojecten een productieniveau op 

dat duidelijk boven die bodem uitkomt.

Agrarische sector
Door de stikstofcrisis heerste er grote onzeker-

heid binnen de agrarische sector en met name 

binnen de veehouderij. Met het aannemen van de 

stikstofwet is er iets meer zekerheid gekomen 

en komt het dal voor de productie van nieuwe 

schuren en stallen dit jaar in zicht. Dit dal lijkt 

te liggen op een niveau van ongeveer 1 miljoen 

vierkante meter per jaar. Het ziet ernaar uit dat 

dit niveau ook de komende jaren gehaald zou 

kunnen worden. Dit wordt mogelijk gemaakt door 

de verplaatsing van veehouderijen naar gebieden 

zonder voor stikstof kwetsbare natuur en de 

overstap naar stallen die de uitstoot van stikstof 

beperken.

Budgetsector
De regering begint meer oog te krijgen voor de 

noden van het onderwijs. De nieuw te vormen 

regering zal haar ogen er ook niet voor kunnen 

sluiten. Dit zou betekenen dat er de komende 

jaren meer geld beschikbaar komt voor de onder-

wijssector, wat de scholenbouw al vanaf volgend 

jaar ten goede zal komen. Dit jaar is er echter nog 

sprake van een stagnatie van de scholenbouw die 

het gevolg is van de corona-pandemie.  

De zorgsector is tijdens deze crisis zwaar belast. 

Pas nu begint deze belasting iets af te nemen. 

De verwachting is dat er met het succes van de 

vaccinatiecampagne blijvend minder corona- 

patiënten opgenomen zullen hoeven te worden in 

de ziekenhuizen. Hierdoor kan de afgeschaalde 

reguliere zorg weer opgepakt worden. Het zal 

echter nog wel even duren voordat de daarin 

opgelopen achterstanden zijn ingehaald. Tot 

die tijd staat de zorgbouw onder druk. Vooral dit 

jaar moet er daarom aan nieuwbouwproductie 

worden ingeleverd en zakt deze onder het niveau 

van 400 duizend vierkante meter. Pas in 2023 

zal de zorgbouw opveren en daar weer bovenuit 

kunnen komen.

U T I L I T E I T S B O U W G E R A A D P L E E G D E  B R O N N E N

Tabel 4: Utiliteitsbouwproductie naar gebouwsoort (index 2019=100 op basis van volume, vanaf 2021 prognose)

2019 2020 2021 2022 2023

Hallen en loodsen 100 79 86 94 96

Kantoren 100 106 132 139 111

Bedrijfshallen met kantoor 100 105 109 111 112

Schuren en stallen 100 80 76 78 81

Scholen 100 101 100 109 116

Zorggebouwen 100 103 94 92 99
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