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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
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PERSBERICHT

Afname aantal nieuwbouwwoningen baart zorgen
Bestaande bouw is stabiel
Alkmaar, 9 april 2020 – Het 1e kwartaal van 2020 eindigt waar de strenge maatregelen ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus in Nederland beginnen. De effecten hiervan zijn dus
niet zichtbaar in de cijfers van het 1e kwartaal.
Na de bekendmaking van de cijfers van het 4e kwartaal van 2019 waarin de situatie op de woningmarkt werd getypeerd als “woningnood’’, heeft de overheid toegezegd meer vaart met
woningbouw te willen maken. Juist daarom is de afname van het aantal aangeboden nieuwbouwwoningen in het 1e kwartaal van 2020 verontrustend. En daar komen nu de effecten van de
coronapandemie nog bij, waardoor er minder nieuwbouw wordt verwacht.
In de tweede helft van maart 2020 bereikte de coronapandemie ons land. Wij hebben geconstateerd dat vooral de verkoop van bestaande woningen op peil blijft. De enorme krapte op de
markt is er nog steeds en de voorwaarden voor het kopen van een woning zijn nog steeds gunstig. Onze makelaars zien dat er weliswaar minder kijkers zijn bij een woning, maar dat deze wel
serieus zijn. Huishoudens met concrete aankoopplannen, die op het punt staan om de stap te zetten, zetten deze gewoon door. Omdat de woningmarkt een vertrouwensmarkt is, is nog niet
duidelijk wat de gevolgen voor de langere termijn zijn. Nu is het nog steeds een goed moment om te kopen én te verkopen.
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 1e kwartaal 2020 ten opzichte van het 1e kwartaal 2019
✓ 2,6% meer woningen verkocht
✓ Transactieprijs met 8% gestegen naar €333.000,✓ 13,1% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
✓ Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is -1,6%
✓ 43,3% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
✓ Woningaanbod is met 23,2% gedaald ten opzichte van vorig jaar
✓ Vraagprijsstijging van 6,7% naar €514.000,Bron: NVM
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Aanbod op de woningmarkt bereikt dieptepunt
Sterke groei van het aantal transacties
In het eerste kwartaal van 2020 is het aantal transacties licht gestegen ten opzichte van het
jaar ervoor. Er zijn 2,6% meer woningen verkocht dan in het 1e kwartaal van 2019. Het aanbod
blijft echter flink achter. Het resultaat hiervan is dat het de woningmarkt in NoordKennemerland steeds krapper wordt. Dit doet de markt al vele kwartalen achter elkaar. Dit leidt
er toe dat de woningmarkt wat aanbod betreft een dieptepunt heeft bereikt. Afgelopen
kwartaal zijn er in de regio in totaal 607 woningen van eigenaar gewisseld. De grootste stijging
in het aantal transacties lag hierbij in de twee onder één kapwoningen. Bij dit type woning is
het aantal transacties met maar liefst 28,8% gestegen. Hoekwoningen en tussenwoningen zijn
juist minder verkocht. Van dit type woning zijn 10,1% en 5,6% minder woningen verkocht.

Bron: NVM

Ten opzichte van vorig jaar zijn de transactieprijzen met 8% gestegen
Het afgelopen kwartaal zijn de gemiddelde transactieprijzen in de regio Noord-Kennemerland met 8% toegenomen. De gemiddelde transactieprijs is hiermee gestegen naar €333.000,-. Deze
toename is echter wel een gemiddelde. De transactieprijzen van appartementen zijn gigantisch gestegen met 20,2 procent. Voor vrijstaande woningen werd daarentegen 7,4% minder betaald
dan een jaar eerder.

Bron: NVM
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De gemiddelde verkooptijd is 37 dagen
De verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning is in
het 1e kwartaal van 2020 uitgekomen op 37 dagen.
Hiermee zijn woningen gemiddeld 3 dagen sneller
verkocht ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019.
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 eerste
kwartaal het snelst werden verkocht. Vrijstaande
woningen staan zoals gewoonlijk het langst te koop.
Bron: NVM

Nog steeds worden veel woningen boven de vraagprijs verkocht
Het afgelopen kwartaal is het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht wederom
gestegen. Gemiddeld wordt nu 44,3% van de woningen verkocht boven de vraagprijs.
Hoekwoningen worden het meest boven de vraagprijs verkocht. De hoekwoningen worden op de
voet gevolgd door tussenwoningen die ook erg populair zijn. Het verschil tussen vraagprijs en
uiteindelijke transactieprijs is -1,6%. Dit betekent dat er gemiddeld geen onderhandelingsruimte
bestaat. De vraagprijzen ten opzichte van het 1e kwartaal 2019 zijn met 6,7% toegenomen tot
gemiddeld €514.000,-.

