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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 
 

Vraag naar woningen overtreft het aanbod 
Overbieden geen uitzondering  
 
Alkmaar, 9 juli 2020 – Het 2e kwartaal van 2020 was een kwartaal dat zo goed als geheel in coronatijd plaats vond. Hoewel er in absolute zin minder kopers zijn, blijft men overbieden om de 

gewenste woning te bemachtigen. Nu er minder belangstelling is van beleggers en expats krijgen starters en doorstromers meer kansen. Dit is ook te merken in de huurmarkt. We merken dat 

de consument vertrouwen heeft in de veerkracht van de Nederlandse economie; men omarmt de eigen woning en denkt niet op de korte, maar op lange termijn.   

De woningmarkt van Noord-Kennemerland heeft weinig tot niet te lijden gehad onder de coronacrisis. Er is meer boven de vraagprijs verkocht dan ooit tevoren: 55% van alle woningen werd 

voor meer verkocht dan dat ervoor gevraagd werd. De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedraagt € 338.000, dat is 6,5% meer dan een jaar geleden. Het aantal transacties steeg ten 

opzichte van het 1e kwartaal dit jaar met 22,2%, maar daalde licht met bijna 1,5% in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal werden er in de regio Noord-Kennemerland 735 woningen 

verkocht. 

De behoefte aan nieuwbouwwoningen blijft ongekend groot: berekeningen van het ministerie van Binnenlandse zaken tonen aan dat er jaarlijks in Nederland zo’n 90.000 woningen bij moeten 

komen. In de praktijk merken we dat bouw- en vergunningsprocedures te lang duren. Zo noemt men o.a. de stikstof- en PFAS-problematiek als reden van vertraging. Er moet substantieel 

meer gebouwd worden zodat er ook -vaak goedkopere- bestaande woningen vrij komen. Dit vraagt om stevige regie van met name het Rijk. Het is belangrijk dat gemeenten en provincies 

gestimuleerd worden om te bouwen in de juiste typen en prijsklassen. 

Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 2e kwartaal 2020 ten opzichte van het 2e kwartaal 2019 

✓ 1,5% minder woningen verkocht 

✓ Transactieprijs met 6,5% gestegen naar €338.000,- 

✓ 10,9% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop 

✓ Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is -1,8% 

✓ 55,2% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht 

✓ Woningaanbod is met 7,2% gedaald ten opzichte van vorig jaar 

✓ Vraagprijsstijging van 11,2% naar €504.000,- 
Bron: NVM 
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Lichte daling in aantal transacties ten opzichte van vorig jaar 
 
Ondanks Corona een stabiel aantal verkopen 
In het   kwartaal van 2020 is het aantal transacties licht gedaald ten opzichte van het jaar 
ervoor. Er zijn 1,5% minder woningen verkocht dan in het 2e kwartaal van 2019. Wat opvalt 
is dat het aantal transacties ten opzichte van het 1e kwartaal van 2020 ruim is toegenomen 
met gemiddeld 20%. Naast dat het verschil van de seizoenen meespeelt, kan 
geconcludeerd worden dat de Coronapandemie weinig invloed lijkt te hebben gehad op het 
aantal transacties. Afgelopen kwartaal zijn er in de regio in totaal 735 woningen van 
eigenaar gewisseld. Het enige woningtype dat niet in aantal transacties is gedaald, zijn de 
hoekwoningen. Voor dit type woningen is het aantal transacties met 31,9% toegenomen. 
De verklaring hiervoor is dat van dit type woningen ook als enige het aanbod is 
toegenomen. Andersom geldt dit voor de twee onder één kapwoningen. Hiervan is het 
aantal transacties het meest gedaald met maar liefst 25,8%. Dit komt omdat het aanbod 
twee onder één kapwoningen ook het sterkst is afgenomen.   
 
 

 
Bron: NVM  

Ten opzichte van vorig jaar zijn de transactieprijzen met 6,5% gestegen 
Het afgelopen kwartaal zijn de gemiddelde transactieprijzen in de regio Noord-Kennemerland met 6,5% toegenomen. De gemiddelde transactieprijs is hiermee gestegen naar €338.000,-. Deze 
toename is echter wel een gemiddelde. Per woningtype verschillen de veranderingen in transactieprijzen nog wel. De verkoopprijzen van tussenwoningen zijn ten opzichte van vorig jaar met 
12% toegenomen terwijl de transactieprijzen van vrijstaande woningen juist zijn afgenomen.    

