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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, Kop van Noord-Holland, 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

Historisch laag aanbod stuwt verkoopprijs woning met bijna 18%
De woningmarkt blijft ongekend krap
Alkmaar, 15 april 2021 – De woningmarkt in de regio Noord-Kennemerland blijft ongekend krap. Dit blijkt uit de woningmarktcijfers van het eerste kwartaal 2021, forse prijsstijgingen,
toenemende schaarste en overbiedingen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het eerste kwartaal van 2021 naar € 404.000,-. Dit is een stijging ten opzichte van
het eerste kwartaal 2020 van bijna 18%. De laatste 20 jaar is dit niet meer voorgekomen. Halverwege het eerste kwartaal 2021 stonden er circa 279 woningen te koop, 42,1% minder
vergeleken met een jaar geleden. Er zijn 16,5% minder bestaande koopwoningen verkocht ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, dit is het laagste aantal sinds 2015. De krapteindicator voor bestaande woningen komt in het eerste kwartaal van 2021 uit op een dieptepunt van 1,6. De koper kan dus opnieuw uit minder dan twee huizen kiezen.
Het is de hoogste tijd om de stormbal te hijsen. Gevarieerd, betaalbaar en financieel verantwoord woongenot is het fundament van een duurzame en gezonde samenleving. De Covid-crisis
houdt Nederland al meer dan een jaar in de greep. Nooit eerder was de waarde van woongenot voor het welzijn van onze samenleving zo nadrukkelijk zichtbaar als nu. Door de pandemie zijn
steeds meer mensen op zoek naar een andere woning en tevens zien wij een groeiende groep die de grote steden verlaat voor omliggende regio’s. Dit verschijnsel versterkt de krapte op de
markt en drijft de prijzen op.
Het is voor jongeren bijna onmogelijk geworden om aan een geschikte woning te komen, temeer omdat starters geen overwaarde meenemen van een vorige woning. Sinds 1 januari heeft de
overheid de overdrachtsbelasting voor starters geschrapt. Deze maatregel zou starters een betere kans moeten geven. Dit is een mooi gebaar, maar door de prijsstijging van bijna 18% lijkt de
kans voor jongeren niet echt groter te worden. Het eerste kwartaal van 2021 laat dan wel een kleine impuls zien aan verkopen aan kopers tot en met 35 jaar, maar het is onzeker of dit op
langere termijn werkelijk verschil zal maken voor starters.
De manier om woningzoekenden een kans te geven is het bouwen van nieuwe woningen. Dit is helaas niet zo gemakkelijk gezegd als gedaan. Gelet op het beperkte aantal afgegeven
bouwvergunningen en de bouwkosten die de pan uitrijzen, zal het aantal nieuwbouwwoningen de komende jaren tegenvallen.
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 1e kwartaal 2021 ten opzichte van het 1e kwartaal 2020
✓ 16,5% minder woningen verkocht
✓ Woningaanbod is met 42,1% gedaald ten opzichte van vorig jaar
✓ Gemiddelde transactieprijs met 17,9% gestegen naar €404.000,✓ 13,6% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
✓ 65,6% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
✓ Vraagprijsstijging van 11,2% naar €564.000,Bron: NVM
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Mega daling aantal transacties
Gemiddelde daling van 16,5% is zorgwekkend
Na een stijging van het aantal transacties in het vierde kwartaal van 2020, is in het eerste kwartaal van
2021 een flinke daling ingezet. In het eerste kwartaal zijn er ten opzichte van hetzelfde kwartaal een
jaar eerder gemiddeld 16,5% minder transacties geweest. In totaal heeft dit er toe geleidt dat er maar
511 woningen van eigenaar zijn gewisseld. Een van de verklaringen voor de daling in het aantal
transacties is dat de overdrachtsbelasting voor beleggers per 1 januari 2021 van 2% naar 8% is gegaan.
In de praktijk was te zien dat beleggers hun voorgenomen transacties naar voren hebben gehaald, naar
het vierde kwartaal 2020, om zo te kunnen profiteren van 6% voordeel. Daar tegenover staat wel dat
starters hun koop juist hebben uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2021. Als specifiek gekeken
wordt naar het aantal transacties per woningtype, is te zien dat het aantal transacties van twee-onderéén kapwoningen enorm is afgenomen. Dit kan er aan liggen dat zoekers tijdens de coronapandemie
meer behoefte hebben gekregen aan meer ruimte. Doordat het thuiswerken vanwege de
coronapandemie flink is toegenomen, hebben mensen momenteel meer behoefte aan een extra
werkkamer en een tuin.
Bron: NVM

