
Het speelveld voor 
vastgoedbeleggers 
in Nederland

Trends en 
ontwikkelingen 
op het gebied 

van Nederlands 
vastgoed 

2019-2021

Kantoor en hotel, Amsterdam, Nederland, Hourglass



2

Introductie

E
en optimaal rendement voor onze klanten vereist weloverwogen investeringsbeslissingen. Daarom volgt Bouwinvest 

de wereldwijde macro-economische en sociaal-demografische ontwikkelingen. Daarnaast volgen wij de pensioen- en 

vastgoedwereld nauwlettend. Ons eigen researchteam heeft een ruime expertise en heeft veel kennis van de Neder-

landse en internationale vastgoedmarkten. Het team voert continu uitgebreide en gedetailleerde analyses op macro- en 

microniveau uit. Voor u ligt een rapport met onze visie op de Nederlandse vastgoedmarkten voor de komende drie jaar.

Allereerst kijken wij naar de Nederlandse economie, de beleggingsmarkt, de maatschappij en politieke ontwikkelingen. 

Daarnaast delen wij de trends en ontwikkelingen binnen vijf sectoren in de Nederlandse vastgoedmarkt, namelijk de 

woningmarkt, winkelmarkt, kantorenmarkt, hotelmarkt en zorgvastgoedmarkt. Daaruit blijkt dat de vooruitzichten voor de 

Nederlandse vastgoedmarkt gunstig zijn. De Nederlandse economische en demografische fundamenten zijn sterk, vooral in 

de verstedelijkte gebieden. Op diverse terreinen, zoals economische groei, werkloosheid en investeringsvolume, zal Nederland 

beter presteren dan Europa. Nederland blijft dan ook aantrekkelijk voor institutionele beleggers die in vastgoed willen investeren.

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met ons, via:

Algemene contactgegevens

Postbus 56045

1040 AA Amsterdam

020 677 16 00

info@bouwinvest.nl

Kijk voor meer informatie op

www.bouwinvest.nl.
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Actuele ontwikkelingen 
De markt voor vastgoedbeleggers is als gevolg van een aantrekkende economie, de zoektocht naar rendement 

en politieke ontwikkelingen sterk in beweging. We brengen de belangrijkste thema’s die nu en in de komende 

jaren van invloed zijn op beleggingen in de vastgoedwereld in kaart.

Economie

De Nederlandse economie outperformer in Europa
De groei van de Nederlandse economie hoorde de afgelopen jaren tot de grootste van alle West-Europese landen. Deze 

groei zet ook flink door in 2018. In het tweede kwartaal dit jaar kwam de groei uit op 2,9% ten opzichte van het tweede  

kwartaal van 2017 1. De groei is - meer dan in het verleden - te danken aan de binnenlandse bestedingen. Consumenten geven al 

17 kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2018 hebben consumenten 2,2% meer uitgegeven 

dan in het tweede kwartaal van 2017. De investeringen in vaste activa - waaronder woningen - groeiden zelfs met ruim 5% ten 

opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. Dit alles gesteund door een stabiel hoog consumentenvertrouwen.

Van alle bedrijfstakken groeide de productie van de bouwbedrijven in het eerste half jaar van 2018 het sterkst. Vooral de bouw 

van woningen trok verder aan. Voor de komende jaren wordt voor Nederland nog steeds een groei van het bruto nationaal 

product (BNP) verwacht. DNB en CPB hebben daarbij hogere verwachtingen dan Oxford Economics 2. Wel zal deze groei licht 

afvlakken van 2,6% in 2018 naar 1,3% in 2022. De gemiddelde groei van het BNP van 1,6% over de periode 2018-2022 ligt daar-

mee weliswaar nog boven het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar (0,9%), maar onder het langjarig gemiddelde (1990-2017) 

van 2,1%. Ook neemt de inflatie de komende jaren toe: van 1,4% in 2017 tot 1,7% in 2021/2022.

Groot tekort aan bouwpersoneel
Tijdens de economische crisis gingen er 75 duizend banen verloren in de bouw. Maar met het aantrekken van de economie en de 

woningvraag hebben bouwbedrijven nu meer werk dan ze aankunnen en is er nu zelfs sprake van een tekort aan personeel. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F

BNP 

groei 1,3 1,6 -1,0 -0,1 1,4 2,0 2,2 2,9 2,6 1,5 1,2

Inflatie 1,3 2,3 2,5 2,5 1,0 0,6 0,3 1,4 1,7 1,7 1,7

Bron: Oxford Economics en Bouwinvest Research & Strategic Advisory
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Zo meldt het ANP dat bouwers gemiddeld voor ruim tien maanden werk op de plank hebben liggen. Nederlandse bouwbedrij-

ven had nog nooit eerder een werkvoorraad van tien maanden of meer 3. Het risico hiervan is dat bedrijven werk moeten laten 

liggen omdat er eenvoudigweg te weinig personeel is. Dat kan de groei in de bouwsector drukken. Het tekort aan bouwper-

soneel heeft als effect dat de bouwkosten voor nieuwe projecten stijgen. Dit drijft de prijs op in de gehele vastgoedmarkt en 

creëert een extra uitdaging voor partijen, waaronder institutionele beleggers.

Beleggingsmarkt

De Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt heeft sterk kunnen profiteren van het positieve sentiment in de markt van de 

afgelopen jaren. Dit zagen we terug in een recordvolume van € 19,5 miljard aan vastgoedbeleggingen in 2017. Nederland was 

hiermee binnen continentaal Europa de twee-na-grootste bestemming voor vastgoedbeleggers. Ook in de eerste helft van 

2018 liggen de beleggingsvolumes hoog. Hoewel de exacte volumes verschillen per adviseur, liggen de volumes redelijk in lijn 

met die van vorig jaar. Nederland zal in trek blijven bij internationale beleggers. De transparantie van de Nederlandse vast-

goedmarkt, de robuuste economie en de nog steeds aantrekkelijke prijsstelling ten opzichte van omringende landen, spelen 

een belangrijke rol.

De totale beleggingsvolumes zijn daarbij onder andere afhankelijk van macro-economische ontwikkelingen, relatieve  

waarderingen en van het aanwezige aanbod in de markt. JLL Research voorspelt dat het totale beleggingsvolume in 2018 

minder zal zijn dan in 2017, omdat er minder grote portefeuilles en assets op de markt zijn. De licht dalende economische 

voorspellingen wijzen ook die kant op. In de onderstaande grafiek is de relatie tussen de algemene economische groei en de 

beleggingsvolumes duidelijk te zien.

