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De koopwoningmarkt



Aanbod

Het aanbod van koopwoningen is sinds het 

uitbreken van COVID-19 significant 

toegenomen. Het nieuw aangemelde aanbod 

ligt structureel hoger dan vorig jaar.



Transacties

Het aantal transacties kwam na de uitbraak van 

COVID-19 in een lichte dip. Vanaf mei ligt het 

aantal transacties echter weer hoger dan in 

2019. Dit komt met name door een groei in 

transacties van EGW, MGW is pas in juli weer 

boven het niveau van 2019 gekomen.



Transactieprijs

In de eerste weken na de uitbraak van COVID-19 

liep de transactieprijs licht terug. Vervolgens is deze 

weer fors gestegen tot boven het niveau van pré-

corona. In de meest recente weken is de groei 

echter gestabiliseerd en is de transactieprijs weer 

iets teruggezakt. Dezelfde trend is zichtbaar 

wanneer gekeken wordt naar het gemiddelde 

percentage waarmee er overboden wordt op 

woningen.



Koopwoningmarkt 
verwachtingen

• Het aantal transacties zal licht afnemen

• Het aanbod loopt verder op

• De groei van de verkoopprijzen stagneert en 

kwartaal-op-kwartaal is zelfs een lichte 

daling mogelijk

• Dit alles wordt met name veroorzaakt door 

een verslechterende arbeidsmarkt



De huurwoningmarkt



Huurwoningmarkt

De huurwoningmarkt heeft niet veel invloed 

ondervonden van de uitbraak van COVID-19. In 

eerste instantie was er wel een dip in de 

huurprijzen zichtbaar, in de daaropvolgende 

weken is de huurprijs weer opgeveerd en licht 

het zelfs weer op een iets hoger niveau dan pre-

corona. Het aantal transacties licht ook 

beduidend hoger dan een jaar eerder.



Huurwoningmarkt

• De vraag naar huurwoningen blijft hoog

• Met name het betaalbare segment is in trek 

door de toegenomen onzekerheid op de 

arbeidsmarkt

• De groei van de huurprijzen zwakt af, de 

betaalbaarheid staat onder druk



Beleggingsmarkt

• Woningcomplexen gelegen in de G20 en 

andere groeikernen blijven in trek

• Beleggingen op mindere locaties zijn 

minder in trek dan pre-corona

• Bruto aanvangsrendementen stabiliseren 

door een toename van de risico opslag



Kantorenmarkt





Gevolgen

• Op lange termijn verwachten we een dalende 

vraag door structurele toename van thuiswerken.

• Kantoor wordt nog meer dan nu een 

ontmoetingsplaats.

• Het aanbod zal dan ook licht oplopen en de 

huurprijsstijging stagneert.

• Aanvangsrendementen zullen licht stijgen op 

prime locaties, secundaire locaties zullen een 

hardere stijging zien.



Retail







Gevolgen
• Tweedeling in de markt wordt versterkt door de 

versnelde groei van het online shoppen. Retailers 

zonder goed online concept hebben het moeilijk.

• Het aantal faillissementen is mede door de 

overheidssteun nog beperkt, de verwachting is dat dit 

wel fors gaat oplopen.

• Huurprijzen zullen over de gehele breedte dalen, ook 

op de prime locaties (dit was al gaande maar wordt 

nu versneld)

• Interesse van beleggers was al beperkt, maar zal zich 

nu nog meer focussen op dagelijkse boodschappen en 

op de winkelcentra en winkelstraten die beleving 

bieden.

• Aanvangsrendementen zullen stijgen



HORECA







Verwachtingen

• Horeca blijft het moeilijk houden zo lang de 

1,5 meter samenleving van kracht is.

• Veel horecazaken hebben moeite met het 

handhaven van de regels.

• Met name horecabedrijven afhankelijk van 

grote volumes en hoge bezettingen zullen 

het moeilijk krijgen.

• Aantal faillissementen zal oplopen.



Bedrijfsruimte



Economische berichten



Bedrijfsruimte

• Bedrijfsruimtemarkt laat een zeer wisselend 

beeld zien afhankelijk van de sector waarin de 

gebruiker acteert.

• Vraag naar nieuwe bedrijfsruimte stagneert door 

de toegenomen onzekerheid.

• Mede hierdoor staan de huurprijzen onder druk 

en aanvangsrendementen zullen stijgen.



Logistiek

• De vraag naar logistiek vastgoed blijft hoog maar 

zal lager zijn dan in 2019 door vertraging in 

nieuwbouw.

• Wel nog een stijging van vraag vanuit e-

commerce en voor tijdelijke opslagruimte door 

vastgelopen logistieke ketens.

• Stadslogistiek heeft positieve vooruitzichten door 

de groei van e-commerce.

• Aanvangsrendementen stijgen naar verwachting 

met circa 25 tot 30 basispunten op de prime 

locaties.
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