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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,
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

Inhoud
Persbericht: Woningmarkt gaat richting evenwicht, echter krapte blijft
Regio Noord-Kennemerland
Regio Midden-Kennemerland
Regio Waterland
Regio Zaanstreek
Regio Zuid-Kennemerland
Regio Haarlemmermeer
Regio Amsterdam
Regio Bollenstreek

Team LEYGRAAF Makelaars:
Fionnuala Dollé, Denise de Koning, Tessa Leenders, Romy van de Leygraaf, Monique de Wilde, Ruben Zeeman, Hans van de Leygraaf

Woningmarktanalyse 1e kwartaal 2019|LEYGRAAF Makelaars

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

PERSBERICHT

Woningmarkt gaat richting evenwicht, echter krapte blijft
De krapte op de woningmark houdt aan. Toch neemt de gekte af.
Alkmaar, 11 april 2019 – De krapte op de woningmarkt houdt aan. Toch neemt de gekte verder af. Dit kan geconcludeerd worden op basis van de woningmarktcijfers van het eerste kwartaal van
2019. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er in Noord-Kennemerland 0,7% minder woningen van eigenaar gewisseld dan in datzelfde kwartaal in 2018. Het aantal verkopen stabiliseert en ‘het
nieuwe normaal’ wordt bereikt. Het afgelopen kwartaal zijn er in Noord-Kennemerland 578 woningen verkocht.
De prijzen van woningen stijgen nog steeds, maar minder hard dan eerder het geval was. Daarbij vlakt ook de vierkante meterprijs wat af en is te zien dat de regionale verschillen in het land
kleiner worden. Al deze ontwikkelingen samen duiden op rustiger vaarwater, alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is. Daarnaast is te zien dat ook voor veel kopers het plafond van
wat men kan en wat men wil betalen nu bereikt is. Een nieuwe realiteit breekt aan.
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 1e kwartaal 2019 ten opzichte van het 1e kwartaal 2018
✓ 0,7% minder woningen verkocht
✓ Transactieprijs met 8% gestegen naar €308.000,✓ 15,6% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
✓ Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is 0,8%
✓ 40,4% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
✓ Woningaanbod is met 5,3% gedaald ten opzichte van vorig jaar.
✓ Vraagprijsstijging van 7,9% naar €471.000,Bron: NVM
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Woningmarkt gaat richting evenwicht
Afvlakking daling aantal transacties zet door
In het 1e kwartaal van 2019 zijn er 0,7% minder woningen verkocht dan hetzelfde kwartaal in
2018. In vergelijking met het jaar ervoor is deze daling procentueel minder. Dit betekent dat de
daling van het aantal transacties iets afvlakt. In totaal zijn er 578 woningen verkocht. De
belangrijkste reden voor het afvlakken van de daling van het aantal transacties is dat het aanbod
nog steeds iets afneemt, terwijl de vraagprijzen nog iets toeneemt. In combinatie met het feit dat
consumenten met een minder gevulde beurs afhaken, zorgt dit voor afgevlakte transactiecijfers.

Bron: NVM

Transactieprijzen stijgen met 8% ten opzichte van vorig jaar
De gemiddelde transactieprijs van woningen is het afgelopen kwartaal gestegen tot €308.000,-. Vergeleken met een jaar eerder is dat een stijging van 8%. Met een prijsontwikkeling van 18,3%
spannen vrijstaande woningen dit kwartaal de kroon. Toch is de gemiddelde prijsstijging minder dan de afgelopen kwartalen. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2018 is er zelfs een
gemiddelde daling van 2,6%.