Feit blijft dat de aantrekkingskracht van Nederlands vastgoed vooralsnog groot is, dat de aanvangsrendementen naar 

verwachting onder druk blijven staan en dat beleggers over de hele linie hun focus verbreden. 

Groei economie j-o-j en beleggingsvolume

Bron: Oxford Economics, JLL en Bouwinvest Research & Strategic Advisory

Vastgoedinvesteringsvolume (€ in miljarden)BNP-groei (%)

BNP-groei Vastgoedinvesteringsvolume
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Maatschappij en politiek

Geopolitieke ontwikkelingen
In de internationale politiek en handelsbetrekkingen geldt dat er in een toenemend aantal landen sprake is van meer 

populisme. Ook zorgt de internationale migratie voor een druk op individuele landen en op internationale verdragen. Deze 

elementen zorgen voor onzekerheid en kunnen in de komende periode effect hebben op de kapitaalmarkten, reële economie 

en indirect ook op vastgoed.

In de onderstaande paragrafen lichten we de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen Nederland uit en hebben 

we speciaal aandacht voor de aanstaande uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Klimaattransitie
In 2050 moet Nederland zo goed als klimaatneutraal zijn om aan het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen. Bedrijven 

en organisaties in de gebouwde omgeving willen de uitstoot van CO2 verminderen door huizen en gebouwen aan te passen. 

Hiervoor moeten bijna alle gebouwen in Nederland - wijk voor wijk - worden aangepakt: 7 miljoen huizen, 1 miljoen gebouwen. 

Dat betekent dat partijen gezamenlijk tussen nu en 2021 alleen al zo’n 50 duizend bestaande woningen per jaar moeten verduur-

zamen en ruim voor 2030 op een ritme moeten zitten van 200 duizend woningen per jaar. ‘Een enorme opgave’, zo liet Diederik 

Samsom, voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving, al weten.

Regulering middenhuur
Zowel de overheid als marktpartijen vinden het belangrijk dat er binnen de totale woningvoorraad voldoende middenhuur-

woningen beschikbaar zijn. Dit zijn betaalbare huurwoningen voor middeninkomens die bijvoorbeeld niet terecht kunnen 

in de sociale of koopsector. Een stad moet immers voor alle inkomensgroepen huisvesting kunnen bieden. Het aanbod van 

middenhuur - met een maandhuurprijs tussen de € 711 en € 1000 - blijft echter achter bij de vraag. De toekomstige extra 

behoefte aan middenhuurwoningen bedraagt naar schatting tussen de 60 en 200 duizend woningen in de komende tien jaar. 

Gemeenten hebben in hun coalitieakkoorden veel aandacht voor het uitbreiden van het aantal middenhuurwoningen en vanuit 

de overheid wordt deze categorie huurwoningen verder geduid in het wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur. 
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Afschaffing fiscale beleggingsinstelling (fbi) en verhoging vennootschapsbelasting
Veel Nederlandse vastgoedbeleggingsfondsen maken gebruik van de Nederlandse fbi-structuur die al sinds 1969 bestaat en 

‘s werelds oudste fiscale transparante beleggingsstructuur voor vastgoed is. Nu zijn fbi’s nog gevrijwaard van belastingen 

als ze de volledige winst uitkeren aan institutionele beleggers, pensioenfondsen en verzekeraars. Maar het kabinet Rutte III 

wil de dividendbelasting afschaffen en vastgoedbeleggingen via fbi’s vanaf 2020 niet langer toestaan. Dat betekent dat - als 

de plannen doorgaan - de vrijwaring komt te vervallen. In plaats daarvan gaat het vennootschapsbelastingtarief omhoog van 

0 naar 21 procent. De belastingverhoging drukt vooral de inkomsten uit beleggingen in Nederlands vastgoed die daardoor, 

vergeleken met andere landen, minder aantrekkelijk kunnen worden gevonden. Een definitief besluit rondom de fbi wordt 

verwacht op Prinsjesdag 2018.

ECB stopt met opkopen staatsobligaties, rente blijft voorlopig laag
Vanaf 2019 stopt de Europese Centrale Bank met het opkoopprogramma van staatsobligaties. Tot en met september 2018 

kocht de ECB voor € 30 miljard aan staatsobligaties op. Dat was al aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren toen de ECB 

€ 60 en - nog eerder - € 80 miljard per maand aan leningen opkocht. Tegelijkertijd houdt de ECB de rentetarieven in de 

eurozone onveranderd laag, maar de eerste renteverhogingen worden vanaf medio / najaar 2019 verwacht. We verwachten 

niet dat dit alles direct een omslag zal betekenen voor vastgoedbeleggingen, maar mogelijk zal het wel resulteren in enige 

stabilisatie in aanvangsrendementen.

Bedrijfsverhuizingen naar Nederland als gevolg van Brexit
Verschillende bedrijven hebben aangegeven dat ze bij een harde Brexit hun hoofdkantoor zullen verhuizen van Engeland 

naar steden in continentaal Europa, waaronder ook Amsterdam. Amsterdam is een van de favoriete vestigingsplaatsen voor 

flitshandelaren en beurzen die vanwege Brexit een nieuwe thuisbasis zoeken 4. Maar ook andere bedrijven kiezen in geval 

van een Brexit deze route, zoals de European Medicines Agency. Het Amerikaanse televisiebedrijf Discovery liet al weten 

verhuisplannen te hebben, maar ook de Amerikaanse effectenbeurs voor opties CBOE, de handelstak van databedrijf 

Bloomberg en de Spaanse bouwreus Ferrovial. Een harde Brexit kan de markt voor zowel kantoren als woningen in de grote 

steden in Nederland een verdere ‘boost’ geven, maar heeft voor de Nederlandse economie als geheel uiteraard vooral 

negatieve effecten.
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Woningmarkt 2019-2021
Verwachte regionale huishoudensgroei tot 2040

 Bron: ABF Research Socrates (2017) , Bouwinvest Research & Strategic Advisory 

Stijging van woningprijzen vlakt af
De woningprijzen blijven de komende jaren nog 

doorstijgen, maar de mate waarin dat gebeurt zal 

afnemen. De prijsstijging van woningen liep in de 

laatste vier jaar steeds sneller op, van gemiddeld 

2,0% in de eerste helft van 2014 tot 8,9% in de eerste 

helft van 2018 5. Het geannualiseerde gemiddelde 

van de groei laat in de laatste maanden echter een 

stabilisatie zien.