Drastisch woningtekort
De grafiek hiernaast laat zien hoe erg de markt er aan toe is. Ten opzichte van het eerste
kwartaal van 2019 is het aanbod in de regio Noord-Kennemerland met 23,2% afgenomen. Dit is
een gigantische daling. Twee onder een kapwoningen zijn met een daling van 37,0% het meest
in aanbod afgenomen, gevolgd door hoek- en tussenwoningen. De vrijstaande woningen zijn
relatief het minst schaars geworden. Toch heeft ook dit woningtype een daling van 11,9%
doorgemaakt.
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 1e 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
578 woningen met een gemiddelde vraagprijs van €336.509,-. Het
oude aanbod bestond uit 608 woningen en had een gemiddelde
vraagprijs van €494.299,- Van de woningen uit het nieuwe aanbod
dat op de markt is gekomen zijn 319 woningen in hetzelfde kwartaal
verkocht met een gemiddelde transactieprijs van €293.400,-. Van het
oude aanbod zijn er in het 1e kwartaal 298 verkocht met een
gemiddelde transactieprijs van €370.650,-. Het aanbod dat aan het
eind van het 1e kwartaal is overgebleven, bestaat uit 482 woningen
met een gemiddelde vraagprijs van €514.210,-. Het aanbod dat over
blijft bestaat uit 247 woningen met een gemiddelde vraagprijs van
€400.890,- uit het aanbod dat in het eerste kwartaal op de markt is
gekomen en uit 235 woningen met een gemiddelde vraagprijs van
639.040,- uit het oudere aanbod. Hieruit valt op te maken dat de
duurdere woningen langer te koop staan.
Bron: NVM

Onderstaande tabel laat zien dat in het 1e kwartaal van 2020 de krapte van het aanbod, tot een drastisch niveau is toegenomen.

Bron:
NVM
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Het tekort aan aanbod is ook terug te zien aan de vraagprijzen
Door een groot tekort aan aanbod en een grote vraag naar woningen is
het logisch dat de vraagprijzen van woningen toenemen. De grafiek
hiernaast laat dat per woningtype goed zien. De gemiddelde vraagprijs is
in het 1e kwartaal van 2020 ten opzichte van het 1e kwartaal van 2019
met 6,7% gestegen naar € 514.000,-. Hoekwoningen zijn hierbij het
meest gestegen met maar liefst 20,2%.
Twee onder een kapwoningen en vrijstaande woningen zijn relatief
vrijwel gelijk gebleven qua vraagprijzen. De vraagprijzen van dit type
woningen is licht gestegen met achtereenvolgens 0,5% en 0,6%.

Bron: NVM

De consument heeft nog minder keuze
De krapte-indicator bevestigd dat de krapte op
de woningmarkt van regio Noord-Kennemerland
weer is toegenomen. Dit kwartaal is de krapteindicator in de regio gemiddeld 2,4. Dit is nog
lager dan het Nederlands gemiddelde van 2,8.
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 2,4 houdt in dat de markt
nog steeds zeer krap, en dus ongezond, is.

Bron: NVM
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Gemeente overzichten Noord-Kennemerland 1e kwartaal 2020 ten opzichte van het 1e kwartaal 2019
Gemeente

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk

Verkocht aantal woningen

2019
268
70
98
121
56
59

2020
241
82
95
111
72
91

Gemiddelde transactieprijs

2019
€ 272.200
€ 486.200
€ 338.000
€ 274.200
€ 352.700
€ 329.900

2020
€ 315.400
€ 484.900
€ 391.100
€ 275.600
€ 413.600
€ 327.900

Verschil vraagprijs en transactieprijs

2019
-0,5%
2,7%
-0,1%
-1,4%
1,7%
0,9%

2020
-2,3%
0,8%
-2,0%
-3,2%
-0,2%
-0,1%

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 1e kwartaal van 2019 en het 1e kwartaal van 2020. Hieronder staat vervolgens per gemeente een overzicht van het
verloop van het aantal transacties en het aanbod.
Alkmaar

