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INLEIDING
In het kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met
betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Wij hebben de meest recente
kwartaalcijfers van een aantal toonaangevende instanties voor u gebundeld. Daar hebben wij de
Metafoor Residex & Metafoor Regio Residex aan toegevoegd: de graadmeter voor grondwaarde
woningbouw in Nederland en de regio ‘Middenland’. Met de Metafoor Regio Residex trachten we de
grondwaarde in het midden van het land: ‘Middenland’ in beeld te brengen. Met het midden
bedoelen we de gemeenten die enerzijds niet hoog- stedelijk zijn en anderzijds niet agrarisch.
Dit kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kostenen opbrengstenkengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. De opbouw van
deze memo sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie. De verantwoording van de
cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van de memo opgenomen.
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SAMENVATTING

Metafoor - Samenvatting ontwikkeling. De prognose betreft een jaarprognose.

De Metafoor Residex, graadmeter voor de grondwaarde woningbouw, is in het laatste kwartaal
gestegen met 12,62%. Ten opzichte van vorig jaar is de index met 40,45% gestegen. Deze grote
mutatie komt door de relatief grote stijging van de woningprijzen in relatie tot de bescheiden stijging
van de bouwkosten.
De gemiddelde transactieprijs van een woningbouwkavel, bijgehouden door het Kadaster, is in het
afgelopen kwartaal met 2,48% gestegen. De prijs is ten opzichte van een jaar geleden met 4,59%
gestegen.
Het verschil tussen de Metafoor Residex en de index van het Kadaster is dat de eerst genoemde
index is gebaseerd op een residuele grondwaarde berekening en de laatstgenoemde is gebaseerd op
de feitelijk gerealiseerde transactieprijzen.
De NVM huizenprijs per m² voor bestaande woningen is het afgelopen kwartaal gestegen met 1,96%.
Op jaarbasis is sprake van een prijsstijging van 6,83%. Het aantal transacties op jaarbasis komt neer
op 234.000. Dit aantal is ongeveer gelijk aan het aantal transacties in 2016.
De bouwkosten van nieuwbouwwoningen blijven gestaag stijgen. Inclusief het aanbestedingseffect is
sprake van een stijging van 0,86% dit kwartaal en een stijging van 3,95% op jaarbasis.
De kosten in de GWW sector zijn het afgelopen kwartaal gestegen met 0,12%. Op jaarbasis zijn de
prijzen met 1,32% gestegen.
Het gemiddelde inflatieniveau ligt op 1,25%. Het afgelopen kwartaal is de kapitaalmarktrente licht
gedaald naar een niveau van 0,99%.
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OPBRENGSTEN
Woningprijsontwikkeling
Bestaande woningen
Ten opzichte van het derde kwartaal 2017 steeg het aantal verkochte woningen in het vierde
kwartaal met 3,74%. Op jaarbasis steeg het percentage verkochte woningen met 0,69% naar
234.000. Landelijk gezien zijn er dit jaar na het vierde kwartaal ca. 61.000 bestaande woningen
verkocht. Woningen staan 24 dagen korter te koop dan in het vierde kwartaal van 2016 (gemiddeld
52 dagen). Vooral de starters en ouderen kunnen moeilijk toetreden tot de woningmarkt. Ze kunnen
geen betaalbare woning vinden of een woning die aan hun wensen voldoet. Steeds meer potentiele
kopers zien af van aankoop vanwege de geringe keus en hoge prijs. Het tekort aan woningen breidt
zich ook uit naar de minder oververhitte regio’s.
De landelijk gewogen gemiddelde transactieprijs per vierkante meter voor bestaande
tussenwoningen bedroeg met €2.305,- bijna 7% meer ten opzichte van het vierde kwartaal 2016.
Met name in de regio Amsterdam (8,2%), Den Haag (8,1%) en Rijnmond (7,8%) werd in heel 2017 een
groot deel van de koopvoorraad verkocht. In de stad Amsterdam lag dit percentage boven de 10%.
Het merendeel van de Nederlandse regio’s ligt tussen de 5,5% en 7%. Er wordt meer verkocht dan
aangeboden wat leidt tot een aanhoudende krapte op de woningmarkt.