Appartementen, Amsterdam, Nederland, Pontsteiger

groei prognose
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Prijsontwikkeling geannualiseerde woningprijzen 2014-2018

Bron: CBS, Bouwinvest Research & Strategic Advisory

De prijsstijging is vooral het gevolg van een lage rente en het toenemende vertrouwen van consumenten in de woningmarkt. 

Maar ook het woningtekort, de aantrekkingskracht van de grote steden en de waardedaling in de jaren tijdens de economische 

crisis spelen hierbij een rol. Bouwinvest verwacht dat de prijsstijging nog door zal zetten, maar wel in 2019 af zal vlakken. 

Steeds meer huizen worden voor een groeiende groep potentiële kopers immers onbetaalbaar, omdat het aanbod beperkt is. 

Mocht in de verdere jaren dan ook de rente nog stijgen en hypotheekrenteaftrek verder worden beperkt, dan gaat dit onher-

roepelijk effect hebben op de prijzen van woningen. 

Woningtekort in Nederland blijft voorlopig aanhouden
De druk op de woningmarkt is met name hoog in de Randstad en de andere stedelijke regio’s. Door een tekort 

aan nieuwbouw verwachten we dat de druk in deze regio’s de komende jaren aanhoudt.

De achterblijvende woningbouw heeft er in het afgelopen decennium voor gezorgd dat er een kwantitatief woningtekort is 

ontstaan in Nederland. Medio 2018 komt dit tekort uit tussen de 100 duizend en 140 duizend woningen. Daarbij is het kwalitatieve 

woningtekort overigens nog niet meegerekend. Dat wil zeggen: woningen die te sterk verouderd zijn en woningen die niet 

meer op de marktvraag aansluiten. De Nationale Woonagenda 2018-2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

formuleert drie hoofddoelen: meer en sneller woningen bouwen, blijven zorgen voor betaalbare woningen, en de bestaande

voorraad beter benutten. Het vergroten van het aanbod - minimaal 700 duizend woningen tot 2025 - vormt de grootste uitda-

ging. Hoewel Bouwinvest verwacht dat de woningbouwproductie waar mogelijk wordt versneld, verwachten we dat dit de 

komende jaren nog onvoldoende snel zal gaan. Er is een tekort aan concrete woningbouwplannen en partijen kampen met 

een personeelstekort. Hierdoor stijgen de bouwkosten. Ook werken aanvullende eisen rondom middenhuur en duurzaam-

heidsontwikkelingen als vertragende factoren.

De woningvraag verschuift naar andere locaties
Door de druk op de woningmarkt ziet Bouwinvest de vraag naar woningen deels verschuiven naar gemeenten 

buiten de grote kernsteden en naar andere woningtypen. 

Binnen de verstedelijkte regio’s zien we dat de woningvraag verschuift naar de randgemeenten. De prijsstijgingen en het  

algehele gebrek aan goed aanbod in de kernsteden, zorgen ervoor dat de woningvraag zich uitbreidt naar omliggende kernen.

Ook zien we dat door de hoge vierkantemeterprijzen in grote steden zowel de vraag naar compacte appartementen als het 

aanbod ervan, toenemen. Steden tellen immers veel een- en tweepersoonshuishoudens. Hoewel compacte appartementen 

voor een deel van de woningzoekenden een oplossing kunnen zijn, verwachten wij dat de vraag naar volwaardige appartementen 

groter en structureler is. De toenemende vergrijzing maakt daarnaast dat de vraag naar levensloopbestendige woningen verder 

toeneemt. 
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Middenhuur als focus in grote steden
Naar verwachting wordt middenhuur de komende jaren verder gereguleerd. Met name de grote steden hebben 

hiermee te maken.

Niet alleen consumenten hebben te kampen met hoge én stijgende woningprijzen, ook institutionele beleggers lopen hier 

tegenaan. Door de druk op de Nederlandse woningmarkt liggen de prijzen van woningen op aantrekkelijke locaties op een 

zeer hoog niveau. Om nieuwe projecten te verwerven, lopen beleggers tegen relatief hoge koopprijzen aan. En om vervolgens 

voldoende rendement te behalen, resulteert dat in hogere huren.

Diverse gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, zijn inmiddels bezig met het optuigen van beleid voor middenhuur. 

De vraag naar huurwoningen in juist dit segment is zeer groot, terwijl het realiseren ervan in de huidige marktomstandigheden 

niet eenvoudig is. Alleen door vergaande samenwerking van de stakeholders en door het doen van wederzijdse concessies, 

kan er voldoende slagkracht worden gecreëerd om snel in te spelen op de groeiende vraag naar middenhuurwoningen. 

Het streven is dan ook naar een optimale samenwerking tussen de ontwikkelaars (prijs, kwaliteit, aantal), beleggers 

(huurhoogte, inkomenseisen, indexering), corporaties (doorstroming en terugstroming) en de lokale overheden (grondprijs, 

langere termijn-afspraken).

Nederlandse woningen blijven in trek bij beleggers
In 2017 kwam het totale beleggingsvolume uit op circa € 5,5 miljard. Ook de komende jaren blijft de interesse van 

beleggers naar verwachting onverminderd groot.

De grote interesse van beleggers, zowel particulier als institutioneel en zowel binnenlands als buitenlands, voor de 

Nederlandse woningmarkt blijkt uit de toename van het beleggingsvolume. Hierin is een stijging te zien van 20% ten opzichte 

van 2016 tot circa € 5,5 miljard in 2017. Ook voor komende jaren hebben beleggers kapitaal beschikbaar om in Nederlandse 

huurwoningen te investeren. Als gevolg van de toenemende interesse en het achterblijven van voldoende nieuwbouw, is er 

sprake van een verdere aanscherping van de aanvangsrendementen. Om die reden kijken beleggers in toenemende mate naar 

gemeenten buiten de grote kernsteden.

Gemiddelde jaarlijkse waardestijging in % (2018-2032)
 

Bron: Bouwinvest Research & Strategic Advisory
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Kantorenmarkt 2019-2021
Vraag naar kantoorruimte neemt toe
De werkloosheid is laag en de werkgelegenheid neemt toe. Bouwinvest verwacht op basis hiervan dat ook de 

vraag naar kantoren de komende jaren blijft toenemen, vooral op A1 locaties in CBD gebieden.

De totale beroepsbevolking blijft de komende jaren doorgroeien en daarmee zal de potentiële vraag naar kantoorruimte 

toenemen. Veel organisaties anticiperen weer op groei, zijn meer geneigd tot verhuizen en ook bereid aanzienlijk te investeren 

in hun huisvesting. De leegstand in de kantorenmarkt zal de komende jaren nog verder dalen vanwege een aantrekkende 

gebruikersvraag én een doorgaande tendens van het ombouwen van lege kantoren naar bijvoorbeeld appartementen. De 

vierkantemeterprijs voor appartementen is dusdanig gestegen, dat ombouwen een interessante exercitie blijft.

