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Inleiding
In deze woningmarktanalyse schetsen wij een beeld van de woningmarkt in regio Noord-Kennemerland. In het rapport wordt uitgegaan van het afgelopen kwartaal in vergelijking met een jaar
geleden. Omdat de verhuisbewegingen steeds groter worden en consumenten vaker naar naastgelegen gemeenten verhuizen, analyseren wij ook de regio's Midden- en Zuid-Kennemerland,
West Friesland, Waterland, Zaanstreek, Haarlemmermeer, Amsterdam en de Bollenstreek.
Voor het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van cijfers vanuit de NVM.
Indien er vragen zijn over de analyse kan er contact worden opgenomen met LEYGRAAF Makelaars via 072-5114318 of informatie@leygraafmakelaars.nl
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PERSBERICHT

Aanbod krimpt, consumenten blijven kopen, prijs verder omhoog
Krapte-indicator op laagste niveau van de eeuw
Alkmaar, 15 oktober 2020 – De woningmarkt van de regio Noord-Kennemerland is in het derde kwartaal verder verkrapt. Het aanbod op de woningmarkt heeft het record aantal transacties in
het 3e kwartaal niet bij kunnen houden. In het afgelopen kwartaal zijn er maar liefst 788 woningen verkocht. Dat is een stijging van 16,9% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is de keuze voor
woningzoekers verder beperkt. Het afgelopen kwartaal zijn er maar 445 woningen aangeboden, wat een daling is van 27,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit heeft geleid tot een
stijging van de transactieprijzen van 9,4% naar €360.000,-. Wél zijn er nog altijd veel potentiële kopers.
Op korte termijn is een noodplan nodig om de woningmarkt op dit vlak vlot te trekken. Het is begrijpelijk dat corona en de gevolgen hiervan de hoogste prioriteit hebben binnen het kabinet,
maar de woningmarkt moet direct daarna komen. De NVM krapte-indicator is in het 3e kwartaal voor de regio Noord-Kennemerland op 1,7 uitgekomen, het laagste niveau van deze eeuw. Een
consument kan bij zijn zoektocht nog niet eens uit twee woningen kiezen, terwijl normaal gesproken dat tussen de 5 tot 10 woningen moet zijn.
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 3e kwartaal 2020 ten opzichte van het 3e kwartaal 2019
✓ 16,9% meer woningen verkocht
✓ Transactieprijs met 9,4% gestegen naar €360.000,✓ 13,3% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
✓ Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is -1,5%
✓ 54,6% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
✓ Woningaanbod is met 27,8% gedaald ten opzichte van vorig jaar
✓ Vraagprijsstijging van 9,6% naar €537.000,Bron: NVM
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Aantal transacties fors toegenomen
Van coronadip geen sprake
In het 3e kwartaal van 2020 is het aantal transacties explosief toegenomen. Ten opzichte van
hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn er 16,9% meer transacties geweest. In totaal zijn er maar liefst 788
woningen van eigenaar gewisseld. Twéé onder één kapwoningen en vrijstaande woningen zijn het
meest verkocht. Een verklaring hiervoor kan liggen aan de vraag van kopers naar extra ruimte in
huis. Doordat het thuiswerken vanwege de coronapandemie flink is toegenomen, hebben mensen
momenteel meer behoefte aan een extra werkkamer en een tuin. Het enige woningtype dat niet in
aantal transacties is toegenomen, zijn de hoekwoningen. Voor dit type woningen is het aantal
transacties met 11,3% afgenomen. Eerdere kwartalen was de hoekwoning een van de populairste
woningtypen. De verklaring voor het feit dat juist voor dit type woning het aantal transacties is
afgenomen, is dat het aanbod hoekwoningen zo schaars is en er daardoor weinig verkocht kan
worden.

Bron: NVM

Transactieprijzen met 9,4% gestegen
Het afgelopen kwartaal zijn de gemiddelde transactieprijzen in de regio Noord-Kennemerland met 9,4% toegenomen. De gemiddelde transactieprijs is hiermee gestegen naar €360.000,-. Deze
toename zien we bij alle woningtypen terugkomen. Hierbij zijn de hoekwoningen weer opvallend. Van dit type woningen zijn de transactieprijzen gemiddeld het meest toegenomen met wel
13,3%. De appartementen en vrijstaande woningen laten met een gemiddelde toename van 5,1% een lichte stijging zien.