 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: NVM                  Bron: NVM 
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De gemiddelde verkooptijd historisch laag met 25 dagen  
De verkooptijd van de gemiddeld 
verkochte woning is in het 1e kwartaal van 
2020 uitgekomen op 25 dagen. Hiermee 
zijn woningen gemiddeld 6 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 3 
dagen sneller dan het Nederlands 
gemiddelde. Als gekeken wordt naar de 
verschillende woningtypes, is te zien dat 
appartementen in het 2e kwartaal het 
snelst werden verkocht. Vrijstaande 
woningen staan zoals gewoonlijk het langst te koop.  
 
Bron: NVM 
 

Abnormaal hoog percentage woningen boven de vraagprijs verkocht 

Een van de meest opvallende cijfers in de regio Noord-Kennemerland is het 
hoge percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht. Het afgelopen 
kwartaal is het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht 
wederom gestegen. Gemiddeld wordt nu 55,2% van de woningen verkocht 
boven de vraagprijs. Tussenwoningen worden het meest boven de vraagprijs 
verkocht. De tussenwoningen worden op de voet gevolgd door hoekwoningen 
die ook erg populair zijn. Het verschil tussen vraagprijs en uiteindelijke 
transactieprijs is -1,8%. Dit betekent dat er gemiddeld geen 
onderhandelingsruimte bestaat. De vraagprijzen ten opzichte van het 2e 
kwartaal 2019 zijn met 11,2% toegenomen tot gemiddeld €504.000,-. Dit is een 
enorm bedrag als dit vergeleken wordt met de gemiddelde transactieprijs van 
woningen dat, zoals eerder in dit rapport vermeld, €338.000,- bedraagt. De 
verklaring voor dit verschil zit in het feit dat er veel duurdere woningen in 
aanbod staan. In de grafiek is ook te zien dat vrijstaande woningen minder 
boven de vraagprijs worden verkocht.  
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Opvallende aanbodcijfers 
De grafiek hiernaast laat opvallende cijfers zien. In de regio Noord-Kennemerland is nog steeds een 
groot te kort van het aanbod woningen. Elk kwartaal hiervoor daalde het aanbod en in de vorige 
woningmarktanalyse was te zien dat het aanbod vol in de min ging. Dit kwartaal is echter een lichte 
daling of zelfs een kleine stijging van het aanbod te zien. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 
2019 is het aanbod hoekwoningen met 13,9% toegenomen. Twee onder één kapwoningen blijven 
echter wel achter. De Coronapandemie kan hier een verklaring voor zijn. Vanwege het feit dat 
meer mensen thuis werken is de vraag naar woningen met een extra kamer toegenomen. De 
mensen die in dit type woning wonen, zijn afgelopen kwartaal daarom blijven zitten. Daarbij geldt 
dat de Coronapandemie voor mensen onzekerheid heeft meegebracht in hoe de economie zich de 
komende tijd gaat ontwikkelen. Vanuit deze onzekerheid hebben meerdere mensen ervoor 
gekozen hun woning te koop te zetten. Dit verklaart de grote stijging van het aanbod ten opzichte 
van het 1e kwartaal van 2020.   
Bron: NVM  
 

 

 
 
 
Onderstaande tabel laat zien dat in het 2e kwartaal van 2020 de krapte van het aanbod, gemiddeld iets is afgenomen.  