Kantorenmarkt is vervangingsmarkt
Op nationaal niveau blijft de kantorenmarkt vooral een vervangingsmarkt en geen uitbreidingsmarkt, hoewel 

de Brexit een positieve impuls kan geven.

Veel kantoorbedrijven blijven zoeken naar manieren om het gebruikte vloeroppervlak terug te brengen. Dat maakt dat een 

groeiende beroepsbevolking niet per se zal leiden tot eenzelfde toename in de vraag naar hoeveelheid kantoorruimte. Wel 

geldt dat Nederland naar verwachting het goede vestigingsklimaat houdt. Amsterdam en Nederland scoren consequent hoog 

waar het gaat om leefklimaat, opleidingsniveau, innovativiteit en infrastructuur. De effecten van de Brexit hebben voor ons 

land vooralsnog een positief effect. Amsterdam en de andere G4-steden profiteren van het feit dat bijvoorbeeld de European 

Medicines Agency en andere Britse ondernemingen uit de financiële sector naar onze hoofdstad verhuizen. 

Focus op beste steden, beste locaties en beste gebouwen.
Gebruikers zullen de komende jaren vooral gefocust zijn op de beste steden, de beste locaties en de beste 

gebouwen.

Kantoren in de grote steden hebben de afgelopen vijftien jaar een aanzienlijk beter resultaat laten zien dan kantoren in de 

kleine steden. We verwachten dat dit verschil blijft of zelfs gaat toenemen. Klanten en talent concentreren zich in de grote 



12

steden, waardoor deze locaties nóg aantrekkelijker worden. Kantoren gelegen in stadscentra of op loopafstand van openbaar 

vervoer in de grote steden, hebben historisch de sterkste waardeontwikkeling laten zien. Bouwinvest verwacht dat deze  

kantoren ook het komend decennium duidelijk beter blijven presteren dan gemiddeld.

Ook geldt dat hoe beter gebouwen aansluiten op de kwaliteitsvraag van gebruikers, des te beter de performance van die 

gebouwen zal zijn. De vraag naar multitenant en multifunctionele kantoorgebouwen nabij infrastructuurknooppunten blijft 

naar verwachting hoog. Naast de locatie speelt in toenemende mate het bieden van een ‘healthy working environment’ een 

belangrijke rol. De keuze die werkgevers maken voor bepaalde steden, locaties en gebouwen wordt veelal ingegeven door de 

'war for talent'. Met de juiste keuze voor stad, locatie en gebouw kan een bedrijf zich hiermee onderscheiden.

Tekort aan hoogwaardige kantoorruimte
De kantorenleegstand in de sterkste gebieden ligt inmiddels onder het gewenste niveau. Dit biedt kansen voor 

nieuwe kwaliteitsontwikkelingen

Op de sterkste locaties in Nederland is er een duidelijk tekort aan hoogwaardige kantoorruimte. De leegstand in Amsterdam- 

Centrum, Amsterdam-Zuidas en Utrecht-Centrum/Station is zeer laag en ligt (ruim) onder de gezonde frictieleegstand van 5 

tot 7%. Makelaars geven aan dat de kantorenmarkt hierdoor zelfs kansen misloopt. Het bijna afketsen van de verhuizing van 

EMA (European Medicines Agency) naar Amsterdam is hiervan een goede illustratie. Daarmee liggen op deze sterke locaties 

kansen voor nieuwbouw. Op de meer perifere locaties en in kleinere gemeenten (niet nabij CBD) is ombouw van kantoren 

naar appartementen nog steeds een doorgaand proces. 

Huurders kiezen vaker voor alternatieve locaties 
Vanwege de druk op de beste locaties in de grote steden, kiezen kantoorhuurders vaker voor alternatieve  

locaties in en rondom de grote steden. 

De druk op de betere locaties in de grote steden maakt dat hier de leegstand sterk is teruggelopen, de incentives voor huurders 

beperkt zijn en de huren zijn gestegen. Daarom zien we steeds vaker dat huurders kiezen voor alternatieve locaties in of bui-

ten de grote steden. Voor Amsterdam bijvoorbeeld geldt dat ook in de alternatieve locaties als Zuidoost en Sloterdijk, 

maar ook in Noord en Oost de leegstand verder terugloopt. Ook in Hoofddorp en Amstelveen neemt de leegstand de laatste 

jaren versneld af. Deze omliggende kernen profiteren van de nabijheid van Amsterdam en van een relatief gunstige prijsstelling.

Flexconcepten winnen verder terrein 
De vraag naar flexconcepten neemt toe. ‘Serviced offices’ en ‘co-working spaces’ groeien naar verwachting flink 

op jaarbasis.

Steeds meer bedrijven kiezen voor meer flexibiliteit in hun huurcontracten. Het aandeel van deze zogenaamde flexconcepten, 

ook wel ‘serviced offices’ en ‘co-working spaces’ genoemd, groeit flink op jaarbasis. Voor de komende periode wordt een jaar-

lijkse groei van het marktaandeel van 20-30% verwacht. Dit percentage is relatief hoog: flexconcepten beslaan nu nog slechts 

2 tot 3% van de totale verhuurmarkt. Met die beoogde groei bestaat de kantorenmarkt over vijf jaar voor zo’n 5 tot 10% uit 

‘serviced offices’ en ‘co-working spaces’. In grote steden zal dat aandeel beduidend hoger zijn 6.

Kantoorgebruikers huren bij voorkeur partijen in die deze flexibiliteit - plus aanvullende diensten - kunnen faciliteren. Ook 

kantoorbeleggers laten de verhuur en het pakket van aanvullende diensten soms over aan intermediairs. Hiermee verschuift 

de verhouding tussen eigenaar, verhuurder en huurder. 

Aanvullend geldt dat deze concepten overslaan naar de reguliere kantorenmarkt. Ook de huurders in reguliere kantoren 

zullen hun verwachtingen opschroeven ten aanzien van onder meer de kantoorinrichting, de beleving van het werken en de 

dienstverlening.



Beleggers hebben weer volop vertrouwen in Nederlandse kantorenmarkt
De enorme belangstelling van zowel binnenlandse als internationale investeerders resulteerde in een record-

volume van € 7,9 miljard aan kantoorinvesteringen in 2017. De interesse voor kantoorbeleggingen is en blijft de 

komende jaren groot.