Bron: NVM
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De gemiddelde verkooptijd is 40 dagen
De verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning is in het 1e kwartaal 2019
uitgekomen op 40 dagen. Vorig jaar lag de verkooptijd hoger met 2 dagen.
Vorig kwartaal lag de verkooptijd echter met 7 dagen lager. Woningen
worden nu dus sneller verkocht dan een jaar geleden maar minder snel dan
het vorige kwartaal. Dit is een teken van de afvlakkende markt. De echte
gekte lijkt hiermee voorbij. Toch zien we dat appartementen, tussen- en
hoekwoningen wel ongeveer even snel verkocht worden.
Bron: NVM

Weer een groot percentage woningen boven de vraagprijs verkocht
Wederom wordt een groot deel van de verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. Van de
verkochte woningen in het 1e kwartaal van 2019 kende 40,4% een transactieprijs boven die van de
vraagprijs. Het verschil tussen vraagprijs en uiteindelijke transactieprijs is ten opzichte van vorig jaar iets
gestegen naar 0,8%. Dit betekent dat er in vergelijking met vorig jaar iets meer onderhandelingsruimte
bestaat. De vraagprijzen ten opzichte van het 1e kwartaal vorig jaar zijn met 7,9% toegenomen tot
gemiddeld €471.000,-. Ten opzichte van vorig kwartaal is hierin wel een daling te zien van 0,7%. Vorig
kwartaal bedroeg de gemiddelde vraagprijs €480.000,-.

Bron: NVM

Het aanbod is afgelopen kwartaal weer gedaald!
Het woningaanbod is het afgelopen kwartaal afgenomen met een percentage van 5,3% ten
opzichte van vorig jaar. Ten opzichte van vorig kwartaal is het aanbod ook gedaald met 8,7%. De
stijging die het afgelopen kwartaal te zien was, lijkt hiermee niet helemaal door te zetten.
De druk op de markt, en de strijd om een huis te kopen, maakt dat veel mensen eerst een
woning kopen voordat zij gaan verkopen. Toch is ook hier te zien dat de markt iets afkoelt.
Vorige kwartalen werden aanboddalingen van meer dan 15% gehaald. Daar is nu bijna geen
sprake meer van. In de grafiek is te zien dat appartementen met 7,5% zijn afgenomen en dat het
aanbod hoekwoningen gelijk is gebleven. Er zijn wel twee uitschieters. Het aanbod vrijstaande
woningen is drastisch afgenomen met 16,3% ten opzichte van vorig jaar. Ook valt op dat het
aantal tussenwoningen ten opzichte van vorig jaar met 15,9% is toegenomen.
Bron: NVM
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Het vijvermodel van 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 1e
kwartaal van 2019 te koop stond en wat er aan het einde
van het kwartaal nog te koop staat. De instroom van nieuw
aangeboden bestaande koopwoningen, bedroeg 598
woningen met een gemiddelde vraagprijs van €314.155,-.
Het oude aanbod bestond uit 672 woningen en had een
gemiddelde vraagprijs van €480.280. Van de woningen uit
het nieuwe aanbod dat op de markt is gekomen zijn 280
woningen in hetzelfde kwartaal verkocht met een
gemiddelde transactieprijs van €289.996,-. Van het oude
aanbod zijn er in het eerste kwartaal 302 verkocht met een
gemiddelde transactieprijs van €348.848,-. Het aanbod dat
aan het eind van het eerste kwartaal is overgebleven
bestaat uit 628 woningen met een gemiddelde vraagprijs
van €470.928,-. Aangezien er aan het begin van het
kwartaal 672 woningen uit het oude aanbod meekwamen
en er aan het eind van het eerste kwartaal 628 woningen
mee naar het nieuwe kwartaal gaan, betekent dit dat het
totale aanbod is afgenomen.

Bron: NVM

Onderstaand tabel laat zien dat het aanbod na een lange daling weer iets stabiliseert.