Grote stijging van transactieprijzen
Het afgelopen kwartaal zijn de gemiddelde transactieprijzen in de regio Noord-Kennemerland met 17,9% toegenomen. De gemiddelde transactieprijs is hiermee gestegen naar €404.000,- en
overschrijdt hiermee de grens van vier ton. Deze toename zien we bij alle woningtypen terugkomen. Ook bij de transactieprijzen is te zien dat er meer betaald wordt voor woningen met
ruimte. Vrijstaande woningen zijn met maar liefst 33,1% in prijs toegenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Bron: NVM
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Woningen worden razend snel verkocht
De gemiddelde verkooptijd van een woning in de regio Noord-Kennemerland is, met maar 28 dagen, twee dagen sneller dan het Nederlands gemiddelde. Deze gemiddelde verkooptijd ligt
echter bij tussenwoningen, hoekwoningen en twee-onder-één kapwoningen nog lager. Dit type woningen wordt gemiddeld al verkocht binnen 21 dagen. Vrijstaande woningen brengen het
gemiddelde iets hoger. Deze
woningen gaan gemiddeld
binnen 49 dagen van de
hand. Appartementen
hebben een gemiddelde
verkooptijd van 30 dagen.
Dit woningtype ligt daarmee
mooi rond het gemiddelde.
Bron: NVM

Twee van de drie woningen boven de vraagprijs verkocht
Het te kort aan aanbod in combinatie met de grote vraag lijkt
overbieden in de hand te werpen. Afgelopen kwartaal werd er in
de regio Noord-Kennemerland bij maar liefst 65,6% van de
transacties meer voor de woning betaald dan de vraagprijs. Bij
tussenwoningen was dit percentage nog hoger. Bij dit woningtype
werd bij meer dan 80% van de transacties meer geboden. Bij dit
verschijnsel dient echter wel een kanttekening vermeld te worden.
Huizenzoekers zijn in deze markt namelijk in de veronderstelling
dat ze bij elke woning dienen over te bieden en houden hier
rekening mee bij het zoeken naar een geschikte woning. Als
zoekers bijvoorbeeld een budget hebben van circa €375.000,- dan
zoeken deze kandidaten op Funda naar en woning van €350.000,-.
Om de juiste kandidaten te vinden, komt het voor dat makelaars
een woning iets scherper in de markt zetten dan dat de woning
eigenlijk waard is. Hierdoor wordt het juiste publiek getrokken en
wordt evengoed de marktwaarde gehaald. Dit leidt er echter wel
toe dat het percentage overbiedingen enorm is toegenomen.
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In 20 jaar niet zo’n krappe markt
Zo krap als de woningmarkt op dit moment is, hebben we hem nog zelden tot nooit gezien.
Het aanbod van elk woningtype in de regio Noord-Kennemerland is afgelopen kwartaal
afgenomen. Gemiddeld is het aanbod met 42,1% afgenomen ten opzichte van hetzelfde
kwartaal in 2020. In 20 jaar tijd is de markt nog nooit zo krap geweest. Twee onder één
kapwoningen laten het meest schrikbarende percentage zien. Van dit woningtype is het
aanbod met 50,0% afgenomen. Dat betekend dat maar de helft van het aanbod ten opzichte
van vorig jaar beschikbaar is. De Twee-onder-één kapwoningen worden op de voet gevolgd
door vrijstaande woningen. Het is opvallend dat er van dit type woningen in de regio maar
107 in aanbod staan. Totaal staan er op dit moment in de regio Noord-Kennemerland nog
geen 280 woningen in aanbod. Hiervan zijn er naar verwachting ook al een aantal in
onderhandeling. Dit is een dramatisch getal aangezien er op een gezonde markt wel zo’n
1.200 tot 1.500 woningen in aanbod dienen te zijn. Bron: NVM