De sterke interesse van beleggers uit vooral de VS en het VK heeft het beleggingsvolume in de Nederlandse kantorenmarkt in 

de afgelopen vier jaar opgedreven. Van minder dan € 2,0 miljard in 2013 tot € 7,9 miljard in 2017. Deze beleggers zaten in eerste 

instantie aan de aankoopkant, maar schuiven nu op naar de verkoopzijde, waarbij de producten door institutionele partijen 

opgepikt worden. De interesse voor kantoorbeleggingen is en blijft groot. Daarmee zal de neerwaartse druk op de aanvangs-

rendementen op de betere locaties vooralsnog blijven bestaan. Binnen de G4-gemeenten heeft met name de kantorenmarkt 

in Utrecht zich sterk ontwikkeld, door de ontwikkelingen rondom het centraal station. Het verschil tussen locaties blijft groot. 

Hoewel er sprake is van een tekort aan kwalitatief aanbod (zoals op de Zuidas), kennen veel kantorenlocaties elders in het 

land nog steeds relatief hoge leegstand.

13
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Winkelmarkt 2019-2021
Consumentenbestedingen vlakken af
In lijn met de afvlakkende economische groei nemen de consumentenbestedingen naar verwachting iets af.

In de afgelopen jaren zag de economische groei zich vertaald in een steeds positiever consumentenvertrouwen, stijgende 

consumentenbestedingen en toenemende winkeluitgaven (+4,2% in 2017). Foodwinkels verkochten nog nooit zoveel als in 

2017. Voor de komende jaren wordt nog steeds een economische groei van het BNP verwacht, maar wel minder groot: van 

2,6% in 2018 naar 1,3% in 2022. Dit geldt naar verwachting ook voor de consumentenbestedingen, die afnemen van 2,7% groei 

in 2018 tot jaarlijks 1,3 à 1,4% in de periode 2019-2022 7.

Trends en verwachtingen
Non-food maakt een inhaalslag, online sales blijven hard groeien en de consument verlangt een duidelijke 

propositie. 

De aanhoudende economische groei, het hoge consumentenvertrouwen en de dynamiek in de woningmarkt zorgen in de 

komende periode naar verwachting voor een aanhoudende vraag naar de sectoren meubels, woninginrichting en doe-het-zelf 

(DHZ). Non-food maakt dan ook een inhaalslag. We verwachten ook dat online sales harder blijven groeien dan offline, hoewel 

traditionele verkopen nog steeds verreweg het grootste deel van de aankopen uitmaken. Ook de horeca blijft naar verwach-

ting groeien. De vraag is in hoeverre deze de afgelopen jaren - wat aantal locaties betreft - niet te hard is gegroeid. Hier zal op 

termijn wellicht een consolidatieslag plaatsvinden. Een andere trend die waarschijnlijk doorzet is dat de consument duidelijke 

keuzes maakt. Consumenten kiezen voor hoge kwaliteit of voor lage prijs. Retailers dienen zich dan ook helder te positioneren 

willen ze consumenten blijvend naar zich toe kunnen trekken. Daarnaast geldt, met name in de (gunstig geprijste) modische 

sector, dat de consument een snelle roulatie in aanbod verwacht. Elke week of twee weken moeten de collecties nieuwe 

artikelen bieden.

Omzetstijgingen variëren per sector
De (verwachte) omzetstijging varieert sterk per sector, onder meer door de invloed van online winkelen.

Food versus non-food

Er is een duidelijk verschil in omzetontwikkeling tussen food en non-food winkels. De totale omzet van winkels in de foodsector 

lag eind 2017 inmiddels 15% boven het niveau van 2008, terwijl de totale omzet van non-foodwinkels eind 2017 nog 0,5% lager 

lag dan voor de crisis. De online omzet nam traditiegetrouw het meeste toe: +19,5% 8.
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Horeca versus winkels

De omzet van horeca nam in 2017 fors toe, met name binnen de restaurants (+7,8%) en de fastfoodketens (8,9%). De omzet 

groeide hier bovendien veel harder dan de winkels in food (+2,6%) en non-food (+2,7%). Buitenshuis eten en drinken neemt dan 

ook een steeds grotere plaats in binnen het bestedingspatroon van mensen en in de winkelstraten.

Online versus regulier

De online omzet stijgt fors harder dan de traditionele winkelomzet (+19,5% in 2017) 9. Hoewel meetmethoden en percentages 

verschillen, is duidelijk dat de toenemende gewenning aan online winkelen door zal zetten. 

Buurt- en wijkwinkelcentra blijven in trek
Buurt- en wijkwinkelcentra behouden hun bestaansrecht in het fijnmazige Nederlandse winkellandschap. 

Leegstand is voor een aantal grotere centra echter nog steeds een dreiging. 

Buurt- en wijkwinkelcentra met een sterk dagelijks winkelaanbod blijven een grote aantrekkingskracht houden in hun verzor-

gingsgebied. Belangrijk is wel dat in deze centra de ‘basics’ in orde moeten zijn (schoon, compleet, veilig) dat het winkelen 

zo min mogelijk hindernissen kent (bereikbaarheid, parkeren), dat de branchemix voortdurend aandacht krijgt en dat ze met 

de tijd mee moeten blijven gaan. Leegstand is voor een aantal van deze centra nog steeds een dreiging, zeker als het aandeel 

non-food relatief hoog ligt. Dit geldt met name voor de wijkwinkelcentra; grotere centra waarin een groter deel van de winkel-

units gericht is op de niet-dagelijkse aankopen. In die centra kan er in de toekomst sprake zijn van een neerwaartse druk op de 

huren. De beleggingsdruk voor deze winkelcentra blijft groot. Met name door de solide directe rendementen vormen zij een 

interessante aanvulling op veel portefeuilles.

Online en fysiek raken steeds meer met elkaar verweven
De online en de fysieke winkel gaan steeds vaker samen. Online is een duidelijke kans voor retailers, maar blijft 

ook een bedreiging. Óók voor buurtwinkelcentra.

Hoewel er nog steeds retailers zijn zonder webshops en er online retailers zijn zonder fysieke winkels, geldt in veruit de meeste 

gevallen dat online en offline steeds meer met elkaar verweven raken. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen.  

Fysieke winkels willen weten wie hun klant is en hoe deze winkelt. Daarvoor gebruiken ze digitale middelen als apps, betalen 

via telefoon, trackingsystemen, sensoren, plaatselijke aanbiedingen, interactieve passpiegels, enzovoorts. Tegelijkertijd is 

er een toenemend aantal online retailers dat, naast de webshop, ook fysieke winkels of servicepunten opent. Op die manier 

willen deze retailers de consumenten de vrijheid geven om op welke manier dan ook hun producten te kopen.