Bron: NVM
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Ook het eind van de vraagprijsstijging is in zicht
Niet alleen de transactieprijzen zijn weer gestegen, maar ook de vraagprijzen. Verkopers
denken alles te kunnen vragen in deze markt, maar het keerpunt lijkt nu te zijn gekomen.
Niet alle woningzoekenden gaan mee in de gekte. De vraagprijzen zijn dit kwartaal
gestegen naar €471.000,-. Dit is een stijging van 7,9% in vergelijking met hetzelfde
kwartaal in 2018.
In dit kwartaal ten opzichte van vorig jaar zijn de appartementen het meest gestegen in
vraagprijs met maar liefst 20,4% ten opzichte van vorig jaar. Bij de hoekwoningen is wel
iets opvallends te zien. In vergelijking met het 1e kwartaal van 2018 is er een daling van
de vraagprijs met 2,4%. Ook als gekeken wordt naar de procentuele verschillen ten
opzichte van vorig kwartaal valt op dat de vraagprijzen aan het stabiliseren zijn. De
vraagprijzen zijn ten opzichte van het 4e kwartaal 2018 met gemiddeld 0,7% gedaald.
Bron: NVM

De krapte indicator is gedaald naar 3,3
De bestaande koopwoningenmarkt is het afgelopen kwartaal licht verruimt ten opzichte van het
vorige kwartaal. Wel is de krapte indicator ten opzichte van een jaar eerder gedaald. De krapte
indicator geeft de verhouding weer tussen het aantal transacties en het aanbod binnen een
kwartaal. De krapte indicator is in de regio Alkmaar sinds vorig jaar gedaald van 3,4 naar 3,3. Voor
een gezonde woningmarkt moet de krapte indicator 6 zijn. De krapte indicator van 3,3 houdt in dat
de markt nog steeds krap, en dus ongezond is. Het wordt voor steeds meer huishoudens moeilijker
een geschikte, laat staan hun droomwoning, te vinden. Dit verklaart mede waarom huisbezitters
eerst willen kopen en pas dan verkopen.

Bron: NVM
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Gemeente overzichten Noord-Kennemerland 1e kwartaal 201 ten opzichte van het 1e kwartaal 2019
Gemeente

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk

Verkocht aantal woningen
2018
244
95
71
96
47
66

2019
245
69
100
113
59
60

Gemiddelde transactieprijs
2018
€ 248.600
€ 469.700
€ 349.300
€ 251.200
€ 343.100
€ 309.100

2019
€ 273.700
€ 487.000
€ 346.900
€ 274.000
€ 364.900
€ 323.500

Verschil vraagprijs en
transactieprijs
2018
2019
0,2%
0,4%
3,7%
2,4%
0,6%
-0,3%
-0,7%
0,2%
2,2%
1,5%
1,9%
1,2%

In de tabel hiernaast staat een overzicht van het verkochte aantal
woningen, de gemiddelde transactieprijzen en het verschil tussen de
vraagprijs en transactieprijs per gemeente in de regio NoordKennemerland. In de tabel wordt een vergelijking gemaakt tussen het
eerste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019. Hieronder
staat vervolgens per gemeente een overzicht van het verloop van het
aantal transacties en het aanbod.

Bron: NVM

Alkmaar

Castricum
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Bergen

Heiloo
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Heerhugowaard

Langedijk

Bron: NVM
Bron: NVM

Beleggers, expats en werkgevers verkrappen de consumentenkeuze
Nog steeds zijn er veel beleggers actief op de woningmarkt. Dit natuurlijk omdat het voordeliger is om in vastgoed te investeren dan het op de bank te laten staan met de huidige bankrente.
Naast de beleggers zien we ook een stijgende lijn in de komst van Expats. Een nieuwe trend is dat expats er in de krappe huurmarkt steeds vaker voor kiezen om een woning te kopen in plaats
van te huren. Zij brengen vaak meer geld mee dan de Nederlandse koper, waardoor deze buitenspel staat. En door de aantrekkende economie en de aanstaande Brexit kopen ook
(multinationale) ondernemingen in groten getale woningen voor hun nieuwe werknemers.
Verwachting: trends zetten door
De trends die eind 2018 al te zien waren, hebben zich in het eerste kwartaal van 2019 doorgezet: de prijsstijgingen vlakken af en de sterke daling in het aantal transacties is voorbij. Dit duidt
erop dat de markt meer in balans komt, ondanks de krapte die er nog steeds is op de woningmarkt. De markt vraagt nog steeds om extra aanbod in de vorm van nieuwbouw en daarnaast om
minder complexiteit op het gebied van regelgeving.