Bron: NVM
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Ook vraagprijzen stijgen, maar minder hard dan de transactieprijzen
De vraagprijzen zijn het afgelopen kwartaal, ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig
jaar, weer gestegen. Wel is te zien dat er per woningtype grote verschillen zijn in de
vraagprijsstijgingen. Vrijstaande woningen zijn, met gemiddeld 24,4%, het meest in
vraagprijs gestegen. De verklaring hiervoor kan zijn dat de vraag naar deze, grotere,
typen woningen is toegenomen. Ook kan het zijn dat er het afgelopen kwartaal veel
dure vrijstaande woningen te koop zijn gezet. De vrijstaande woningen hebben het
algemene gemiddelde daarmee omhoog gebracht. Gemiddeld zijn de vraagprijzen het
afgelopen kwartaal namelijk met 11,2% toegenomen ten opzichte van hetzelfde
kwartaal vorig jaar. De gemiddelde vraagprijs is hiermee uitgekomen op €564.000,-. Als
dit vergeleken wordt met de gemiddelde transactieprijs van €404.000,-, dan kan dat
vragen oproepen. De verklaring voor dit grote verschil kan zijn 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.
Opvallend is ook dat bij tussenwoningen de vraagprijs het minst is gestegen. Hier ligt
naar verwachting het hoge percentage overbiedingen bij dit woningtype (meer dan
80%). Door de vraagprijs lager in te zetten, wordt een grote groep kandidaten
aangesproken. Hierdoor ontstaat er druk op de woning waardoor mensen de noodzaak voelen om over te bieden. Bij vrijstaande woningen is dit verschijnsel juist andersom te zien. Daar is het
aantal overbiedingen laag maar de vraagprijs wel aanzienlijk toegenomen.
Bron: NVM

Kritieke Krapte-indicator
Als gekeken wordt naar de krapte-indicator kan
ook dit kwartaal weer geconcludeerd worden dat
het vrijwel onmogelijk is om een woning te
kunnen bemachtigen. Met een gemiddelde
krapte-indicator van 1,6 heeft de gemiddelde
zoeker in de regio Noord-Kennemerland nog
maar keuze uit minder dan 2 woningen. 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 krapte-indicator van
1,6 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 hieronder biedt inzicht in de ontwikkeling van het woningaanbod per kwartaal. Het model laat zien welk gedeelte van het aanbod in het begin van het 1e kwartaal van 2021 te
koop stond en wat er aan het einde van het kwartaal nog te koop staat. De instroom van nieuw aangeboden bestaande koopwoningen, bedroeg 497 woningen met een gemiddelde vraagprijs
van €376.769,-. Het oude aanbod bestond uit 370 woningen en had een gemiddelde vraagprijs van €542.856,-. Van de woningen uit het nieuwe aanbod dat op de markt is gekomen zijn 313
woningen in hetzelfde kwartaal verkocht met een gemiddelde transactieprijs van €358.761,-. Van het oude aanbod zijn er in het 1e kwartaal 234 verkocht met een gemiddelde transactieprijs
van €441.378,-. Het aanbod dat aan het eind van het 1e kwartaal is overgebleven, bestaat uit 279 woningen met een gemiddelde vraagprijs van €563.596,-. Het aanbod dat over blijft bestaat
uit 175 woningen met een gemiddelde vraagprijs van €444.731,- uit het aanbod dat in het 1e kwartaal op de markt is gekomen en uit 104 woningen met een gemiddelde vraagprijs van
€815.939,- 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 1e kwartaal 2021 ten opzichte van het 1e kwartaal 2020
Gemeente