Nieuwbouwwoningen
In het vierde kwartaal van 2017 werden er met
11.497
woningen
bijna
evenveel
nieuwbouwwoningen verkocht als een jaar geleden
(1,25% meer). Om aan de woningbouwvraag te
kunnen voldoen dient er tot 2025 een
nieuwbouwproductie te zijn van 80.000 woningen
per jaar. Gebaseerd op het aantal afgegeven
vergunningen (ca. 17.000 in Q4) wordt verwacht
dat het aantal af te geven vergunningen voor 2017
uit zal komen op circa 60.000. Gezien de huidige
vraag naar woningen en het reeds bestaande tekort
voldoet dat aantal niet. Dit leidt tot krapte op de
markt en prijsstijgingen.
Per m2 kost een nieuwbouwwoning €2.550. T.o.v.
vorig kwartaal is dit een forse stijging van 3,57 %.
Calcasa – Marktliquiditeit Q4, 2017
Met oog op het toenemende aantal ouderen en
eenpersoonshuishoudens is volgens NVM op
termijn een kwalitatief woningtekort te verwachten voor met name doorstromers in de leeftijd van
60+. Op dit moment is over de gehele linie de vraag hoger dan het aanbod. Verwacht wordt dat door
een achterblijvende nieuwbouwproductie de verkoopprijzen ook in 2018 en 2019 nog verder zullen
stijgen.

6

NVM – Verloop gewogen gemiddelde woningprijs per m2 woonoppervlak.

In bovenstaande grafiek is het verloop van de gemiddelde woningprijs van een bestaande woning per
vierkante meter woonoppervlak gepresenteerd vanaf 2007. Hierin is zowel de prijsdaling in de
periode 2011 tot 2013 goed te zien alsmede het prijsherstel sinds 2013.
De grafiek linksonder toont aan dat de woningprijs per vierkante meter woonoppervlak na een
sterkte stijging in het tweede kwartaal, in het derde kwartaal wederom is gestegen. In een jaar tijd is
de woningprijs per vierkante meter woonoppervlak gemiddeld met 6,83% gestegen. De grafiek
rechtsonder brengt de mutatie op verschillende wijzen in beeld.

Macro economische factoren
Toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt worden mede ingegeven door ontwikkelingen in de
(wereld)economie. Het consumenten vertrouwen bevindt zich sinds een jaar op een niveau (23 tot
26) van ruim boven het middelde van -3 van afgelopen 20 jaar. Consumenten vinden het een goede
tijd om aankopen te doen. Er is duidelijkheid gekomen over de versnelde afbouw van de hypotheek
rente aftrek, de verkiezingen in Duitsland hebben geleid tot een 4de kabinet Merkel. Een mogelijke
verzwakking van de wereldhandel door een handelsoorlog en de politieke onrust in de Verenigde
Staten kunnen een risico vormen. Daarnaast kan een internationale crisis, zoals de
vluchtelingenproblematiek en spanningen in het Midden- en Verre Oosten een rol spelen. Onzekere
factoren die in eigen land invloed hebben op de woningmarkt, zijn onder andere: striktere regels ten
aanzien van hypotheken en de betaalbaarheid van woningen daardoor.
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Woningbouwkosten
Bouwkostenindex
In het vierde kwartaal van 2017 zijn de bouwkosten van nieuwbouwwoningen gestegen met 1,55%
als gevolg van een stijging van de directe (materiaal) en indirecte (opslagen) bouwkosten op jaarbasis
is de stijging 4,0%, volgens het Bouwkostenkompas.

Aanbestedingsindex
De aanbestedingsindex – die de bouwkostenontwikkeling inclusief markteffecten laat zien - is in het
laatste kwartaal gestegen met 0,86%. Het afgelopen jaar is sprake geweest van een stijging van
3,95%.
De aanbestedingsindex maakt niet structurele (markt)effecten inzichtelijk. Dit gebeurt op basis van
nacalculatie. De markteffecten bestaan voor het grootste gedeelte uit kortingen en of opslagen die
aannemende partijen geven om in moeilijke tijden opdrachten te genereren en in goede tijden te
profiteren van een krappe markt. Wanneer aannemers over een langere periode hogere of lagere
prijzen rekenen, dan is dat een indicatie van een structurele wijziging van de prijzen en dat is dan
géén markteffect meer. Dit lijkt nu gaande te zijn. De met name hogere indirecte kosten, zoals de
algemene kosten en winst & risico worden structureel doorgerekend en scharen we onder de
reguliere bouwkostenontwikkeling. In de (derde) grafiek is dit goed zichtbaar: de lijn van de
bouwkostenindex en de lijn van de aanbestedingsindex bewegen naar elkaar toe (en of lopen min of
meer parallel).

Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas.nl / IGG
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Wanneer we de ontwikkeling van de woningbouwkosten beschouwen vanaf 2007 dan zien we dat de
prijzen voor arbeid en materiaal gedurende de crisisjaren zijn gedaald als gevolg van dalende
grondstofprijzen en flexibeler wordende arbeid. Daarnaast hebben nieuwe, goedkopere
bouwvormen - zoals bijvoorbeeld het modulair- en conceptueel bouwen - geleid tot lagere
bouwkosten. De laatste drie jaar stijgen de bouwkosten weer als gevolg van een aantrekkende
markt. Buiten de marktwerking om heeft de aanscherping van de EPC-norm de bouwkosten fors
doen stijgen in 2011 en 2015.

Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas.nl / IGG
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Metafoor Residex: Graadmeter voor Grondwaarde Woningbouw
Op basis van de cijfers van NVM en Bouwkostenkompas.nl presenteert Metafoor elk kwartaal de
Metafoor Residex en de Metafoor Regio Residex. Beide indexen laten het verloop zien van de waarde
van woningbouwgrond wanneer op basis van kengetallen residueel gerekend wordt. De indexcijfers
van de Metafoor Residex worden berekend op basis van gewogen gemiddelde kengetallen voor
Nederland als totaal; De indexcijfers van de Metafoor Regio Residex worden berekend op basis van
een viertal woningmarktregio’s in het ‘Middenland’ van Nederland.
De woningprijs stijging per m² in combinatie met de relatief lagere stijging van de bouwkosten, leidt
tot een stijgende Residex in dit kwartaal. Per 1 januari 2018 bedraagt het indexcijfer van de Metafoor
Residex: 133,80; een stijging van 12,62% ten opzichte van het vorige kwartaal. Op jaarbasis is sprake
van een indexstijging van 40,451%.
De gemiddelde prijs van een bouwkavel bijgehouden door het Kadaster is het afgelopen kwartaal
gestegen met 2,48%. Op jaarbasis is de prijs gestegen met 4,59%. Deze stijging is veel lager dan de
stijging van de Residex op jaarbasis. Dit laat het verschil zien tussen de theoretische residuele
grondwaarde berekening (Residex) en de feitelijke transactieprijzen van woningbouwkavels. In de
praktijk worden de hogere verkoopprijzen van woningen nog niet (geheel) doorbelast in de
grondprijs. Vaak liggen hier politieke redenen aan ten grondslag. Let wel: het betreffen
gemiddelden. De verschillen tussen regio’s kunnen erg groot zijn.
Per 1 januari 2018 bedraagt het indexcijfer van de Metafoor Regio Residex: 113,17; een stijging van
5,12% ten opzichte van het vorige kwartaal. Het verschil in kwartaalmutatie tussen de Metafoor
Residex en de Metafoor Regio Residex kunnen we verklaren door de lagere woningprijsstijging in het
‘Middenland’. De Regio Grondwaarde per m² van een rijwoning komt dit kwartaal uit op een waarde
van € 404,- (exclusief btw)2.
Om de grondwaarde in perspectief te plaatsen is de historie van de indexreeks geconstrueerd op
basis van kwartaalcijfers uit het recente verleden. In de onderstaande grafieken is het historische
verloop van de Metafoor Residex te zien en ter vergelijk de index van de grond transactiewaarde van
het Kadaster. De grafiek links toont de ontwikkeling over een langere periode en de grafiek rechts
toont de korte termijneffecten en dus de trends die gaande zijn.

Metafoor Residex
1

Relatief hoge procentuele stijgingen en of dalingen ontstaan door de zogenaamde ‘hefboomwerking’ van de residuele
grondwaarde berekening in combinatie met de verhouding grondwaarde/von-prijs (grondquote). Een kleine mutatie van de
variabelen ‘woningprijs’ en ‘bouwkosten’ kan een grote relatieve stijging/daling onder aan de streep betekenen, zeker wanneer
de grondquote laag is. Hierdoor kan de Residex op de korte termijn een grillig verloop hebben.
2
De Regio Grondwaarde per m² is het gewogen gemiddelde van de residuele grondwaarde berekening (o.b.v. Kengetallen van
Metafoor, NVM en Bouwkostenkompas) van een rijwoning in een viertal ‘midden’ regio’s, te weten: Dordrecht e.o.,
Culemborg/Dodewaard e.o., Ede e.o., en Zwolle e.o.
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KOSTEN
Kosten grond-, weg en waterbouw
Bouwkostenindex GWW
De ontwikkeling van het BDB-indexcijfer voor GWW-werkzaamheden laat een stijging zien van circa
0,12% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De jaarmutatie bedraagt circa 1,32%. In
tegenstelling tot bouwkostenstijging in de (woning)bouw blijft de structurele kostenstijging in de
GWW nog achter.