Woningmarktanalyse 1e kwartaal 2019|LEYGRAAF Makelaars

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Huurmarkt
‘’Te weinig aanbod zorgt voor stagnerende huurmarkt’’
De druk op de huurwoningmarkt zorgde het afgelopen half jaar in Nederland voor een stijging van de
gemiddelde huurprijs per vierkante meter van 5,9% ten opzichte van het jaar ervoor. De absolute huurprijs
kende een stijging van 2,9%. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter komt hiermee uit op €11,40.
De prijsstijging heeft een aantal oorzaken. Allereerst zorgt een te grote vraag en een tekort aan aanbod voor
een verhoogde prijsdruk. Daarbij Beinvloed het aandeel van kleinere verhuurde (nieuwbouw-) woningen de
prijsstijging. Kleinere woningen hebben namelijk een hogere vierkantenmeterprijs.

Noord-Holland heeft al jaren de hoogste huurprijzen. De gemiddelde huurprijs steekt met €15.72,- per m² boven de
andere provincies uit. De druk op de huurwoningmarkt zorgde het afgelopen half jaar voor een prijsstijging in NoordHolland van 5,4% per vierkante meter. Wel is te merken dat de stijging afvlakt, wat aangeeft dat het plafond wat
huurders kunnen en willen betalen, in zicht lijkt. De gemiddelde huurwoning prijs in Noord-Holland ligt op € 1.316,- en
voor appartementen wordt gemiddeld €1.374,- per maand betaald. Amsterdam en Haarlem stuwen de huurprijzen
van Noord-Holland behoorlijk op. In Alkmaar liggen de huurprijzen daarom aanmerkelijk lager dan het provinciale
gemiddelde. In Alkmaar ligt de prijs van een appartement van 70m² nog onder de €1.000,Momenteel is de trend gaande dat er vooral veel vraag is naar gestoffeerde en gemeubileerde huurwoningen. Vooral
voor expats die voor hun werk naar Nederland komen is dit zeer aantrekkelijk.

Woningmarktanalyse 1e kwartaal 2019|LEYGRAAF Makelaars

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Nieuwbouw
Met een gemiddelde krapte indicator van 3,3 is de woningmarkt van Noord-Kennemerland nog krapper geworden dan vorig jaar. Vooral appartementen, tussen- en hoekwoningen zijn zeer
schaars. Hoekwoningen en appartementen komen in Alkmaar zelfs uit op een krapte indicator die kleiner is dan 2. Nu het eind van de gekte op de woningmarkt in zicht lijkt is het juist
noodzakelijk om extra nieuwbouwwoningen te realiseren.
Krapte indicator regio Alkmaar
Alkmaar
Als gekeken wordt naar de krapte indicator per
woningtype valt op dat er binnen de
vrijstaande woningen als enigste een gezonde
markt bestaat. Bij alle andere woningtypes
bestaat een zeer grote krapte. Zo bestaat de
grootste krapte in de markt voor
appartementen onder 80 m². Ook is de markt
voor tussenwoningen en hoekwoningen met
respectievelijk een krapte indicator van 1,8 en
1,9 een zeer krappe markt te noemen.