Bron: NVM
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Razend snelle verkooptijd, woningen gemiddeld binnen 26 dagen verkocht
De verkooptijd van de gemiddeld
verkochte woning is in het 3e kwartaal
van 2020 uitgekomen op 26 dagen.
Hiermee zijn woningen gemiddeld 6
dagen sneller verkocht ten opzichte
van hetzelfde kwartaal in 2019 en 10
dagen sneller dan in 2018. Verder valt
op dat de regio Noord-Kennemerland
populair is onder woningzoekers. De
gemiddelde verkooptijd in deze regio
is namelijk 4 dagen sneller dan het
Nederlands gemiddelde. Als gekeken
wordt naar de verschillende
woningtypes, is te zien dat tussenwoningen in het 3e kwartaal het snelst werden verkocht. Vrijstaande woningen staan zoals gewoonlijk het langst te koop.
Bron: NVM

Huizenzoekers blijven overbieden
Afgelopen kwartaal zijn de huizenzoekers in de regio NoordKennemerland onverminderd blijven overbieden. Gemiddeld
wordt nu 54,6% van de woningen verkocht boven de vraagprijs.
Tussenwoningen worden nog altijd het meest boven de
vraagprijs verkocht. Opvallend dit kwartaal is wel dat twee onder
één kapwoningen en vrijstaande woningen een flinke stijging
hebben doorgemaakt in het aantal overbiedingen. De grote
vraag naar dit type woningen kan hier de verklaring voor zijn.
Het verschil tussen vraagprijs en uiteindelijke transactieprijs is
afgelopen kwartaal uitgekomen op -1,5%. Dit betekent dat er
gemiddeld geen onderhandelingsruimte bestaat.
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Opvallende aanbodcijfers
De grafiek hiernaast laat ontzettend schrikbarende cijfers zien. In de regio NoordKennemerland is afgelopen kwartaal van elk woningtype het aanbod met een hoog
percentage afgenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Tussenwoningen en
vrijstaande woningen laten het afgelopen kwartaal de grootste daling zien. Opvallend in
deze cijfers is dat het aanbod appartementen het minst is afgenomen. Ten opzichte van
het 2e kwartaal is dit zelfs het enige woningtype dat een kleine plus laat zien. De
coronapandemie kan hier een reden voor zijn. Vanwege de pandemie is de vraag naar
woningen met een extra kamer toegenomen. Dit kan er toe geleid hebben dat eigenaren
van een appartement ervoor gekozen hebben om hun appartement te koop te zetten en
zelf op zoek te gaan naar een groter woningtype.
Bron: NVM

Onderstaande tabel laat zien dat in het 3e kwartaal van 2020 de krapte van het aanbod, gemiddeld is toegenomen.

Bron: NVM
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Vraagprijzen stijgen onverminderd door
De vraagprijzen zijn het afgelopen kwartaal, ten opzichte van hetzelfde
kwartaal vorig jaar, onverminderd hard gestegen. Dit kwartaal is opvallend
dat vooral vrijstaande woningen hun kop boven het maaiveld uitsteken.
Met maar liefst een stijging van 18% heeft dit woningtype de grootste
toename doorgemaakt. Ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar
zijn de vraagprijzen met 11,5% toegenomen. Er kan hieruit geconcludeerd
worden dat het afgelopen kwartaal veel dure vrijstaande woningen te koop
zijn gezet. Gemiddeld zijn de vraagprijzen met 9,6% toegenomen ten
opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De gemiddelde vraagprijs is
hiermee uitgekomen op €537.000,-. Als dit vergeleken wordt met de
gemiddelde transactieprijs van €360.000,-, dan kan dat vragen oproepen.
De verklaring voor dit grote verschil is dat er dit kwartaal een aantal dure
vrijstaande woningen op de markt zijn gekomen die nog niet verkocht zijn.
Deze woningen tellen daardoor wel mee in de stijging van de vraagprijzen
maar worden niet meegenomen in de transactieprijzen omdat ze nog niet
zijn verkocht.
Bron: NVM

Kritieke Krapte-indicator
Afgelopen kwartaal heeft de krapteindicator een kritiek punt bereikt. De
gemiddelde zoeker heeft in de regio NoordKennemerland nog maar keuze uit minder
dan 2 woningen. De krapte-indicator is maar
uitgekomen op 1,7. De krapte-indicator
geeft de verhouding weer tussen het aantal
transacties en het aanbod binnen een
kwartaal. Voor een gezonde woningmarkt
moet de krapte-indicator 6 zijn. De krapteindicator van 1,7 houdt in dat de markt dus
zeer ongezond is.