Bergen (NH)

*De grafiek van gemeente Alkmaar wijkt af van de tabel omdat in de grafiek niet de transactiecijfers van de voormalige gemeentes Schermer en Graft de Rijp zijn meegenomen.
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Castricum

Heerhugowaard

Bron: NVM
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Heiloo

Langedijk

Bron: NVM
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Nieuwbouw
In het 1e kwartaal 2020 zijn er in de regio Alkmaar minder nieuwbouwwoningen in de verkoop gegaan dan een jaar eerder in dezelfde periode. Het te koop staande aanbod van
nieuwbouwwoningen is daarmee afgenomen tot 350. De ontwikkeling van het nieuwe aanbod baart grote zorgen.
De enige oplossing voor de woningnood is namelijk het vergroten van het aanbod. In het 1e kwartaal kwam er, zoals gezegd, minder nieuwbouw in de verkoop en het Economisch Instituut
voor de Bouw verwacht daarnaast ten gevolge van de coronapandemie de komende 2 jaar nog eens 20% terugval van nieuwbouwwoningen. De krapte op de woningmarkt zal daarom
voorlopig nog wel aanhouden!
Het CBS constateerde eerder al dat gemeenten vorig jaar fors minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen hebben afgegeven. Dat staat in schril contrast met de vele aandacht die er voor
de woningnood is. Het duurt gemiddeld 2 jaar om een huis te bouwen vanaf het moment dat er een vergunning is. Ook daarom kan gesteld worden dat de krapte nog zal voortduren.
Daarbij helpt het Coronavirus niet mee met de situatie. Momenteel kan er in de nieuwbouw nog redelijk worden doorgewerkt aan lopende projecten. Kantoorpersoneel werkt vanuit huis en
het 1,5 meter afstand houden op de bouwplaats is niet ideaal, maar nog wel te doen. Toch gaat nu een ander punt meespelen, namelijk het consumentenvertrouwen. Het vertrouwen van
consumenten in de Nederlandse economie is in april verder gedaald. Het wordt steeds duidelijker dat de intelligente lockdown – om het coronavirus te beteugelen – stevige impact heeft op
onze economie. Dat heeft het vertrouwen van consumenten in die economie binnen een maand tijd helemaal laten omslaan van +35 naar -44.
Door de economische krimp en onzekerheid kunnen consumenten de aankoop van een nieuwbouwwoning uitstellen. Dit kan de start van geplande nieuwbouwprojecten vertragen. Zo is de
interesse op internet voor nieuwbouw al stevig afgenomen. In Google wordt nu nog maar ongeveer half zo vaak gezocht op de zoekterm ‘nieuwbouw’ dan voor de eerste coronamaatregelen
van het kabinet. Toch zien we in de praktijk in onze regio dat door de enorme krapte op de woningmarkt op lopende nieuwbouwprojecten, ook tijdens de coronapandemie, veel
nieuwbouwappartementen worden verkocht.
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De enorme krapte op de woningmarkt er nog steeds en de voorwaarden voor het kopen van een woning zijn nog steeds gunstig. Onze makelaars zien dat er weliswaar minder kijkers zijn bij
een woning, maar dat deze kijkers wel heel serieus zijn. Huishoudens met concrete aankoopplannen, die op het punt staan om de stap te zetten, gaan gewoon door. De woningmarkt in de
regio Noord-Kennemerland is sinds jaren nog nooit zo krap geweest. Er is zo weinig aanbod dat een consument gemiddeld nog maar de keuze heeft uit 2,4 woningen. En dit is gemiddeld! Een
consument die op zoek is naar een appartement kleiner dan 80 m² heeft nog minder keuze. Bij dit type woning kan maar gekozen worden uit 1,6 appartementen. De krapte-indicator geeft
een goed beeld van de noodzaak van nieuwbouw en vooral aan welk type woningen er op dit moment behoefte is. Bij een gezonde markt kan gekozen worden uit gemiddeld 6 woningen, dat
betekend 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. Zelfs de markt voor vrijstaande
woningen, die nog lang gezond te typeren was, is nu ook ongezond geworden.
Onderstaande figuur geeft goed weer aan welk type op dit moment het meeste behoefde is in de regio Alkmaar. De grootste behoefte bestaat uit appartementen met een oppervlakte kleiner
dan 80 m². Dit is logisch omdat deze appartementen vaak in een prijsklasse liggen die voor veel mensen te betalen is. Veel starters bijvoorbeeld, beginnen hun woon carrière in een kleiner
appartement. Daarbij krijgt Nederland steeds meer eenpersoons huishoudens. Voor deze groep consumenten zijn kleinere appartementen een aantrekkelijk product.
Krapte indicator regio Alkmaar

