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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.
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

Afnemend aanbod blijft huizenprijzen opstuwen
Alle seinen staan op rood voor de woningmarkt in Noord-Kennemerland
Nationaal woningbouwplan noodzakelijk om ontsporende huizenmarkt op de rails krijgen
Alkmaar, 11 oktober 2018 – Het is Code Rood voor de woningmarkt! Met deze noodkreet pleitte de NVM op Prinsjesdag voor een structurele en gestructureerde aanpak om tot
2030 in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen te bouwen. Via onze voorgaande edities van de kwartaalcijfers hebben wij al aangetoond dat er maar één oplossing is, en dat is
nieuwbouw. Er wordt te weinig gebouwd, de bouwachterstand van de laatste crisis kan niet worden weggewerkt. Als het woningtekort niet snel wordt aangepakt, raakt de markt
steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijgingen.
In de huidige woningmarkt worden steeds meer mensen buitengesloten. Vooral starters en de mensen met een middeninkomen staan buitenspel of hebben het zeer moeilijk om
een geschikte woning te vinden, het zijn doelgroepen die graag willen verhuizen maar dit gewoonweg niet kunnen. Ook de hoge vraagprijzen en transactieprijzen hebben hier
een grote invloed op, het is niet meer betaalbaar. Een kritisch punt is al bereikt, kinderen die tot hun 30ste bij hun ouders moeten blijven wonen, omdat er niets betaalbaars voor
hen te kopen of te huren valt.
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 3e kwartaal 2018 ten
opzichte van het 3e kwartaal 2017
✓ 12% minder woningen verkocht
✓ Transactieprijs met 15,3% gestegen naar €323.000,✓ Lichte stijging in de looptijd, woningen staan gemiddeld weer iets
langer te koop
✓ Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is gedaald naar 0,2%
✓ 37,8% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
✓ Woningaanbod is met 33,9% gedaald
✓ Vraagprijsstijging van 16,4% naar €479.000,-*

* Het verschil tussen vraagprijs en transactieprijs is 0,2% maar tevens
€156.000,-. Dit komt omdat er relatief veel dure panden, met name
vrijstaande woningen, te koop staan en die stuwen de vraagprijs op.

Woningmarktcijfers laten zorgelijk beeld zien
Aantal woningtransacties blijft dalen
In het 3e kwartaal van 2018 zijn er 12% minder woningen verkocht hetzelfde
kwartaal in 2017. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal dat het
aantal transacties lager uitkomt, in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal
zijn er 643 woningen verkocht. De belangrijkste reden voor het dalen van
het aantal transacties is het ontbreken van voldoende aanbod. Er zijn te
weinig woningbezitters die hun woning te koop zetten om aan de vraag te
voldoen. In eerdere jaren werd dit tekort opgevangen door het “oude
aanbod”, maar ook dit oude aanbod is aan het krimpen en wordt
“leegverkocht”.

Bron: NVM

Transactieprijzen stijgen met 15,3% ten opzichte van vorig jaar
De gemiddelde transactieprijs van woningen is het afgelopen kwartaal gestegen tot een recordniveau van €323.000,- . Vergeleken met een jaar eerder is dat een stijging van
15,3%. Met een prijsontwikkeling van bijna 31% zorgen de appartementen dat de totale prijsontwikkeling van woningen opnieuw stijgen met een groot percentage ten
opzichte van het jaar ervoor. Ook dit kwartaal ligt de gemiddelde transactieprijs hoger dan de NHG-grens. NHG-grens voor hypotheken stijgt vanwege hogere huizenprijzen.
Vanaf 1 januari 2019 stijgt de NHG-grens van € 265.000,- naar € 290.000,-. Zelfs met de verhoging van de NHG-grens komt dit bedrag niet in de buurt van de gemiddelde
transactieprijs.

Bron: NVM

Bron: NVM

De gemiddelde verkooptijd is 36 dagen
De verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning is in
het 3e kwartaal 2018 uitgekomen op 36 dagen. Vorig jaar
lag de verkooptijd hoger met 6 dagen. Vorig kwartaal lag
de verkooptijd lager. Woningen worden nu minder snel
verkocht mede omdat woningzoekers de eerst gekte
afwachten. De teleurstelling is vaak groot wanneer er een
bezichtiging wordt aangevraagd, of zelfs is ingepland,
maar de woning ondertussen is verkocht.
Bron: NVM