De tabel hiernaast geeft weer hoeveel en welke typen nieuwbouwwoningen er op dit
moment gerealiseerd worden in de gemeente Alkmaar. Hieruit valt op te maken dat
er op dit moment vooral appartementen en tussenwoningen gerealiseerd worden.
Als dit vergeleken wordt met de huidige krapte indicator van de regio sluit dit, op de
hoekwoningen na, goed aan op de vraag. Echter is het om de grote vraag te kunnen
beantwoorden nodig om meer woningen te realiseren.
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‘’Nieuwbouw blijft noodzakelijk’’
Volgens prognoses van het centraal bureau voor de statistiek en de provincie Noord-Holland Blijft de Nederlandse bevolking de komende jaren toenemen. De buitenlandse
migratie is een van de oorzaken van de bevolkingsgroei. De verwachting is dat de bevolking tussen nu en 2040 met meer dan 1.1 miljoen mensen gaat toenemen. Ook blijkt
uit de prognose dat het aandeel ouderen de komende jaren gaat toenemen. Het aandeel jongeren en de categorie tussen 20 en 65 jaar blijft naar verwachting relatief
gelijk. Onderstaande grafieken geven een duidelijke weergave van deze prognose.
Uit de combinatie van de bevolkingsgroei en de toenemende vergrijzing kan worden opgemaakt dat de vraag naar kleinere woningen en appartementen de komende jaren
zal gaan toenemen. Als ook gekeken wordt naar de krapte indicator die momenteel voor appartementen in Alkmaar geldt, is het van belang dat er in Alkmaar de komende
jaren nadruk wordt gelegd op de bouw van appartementen.
De komende jaren staan er gelukkig vele nieuwbouwprojecten op de planning, maar voor het inlopen van de tekorten is het wel van belang dat de toename van de
bouwproductie wordt vastgehouden en dat er voldoende plancapaciteit is.

Bron: CBS & Provincie N-H
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‘’Bevolking van Alkmaar wordt steeds ouder’’
De tabel hiernaast gaat in op de vergrijzing in de regio Alkmaar. Uit de tabel valt op te maken dat de bevolking in de regio Alkmaar sinds 1972
alleen maar ouder is geworden. In 1972 was de gemiddelde leeftijd in de regio Alkmaar 31 jaar. Dit getal is tot 2018 gestegen tot een
gemiddelde leeftijd van 43 jaar. Dit is een stijging van 12 jaar! De reden voor deze vergrijzing ligt in het feit dat veel jongeren richting de grote
steden vertrekken. Veel ouderen trekken daarentegen juist weer naar de regio Alkmaar terug. Daarbij neemt de natuurlijke groei in de regio
af en is de buitenlandse migratie veelal op grote steden gericht.
De tabellen hieronder geven de ontwikkeling van de gemiddelde koopsom van de afgelopen jaren weer. De linker tabel laat de ontwikkeling
tussen 2000 en 2018 zien. Uit deze tabel valt op te maken dat de prijzen in de regio Noord-Holland Noord met ongeveer €100.000,- is
toegenomen tussen 2000 en 2008. De regio Noord-Holland Zuid heeft in deze periode een prijsstijging van €110.000,- doorgemaakt. Uit de
tabel komen duidelijk de crisisjaren naar voren tussen 2008 en 2013. In deze periode is de gemiddelde koopsom in alle regio’s met ongeveer
€50.000,- gedaald. De periode tussen 2013 en 2018 zijn de prijzen vervolgens in alle regio’s weer gestegen. Amsterdam steekt hierbij met
kop en schouders boven de rest uit. In de regio Noord-Holland Noord zijn de prijzen in deze periode met ongeveer €75.000,- gestegen. In de
regio Noord-Holland Zuid zijn de prijzen met ongeveer €160.000,- gestegen. In de rechter tabel worden een aantal regio’s uitgesplitst. Hierin
is te zien dat de prijzen in de regio Alkmaar met ongeveer €85.000,- is toegenomen. Als iemand in 2013 een huis heeft gekocht in de regio
Alkmaar, was dat huis in 2018 dus ongeveer €85.000,- meer waard.

Bron: CBS & Provincie N-H
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Noord-Kennemerland
Alkmaar, Graft-De Rijp, Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en
Schermer

‘’Aantal transacties vrijwel gelijk met jaar geleden’’
In de regio Noord-Kennemerland zijn ongeveer 9.850 geregistreerde
woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 1.686 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

-0,7%

-5,3%

+8%

+7,9%

578

628

€308.000,-

€471.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 8% gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar. De gemiddelde transactieprijs is €308.000,-. Het aanbod is
gedaald met 5,3%. In vergelijking met het afgelopen kwartaal is dit een lager
percentage en is het aanbod dus minder afgenomen. Dit is het teken dat de
woningmarkt richting rustiger vaarwater gaat.
Momenteel staan er in de regio Noord-Kennemerland 628 woningen te koop. Het
aantal transacties is met 0,7% afgenomen naar 578 woningtransacties in het
1e kwartaal 2019. In het aanbod staan er vooral veel vrijstaande woningen te
koop.