De tabel hiernaast 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 sluit dit goed
aan op de vraag. Echter is de vraag naar tussenwoningen
en hoekwoningen ook groot. Hier liggen voor bouwers en
ontwikkelaars dus nog kansen.
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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. Het aandeel verhuizers dat van verder komt is de
afgelopen kwartalen elke keer toegenomen maar lijkt afgelopen kwartaal te stabiliseren. Als gekeken wordt naar de
prijzen die betaald worden is opvallend dat de verhuizers uit Heiloo het meest betalen. Dit geeft een vertekend
beeld. Het kan namelijk zijn dat er afgelopen kwartaal een aantal verhuizers uit Heiloo, een dure woning in Alkmaar
hebben gekocht. Daarbij hebben de blauwe blokken alleen de transacties uit het eerste kwartaal van 2020
meegenomen terwijl de groene en oranje blokken de vier afgelopen jaren meenemen.
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Noord-Kennemerland
Alkmaar, Graft-De Rijp, Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en
Schermer

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+2,6%

-23,2%

+8,0%

+6,7%

607

482

€333.000,-

€514.000,-

‘’Het aanbod is drastisch gedaald met 23,2%’’
In de regio Noord-Kennemerland zijn ongeveer 13.217 geregistreerde
woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 1.603 woningzoekenden voor
een appartement. Wat hierbij opvalt is dat het aantal zoekers naar een
appartement vrijwel gelijk is met het aantal zoekers een kwartaal eerder. Het
aantal zoekers naar een woonhuis is echter meet 2000 zoekers toegenomen. (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 dit kwartaal met 8,0% gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar. De gemiddelde transactieprijs is €333.000,-. Het aanbod is ten
opzichte van vorig jaar met 23,2% afgenomen. Een stijgend aantal transacties en
de drastische daling in het aanbod leiden logischerwijs tot een krappere
woningmarkt.

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

43,3%
2,4
37 dagen
13,1%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars
Bron: NVM

Midden-Kennemerland

‘’Transactieprijzen nemen met 14,8% stevig toe’’

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

Er zijn momenteel in de regio Midden-Kennemerland ongeveer 3.619 mensen die
op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 802 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

+7,3%

-8,0%

+14,8%

+11,1%

283

150

€341.000,-

€450.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 14,8% gestegen ten opzichte van het
afgelopen jaar met een gemiddelde transactieprijs van €341.000,-. Het aanbod is
daarbij gedaald met 8,0%.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -3,5%. 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:

62,6%
1,6
32 dagen
8,7%
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Waterland
Graft-De Rijp, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Zeevang,
Waterland en Wormerland

Aantal transacties

Aanbod

-2,8%

-31,2%

319

326

Transactieprijzen

Vraagprijs

+11,4%

+7,5%

€353.000,-

€516.000,-

‘’Aantal transacties voor het eerst sinds tijden gedaald’’
In de regio Waterland zijn er ongeveer 5.803 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 620 mensen die op zoek zijn naar een appartement. Hierbij
is het aantal zoekenden naar een woonhuis flink gestegen ten opzichte van
hetzelfde kwartaal in 2019 en is er een lichte toename in het aantal zoekenden
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 11,4% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €353.000,-. Het
aanbod is afgenomen met maar liefst 31,2%. Dit is een zeer grote daling.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -1,8%. Dit getal laat zien dat er
vrijwel geen onderhandelingsruimte is. Er wordt in regio Waterland ook 50,8% van
de woningen boven de vraagprijs verkocht. De gemiddelde vraagprijs ligt dan ook
hoog op €516.000,-. Dit is 7,5% hoger dan vorig jaar.