Opkomst dominante online retailers en snelle bezorging
De online markt kent wereldwijd twee belangrijke ontwikkelingen die ook in Nederland hun intrede doen: 

dominante (internationale) online retailers en razendsnelle gratis bezorging. Als deze trends doorzetten, 

kan dit de wereld voor retailers sterk veranderen.

Naast de uitbreiding van online aanbod door reeds in Nederland gevestigde retailers, doen partijen als Amazon en Alibaba 

hun intrede en bekijken zij hoe zij de Nederlandse markt (beter) kunnen benaderen. Volwaardige toetreding van dergelijke 

retailers tot de Nederlandse markt kan een groot effect hebben op het bestaande (online) winkellandschap.

Daarnaast zien we een duidelijke ontwikkeling op het gebied van thuisbezorging. De slag naar ‘voor 22.00 uur besteld,  

morgen in huis’ is een belangrijke geweest, maar in veel landen is de bezorgtijd al veel korter dan dat. Het effect van 

bezorging binnen twee uur zonder extra kosten is dan ook een ontwikkeling die een groot effect kan hebben. Ook voor 

buurtwinkel centra zullen er effecten zijn als het bezorgen van dagelijkse boodschappen - nu nog een klein deel van de online  

bestellingen - een volgende stap maakt. Online kent echter nog wel een aantal uitdagingen, zoals de kosten die worden  

gemaakt met retourzendingen en logistieke oplossingen rondom ‘last-mile delivery’. 



16

Retailers en beleggers focussen op A1-winkellocaties in de grote steden
De grootste retailers kiezen voor grote steden. Hierdoor daalt de leegstand en groeit de huurwaarde. 

We verwachten dat deze ontwikkeling zich doorzet.

De grootste retailers focussen zich vooral op de grote steden die ook in de komende jaren een sterke bevolkings - en 

bezoekersgroei laten zien. De hoofdwinkelstraten in deze grote steden vergroten hun regionale (en zelfs internationale) 

aantrekkingskracht door winkels met duidelijke en vernieuwende belevingsconcepten. De grootste steden hebben een 

sterkere huurwaardegroei laten zien dan de kleinere steden. Bovendien is de leegstand in de centra van de grootste winkel-

steden in 2017 gedaald tot gemiddeld 5,5%. De verwachting is dat deze trend voorlopig doorzet. 

Beleggers blijven geïnteresseerd in winkelvastgoed
De interesse die beleggers hebben in winkelvastgoed, houdt naar verwachting aan. Hiermee blijft voorlopig de 

druk op aanvangsrendementen.

Met de € 3,8 miljard die beleggers in 2017 hebben geïnvesteerd in winkelvastgoed, blijft dit, met de kantoren- en de woning-

sector, behoren tot de grootste sectoren in Nederland. Het grote animo van (internationale) beleggers zorgt voor aanhoudende 

scherpe aanvangsrendementen vooral op beleggingen in de drukke winkelstraten in de grote steden. 

Retail, Amsterdam, Nederland, Damrak
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Hotelmarkt 2019-2021
De groei van het toerisme is structureel en wereldwijd
Het toerisme groeit wereldwijd hard. Gezien de opkomst van de middenklasse in Azië zal deze de komende 

jaren naar verwachting alleen maar verder toenemen.

Het aantal wereldwijde toeristen neemt, met uitzondering van de perioden van recessie, al jarenlang structureel toe en is in 

de periode 1995-2015 ruim verdubbeld, van 525 miljoen tot 1,25 miljard. Dit komt onder andere door de toenemende globalise-

ring, de algehele stijging van de welvaart, de toename van het aantal internationale studenten, digitalisering, flexibilisering, 

het goedkoper worden van het vliegverkeer en de professionalisering en vernieuwing van de hotelsector. Er is vooralsnog 

geen reden om aan te nemen dat de groei van het toerisme zal afnemen. Gezien de sterke groei van de middenklasse in Azië - 

met name China en India - lijkt een versnelling van de groei waarschijnlijker.

Internationaal toerisme

Hotel, Amsterdam, Nederland, Room Mate Aitana

Bron: World Tourism Organization, Bouwinvest Research & Strategic Advisory

in miljarden 

personen
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Vraag naar hotelkamers blijft toenemen
Het aantal gasten in logiesaccommodaties groeit. Vooral het aantal internationale gasten stijgt.

De vraag naar hotelkamers groeit al jaren. In de hele periode van 2002 tot 2017 zijn er slechts vier jaren geweest van relatieve 

daling ten opzichte van het jaar ervoor: 2002, 2003, 2008, 2009. Behoudens deze recessiejaren zijn er dus twaalf jaren geweest 

met een niet aflatende groei van het aantal gasten. Over heel 2017 groeide het aantal hotelovernachtingen met maar liefst 

11%. De grafiek hieronder laat zien dat ook na de recessie van 2008, de jaarlijkse groei van het aantal buitenlandse gasten 

relatief groter is dan de groei van het aantal Nederlandse gasten. De internationalisering van het toerisme lijkt een feit.

Ontwikkeling gasten Nederlandse logiesaccommodaties
% verandering t.o.v. voorgaande jaar  

Bron: CBS, Bouwinvest Research & Strategic Advisory

Amsterdam trekt de meeste hotelgasten 
Landelijk heeft Amsterdam de grootste hotelcapaciteit. Ondanks het grote aanbod zijn de bezettingsgraad en 

kamerprijzen toegenomen.

Amsterdam accommodeert eenderde van alle hotelovernachtingen in Nederland. In juli 2017 telde Amsterdam 479 hotels met 

een totale capaciteit van 32.602 kamers en 71.879 bedden. Dat is 6% meer kamers dan in 2016 en bijna 12 duizend kamers meer 

dan in 2009. Van alle hotelovernachtingen van internationale gasten, vindt ongeveer de helft plaats in Amsterdam. Ondanks 

het groeiende aanbod zijn de bezettingsgraad en de kamerprijzen in deze stad de laatste jaren alleen maar toegenomen. De 

bezettingsgraad lag in 2017 op 84,6% (83,0% in 2016) en de gemiddelde kamerprijs op € 156 (€ 144 in 2016).

Amsterdam heeft meer ruimte voor hotels nodig
De sterke groei van het toerisme in Amsterdam vraagt in de hoofdstad om nieuwe hotels. De druk is groot om 

de groei van het toerisme bij te kunnen benen.

