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Jarenlang stondLandgoedDeBol
op Redichem te koop. Er was vol-
op ruimte: een tuinmet verschil-
lendeterrassen,eenzwembad,een
groot gastenverblijf, rondomeen
slotgracht.Maar de villa, ooit het
zomerverblijfvoorJezuïetenuitCu-
lemborg,kamptemet ‘enigachter-
stallig onderhoud’. Recent is het
landgoed verkocht, onder voorbe-
houd vanfinanciering.

Dattekentdeopgaandewoning-
markt,zeggenJan-WillemAndries-
sen en JimReerink, eigenaars van
makelaarskantoor Redres Sothe-
by’s International Realty. Parallel
aandehausseopdemarktvoorge-
wonewoonhuizen, isookdemarkt
voor monumenten hard aange-
trokken. Vooral de stad is popu-
lair,maar ook de provincie is be-
zigmet een inhaalslag.
De prijzen van monumenten

daalden in de crisis harder en ver-
der dan reguliere woningen. Tus-
sen 2008 en 2013 daalde de prijs
van verkochtemonumentenmet
16%.Dievan‘gewone’koopwonin-
gen daaldemet 13%. Op die har-
dere klap volgt nu ook een grote-
re rebound.Detransactieprijs van
verkochtemonumenten is sinds
het dieptepunt in 2013met ruim
17%gestegen.Deprijsvanverkoch-
te reguliere koopwoningen, steeg
indie tijd11%.Datblijktuitcijfers
vandeNederlandseVerenigingvan
Makelaars enTaxateurs (NVM) en
hetNationaalRestauratiefonds.
Reden voor de grotere prijs-

schommelingen bij de monu-
menten: het zijn vaak ook grotere
woningen,doorgaansopgoedelo-
caties—veelal inhet centrumvan
steden—enooknogmooiegebou-
wen.Nietvoornietszijnze immers
alsmonument aangemerkt.

In de eerste drie kwartalen van
dit jaa,wasdegemiddeldetransac-
tieprijsvaneenmonumentalewo-
ning €463.000. Van een reguliere
bestaandekoopwoningmarktwas
dat gemiddeld€234.000. Juist het

hogere segment van de woning-
markt kreeg de hardste klappen,
en daaronder vielen dus ook deze
oudewoningen.
Naar verhouding is de monu-

mentenmarkt sinds 2013 net zo
sterk aangetrokken als die van de
reguliere koopwoningen, stelt de
NVM. Demarkt voormonumen-
tenisechternogsteedsruimerdan
voordecrisishetgevalwas.Duser
staat nog steedsmeer te koop.
‘Demeeste transacties vinden

plaats in de Randstad’, zegt An-
driessen. ‘In de stadscentra staat
relatief veel monumentaal vast-
goed, uit het einde vande 19de en
begin 20ste eeuw.Wehadden een
loft indeCoolhaveninRotterdam,
uit 1949. Die was zoweg.’ In grote
stedenalsAmsterdam,Utrechten
Haarlemziet deNVMdatdekrap-
teopdemonumentenmarktbijna
gelijk isaandieopderegulierewo-
ningmarkt.

Toch ziet Sotheby’s Internatio-
nal Realty ookwel een opgaande
markt in de provincie. ‘Ik krijg nu
veelmeertelefoontjesdaneenpaar
jaargeleden’,zegtAndriessen. ‘De
marktheeftzevenjaarstilgestaan.
Die achterstand is nu ingehaald.
Het looptgoeddoor.Envaakishet
ook stille verkoop.’

Welstaanmonumentalewonin-
gen vaaklanger tekoopdangewo-
nehuizen,concludeertNVMenNa-
tionaalRestauratiefonds.Naastde
hogereprijsheeftdattemakenmet
de zogeheten complexiteit van de
aankoop. Het kost meer tijd om
de transactie van eenmonument
af te ronden: gemiddeld is de ver-
kooptijd ruim anderhalf keer lan-
ger dan die op de reguliere koop-
woningmarkt.
In de crisis kroop de verkoop-

tijd vanmonumenten en regulie-
re koopwoningennaar elkaar toe.
Dat kwam vooral doordat de ver-
kooptijd van reguliere woningen
flink steeg.

Prijsmonument
stijgtnogharder
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