 
 
 
 
Bron: NVM 
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Vraagprijzen stijgen onverminderd door 
De vraagprijzen zijn het afgelopen kwartaal, ten opzichte van hetzelfde kwartaal 
vorig jaar, onverminderd hard gestegen. Vooral bij tussenwoningen gingen de 
vraagprijzen door het plafond. Met een toename van 15,2% is de gemiddelde 
vraagprijs gekomen op €292.500,- voor een tussenwoning.  De tussenwoningen 
worden op de voet gevolgd door hoekwoningen waarbij de vraagprijzen met 14,2% 
zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Voor de hoekwoningen kwam de 
gemiddelde vraagprijs in het 2e kwartaal uit op €355.800,-. 
Bron: NVM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krapte-indicator blijft stabiel 
De krapte-indicator is in het 2e kwartaal van 2020 iets 
gestabiliseerd. Het getal is blijven steken op het toch al 
lage getal 2,4. Dit is nog lager dan het Nederlands 
gemiddelde van 2,7. De krapte-indicator geeft de 
verhouding weer tussen het aantal transacties en het 
aanbod binnen een kwartaal. Voor een gezonde 
woningmarkt moet de krapte-indicator 6 zijn. De krapte-
indicator van 2,4 houdt in dat de markt nog steeds zeer 
krap, en dus ongezond, is.  
  
 
 

 

 

 

 

Bron: NVM
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Het vijvermodel met de ontwikkeling van het woningaanbod  

Het vijvermodel hiernaast biedt inzicht in de ontwikkeling van het woningaanbod per kwartaal. Het model laat zien welk gedeelte van het aanbod in het begin van het 2e 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 853 woningen met een gemiddelde vraagprijs 

van €349.182,-. Het oude aanbod bestond uit 470 woningen en had een gemiddelde vraagprijs van €516.086,- Van de woningen uit het nieuwe aanbod dat op de markt is gekomen zijn 459 

woningen in hetzelfde kwartaal verkocht met een gemiddelde transactieprijs van €317.316,-. Van het oude aanbod zijn er in het 2e kwartaal 215 verkocht met een gemiddelde transactieprijs 

van €374.517,-. Het aanbod dat aan het eind van het 2e kwartaal is overgebleven, bestaat uit 589 woningen met een gemiddelde vraagprijs van €503.743,-. Het aanbod dat over blijft bestaat 

uit 380 woningen met een gemiddelde vraagprijs van €411.410,- uit het aanbod dat in het 2e kwartaal op de markt is gekomen en uit 209 woningen met een gemiddelde vraagprijs van 

€691.561,- uit het oudere aanbod. Hieruit valt op te maken dat de duurdere woningen langer te koop staan.  Bron: NVM 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Woningmarktanalyse 2e kwartaal 2020|LEYGRAAF Makelaars      Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars 

 

Gemeente overzichten Noord-Kennemerland 2e kwartaal 2020 ten opzichte van het 2e kwartaal 2019 

 

 

 

 

 

 

 

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 2e kwartaal van 2019 en het 2e 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. 

  

      

Gemeente Verkocht aantal woningen Gemiddelde transactieprijs Verschil vraagprijs en transactieprijs 

 2019 2020 2019 2020 2019                   2020 

Alkmaar 339 351 € 278.900 € 314.600 0,0% -2,3% 

Bergen 86 70 € 509.500 € 555.600 2,3% 1,2% 

Castricum 93 82 € 368.500 € 368.900 0,1% -1,8% 

Heerhugowaard 146 143 € 297.100 € 311.500 -1,2% -2,5% 

Heiloo 88 88 € 413.700 € 408.400 1,6% -0,8% 

Langedijk 70 96 € 333.000 € 327.400 0,6% -0,9% 
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 Castricum                                                                                                                                                               Heiloo 

 

 

Heerhugowaard               Langedijk 

 
 
Bron: NVM                      Bron: NVM 
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Nieuwbouw 
In het 2e 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 335. De ontwikkeling van het nieuwe aanbod baart grote zorgen.  
 
De behoefte aan nieuwbouwwoningen blijft ongekend groot: berekeningen van het ministerie van Binnenlandse zaken tonen aan dat er jaarlijks in Nederland zo’n 90.000 woningen bij moeten 
komen. In de praktijk merken we dat bouw- en vergunningsprocedures te lang duren. Zo noemt men o.a. de stikstof- en PFAS-problematiek als reden van vertraging.  
 
Er moet substantieel meer gebouwd worden zodat er ook -vaak goedkopere- bestaande woningen vrij komen. Dit vraagt om stevige regie van met name het Rijk. Het is belangrijk dat 
gemeenten en provincies gestimuleerd worden om te bouwen in de juiste typen en prijsklassen. 
 