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk
Uitgeest

Verkocht aantal woningen

2020
245
82
93
115
71
85
24

2021
217
69
85
93
58
61
27

Gemiddelde transactieprijs

2020
€ 308.600
€ 501.600
€ 383.700
€ 280.900
€ 418.700
€ 324.400
€ 373.000

2021
€ 349.000
€ 673.900
€ 399.000
€ 360.800
€ 540.100
€ 357.200
€ 407.500

Verschil vraagprijs en transactieprijs

2020
-2,7%
2,3%
-0,9%
-2,5%
1,1%
0,8%
-3,5%

2021
-4,4%
-1,0%
-5,0%
-5,5%
-2,5%
-2,8%
-5,8%

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 4e kwartaal van 2019 en het 4e kwartaal van 2020.
Alkmaar
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Bergen (NH)
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Castricum

Heiloo

Heerhugowaard

Langedijk

Uitgeest
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Verhuisbeweging vanuit de Metropoolregio Amsterdam
LEYGRAAF Makelaars houdt de woningmarkt constant in de gaten en analyseert welke verschijnselen zich in de markt voordoen. Zo analyseren wij voor professionals, beleggers en
ontwikkelaars, maar ook voor particulieren, gemeentes en woningcorporaties continu de koopstromen en prijsvorming in de regio. De afgelopen tijd is de krapte in de woningmarkt met buiten
proportionele prijsstijgingen en ongekende aanboddalingen één van de grootste zorgen, deze zorgen nemen alleen maar toe. Daarom hebben wij onderzocht wie of wat deze woningdruk
veroorzaakt. Hierbij is ons in de praktijk opgevallen dat er steeds meer woningzoekers van buiten de regio komen. Nederland is een open economie en iedereen kan daarom wonen waar men
wil. Daarom waren wij benieuwd hoe groot deze druk van buiten de regio is.
Vanaf circa 2013 is de verhuisstroom vanuit de MRA richting de Regio Groot Alkmaar sterk
toegenomen, van ca. 2.800 tot 4.500 personen per jaar. Aanvankelijk werd dit veroorzaakt door het
herstel van de koopwoningmarkt na de crisis. In meer recente jaren hebben de sterk gestegen prijzen
en verslechterde prijs-kwaliteitverhouding in de MRA een impuls gegeven aan de verhuisstroom
richting de Regio Groot Alkmaar. Betaalbaar aanbod (bestaand en nieuw) in de MRA werd immers
steeds schaarser en was in de Regio Groot Alkmaar in ruimere mate voorhanden.
Wij signaleren dat de stroom vanuit de MRA naar de Regio Groot Alkmaar deels ‘getrapt’ verloopt
waarbij huishoudens in noordelijke richting ‘opschuiven’: van Amsterdam naar Zaanstad en van
Zaanstad naar gemeenten als Castricum, Uitgeest en Heiloo enzovoorts.

Vanaf de jaren 70 Schommelen de verhuiscijfers tussen de Regio Groot Alkmaar en de
MRA. Deze schommelingen worden veroorzaakt door onder andere de demografische
ontwikkelingen, het beleid en de invloed van nieuwbouwprojecten. In de grafiek
hierboven zijn de verhuisstromen tussen de MRA en de Regio Groot Alkmaar
weergegeven. Uit de grafiek kan worden opgenomen dat er tussen 2015 en 2019
sprake was van een positief migratiesaldo. Er kwamen meer verhuizers vanuit de MRA
naar Regio Groot Alkmaar dan dat er verhuizers vanuit Regio Groot Alkmaar richting de
MRA vertrokken.
Deze verhuisstroom is echter wel selectief. De personen die vanuit de MRA richting de
Regio Groot Alkmaar komen zijn voornamelijk paren en gezinnen uit de
leeftijdscategorie tussen de 29 en de 68 jaar. Vanuit regio Alkmaar richting de MRA
gaan voornamelijk de jonge mensen uit de leeftijdscategorie tussen de 14 en 28
jarigen. Bron: Abf research
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Nieuwbouw afgelopen jaren
De afgelopen jaren zijn er in de Regio Groot Alkmaar gemiddeld 1.300 woningen per jaar gerealiseerd. Dit betrof circa 20% herstructurering (sloopnieuwbouw) en iets meer dan 1.000 netto
uitbreiding. De helft van de nieuwbouw is gerealiseerd in Alkmaar en Heerhugowaard. Deze plaatsen worden gevolgd door Castricum en Langedijk.