Bron: NVM
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Het vijvermodel met de ontwikkeling van het woningaanbod
Het vijvermodel hiernaast biedt inzicht in de ontwikkeling van het woningaanbod per kwartaal. Het model laat zien welk gedeelte van het aanbod in het begin van het 3e kwartaal van 2020 te
koop stond en wat er aan het einde van het kwartaal nog te koop staat. De instroom van nieuw aangeboden bestaande koopwoningen, bedroeg 779 woningen met een gemiddelde vraagprijs
van €353.683,-. Het oude aanbod bestond uit 569 woningen en had een gemiddelde vraagprijs van €498.472,- Van de woningen uit het nieuwe aanbod dat op de markt is gekomen zijn 504
woningen in hetzelfde kwartaal verkocht met een gemiddelde transactieprijs van €340.482,-. Van het oude aanbod zijn er in het 3e kwartaal 336 verkocht met een gemiddelde transactieprijs
van €390.179,-. Het aanbod dat aan het eind van het 3e kwartaal is overgebleven, bestaat uit 445 woningen met een gemiddelde vraagprijs van €536.976,-. Het aanbod dat over blijft bestaat
uit 264 woningen met een gemiddelde vraagprijs van €415.796,- uit het aanbod dat in het 3e kwartaal op de markt is gekomen en uit 181 woningen met een gemiddelde vraagprijs van
€720.123,- uit het oudere aanbod. Hieruit valt op te maken dat de duurdere woningen langer te koop staan. Bron: NVM
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Gemeente overzichten Noord-Kennemerland 3e kwartaal 2020 ten opzichte van het 3e kwartaal 2019
Gemeente

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk

Verkocht aantal woningen

2019
290
75
101
153
59
81

2020
345
113
110
139
78
93

Gemiddelde transactieprijs

2019
€ 286.000
€ 519.000
€ 382.700
€ 289.700
€ 397.600
€ 343.700

2020
€ 310.500
€ 605.600
€ 442.600
€ 312.400
€ 519.300
€ 353.700

Verschil vraagprijs en transactieprijs

2019
-1,0%
1,9%
0,1%
-0,9%
1,6%
1,3%

2020
-2,0%
0,4%
-1,7%
-2,5%
-0,7%
-0,6%

Bron: NVM * De getallen in de tabel kunnen afwijken van het aantal genoemd voor de regio Noord-Kennemerland, omdat er meer plaatsen in bovenstaande grafiek zijn meegenomen.