Binnen Nederland is Amsterdam met afstand de grootste trekker, zowel voor wat betreft de toeristen als de zakelijke bezoekers. 

Het totaal aantal gasten in Amsterdam steeg van 4 miljoen in 2000 tot 8,3 miljoen in 2017 en voor 2018 wordt een stijging 

verwacht naar 9 miljoen gasten. Tussen 2016 en 2017 alleen al groeide het aantal gasten met 990.000 (+14%). De gasten bleven 

in 2017 gemiddeld 1,9 nachten in de stad. Dit leverde een totaal op van 15,9 miljoen overnachtingen, een groei van 13% ten 

opzichte van 2016. Zowel het aantal overnachtingen door buitenlandse (+14%) als door binnenlandse gasten (+12%) is toege-

nomen. Een remmende factor is vooral het achterblijvende aanbod aan hotelkamers.

Buitenlandse gasten Alle gasten Nederlandse gasten 
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Gemeente Amsterdam legt massatoerisme aan banden
Het gemeentebestuur in Amsterdam heeft beleidsmaatregelen geformuleerd om het massatoerisme 

in banen te leiden. 

In de periode 2018 - 2020 komen er in Amsterdam nog 7.000 kamers bij. Tegelijkertijd kent de gemeente een sterk restrictief beleid 

ten aanzien van nieuwbouw in het centrum van de stad. Hierdoor zijn activiteiten vooral geconcentreerd rond de ring. Om het 

massatoerisme in goede banen te leiden, heeft het gemeentebestuur nieuwe beleidsvoorstellen gedaan, zoals een hogere toe-

rismebelasting vanaf 2020 en de beperking van vakantieverhuur van woningen. Naar verwachting zullen deze maatregelen de 

groei van het toerisme enigszins beperken, maar niet per se het hotelbezoek. De effecten ervan zijn vooral beperkend voor 

Airbnb, hotelboten en cruiseschepen. En dat zijn juist de concurrenten van de hotels.

Toerisme groeit ook in andere delen van het land
Ook in de regionale kernen worden nieuwe hotels gerealiseerd. Er is geen aanleiding om de structureel 

stijgende trend te zien ombuigen.

De onderstaande grafiek geeft voor alle provincies aan wat de ontwikkeling is op het gebied van toerisme in de periode 

2012-2017. Noord-Holland en Zuid-Holland laten de grootste groei zien qua aantallen overnachtingen, maar ook in provincies 

als Noord-Brabant, Flevoland en Overijssel groeit het aantal overnachtingen meer dan 30%. Gelderland en Drenthe blijven 

met een groei onder de 10% duidelijk achter. Ook voor de steden in de provincies is er geen aanleiding om de structureel 

stijgende trend te zien ombuigen. De toenemende vraag wordt voor een deel veroorzaakt door nieuwe hotels die de deuren 

openen in de andere G4-steden, maar ook in de regionale steden. Tegelijk zorgt de toegenomen vraag ook weer voor nieuwe 

hotelprojecten in deze steden. En dus ook voor nieuwe beleggingsproposities. Uiteraard geldt wel dat de economische 

conjunctuur een rol zal spelen. Bij een terugval in (wereldwijde) economische groei zullen ook vrijetijdsbestedingen, 

waaronder hotelbezoek, met enige mate terugvallen.

Cumulatieve groei aantal overnachtingen per provincie 2012-2017

Bron: CBS, Bouwinvest Research & Strategic Advisory
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Nieuwe initiatieven als Airbnb wakkeren bovendien de groei van het toerisme verder aan doordat ze een nieuwe aanbod 

categorie toevoegen en de drempel om te reizen verlagen. Tegelijkertijd zijn initiatieven als deze concurrerend voor hotels. Een 

groeiend aantal steden wereldwijd legt echter beperkingen op voor het verhuren van de eigen woonruimte. Ook in Nederland 

is dat het geval. In Rotterdam wordt het aantal nachten dat een woning mag worden verhuurd beperkt tot 60 dagen en in 

Amsterdam zelfs tot 30 dagen. Ontwikkelingen als deze zijn voor de hotelmarkt alleen maar gunstig. Het prijsverschil tussen 

een hotel en een kamer via Airbnb is in Amsterdam bovendien klein. Dat maakt hotels relatief aantrekkelijk.

Hotels spelen in op de toenemende klantdifferentiatie
‘Voor ieder wat wils’, zo geldt het inmiddels voor de hotelwereld. Hotels komen steeds vaker met onderscheidende 

concepten om gasten aan zich te binden.

Er komt steeds meer variatie op het gebied van hotelconcepten. De ‘extended stay’ hotels zijn daar een voorbeeld van. Dit 

segment speelt in op de vraag naar langere huisvesting. Gasten kunnen hier tegen een lager nachttarief een aantal weken of 

zelfs maanden verblijven.

Daarnaast zien we een toename van het aantal hotels dat zich richt op het creëren van een goed verblijfsklimaat. Denk aan 

goede restaurants. Ook aan de budgetzijde zien we nieuwe concepten die design en beleving toevoegen aan dit segment en 

zich daarmee duidelijk onderscheiden van andere prijsvechters. Hotels die zowel het toeristische segment als de zakelijke 

reizigers bedienen, hebben de grootste kans om goed en stabiel te blijven presteren. Zij zijn in staat om een daling in het ene 

segment te compenseren met het andere segment.

De Nederlandse hotelmarkt is een volwaardige beleggingscategorie geworden
Het beleggingsvolume in hotels neemt met € 1,4 miljard in 2017 serieuze proporties aan. 

In 2017 nam het beleggingsvolume in hotels toe tot maar liefst € 1,4 miljard. Dat was € 440 miljoen hoger dan het volume in 

2016, het vorige recordjaar. Daarmee kan deze sector zich inmiddels tot een volwaardige sector rekenen. Kopers zijn met 

name langetermijnbeleggers, veelal uit Duitsland en Azië. De aanvangsrendementen zijn als gevolg van deze interesse  

gedaald, voornamelijk in de kernsteden. Daarom kijken beleggers in toenemende mate naar hotels in de grote regiohoofdsteden. 
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Zorgmarkt 2019-2021
De dubbele vergrijzing stuwt de vraag naar zorgvastgoed voor ouderen
De Nederlandse bevolking kent een dubbele vergrijzingstrend. Niet alleen neemt het aantal ouderen toe, maar ze worden 

gemiddeld ook steeds ouder. De vergrijzing in Nederland blijft toenemen. Het aantal 65+ huishoudens groeit van 28% in 2018 

naar 38% in 2040 . In absolute aantal zijn dat 700 duizend huishoudens. Daarbij neemt ook het aantal dementerenden toe; 

naar schatting van 270 duizend nu tot 550 duizend in 2040 . Deze dubbele vergrijzing zorgt ervoor dat de vraag naar ouderen-

zorg en daarmee de vraag naar extramurale zorgappartementen en intramurale zorgcomplexen verder toeneemt.