In opdracht van Woningmakers, waarvan Leygraaf Makelaars onderdeel uitmaakt van de kopgroep, heeft Abf research een prognose gemaakt met de verwachte behoefte aan
nieuwbouwwoningen in de regio Alkmaar voor de komende jaren. Uit de autonome behoefteontwikkeling blijkt dat er tussen 2020 en 2029 bijna 12.000 nieuwbouwwoningen gerealiseerd
moeten worden in de Regio Groot Alkmaar. Dit komt neer op circa 1.200 woningen per jaar. In de periode 2030 t/m 2039 is dat minder. Dan wordt de autonome behoefteontwikkeling
voorzien op zo’n 4.000 woningen. Bron: Abf research

Woningmarktanalyse 1e kwartaal 2021|LEYGRAAF Makelaars

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Nieuwbouw
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.
Gemiddeld komt de krapte-indicator uit op 1,6, maar
voor hoekwoningen maar op 0,8. Naar dit woningtype
is dus ontzettend veel vraag en bijna geen aanbod.
Zoals in de figuur hiernaast 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.
Bovenstaande cijfers geven een dramatisch beeld weer
van de huidige woningmarkt in de regio NoordKennemerland. De manier om de woningzoekers
vooruit te helpen en de markt weer vlot te trekken is
het bouwen van nieuwe woningen. De vraag is
momenteel zo groot dat het snel realiseren van veel nieuwbouwwoningen noodzakelijk is. Bron: NVM
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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 1e
kwartaal van 2021 is opgevallen dat het aandeel verhuizers dat van verder komt weer is toegenomen. Dit kan verklaard worden doordat er steeds meer mensen uit de MRA wegtrekken en
richting de regio Alkmaar komen.
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Woningzoekers
Kopers krijgen minder vertrouwen in de markt
In het eerste kwartaal van 2021 is het koopvertrouwen bij woningzoekers
gedaald. Steeds minder consumenten vinden de huidige woningmarkt gunstig
voor kopers. Ook het vertrouwen dat de markt over een halfjaar beter is, ligt
met 13% op het laagste punt sinds de eerste funda Index-meting in juni 2020.
Het lage koopvertrouwen gaat gepaard met een structureel groot gat tussen
vraag en aanbod. Een lichte stijging in de verkoopintentie heeft dat beeld niet
veranderd. Voor veel consumenten was de krapte op de woningmarkt dan
ook een belangrijk verkiezingsthema. Consumenten zien zelf de bouw van
meer starterswoningen als dé oplossing. Na de verkiezingsuitslag heeft de
meerderheid echter weinig vertrouwen dat de woningmarkt een prominente
plek krijgt op de politieke agenda.
Bron: Funda

Verkoopvertrouwen neemt licht toe, koopvertrouwen neemt verder af
Zowel verkoopvertrouwen als koopvertrouwen laten een stabiel beeld
zien sinds juli vorig jaar, waarbij verkoopvertrouwen licht stijgt en
koopvertrouwen licht daalt. Binnen die trend ligt het
verkoopvertrouwen nu op het hoogste punt sinds de eerste meting en
het koopvertrouwen op het laagste punt.
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Verkoopvertrouwen blijft stijgen
In maart vond 92% van de consumenten de markt gunstig voor verkoop. Ook hier zet de trend door die het afgelopen jaar zichtbaar werd, waarbij het verkoopvertrouwen blijft stijgen.
Terwijl de verkoopintentie blijft stijgen, daalt de koopintentie licht. Tussen beide blijft echter een groot gat bestaan, wat betekent dat er nog steeds aanzienlijk meer kopers op de markt komen
dan verkopers.