In de tabel hierboven staat een overzicht van het verkochte aantal woningen, de gemiddelde transactieprijzen en het verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs per gemeente in de regio
Noord-Kennemerland. In de tabel wordt een vergelijking gemaakt tussen het 3e kwartaal van 2019 en het 3e kwartaal van 2020.
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Nieuwbouw
Uit de voorgaande cijfers kan opgemaakt worden dat de woningmarkt in de regio Noord-Kennemerland zich in een kritieke situatie bevindt. De transactieprijzen zijn ongekend hoog, het
aanbod is drastisch gedaald en de krapte-indicator is afgelopen eeuw nog nooit zo laag geweest. Een oplossing voor het te kort aan aanbod is het realiseren van nieuwbouwwoningen. Het
tempo van de nieuwbouwplannen moet daarom omhoog. Het tekort aan nieuwbouw heeft steeds negatievere effecten op de woningmarkt. De gemeenten en de provincies moeten echt
meer en sneller grond aanwijzen waar gebouwd kan worden. Iedereen moet er van doordrongen zijn, dat het eigenlijk al 5 over twaalf is. We zijn het met elkaar aan onze stand verplicht om
een passende woning voor alle generaties te bouwen op een duurzame manier.
In het 3e kwartaal 2020 stonden er in de regio Alkmaar 335 nieuwbouwwoningen in aanbod. Dit is gezien de grote vraag naar nieuwbouwwoningen een heel laag aantal. Daarbij moet ook een
opmerking gemaakt worden dat het aanbod van nieuwbouwwoningen vaak langer dan één kwartaal in aanbod staat, terwijl er al wel eerder woningen verkocht zijn. Het aantal
nieuwbouwwoningen dat nog echt actief in aanbod staat, zal daarom nog lager zijn.
Het aantal mensen dat op zoek is naar een woning in de regio Noord-Kennemerland is het afgelopen kwartaal uitgekomen op 15.300 zoekers naar een woonhuis en 1.875 zoekers naar een
appartement. Het gevolg van de coronacrisis is dat er veel thuis wordt gewerkt. Het zou de behoefte hebben opgewekt om te verhuizen naar een huis met een tuin en een extra (werk)kamer.
De tabel hieronder geeft weer hoeveel en welke typen nieuwbouwwoningen er op dit moment op Funda aangemeld staan in de gemeente Alkmaar. Hieruit valt op te maken dat er op dit
moment vooral appartementen gerealiseerd worden. Als dit vergeleken wordt met de huidige krapte-indicator van de regio, dan liggen hier voor bouwers en ontwikkelaars nog veel kansen.
De krapte-indicator geeft namelijk weer dat er op dit moment aan elk woningtype grote behoefte is.
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Krapte indicator regio Alkmaar
Er staan in de regio Noord-Kennemerland nog maar weinig woningen te koop, en de huizen die te koop staan, worden snel verkocht. In het 3e kwartaal van 2020 stonden de woningen die zijn
verkocht, gemiddeld slechts 26 dagen te koop. Nooit eerder vonden woningen zo snel een nieuwe eigenaar. In de krappe markt is overbieden nog steeds eerder regel dan uitzondering. Het
prijspeil blijft daardoor stijgen. Gemiddeld komt de krapte-indicator uit op 1,7, maar voor kleinere appartementen ligt dit getal maar op 0,9. Dit betekend dat van dit type woning nog
geeneens keuze is uit 1 appartement. Bij een gezonde markt kan gekozen worden uit gemiddeld 6 woningen, dat betekent een krapte-indicator van 6. Zoals in de figuur hieronder te zien is,
bestaat er op dit moment voor geen enkel woningtype een gezonde markt. De krapte-indicator geeft een goed beeld van de noodzaak van nieuwbouw en vooral aan welk type woningen er op
dit moment behoefte is. Aan kleinere appartementen is al een geruime tijd een groot te kort. Wat afgelopen kwartaal opviel was de toename van de krapte van hoekwoningen, twee onder
één kapwoningen en vrijstaande woningen. Er wordt rekening mee gehouden dat mensen door corona hun woning belangrijker vinden en er andere eisen aan stellen. Hard bewijs hiervoor
ontbreekt nog, maar analyse van zoekgedrag wijst uit dat mensen meer interesse hebben in woningen met een extra kamer en buitenruimte.
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Verhuizingen
Leygraaf Makelaars heeft voor de regio Alkmaar gekeken naar de verhuisbewegingen. Hierbij is te zien dat het grootste deel van de verhuizers nog wel gewoon uit de regio komt. In het 3e
kwartaal van 2020 is opgevallen dat het aandeel verhuizers dat van verder komt is afgenomen. Dit kan verklaard worden doordat er vanwege de Coronapandemie minder expats richting de
regio Alkmaar zijn gekomen. Als gekeken wordt naar de prijzen die betaald worden is opvallend dat de verhuizers uit Amsterdam het meest betalen.
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Huurmarkt
‘’Huurprijzen voor het eerst sinds jaren gedaald’’
De gemiddelde huurprijs van huurwoningen in de vrije sector is voor het eerst sinds jaren gedaald. Een nieuwe
huurder betaalde in het derde kwartaal van 2020 in de regio Alkmaar gemiddeld 2,5% procent minder dan een
jaar geleden.
Zoals in de figuur hiernaast te zien is, daalde de gemiddelde huurprijs in de vrije sector voor een woning in de
provincie Noord-Holland het hardst met maar liefst 5,21% naar een gemiddelde prijs van €20,49 per vierkante
meter per maand.
Woningen tot 75 vierkante meter hebben de hoogste vierkante meterprijzen. Nieuwe huurders betaalden in deze
oppervlakte-categorie het afgelopen kwartaal € 19,26 per vierkante meter per maand (-2,3%). Voor woningen
tussen de 75 en 100 vierkante meter wordt per vierkante meter bijna drie euro minder betaald, in dit segment
daalden de huurprijzen met 1,2 procent tot € 16,52 per vierkante meter per maand. Dat kleinere woningen per
vierkante meter zoveel duurder zijn dan grotere woningen is niets anders dan marktwerking. De maandelijkse
huurprijs van kleinere woningen ligt lager, waardoor de vraag naar deze woningen groter is, met een hogere
vierkante meterprijs tot gevolg.
De prijsdaling in veel plaatsen in Nederland komt niet onverwachts. De woningmarkt staat al langere tijd onder
druk. Zeker in grote steden is de vraag naar woningen veel groter dan het aanbod. Dat drijft in eerste instantie de
prijzen enorm op, maar daar zit een grens aan. Op een bepaald moment kunnen en willen woningzoekenden de
hoge huurprijzen niet meer betalen.