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

40,4%
3,3
40 dagen
15,6%
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Midden-Kennemerland
Graft- De Rijp, Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest

‘’15,1% minder aanbod dan 1e kwartaal 2018’’
Er zijn momenteel in de regio Midden-Kennemerland ongeveer 2.583 mensen die
op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 482 mensen die op zoek zijn naar
een appartement. (Er vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+11,6%

-15,1%

+5,1%

+10,4%

257

163

€306.000,-

€422.000,-

criteria zijn deze cijfers door 3 gedeeld voor een concreter beeld).

De transactieprijzen zijn dit kwartaal 5,1% gestegen ten opzichte van het
afgelopen jaar met een gemiddelde transactieprijs van €306.000,-. Het aanbod is
daarbij drastisch gedaald met 15,1%.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -2,3%. 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 onderhandelingsruimte.
De gemiddelde vraagprijs in Midden-Kennemerland ligt op €422.000,- dit is 10,4%
meer dan vorig jaar.

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

58,0%
1,9
33 dagen
10,4%
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Waterland
Graft-De Rijp, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Zeevang,
Waterland en Wormerland

‘’Aanbod met 20% toegenomen in Waterland’’
In de regio Waterland zijn er ongeveer 4.744 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 679 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

+10,6

+20%

+6,7%

+10,6%

343

474

€316.000,-

€447.000,-

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 6,7% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €316.000,-. Het
aanbod is toegenomen met maar liefst 20%.
Er staan in de regio Waterland 474 woningen te koop. Het aantal transacties in
het 1e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 10,6% toegenomen naar 343
verkochte woningen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is 0,5%. Dit getal laat zien dat er
gemiddeld vrijwel geen onderhandelingsruimte is. Er wordt in regio Waterland
ook 36,8% van de woningen boven de vraagprijs verkocht. De gemiddelde
vraagprijs ligt op €447.000,-, dit is 10,6% hoger dan vorig jaar.

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

36,8%
4,1
49 dagen
13,3%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Zaanstreek
Oostzaan, Zaanstad en Wormerland

Aantal transacties

Aanbod

‘’59,7% van de woningen in Zaanstreek boven vraagprijs
verkocht’’
Transactieprijzen

Vraagprijs

-4,8%

+28,1%

+10,7%

+6,9%

355

324

€292.000,-

€365.000,-

De regio Zaanstreek kent ongeveer 7.051 woningzoekenden naar een woonhuis
en ongeveer 1.807 woningzoekenden 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).

Momenteel staan er in de regio Zaanstreek 324 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 1e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 4,8% afgenomen
naar 355 verkochte woningen. Wat opvalt is dat maar liefst 59,7% van de
woningen boven de vraagprijs is verkocht en maar 6,2% van de woningen langer
dan een jaar te koop staat.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -3,3% is. Dit houdt in dat veelal ver
boven de vraagprijs wordt geboden in de regio Zaanstreek. De gemiddelde
vraagprijs is €365.000,- en ligt ook nog ruim onder het landelijke gemiddelde. Ten
opzichte van vorig jaar is de vraagprijs met 6,9% gestegen.

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

59,7%
2,7
35 dagen
6,2%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

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

‘’Nog altijd worden vraagprijzen veel overboden’’
In de regio Zuid-Kennemerland zijn circa 7.750 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en circa 3.575 mensen die op zoek zijn naar een appartement. (Er vanuit

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

-0,7%

-4,8%

+3,2%

+5,1%

719

590

€398.000,-

€610.000,-

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 Zuid-Kennemerland 590 woningen te koop. Het
aantal transacties in het 1e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 0,7%
afgenomen naar 719 verkochte woningen. Ten opzichte van vorig kwartaal is het
aantal transacties drastischer afgenomen, namelijk met 24,3%. Het aantal
transacties in het 4e kwartaal 2018 bedroeg 955.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -2,4%. Het verschil tussen
de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel
onderhandelingsruimte er is voor de koper. Het percentage van -2,4 betekend
dus dat er veelal meer voor een woning wordt betaald dan de vraagprijs.