Metafoor, data is afkomstig van BDB

Markteffecten
Aannemers zijn selectief met het aannemen van opdrachten en trekken niet meer alle bouwrisico’s
naar zich toe. Met name risico’s waar bouwers géén grip op hebben, zoals prijsrisico’s en risico’s op
slechte grondcondities, komen bij de opdrachtgever te liggen.
De mogelijkheid van het realiseren van infraprojecten onder de begrote aanneemsom is voorbij. Net
als bij woningbouw is steeds vaker sprake van nadelige aanbestedingseffecten.
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Inflatie
De inflatieontwikkeling wordt door het CBS bijgehouden door middel van de consumentenprijsindex,
reeks CPI ‘alle huishoudens’. De inflatie is ten opzichte van het vorige kwartaal gedaald met -,0,06%.
De mutatie ten opzichte van vorig jaar betreft 1,25%.
De inflatie is de afgelopen maanden voornamelijk beïnvloed door de schommelingen in de olieprijs.
Ook het ruime monetaire beleid van de ECB heeft een inflatoire werking. De inflatie in 2017 duidelijk
hoger dan in 2015 en 2016. .Daarmee ligt de inflatie onder het gewenste gemiddelde inflatieniveau
van 2,0% van de ECB.

Metafoor, CPI-index. Dat is afkomstig van CBS

RENTE
Kortlopende rente
De 12-maands Euribor – de rente die de banken onderling hanteren – is het afgelopen kwartaal
wederom gedaald, naar een niveau van -0,19% (DNB & ECB, 2017). De rente is zo laag door het
opkoop beleid van de ECB (kwantitatieve verruiming) ten behoeve van het aanjagen van
economische groei en gewenste inflatie niveau. Deze kwantitatieve verruiming loopt, zij het in
beperktere mate, in ieder geval door tot en met het 3de kwartaal 2018. De Raad van bestuur van de
ECB heeft de herfinancieringsrente3 sinds maart 2016 op 0,00% bepaald om de aanhoudende lage
inflatie in het Eurogebied van een impuls te voorzien. De ECB is vooralsnog niet voornemens om de
rente te verhogen.

3

ECB herfinancieringsrente: is de rente die banken betalen bij de Europese Centrale Bank
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Metafoor, data is afkomstig van DNB, ECB & Homefinance

Langjarige rente
Het rendement op 10-jaars Europese staatsobligaties is dit kwartaal gedaald naar een niveau van
0,99% . De hypotheekrente is gelijk gebleven op een niveau van 2,34% voor een hypotheek met een
rentevaste periode van 5 tot 10 jaar.
In maart 2015 besloot de ECB tot een opkoopprogramma van o.a. staatsobligaties om het gevaar van
deflatie de kop in te drukken. Sinds die tijd heeft de centrale bank voor meer dan € 2.000 miljard aan
voornamelijk staats- en bedrijfsobligaties opgekocht. De ECB heeft het opkoopprogramma
gehalveerd en verlengd tot oktober 2018.