Bron: Pararius

De uitbraak van Covid-19 lijkt de druk op de huurwoningmarkt
enigszins te verlichten. Expats zijn in mindere mate aanwezig
waardoor huurwoningen die vrijkomen momenteel minder
makkelijk opnieuw verhuurd kunnen worden. Hierdoor groeit
het beschikbare huuraanbod in de vrije sector. Verhuurders
prijzen hun huuraanbod aantrekkelijker om leegstand tot een
minimum te beperken. Covid-19 lijkt dus een katalysator te
zijn geweest voor de huidige prijsdaling.
Door de uitbraak van Covid-19 gelden er nog steeds negatieve
of beperkte reisadviezen. Expats zullen nog steeds naar
Nederland komen voor werk, maar het startmoment van een
baan kan worden uitgesteld tot volgend jaar. Bron: Pararius
Bron: Pararius
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Een blik vooruit
Nederlandse economie
De Nederlandse economie heeft een stevige tik gekregen. In het tweede kwartaal kromp het bbp met 9,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Ook de
komende kwartalen zal de activiteit onder druk staan door vraaguitval en verstoringen van het productieproces als gevolg van corona. Er wordt gedacht dat het nog tot 2023
kan duren voordat de economie terug is op het oude niveau. Nu de tweede golf van besmettingen alweer de kop opsteekt en de economie verder dreigt te verzwakken, zou
dit ook nog later kunnen zijn. Diverse grote bedrijven hebben al reorganisaties aangekondigd. De huizenmarkt heeft tot dusver weinig last van dit sombere vooruitzicht. Het
aantal transacties blijft hoog.
Stimulering woningbouw
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om woningbouw te stimuleren. Op Prinsjesdag kondigde het onder meer aan investeringen naar voren te halen en de
mogelijkheid van een doorbouwgarantie te verkennen om te voorkomen dat de woningbouw stilvalt zoals gebeurde tijdens de financiële crisis. Ook onderzoekt het
oplossingen voor het stikstofprobleem, zoals lagere drempelwaardes bij de bouw van nieuwe woningen.
Kabinet schrapt overdrachtsbelasting voor jonge huizenkopers
Komend jaar verandert er fiscaal weinig. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag alleen een wijziging
aan van de overdrachtsbelasting. Voor kopers van 18 tot 35 jaar gaat het tarief de komende vijf
jaar naar 0% en voor beleggers naar 8%. Voor oudere kopers blijft het huidige tarief van 2% gelden.
Bron: ABN Amro
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Noord-Kennemerland
Alkmaar, Graft-De Rijp, Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en
Schermer

‘’Aanbod met 27,8% gedaald’’
In de regio Noord-Kennemerland zijn ongeveer 15.300 geregistreerde
woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 1.875 woningzoekenden voor
een appartement. (Er vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3
criteria zijn deze cijfers door 3 gedeeld voor een concreter beeld).