Facts
✓
✓
✓
✓

Woningmarktanalyse 1e kwartaal 2019|LEYGRAAF Makelaars

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

58%
2,5
31 dagen
6,9
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Haarlemmermeer
‘’Transactieprijzen met 12,4% toegenomen’’

Aalsmeer, Haarlemmerliede c.a., Haarlemmermeer en Uithoorn

Doordat de prijzen in Amsterdam en Haarlem de pan uit rijzen verhuizen veel
consumenten naar plaatsen buiten Amsterdam. In regio Haarlemmermeer is dit
goed te merken.

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+6,5%

-3,5%

+12,4%

+12,1%

398

388

€369.000,-

€556.000,-

Er zijn in de regio Haarlemmermeer ongeveer 6.106 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis en ongeveer 1.429 mensen die op zoek zijn naar een appartement.
De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 12,4% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €369.000,-.
Ten slotte bestaat er in Haarlemmermeer vrijwel geen onderhandelingsruimte
aangezien het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -2,2% 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 €556.000,-, dit
is 12,1% hoger dan vorig jaar.

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

59,9%
2,9
36 dagen
12,9%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Amsterdam
‘’Aanbod met 24,3% toegenomen ten opzichte van vorig jaar’’

Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel

Veel Amsterdammers vertrekken uit de stad. Ze kunnen haast niet meer kopen vanwege
de nog steeds stijgende transactieprijzen. De Amsterdammer verhuist naar de
omliggende gemeenten.

Aantal transacties
+3,6%
1.722

Aanbod
+24,3%
1.547

Transactieprijzen
+6,6%
€434.000,-

Vraagprijs
+7,2%
€569.000,-

Er zijn momenteel in de regio Amsterdam ongeveer 6.400 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis in Amsterdam. Ongeveer 15.600 mensen zijn op zoek zijn naar een
appartement.
Momenteel staan er in de regio Amsterdam 1.547 woningen te koop. Het aanbod in de
regio bestaat voornamelijk uit appartementen. Met zoveel woningzoekenden voor
appartementen kan de conclusie worden getrokken dat de appartementen die te koop
staan niet betaalbaar zijn voor de woningzoekers.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -3,9%. De gemiddelde vraagprijs
in regio Amsterdam is €569.000,- 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:

63,9%
2,7
30 dagen
4,7

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

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

‘’Verkooptijd in de Bollenstreek is iets toegenomen en de
krapte indicator is gestegen’’
In de regio Bollenstreek zijn er ongeveer 4.700 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 1.300 mensen die op zoek zijn naar een appartement.

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+7,1%

+5,5%

+3,5%

+10,4%

328

402

€322.000,-

€484.000,-

Momenteel staan er in de regio Bollenstreek 402 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 1e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 7,1% toegenomen
naar 328 verkochte woningen. Het aanbod in de regio is mooi verdeeld wat
betreft woningtypes.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is 0,5%. Het verschil tussen de
laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel
onderhandelingsruimte er is voor de koper. De meeste woningen worden
gemiddeld dicht bij de vraagprijs verkocht. De gemiddelde vraagprijs lag in het 1e
kwartaal van 2019 op €484.000,- dit is 10,4% meer dan vorig jaar.

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

45%
3,7
37 dagen
15,2

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Begrippenlijst
Voor dit rapport zijn de volgende definities en afbakeningen gehanteerd:
Woningzoekenden: Consumenten met een geregistreerd zoekprofiel bij Funda. Ervanuit 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 1e kwartaal 2019|LEYGRAAF Makelaars

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