Metafoor, data is afkomstig van DNB & ECB
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VERANTWOORDING
Opbrengsten
 Woningprijsontwikkeling: analyse woningmarkt van de bestaande koopwoningen en
nieuwbouwwoningen (NVM).
 Kavelprijsontwikkeling: analyse prijsontwikkeling kavels op basis van transacties (Kadaster).
 Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, De Nederlandsche Bank (DNB).
 Economisch instituut voor de bouw (EIB) – Naar een nieuw ruimtelijk beleid.
 The WOX Quarterly Q4 2017 – (Calcasa)
 Woningmarkt Monitor – januari 2018 (ABN AMRO)
 Bouwkostenindex: gewogen gemiddelde aanneemsom per m2 bvo. op basis van gegevens
van IGG.
 Analyse en duiding van de bouwkostenontwikkeling door o.a. Het Economisch Instituut voor
de Bouw (EIB) en Rabobank Kennis en Onderzoek.
 Aanbestedingsindex bouwkosten: correctie op aanneemsom per m² bvo. op basis van
gegevens van IGG.
 Bijkomende kosten: percentage van de aanneemsom op basis van gegevens van IGG.
 Metafoor Residex: indexcijfer en de graadmeter voor de grondwaarde woningbouw. De
Metafoor Residex volgt – als residu – uit de ontwikkeling van woningprijzen en bouwkosten.
Als percentage voor de bijkomende kosten wordt 24,3% gehanteerd. Bij de berekening van
de Residex houden we rekening met het gewogen gemiddelde van woningcategorieën op
basis van transactiecijfers van het betreffende kwartaal. Het markteffect van de bouwkosten
nemen we mee door te rekenen met de aanbestedingsindex van Bouwkostenkompas.nl.
Basisjaar van de Metafoor Residex is 1 januari 2013. Een belangrijke kanttekening bij de
vergelijking van de Residex met grondprijzen bij gemeenten is het mogelijke verschil in de
grondquote (grondprijs excl. BTW / VON-prijs excl. BTW), waardoor procentuele mutaties
van de Residex niet zonder meer één op één overgenomen kunnen worden.
 Metafoor Regio Residex ‘Middenland’: indexcijfer en de graadmeter voor de grondwaarde
woningbouw in de ‘regio’. De Metafoor Regio Residex volgt – als residu – uit de ontwikkeling
van woningprijzen en bouwkosten. Als percentage voor de bijkomende kosten wordt 24,3%
gehanteerd. Bij de berekening van de Residex houden we rekening met het gewogen
gemiddelde van woningcategorieën in een viertal NVM-regio’s op basis van transactiecijfers
van het betreffende kwartaal. De vier NVM-regio’s betreffen: Dordrecht eo.,
Culemborg/Dodewaard e.o., Ede e.o. En Zwolle e.o. Het markteffect van de bouwkosten
nemen we mee door te rekenen met de aanbestedingsindex van Bouwkostenkompas.nl.
Basisjaar van de Metafoor Regio Residex is 1 april 2017.
 Metafoor Regio Residex ‘Middenland’ per m² (excl. btw): betreft de gewogen gemiddelde
grondwaarde per m² excl. btw van een kavel ten behoeve van een rijwoning in de hierboven
benoemde regio ‘Middenland’ en op basis van de dezelfde berekening.
 Artikel: Oplossingen van links en rechts voor de kokende woningmarkt (Nrc, dd. 12-1-2018)
Kosten
 Civieltechnische kostenindex: grond-, weg- en waterbouwindex van het BDB.
 Duiding door o.a. het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en Rabobank Kennis en
Onderzoek
 Inflatie alle huishoudens: CPI van het CBS
 Inflatieverwachting: Centraal Planbureau (CPB).
 Bevolkingsprognose, huishoudenontwikkeling: CBS
 Cijfers en trends (bouw), 2017: Rabobank
 Artikel: Stress groeiend probleem in de bouw (Cobouw, dd. 5-3-2018)
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Rente
 Herfinancieringsrente: sturingsrente van de Europese Centrale Bank (ECB).
 Euribor: 12-maands Euribor van de ECB.
 Langlopende rente: gemiddelde 5- t/m 10-jaars hypotheekrente van De Nederlandsche Bank
(DNB).
 Langlopende rente: rendement op 10-jaars Europese staatsobligaties van de ECB.
Het verloop van de indicatoren wordt telkens op vier verschillende manieren gepresenteerd:
1. Grafiek links: het verloop van de index in absolute getallen
2. Grafiek rechts: het verloop van de index n.a.v. de kwartaalmutatie
3. Grafiek rechts: het verloop van de index n.a.v. de jaarmutatie
4. Grafiek rechts: het verloop van de index n.a.v. het gemiddelde over de laatste vier kwartalen
De eerste drie reeksen geven inzicht in de momentopname, en het gemiddelde over de laatste vier
kwartalen geeft een trend indicatie.
BEGRIPPEN
Transactieprijs: de prijs van een verkochte woning.
Transactieprijs per m²: de vierkante meterprijs geeft een correctie voor de grootte van de woning.
Hoewel voor de consument en de pers minder interessant, geeft het cijfer in principe het meest
accurate beeld van de ontwikkeling in de woningmarkt.
Gewogen gemiddelde transactieprijs per m²: transactieprijs per m² bepaald op basis van
verschillende woningtypen en hun aandeel in het totaal aantal verkochte woningen.
Bouwkosten: gewogen gemiddelde aanneemsom per m2 bvo.
Stichtingskosten: bouwkosten inclusief bijkomende kosten.
Kalenderjaar: rekenperiode van 1 januari tot en met 31 december.
Kalenderjaarmutatie: verandering tussen 1 januari en 31 december.
Kwartaalmutatie: verandering tussen de eerste dag van een kwartaal en de laatste dag van het
kwartaal.
Jaarmutatieprognose: verwachte verandering in vier kwartalen
Kalenderjaarmutatieprognose: verwachte verandering tussen 1 januari en 31 december
Jaargemiddeldepercentage: het gemiddelde van gepresenteerde mutaties in één jaar.
Gemiddelde over de laatste vier kwartalen: het gemiddelde van gepresenteerde kwartaalmutaties (4
cijfers) in één jaar.
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