Het aantal mensen dat op zoek is naar een woning in de regio Noord-Kennemerland is het afgelopen kwartaal weer toegenomen naar meer dan 16.500 zoekers naar een woonhuis en 2.000 

zoekers naar een appartement. Het gevolg van de coronacrisis is dat er veel thuis wordt gewerkt. Het zou de behoefte hebben opgewekt om te verhuizen naar een huis met een tuin en een 

extra (werk)kamer. 

De tabel 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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Krapte indicator regio Alkmaar                  

De woningmarkt in de regio Noord-Kennemerland is ondanks de Coronapandemie nog steeds ontzettend krap. 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 tussenwoning heeft nog minder keuze. Bij dit type woning kan maar gekozen worden uit 1,3 tussenwoning.  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 betekent een krapte-indicator van 6. Zoals in de figuur hieronder te zien is, bestaat er op dit moment voor geen enkel woningtype een gezonde markt. Zelfs de 

markt voor vrijstaande woningen, die nog lang gezond te typeren was, is nu ook ongezond geworden. Dit zijn echt schrikwekkende getallen. Een consument die op zoek is naar een 

tussenwoning, een hoekwoning of een appartement die kleiner is dan 80 m2, heeft nog geen eens keuze uit twee woningen. 
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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 2e kwartaal van 2020 is opgevallen dat het aandeel verhuizers dat van 

verder komt is afgenomen.  Dit kan verklaard worden doordat er vanwege de Coronapandemie minder expats richting de regio 

Alkmaar zijn gekomen. Als gekeken wordt naar de prijzen die betaald worden is opvallend dat de verhuizers uit Heerhugowaard 

het meest betalen. Dit geeft een vertekend beeld. Het kan namelijk zijn dat er afgelopen kwartaal een aantal verhuizers uit 

Heerhugowaard, een dure woning in Alkmaar hebben gekocht. Daarbij hebben de blauwe blokken alleen de transacties uit de 

eerste twee kwartalen van 2020 meegenomen terwijl de groene en oranje blokken de vier afgelopen jaren meenemen.  
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  55,2% 
✓ Krapte-indicator:    2,4 

✓ Verkooptijd:     25 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop:  10,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NVM 

 

 

Noord-Kennemerland 

Alkmaar, Graft-De Rijp, Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en 

Schermer 

 

 

Aantal transacties    Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
-1,5%               -7,2%        +6,5%                         +11,2% 

 735       589           €338.000,-                 €504.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

‘’55,2% van de woningen is boven de vraagprijs verkocht’’ 

In de regio Noord-Kennemerland zijn ongeveer 16.770 geregistreerde 

woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 1.820 woningzoekenden voor 

een appartement. Wat hierbij opvalt is dat het aantal zoekers naar zowel een 

woning als een appartement ten opzichte van vorig kwartaal enorm is 

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 1,5% gedaald ten opzichte van het 

voorgaande jaar maar ten opzichte van vorig kwartaal zijn de transactieprijzen 

met 20% toegenomen. De gemiddelde transactieprijs is €338.000,-. Het aanbod is 

ten opzichte van vorig jaar met 7,2% afgenomen.  
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  67,4% 
✓ Krapte-indicator:    1,6 

✓ Verkooptijd:     24 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 11,7% 

 

 

 

Midden-Kennemerland 

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

 

 

Aantal transacties     Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
        -7,0%      -19,4%         +10,1%                       +9,7% 

         266        145            €342.000,-                 €465.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘’Het aanbod van het aantal woningen daalt sterk met 

19,4%’’ 

Er zijn momenteel in de regio Midden-Kennemerland ongeveer 4705 mensen die 

op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 885 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 dit kwartaal met 7% gedaald ten opzichte van het 

afgelopen jaar met een gemiddelde transactieprijs van €342.000,-. Het aanbod is 

daarbij gedaald met 19,4%.   