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+16,9%

-27,8%

+9,4%

+9,6%

788

445

€360.000,-

€537.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 16,9% gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar naar gemiddeld €360.000,-. Het aanbod is ten opzichte van vorig
jaar met 27,8% afgenomen naar maar 445 woningen. Dit is een schrikbarend laag
aantal.
De gemiddelde vraagprijs in de regio is €537.000,- terwijl de gemiddelde
transactieprijs €360.000,- is. Dit verschil wordt verklaard door een grote
prijsstijging van al duurdere woningen. Ook staan de duurdere woningen langer
te koop waardoor ze kwartalen overschrijden.

Facts
✓
✓
✓
✓
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Boven vraagprijs verkocht:
Krapte-indicator:
Verkooptijd:
% langer dan een jaar te koop:

54,6%
1,7
26 dagen
13,3%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars
Bron: NVM

Midden-Kennemerland

‘’Vraagprijs daalt licht met 1,4%’’

Graft- De Rijp, Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest

Er zijn momenteel in de regio Midden-Kennemerland ongeveer 4.150 mensen die
op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 850 mensen die op zoek zijn naar
een appartement. (Er vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3
criteria zijn deze cijfers door 3 gedeeld voor een concreter beeld).

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+14%

-18,4%

+10,1%

-1,4%

321

142

€363.000,-

€405.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 10,1% gestegen ten opzichte van het
afgelopen jaar met een gemiddelde transactieprijs van €363.000,-. Het aanbod is
daarbij gedaald met 18,4%.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -3,7%. Het verschil tussen de
laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel
onderhandelingsruimte er is voor de koper. Hoe ruimer de markt, hoe meer
ruimte voor onderhandeling en hoe groter het verschil tussen vraag- en
verkoopprijs. In regio Midden-Kennemerland is er weinig tot geen
onderhandelingsruimte.

Facts
✓
✓
✓
✓
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Boven vraagprijs verkocht:
Krapte-indicator:
Verkooptijd:
% langer dan een jaar te koop:

63,5%
1,3
25 dagen
9,2%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

West Friesland
Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Venhuizen, Drechterland, Stede Broec,
Koggenland

‘’Aanbod daalt naar maar 254 woningen’’
In de regio West Friesland zijn ongeveer 9.975 geregistreerde woningzoekenden
voor een woonhuis en ongeveer 500 woningzoekenden voor een appartement.
(Er vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3 criteria zijn deze cijfers
door 3 gedeeld voor een concreter beeld).

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

+22,7%

-28,7%

+12,0%

425

254

€336.000,-

Vraagprijs
+12,3%
€432.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 12,0% gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar naar een gemiddelde prijs van €336.000,-. Het aanbod is ten
opzichte van vorig jaar met 28,7% afgenomen naar maar 254 woningen. Maar
liefst 65,2% van de woningen wordt daardoor boven de vraagprijs verkocht.
In totaal werden er in de regio West Friesland afgelopen kwartaal 425 woningen
verkocht. Dit is een stijging van 22,7% ten opzichte van vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

Boven vraagprijs verkocht:
Krapte-indicator:
Verkooptijd:
% langer dan een jaar te koop:

65,2%
1,8
38 dagen
14,6%

Bron: NVM
e
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Waterland
Graft-De Rijp, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Zeevang,
Waterland en Wormerland

‘’Het aanbod van het aantal woningen is zeer sterk
afgenomen met 31,9%’’
In de regio Waterland zijn er ongeveer 7300 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 919 mensen die op zoek zijn naar een appartement. (Er

Aantal transacties

Aanbod

+13,7%

-31,9%

436

331

Transactieprijzen

Vraagprijs

+11,6%

+8,0%

€376.000,-

€526.000,-

vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3 criteria zijn deze cijfers door 3
gedeeld voor een concreter beeld).