Zorgwoningen, Heiloo, Nederland, Craenenbroeck

 Bron: ABF Research Primos 2017, Bouwinvest Research & Strategic Advisory

groei

Groei aantal 75+ huishoudens 2016-2040
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De terugtrekkende overheidsinvloed zorgt voor meer marktwerking
De overheid trekt zich sinds een aantal jaren verder terug uit de zorg. Sinds 2015 zijn wonen en zorg gescheiden in de 

financieringsstromen. In de toekomst wordt de overheidsfinanciering verder afgebouwd. Dat betekent dat de financiering 

van zorgvastgoed in toenemende mate aan het verschuiven is naar private partijen. Dit geldt in de volle breedte van de zorg 

en dat zien we vertaald in de voortgaande groei van het beleggingsvolume van zorgvastgoed bij institutionele beleggers.

Vraag naar levensloopbestendige woningen neemt toe
Het bestaande aanbod van huisvesting sluit veelal niet meer aan bij de woningvraag van ouderen. 

Een kwaliteitsslag is daarin nodig.

De overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig 

kunnen blijven wonen, maar hun woningen zijn veelal niet 

levensloopbestendig. Tegelijk is veel bestaand zorgvast-

goed verouderd. Hierdoor neemt de vraag naar levensloop-

bestendige woningen, extramurale zorgappartementen en 

intramuraal zorgvastgoed zoals moderne verpleeghuizen 

voor dementerenden, alleen maar toe. Nu en de komende 

jaren hebben ouderen vooral behoefte aan een grotere di-

versiteit aan woonoplossingen, nieuwe services en andere 

woonlocaties in de huidige woonomgeving of (terug) in de 

stad. Ook de vraag naar tijdelijk verblijf neemt toe omdat 

ouderen na een ziekenhuisopname niet altijd direct terug 

kunnen naar huis. Het feit dat de doelgroep omvangrijk en 

deels zeer kapitaalkrachtig is en de (middel)zware zorg en 

huisvesting gesubsidieerd blijft, biedt een solide fundament 

voor institutionele investeerders.

Zorginstellingen kampen met een tekort 

aan personeel
Zorginstellingen maken een professionaliserings-

slag door maar staan onder druk door een tekort 

aan personeel.

Door verdergaande professionalisering zijn veel kleinere 

zorgorganisaties al opgegaan in grotere en neemt het 

aantal faillissementen van zorginstellingen gestaag af. 

Deze trend zet de komende jaren door met verdere profes-

sionalisering en consolidatie op de zorgmarkt als gevolg. 

Tegelijkertijd ondervinden zorginstellingen moeilijkheden 

bij het vinden van gekwalificeerd personeel, met name 

hoger opgeleide verpleegkundigen die nodig zijn vanwege 

de toenemende zorgzwaarte. De regering heeft in maart 

2018 € 347 miljoen toegezegd om het tekort aan te pakken. 

Dit zal echter pas op termijn effect hebben.

Leefstijlen en woonwensen veranderen met de komst van de babyboomers
De babyboomers worden ouder en daarmee veranderen ook de wooneisen van de oudere generatie.

De babyboomers - opgegroeid in de jaren ‘60 en ’70 - hebben specifieke woonwensen. Uit onderzoek blijkt dat de huidige 

generatie 70 tot 90-jarigen met name een leefstijl prefereert die gericht is op veiligheid en zekerheid. De generatie babyboomers 

Zorgwoningen, Haarlem, Nederland, Martha Flora
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is daarentegen veel kleurrijker, deels gericht op privacy en controle, en deels extravert en gericht op harmonie. Kenmerkend 

is ook de geringe neiging om te verhuizen; ‘ik bepaal zelf mijn leven’. Met de komst van de babyboomers in de categorie ouderen, 

verdwijnen de ‘one size fits all’ woonoplossingen. In plaats daarvan is er behoefte aan diverse woon- en leefconcepten. In 

combinatie met de relatief sterke koopkracht van deze generatie - gevoed door een combinatie van spaargeld, bezit, beschik-

baarheid van vermogen en lage woonlasten - is dit een stabiele en relatief zekere huurdersgroep.

Investeringsvolumes nemen toe
Zorgvastgoed blijkt een aantrekkelijke beleggingscategorie met een jaarlijks instroom van nieuwe 

investeerders, toenemende investeringsvolumes en dalende aanvangsrendementen. Deze ontwikkeling zet de 

komende jaren naar verwachting verder door.

Het beleggingsvolume in zorgvastgoed groeit flink. Was dit in 2013 nog slechts € 100 miljoen, in 2017 is dit meer dan verzes-

voudigd tot € 630 miljoen 10. Naar verwachting neemt deze groei de komende jaren verder toe. Ook dalen sinds enkele jaren 

de aanvangsrendementen van al het zorgvastgoed, behalve van de tweedelijnszorg. De dalingen zijn echter minder sterk dan 

bij bijvoorbeeld regulier residentieel vastgoed omdat de sector nog in ontwikkeling is en zorgvastgoed een minder bekend en 

breed beleggingsproduct is voor veel beleggers. 
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Bronnen
 1 CBS

2 DNB, CPB, Oxford Economics

3 Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

4 Het Financieele Dagblad

5 CBS

6 STEC Groep

7 Oxford Economics

8 CBS

9 CBS

10 CBRE
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Over Bouwinvest

Bouwinvest Real Estate Investors B.V. investeert vermogen van institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars) 

in vastgoed. We beleggen voor de lange termijn, op verantwoorde wijze, met oog voor de wereld om ons heen. Met als doel 

risicospreiding en een solide rendement voor onze klanten. Wij beheren een gediversifieerd palet van drie internationale 

mandaten en vijf Nederlandse sectorfondsen. Het belegd vermogen bedraagt in totaal € 10,5 miljard (HY 2018). 

Wij hebben ruim 65 jaar ervaring in de vastgoed- en pensioenwereld en begrijpen de behoeften van onze klanten en spelen in 

op de continue veranderende markten. Onze jarenlange ervaring en kennis van de nationale markt kunnen wij internationaal 

toepassen. En onze internationale expertise helpt ons weer op de Nederlandse markt. Bij Bouwinvest werken ruim 150 

professionals. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.
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