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -2,8%. 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.  
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  52,4% 
✓ Krapte-indicator:    3,3 

✓ Verkooptijd:     29 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 15,4% 

   

 

 

 

Waterland 

Graft-De Rijp, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Zeevang, 

Waterland en Wormerland 

 

 

Aantal transacties   Aanbod               Transactieprijzen      Vraagprijs 
-16,0%     -25,0%          +9,2%                          +5,9% 

349     382               €357.000,-                  €509.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

‘’Het aanbod van het aantal woningen is zeer sterk 

afgenomen met 25%’’ 

In de regio Waterland zijn er ongeveer 6730 mensen die op zoek zijn naar een 

woonhuis en ongeveer 725 mensen die op zoek zijn naar een appartement. (Er 

vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3 criteria zijn deze cijfers door 3 

gedeeld voor een concreter beeld).  

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 9,2% gestegen ten opzichte 

van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €357.000,-. Het 

aanbod is afgenomen met maar liefst 25,0%. Dit is een zeer grote daling.  

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -1,3%. Dit getal laat zien dat er 

vrijwel geen onderhandelingsruimte is. Er wordt in regio Waterland ook 52,4% van 

de woningen boven de vraagprijs verkocht. De gemiddelde vraagprijs ligt dan ook 

hoog op €509.000,-. Dit is 5,9% hoger dan vorig jaar. 
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  68,3% 
✓ Krapte-indicator:    2,0 

✓ Verkooptijd:     28 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 6,6% 

 

 

 

Zaanstreek 

Oostzaan, Zaanstad en Wormerland 

 

 

Aantal transacties Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
-19,3%    -25,0%           +13,1%                         +5,8% 

380    258          €345.000,-               €378.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

‘’Maar liefst 68,3% wordt boven de vraagprijs verkocht’’ 

De regio Zaanstreek kent ongeveer 9.835 woningzoekenden naar een woonhuis 

en ongeveer 1.870 woningzoekenden naar een appartement. Dit is een stijging 

van zoekers naar een woonhuis en een lichte stijging 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 258 woningen te koop. Het aantal 

transacties in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 19,3% afgenomen 

naar 380 verkochte woningen. Wat opvalt is dat maar liefst 68,3% 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 -2,1%. Dit houdt in dat er 

regelmatig boven de vraagprijs wordt geboden in de regio Zaanstreek. De 

gemiddelde vraagprijs is €345.000,-.  
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  65,9% 
✓ Krapte-indicator:    2,2 

✓ Verkooptijd:     22 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 4,8% 

 

 

 

Zuid- Kennemerland 

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Velsen en Zandvoort 

 

 

Aantal transacties Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 

-4,5%   -11,7%            +8,8%                      +13,2% 

911   673               €463.000,-               €607.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

‘’Vraagprijzen stijgen met 13,2% naar €607.000,-’’ 

In de regio Zuid-Kennemerland zijn circa 16.255 mensen die op zoek zijn naar een 

woonhuis en circa 4.410 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)  

Momenteel staan er in de regio Zuid-Kennemerland 673 woningen te koop. Het 

aantal transacties in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 4,5% 

afgenomen naar 911 verkochte woningen.  

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -2,7%. Het verschil tussen 

de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel 

onderhandelingsruimte er is voor de koper. Het percentage van -2,7% betekent 

dus dat er veelal meer voor een woning wordt betaald dan de vraagprijs.  
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  72,5% 
✓ Krapte-indicator:    2,2 

✓ Verkooptijd:     25 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 10,1% 

 

 

 

Haarlemmermeer 

Aalsmeer, Haarlemmerliede c.a., Haarlemmermeer en Uithoorn 

 

 

Aantal transacties Aanbod               Transactieprijzen      Vraagprijs 

       +9,0%                      -11,4%            +3,5%                       +1,0% 

       543     398               €388.000,-              €516.000,- 

 

 

   

‘’Verschil tussen vraagprijs en transactieprijs daalt naar        

-4,2’’  

Er zijn in de regio Haarlemmermeer ongeveer 10.727 mensen die op zoek zijn naar 

een woonhuis en ongeveer 1.925 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 3,5% gestegen ten opzichte 

van het jaar ervoor naar een gemiddelde transactieprijs van €388.000,-.  