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 11,6% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €376.000,-. Het
aanbod is afgenomen met maar liefst 31,9%. Dit is een zeer grote daling.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -1,6%. Dit getal laat zien dat er
vrijwel geen onderhandelingsruimte is. Er wordt in regio Waterland ook 54,9% van
de woningen boven de vraagprijs verkocht. De gemiddelde vraagprijs ligt dan ook
hoog op €526.000,-. Dit is 8,0% hoger dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓
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Boven vraagprijs verkocht:
Krapte-indicator:
Verkooptijd:
% langer dan een jaar te koop:

54,9%
2,3
33 dagen
15,1%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Zaanstreek
Oostzaan, Zaanstad en Wormerland

‘’Maar liefst 71,8% wordt boven de vraagprijs verkocht’’

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

-3,4%

-3,4%

+16,1%

433

258

€347.000,-

Vraagprijs
+6,4%
€373.000,-

De regio Zaanstreek kent ongeveer 9.675 woningzoekenden naar een woonhuis
en ongeveer 2.020 woningzoekenden naar een appartement. Dit is een stijging
van zoekers naar een woonhuis en naar een appartement ten opzichte van vorig
jaar. (Er vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3 criteria zijn deze
cijfers door 3 gedeeld voor een concreter beeld).

Momenteel staan er in de regio Zaanstreek 258 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 3e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 3,4% afgenomen
naar 433 verkochte woningen. Wat opvalt is dat maar liefst 71,8% van de
woningen boven de vraagprijs is verkocht en maar 5,4% van de woningen langer
dan een jaar te koop staat.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -4,4%. Dit houdt in dat er
regelmatig boven de vraagprijs wordt geboden in de regio Zaanstreek. De
gemiddelde vraagprijs is €373.000,-.

Facts
✓
✓
✓
✓
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Boven vraagprijs verkocht:
Krapte-indicator:
Verkooptijd:
% langer dan een jaar te koop:

71,8%
1,8
31 dagen
5,4%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Zuid- Kennemerland
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Velsen en Zandvoort

‘’Vraagprijzen stijgen met 15,0% naar €648.000,-’’
In de regio Zuid-Kennemerland zijn circa 14.100 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en circa 4.100 mensen die op zoek zijn naar een appartement. (Er vanuit
gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3 criteria zijn deze cijfers door 3
gedeeld voor een concreter beeld)

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+14,7%

-2,2%

+10,2%

+15,0%

938

525

€480.000,-

€648.000,-

Momenteel staan er in de regio Zuid-Kennemerland 525 woningen te koop. Het
aantal transacties in het 3e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 14,7%
toegenomen naar 938 verkochte woningen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -4,0%. Het verschil tussen
de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel
onderhandelingsruimte er is voor de koper. Het percentage van -4,0% betekent
dus dat er veelal meer voor een woning wordt betaald dan de vraagprijs.

Facts
✓
✓
✓
✓
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Boven vraagprijs verkocht:
Krapte-indicator:
Verkooptijd:
% langer dan een jaar te koop:

66,8%
1,7
23 dagen
5,1%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Haarlemmermeer
‘’Transactieprijzen stijgen met 9,5% naar gemiddeld
€421.000,-’’

Aalsmeer, Haarlemmerliede c.a., Haarlemmermeer en Uithoorn

Aantal transacties

Aanbod

+17,8%

-15,2%

591

317

Transactieprijzen

Vraagprijs

+9,5%

+6,6%

€421.000,-

€565.000,-

Er zijn in de regio Haarlemmermeer ongeveer 10.995 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis en ongeveer 1.870 mensen die op zoek zijn naar een appartement.
(Er vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3 criteria zijn deze cijfers
door 3 gedeeld voor een concreter beeld)

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 9,5% gestegen ten opzichte
van het jaar ervoor naar een gemiddelde transactieprijs van €421.000,-.
Ten slotte bestaat er in Haarlemmermeer vrijwel geen onderhandelingsruimte
aangezien het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -3,9% is. Doordat dit een
negatief percentage is, houdt dit in dat er voor woningen in de regio meer betaald
wordt dan de vraagprijs. De gemiddelde vraagprijs ligt op €565.000,-. Dit is 6,6%
hoger dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓
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Boven vraagprijs verkocht:
Krapte-indicator:
Verkooptijd:
% langer dan een jaar te koop:

68,4%
1,6
30 dagen
11,4%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Amsterdam
‘’22.125 mensen zijn op zoek naar een appartement in de regio
Amsterdam’’

Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel

Er zijn momenteel in de regio Amsterdam ongeveer 15.340 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis. Ongeveer 22.125 mensen zijn op zoek zijn naar een appartement. (Er

Aantal transacties
-17,8%
2.419

Aanbod
+31,0%
1.910

Transactieprijzen
+8,0%
€485.000,-

Vraagprijs
+5,4%
€613.000,-

vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3 criteria zijn deze cijfers door 3
gedeeld voor een concreter beeld)

Momenteel staan er in de regio Amsterdam 1.910 woningen te koop. Het aanbod in de
regio bestaat voornamelijk uit appartementen. Met zo veel zoekers in de regio is het niet
wonderlijk dat de prijzen stijgen en de krapte steeds groter wordt.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -4,6%. De gemiddelde vraagprijs
in regio Amsterdam is €613.000,-. Dit is 5,4% meer dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓
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Boven vraagprijs verkocht:
Krapte-indicator:
Verkooptijd:
% langer dan een jaar te koop:

66,4%
2,4
30 dagen
3,7%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

De Bollenstreek

‘’Aanbod daalt met 30,4% naar 277 woningen’’

Kaag en Braassem, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg,
Sassenheim, Valkenburg, Voorhout en Warmond

In de regio Bollenstreek zijn er ongeveer 5.630 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 841 mensen die op zoek zijn naar een appartement. (Er
vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3 criteria zijn deze cijfers door
3 gedeeld voor een concreter beeld)

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+10,1%

-30,4%

+7,2%

+8,2%

446

277

€395.000,-

€526.000,-

Momenteel staan er in de regio Bollenstreek 277 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 3e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 10,1%
toegenomen naar 446 verkochte woningen. Het aanbod in de regio is mooi
verdeeld wat betreft woningtypes.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -2,9%. De gemiddelde vraagprijs
bedraagt €526.000,-. Dit is 8,2% meer dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓
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Boven vraagprijs verkocht:
Krapte-indicator:
Verkooptijd:
% langer dan een jaar te koop:

60,8%
1,9
31 dagen
17,0%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Begrippenlijst
Voor dit rapport zijn de volgende definities en afbakeningen gehanteerd:
Woningzoekenden: Consumenten met een geregistreerd zoekprofiel bij Funda. Er vanuit gaande dat elke zoeker ongeveer drie zoekcriteria/gebieden heeft geregistreerd zijn de totale cijfers
door drie gedeeld. De woningzoeker die niet geregistreerd staat bij Funda wordt hier niet in meegenomen.
Transactieprijs: De prijs waar de woning daadwerkelijk voor is verkocht.
Vraagprijs: De prijs die door verkoper wordt bepaald wanneer hij zijn huis te koop zet.
Looptijd: De looptijd heeft betrekking op de woningen die nog niet zijn verkocht en dus nog onderdeel uitmaken van het woningaanbod.
Verkooptijd: De verkooptijd is de gemiddelde tijd dat de woning in de verkoop heeft gestaan totdat het verkocht is
Krapte-indicator: De NVM krapte-indicator geeft een benadering voor het aantal keuzemogelijkheden dat een potentiële koper op de woningmarkt heeft. De indicator wordt berekend als
het aanbod aan het begin van de maand gedeeld door het aantal transacties in die maand. Wanneer de NVM krapte-indicator onder de 5 komt, is sprake van een verkopersmarkt. Wanneer
de NVM krapte-indicator tussen de 5 en 10 komt, is sprake van een evenwichtige markt. Wanneer de NVM krapte-indicator boven de 10 komt, is sprake van een kopersmarkt.
Vijvermodel: Het vijvermodel biedt inzicht in de ontwikkelingen van het woningaanbod per kwartaal. Het model laat zien welk gedeelte van het aanbod aan het begin van het kwartaal te
koop stond, wat er aan het einde van het kwartaal is verkocht en welk deel er nog te koop staat.
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Kopen of verkopen?
Neem contact met ons op

Kennemerstraatweg 67
1814 GC ALKMAAR
072 – 5114318
informatie@leygraafmakelaars.nl

Woningmarktanalyse 3e kwartaal 2020|LEYGRAAF Makelaars

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