Doorstroomprobleem naar nieuwe woning
Woningbezitters zonder verkoopintentie geven aan dat zij op dit moment geen behoefte hebben om te verhuizen, omdat zij recent hebben gekocht of verkocht, of dat zij tevreden zijn met
hun huidige woning. Een deel vindt echter de huidige markt ongunstig of onhaalbaar voor koop. 16% wil wel verkopen mits zij een nieuwe woning kunnen kopen, waardoor een
doorstroomprobleem ontstaat. Bron: Funda
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Noord-Kennemerland
Alkmaar, Graft-De Rijp, Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en
Schermer

‘’Drastische aanboddaling van 42,1%’’
In de regio Noord-Kennemerland zijn ongeveer 14.475 geregistreerde
woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 1.700 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

-16,5%

-42,1%

+17,9%

511

279

€404.000,-

Vraagprijs
+11,2%
€564.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 17,9% gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar naar gemiddeld €404.000,-. Het aanbod is ten opzichte van vorig
jaar met 42,1% afgenomen naar maar 279 woningen. Dit is een schrikbarend laag
aantal.
De gemiddelde vraagprijs in de regio is €564.000,- terwijl de gemiddelde
transactieprijs €404.000,- 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
✓
✓
✓
✓

Woningmarktanalyse 1e kwartaal 2021|LEYGRAAF Makelaars

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

65,6%
1,6
28 dagen
13,6%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars
Bron: NVM

Midden-Kennemerland

‘’Krapte-indicator gedaald naar 1!’’

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

Er zijn momenteel in de regio Midden-Kennemerland ongeveer 4.000 mensen die
op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 750 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
-18,2%
235

Aanbod

Transactieprijzen

-48,0%

+9,3%

+6,4%

€352.000,-

€424.000,-

78

Vraagprijs

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 9,3% gestegen ten opzichte van het 1e
kwartaal 2020 met een gemiddelde transactieprijs van €352.000,-. Het aanbod is
daarbij gedaald met 48,0%.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -6,0%. 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:

72,3%
1,0
22 dagen
7,7%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

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

‘’Aanbod met meer dan 54% afgenomen’’
In de regio West Friesland zijn ongeveer 10.500 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
-24,0%
246

Aanbod

Transactieprijzen

-54,9%

+15,1%

133

€361.000,-

Vraagprijs
+17,6%
€482.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 15,1% gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar naar een gemiddelde prijs van €361.000,-. Het aanbod is ten
opzichte van vorig jaar met 54,9% afgenomen naar maar 133 woningen. Maar
liefst 72,7% van de woningen wordt daardoor boven de vraagprijs verkocht.
In totaal werden er in de regio West Friesland afgelopen kwartaal 246 woningen
verkocht. Dit is een daling van 24,0% ten opzichte van vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

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

72,7%
1,6
26 dagen
14,3%

Bron: NVM
e
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Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Kop van Noord-Holland
‘’Aanbod daalt naar maar 65 woningen’’

Hollands Kroon, Harenkarspel, Schagen, Zijpe

In de regio Kop van Noord-Holland zijn ongeveer 4.200 geregistreerde
woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 100 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
-17,2%
132

Aanbod

Transactieprijzen

-57,2%

+16,1%

65

€353.000,-

Vraagprijs
+5,6%
€407.000,-

Met een afname van 57,2% is het aanbod in de Kop van Noord-Holland historisch
laag. In het 1e kwartaal van 2021 staan er maar 65 woningen in verkoop. Ook
wordt er veel overboden. Maar liefst 58,3% van de woningen is boven de
vraagprijs verkocht.
De woningen in de kop van Noord-Holland staan gemiddeld wel iets langer te
koop dan het Nederlands gemiddelde. In de Kop van Noord-Holland stonden
woningen in het 1e kwartaal gemiddeld 34 dagen op de markt terwijl het
nationale gemiddelde 30 dagen is.

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

58,3%
1,5
34 dagen
21,5%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Waterland
Graft-De Rijp, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Zeevang,
Waterland en Wormerland

‘’Aantal transacties met 19,2% toegenomen’’
In de regio Waterland zijn er ongeveer 7.850 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 975 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

+19,2%

-30,1%

+10,8%

+9,0%

391

228

€408.000,-

€540.000,-

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 10,8% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €408.000,-. Het
aanbod is afgenomen met 30,1%.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -2,7%. Dit getal laat zien dat er
vrijwel geen onderhandelingsruimte is. Er wordt in regio Waterland ook 58,7% van
de woningen boven de vraagprijs verkocht. De gemiddelde vraagprijs ligt dan ook
hoog op €540.000,-. Dit is 9,0% hoger dan vorig jaar.