Ten slotte bestaat er in Haarlemmermeer vrijwel geen onderhandelingsruimte 

aangezien het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -4,2% 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 €516.000,-. Dit is 1,0% 

hoger dan vorig jaar. 
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  70,5% 
✓ Krapte-indicator:    3,2 

✓ Verkooptijd:     26 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 3,2% 

 
 

 

 

Amsterdam 

Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel 

 

 

Aantal transacties  Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 

-14,6%     -2,5%           +4,9%                          +6,5% 

1.921                            2.050             €475.000,-                 €607.000,- 

 

  

‘’15.595 mensen zijn op zoek naar een woonhuis in de regio 

Amsterdam’’ 

Er zijn momenteel in de regio Amsterdam ongeveer 15.595 mensen die op zoek zijn naar 

een woonhuis. Ongeveer 20.520 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 1.921 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 -3,3%. De gemiddelde vraagprijs 

in regio Amsterdam is €607.000,-. Dit is 6,5% meer dan vorig jaar. 
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  61,2% 
✓ Krapte-indicator:    2,6 

✓ Verkooptijd:     29 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 14,7% 

 

 

 

De Bollenstreek 

Kaag en Braassem, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, 

Sassenheim, Valkenburg, Voorhout en Warmond  

 
Aantal transacties     Aanbod               Transactieprijzen      Vraagprijs 
+4,6%                   -19,5%         +8,4%                           +10,2% 

424                                368            €377.000,-       €532.000,- 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

‘’Verkooptijd neemt af naar gemiddeld 29 dagen’’ 

In de regio Bollenstreek zijn er ongeveer 9.360 mensen die op zoek zijn naar een 

woonhuis en ongeveer 1.753 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) 

Momenteel staan er in de regio Bollenstreek 368 woningen te koop. Het aantal 

transacties in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 4,6% toegenomen 

naar 424 verkochte woningen. Het aanbod in de regio is mooi verdeeld wat 

betreft woningtypes.  

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -2,1%. De gemiddelde vraagprijs 

bedraagt €532.000,-. Dit is 10,2% meer dan vorig jaar.   
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Begrippenlijst 
Voor dit rapport zijn de volgende definities en afbakeningen gehanteerd:  

Woningzoekenden: Consumenten met een geregistreerd zoekprofiel bij Funda. Er vanuit gaande dat elke zoeker ongeveer drie zoekcriteria/gebieden heeft geregistreerd zijn de totale cijfers 

door drie gedeeld. De woningzoeker die niet geregistreerd staat bij Funda wordt hier niet in meegenomen. 

Transactieprijs: De prijs waar de woning daadwerkelijk voor is verkocht. 

Vraagprijs: De prijs die door verkoper wordt bepaald wanneer hij zijn huis te koop zet. 

Looptijd: De looptijd heeft betrekking op de woningen die nog niet zijn verkocht en dus nog onderdeel uitmaken van het woningaanbod. 

Verkooptijd: De verkooptijd is de gemiddelde tijd dat de woning in de verkoop heeft gestaan totdat het verkocht is 

Krapte-indicator: De NVM krapte-indicator geeft een benadering voor het aantal keuzemogelijkheden dat een potentiële koper op de woningmarkt heeft. De indicator wordt berekend als 

het aanbod aan het begin van de maand gedeeld door het aantal transacties in die maand.  Wanneer de NVM krapte-indicator onder de 5 komt, is sprake van een verkopersmarkt. Wanneer 

de NVM krapte-indicator tussen de 5 en 10 komt, is sprake van een evenwichtige markt. Wanneer de NVM krapte-indicator boven de 10 komt, is sprake van een kopersmarkt. 

Vijvermodel: Het vijvermodel biedt inzicht in de ontwikkelingen van het woningaanbod per kwartaal. Het model laat zien welk gedeelte van het aanbod aan het begin van het kwartaal te 

koop stond, wat er aan het einde van het kwartaal is verkocht en welk deel er nog te koop staat.  
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Kopen of verkopen?  

   Neem contact met ons op 

 
 

Kennemerstraatweg 67 

1814 GC ALKMAAR 

072 – 5114318 

informatie@leygraafmakelaars.nl 