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

50,8%
3,1
40 dagen
19,9%
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Zaanstreek
Oostzaan, Zaanstad en Wormerland

‘’Maar liefst 65,7% wordt boven de vraagprijs verkocht’’

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

-9,3%

-34,3%

+10,0%

339

213

€323.000,-

Vraagprijs
+7,4%
€386.000,-

De regio Zaanstreek kent ongeveer 7.744 woningzoekenden naar een woonhuis
en ongeveer 1.760 woningzoekenden naar een appartement. Dit is een lichte
stijging van zoekers naar een woonhuis en een daling van het aantal zoekers 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 213 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 1e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 9,3% afgenomen
naar 339 verkochte woningen. Wat opvalt is dat maar liefst 65,7% van de
woningen boven de vraagprijs is verkocht en maar 6,6% 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 €386.000,-.

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

65,7%
1,9
33 dagen
6,6%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

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

‘’Vraagprijzen stijgen met 7,9% naar €624.000,-’’
In de regio Zuid-Kennemerland zijn circa 12.720 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en circa 3.975 mensen die op zoek zijn naar een appartement. In
vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019 is dit zoor zowel woonhuizen als
appartementen een grote stijging. (Er vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

op basis van 3 criteria zijn deze cijfers door 3 gedeeld voor een concreter beeld)

-6,9%

-23,1%

+12,0%

+7,9%

660

454

€449.000,-

€624.000,-

Momenteel staan er in de regio Zuid-Kennemerland 454 woningen te koop. Het
aantal transacties in het 4e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 6,9%
afgenomen naar 660 verkochte woningen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -3,3%. Het verschil tussen
de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel
onderhandelingsruimte er is voor de koper. Het percentage van -3,3% 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:

61,5%
2,1
35 dagen
7,7%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Haarlemmermeer
‘’Verschil tussen vraagprijs en transactieprijs daalt naar
-3,3’’

Aalsmeer, Haarlemmerliede c.a., Haarlemmermeer en Uithoorn

Aantal transacties
-4,4%
390

Aanbod
-27,8%
280

Transactieprijzen
+5,9%
€405.000,-

Vraagprijs
+2,1%
€570.000,-

Er zijn in de regio Haarlemmermeer ongeveer 9.029 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis en ongeveer 1.709 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 5,9% gestegen ten opzichte
van het jaar ervoor naar een gemiddelde transactieprijs van €405.000,-.
Ten slotte bestaat er in Haarlemmermeer vrijwel geen onderhandelingsruimte
aangezien het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -3,2% 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 €570.000,-. Dit is 2,1%
hoger dan vorig jaar.

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

61,5%
2,2
35 dagen
16,1%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Amsterdam
‘’Aantal transacties in Amsterdam daalt met 9,4%’’

Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel

Aantal transacties
-9,4%
1.589

Aanbod
-23,8%
1.179

Transactieprijzen
+9,1%
€474.000,-

Vraagprijs
+10,6%
€640.000,-

Amsterdam is een regio met uitersten. Het aanbod is erg afgenomen en ook het aantal
transacties is flink gedaald. Daarbij is het aantal zoekers wel toegenomen. Er zijn
momenteel in de regio Amsterdam ongeveer 12.575 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis. Ongeveer 17.873 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)

Momenteel staan er in de regio Amsterdam 1.179 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 -4,4%. De gemiddelde vraagprijs
in regio Amsterdam is €640.000,-. Dit is wel 10,6% meer dan vorig jaar.

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

65,5%
2,2
31 dagen
5,0%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

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

‘’Verkooptijd neemt toe naar gemiddeld 44 dagen’’
In de regio Bollenstreek zijn er ongeveer 7.076 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 1.412 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

+10,6%

-23,6%

+10,2%

372

307

€366.000,-

Vraagprijs
+5,2%
€534.000,-

Momenteel staan er in de regio Bollenstreek 307 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 1e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 10,6%
toegenomen naar 372 verkochte woningen. Het aanbod in de regio is mooi
verdeeld wat betreft woningtypes.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -1,6%. 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 bedraagt
€534.000,-. Dit is 5,2% meer dan vorig jaar.

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

50,2%
2,5
44 dagen
16,0%

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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Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Kopen of verkopen?
Neem contact met ons op

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