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

58,7%
1,7
33 dagen
14,0%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Zaanstreek
Oostzaan, Zaanstad en Wormerland

‘’Maar liefst 75,0% wordt boven de vraagprijs verkocht’’
De regio Zaanstreek kent ongeveer 9.000 woningzoekenden naar een woonhuis
en ongeveer 2.000 woningzoekenden naar een appartement. (Er vanuit gaande dat

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

+1,7%

-22,1%

+12,7%

352

166

€359.000,-

Vraagprijs
-3,5%
€334.000,-

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 166 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 1e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 1,7% toegenomen
naar 352 verkochte woningen. Wat opvalt is dat maar liefst 75,0% van de
woningen boven de vraagprijs is verkocht en maar 4,8% van de woningen langer
dan een jaar te koop staat.
Daarbij is opvallend dat de gemiddelde vraagprijs met 3,5% is afgenomen. Dit kan
er op duiden dat er in de regio Zaanstreek meer goedkopere woningen in aanbod
zijn gekomen.

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

75,0%
1,4
30 dagen
4,8%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

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

‘’Vraagprijsstijging naar gemiddeld €647.000,-’’
In de regio Zuid-Kennemerland zijn circa 14.550 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

+3,6%

-33,7%

+14,7%

+8,6%

674

301

€540.000,-

€647.000,-

Momenteel staan er in de regio Zuid-Kennemerland 301 woningen te koop. Het
aantal transacties in het 1e kwartaal ten opzichte van vorig jaar met 3,6% ligt
gestegen naar 674 verkochte woningen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -4,2%. Het verschil tussen
de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel
onderhandelingsruimte er is voor de koper. Het percentage van -4,2% 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:

65,7%
1,3
26 dagen
6,3%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Haarlemmermeer
‘’Gemiddelde vraagprijs met 14,9% gestegen’’

Aalsmeer, Haarlemmerliede c.a., Haarlemmermeer en Uithoorn

Er zijn in de regio Haarlemmermeer ongeveer 9.600 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis en ongeveer 1.450 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

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+1,9%

-33,6%

+10,6%

+14,9%

385

186

€466.000,-

€611.000,-

door 3 gedeeld voor een concreter beeld)

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 10,6% gestegen ten opzichte
van het jaar ervoor naar een gemiddelde transactieprijs van €466.000,-.
Ten slotte bestaat er in Haarlemmermeer vrijwel geen onderhandelingsruimte
aangezien het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -4,8% 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 €611.000,-. Dit is 14,9%
hoger dan vorig jaar.

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

70,0%
1,4
28 dagen
10,8%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Amsterdam
‘’Aanbod met 8,7% toegenomen in Amsterdam’’

Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel

Er zijn momenteel in de regio Amsterdam ongeveer 13.800 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis. Ongeveer 21.200 mensen zijn 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
+31,1%
2.055

Aanbod
+8,7%
1.281

Transactieprijzen
+6,9%
€518.000,-

Vraagprijs
+7,2 %
€658.000,-

Momenteel staan er in de regio Amsterdam 1.281 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.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -5,2%. De gemiddelde vraagprijs
in regio Amsterdam is €658.000,-. Dit is 7,2% meer dan vorig jaar.

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

68,1%
1,9
30 dagen
4,8%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

De Bollenstreek

‘’Aanbod daalt met 44,3% naar 171 woningen’’

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

In de regio Bollenstreek zijn er ongeveer 7.200 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 1.425 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

-14,3%

-44,3%

+14,1%

305

171

€413.000,-

Vraagprijs
+18,3%
€636.000,-

Momenteel staan er in de regio Bollenstreek 171 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 1e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 14,3% afgenomen
naar 305 verkochte woningen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -4,8%. De gemiddelde vraagprijs
bedraagt € 636.000,-. Dit is 18,3% meer dan vorig jaar.

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

67,1%
1,7
28 dagen
18,7%

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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Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Kopen of verkopen?
Of heeft u interesse in nieuwbouw?
Neem contact met ons op

Kennemerstraatweg 67
1814 GC ALKMAAR
072 – 5114318
informatie@leygraafmakelaars.nl
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Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

