
 

 
 

Almelo is gunstige investering voor 
vastgoedbeleggers 
ALMELO/ ENSCHEDE - Vastgoedbeleggers die investeren in woningen maken 
in Twente een grotere kans op een gunstig rendement dan in de Randstad. 
Vooral Almelo springt eruit. 

Leo van Raaij 05-12-19, 06:22 

 

Dat zegt vastgoedadviseur Colliers International. Het adviesbureau, tevens 
makelaardij, presenteerde deze week haar ‘residential investement attractiveness 
index’. Ofwel: een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van het investeren in 
woningen. Die investering moet zich terugbetalen via huurpenningen en een stijging 
van de waarde van de woning. 

Daarvoor kunnen beleggers hun heil het beste buiten de Randstad zoeken, zo blijkt. 
Het hoogste rendement is te verwachten in Heerlen, de gemeente Súdwest-Fryslân 
en… Almelo! Van deze drie loopt een investering in Almelo echter het minste risico. 

Volgens onderzoeker Frank Verwoerd van Colliers wordt een hoger rendement in 
Almelo veroorzaakt door de prijzen die in de stad worden gevraagd voor woningen. 
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„Die liggen lager, waardoor verhouding tussen de aankoopprijs en de ontvangen 
huur gunstiger is”, zegt hij. 

Twente 
Volgens hem geldt dat in feite voor heel Twente, dus ook voor Hengelo en 
Enschede. „Maar Almelo zit er nog weer onder, met lagere woningprijzen. Dat effect 
is inderdaad niet zo verrassend”, geeft hij toe. 

Behalve dat Almelo zich in landelijke zin onderscheid, heeft de stad ook in Twente 
een wat andere positie. Het risico van de investering wordt lager ingeschat, dan een 
vastgoedinvestering in Enschede of Hengelo. Volgens Verwoerd zijn daarvoor 
diverse indicatoren gebruikt, maar zijn het in Twente vooral de koopwoningmarkt en 
de bouwproductie die meespelen. 

Enschede 
„Voor Enschede en Hengelo zit er een forse woningbouwproductie aan te komen, 
wat een dempend effect heeft op de woningprijzen. Daardoor ontwikkelt de waarde 
van een beleggingsportefeuille zich minder gunstig”, zegt Verwoerd. 

Dat juist Almelo en Enschede onlangs beperkingen invoerden voor beleggers om 
woningen te splitsen in verhuurbare eenheden, speelt volgens hem nauwelijks een 
rol. „Er zijn gemeenten waar regels zijn ingevoerd ten aanzien van het inkomen van 
huurders. Dat is veel meer van invloed.” 

Overigens wijst Verwoerd erop dat de risico’s voor buitenlandse investeerders al 
helemaal weinig relevant zijn. „Die kijken vooral ook naar leegstand. En die is er 
nauwelijks.” 

Nieuwbouw 
Colliers International verwacht dat in 2019 in Nederland een recordbedrag van 8 tot 
8,5 miljard euro in woningen wordt geïnvesteerd. Grofweg de helft gaat in 
nieuwbouwwoningen zitten, de andere helft vooral in oudere woningen en woningen 
buiten de Randstad. Volgens Verwoerd hoeft Twente echter, na het rapport, niet te 
vrezen voor een ‘self fulfilling prophecy’. „Nee, ik denk dat er geen stormloop komt. 
Onze onderzoeken van voorgaande jaren hadden dat effect ook niet.” 
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