Weer een groot percentage woningen boven de vraagprijs verkocht
Wederom wordt een groot deel van de verkochte woningen boven de vraagprijs
verkocht. 37,8% van de verkochte woningen in het 3e kwartaal van 2018 kende
een transactieprijs boven die van de vraagprijs. Daarnaast wordt ongeveer 17%
van de woningen voor de vraagprijs verkocht. Samen vormen deze groepen dus
ruim de helft van de markt.
Het verschil tussen vraagprijs en uiteindelijke transactieprijs is ten opzichte van
vorig jaar ook flink gedaald van 1,8% naar 0,2% Op grote delen van de
koopwoningenmarkt is sprake van overhitting, waardoor kopers soms ruim boven
de vraagprijs bieden om tocht de gewenste woning te bemachtigen. Er zijn
mensen die afhaken, omdat ze niet verder opgejaagd willen worden in deze
‘prijzengekte’, maar er zijn ook mensen die, om welke reden dan ook, per se een
woning willen aankopen en bereid zijn daarvoor ver te gaan.
Bron: NVM

Het aanbod blijft krimpen
Het aan- en verkoopproces van een woning is de afgelopen 2 jaarvolledig omgedraaid.
Waar het voorheen normaal was om eerst de eigen woning te verkopen, voordat er een
nieuwe woning gekocht wordt, is het nu normaal om eerste een nieuwe woning te
kopen. De druk op de markt, en de strijd om een huis te kopen, maakt dat eerst kopen
noodzaak is geworden. Helaas is een voorbehoud verkoop eigen woning ook niet
bevorderlijk om een woning aan te kopen. Veel aspirant woningverkopers hebben hun
woning al verkoop klaar staan bij de makelaar, met 1 druk op de knop staat de woning
online. Zoals de grafiek hiernaast aangeeft zijn alle woningtypes sterk in aanbod gedaald
ten opzichte van vorig jaar. Het totale aanbod is gedaald met 33,9% ten opzicht van vorig
jaar.
Bron: NVM

Bijna 60% van de nieuw in aanbod gekomen woningen binnen
een maand verkocht
Het vijvermodel aan de linkerkant biedt inzicht in de
ontwikkeling van het woningaanbod per kwartaal. Het model
laat zien welk gedeelte van het aanbod in het begin van het 3e
kwartaal van 2018 te koop stond en wat er aan het einde van
het kwartaal nog te koop staat.
De instroom van nieuw aangeboden bestaande koopwoningen,
bedroeg 699 woningen. Dat is een daling van 9,5% in
vergelijking met een jaar eerder.
Van de 699 woningen die te koop zijn gekomen in het 3e
kwartaal 2018 is 57,6% binnen een maand alweer verkocht. Het
aanbod wat langer te koop staat wordt nu ook sneller verkocht
en het oude aanbod slinkt sneller omdat er weinig keuze is. Het
kan zijn dat verkopers een hogere vraagprijs hanteren om te
kijken wat de markt doet.
Als de markt niet mee werkt is een prijsverlaging een optie en
wordt de woning wellicht verkocht, hierdoor kan het zijn dat
een woning langer in de verkoop staat.

Bron: NVM

Onderstaand tabel laat zien hoe erg het aanbod daalt in Noord-Kennemerland. Vanaf het dieptepunt in de crisis in 2013, is het totale aanbod gedaald met 81,3%! Dit geeft
aan hoe groot de woning schaarste op het moment is.

Bron: NVM

De vraagprijzen van het aanbod stijgen net zo hard als de
transactieprijzen
Niet alleen stijgen de transactieprijzen, maar ook de
vraagprijzen. Verkopers denken alles te kunnen vragen in
deze markt, maar het keerpunt is in zicht. Niet alle
woningzoekenden gaan mee in de gekte. De vraagprijzen zijn
dit kwartaal gestegen naar €479.000,-. Dit is een stijging van
16,4% in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2017.
In dit kwartaal ten opzichte van vorig jaar zijn de
appartementen het meest gestegen in vraagprijs. In
vergelijking met vorig kwartaal is nog maar een lichte
prijsstijging te zien bij de tussenwoningen en appartementen.
De vraagprijsgrens lijkt hiermee te zijn bereikt.

Bron: NVM

De krapte indicator is gedaald naar 2,7
De bestaande koopwoningenmarkt is verder verkapt het afgelopen
kwartaal. De krapte indicator geeft de verhouding weer tussen het
aantal transacties en het aanbod innen een kwartaal over de
afgelopen periode. De krapte indicator is sinds vorig jaar van 3,7
gedaald nar 2,7. Voor een gezonde woningmarkt is de krapte
indicator 6. De krapte indicator van 2,7 houdt in dat het een
krappe, en dus ongezonde, woningmarkt betreft. Het wordt voor
steeds meer huishoudens moeilijker een geschikte, laat staan hun
droomwoning, te vinden. Dit verklaard mede waarom huisbezitters
eerst willen kopen en pas dan verkopen.
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Gemeente overzichten Noord-Kennemerland 3e kwartaal 2018 ten opzichte van het 3e kwartaal 2017
Gemeente

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk

Verkocht aantal woningen
2017
329
77
101
128
80
84

2018
271
104
103
111
69
68

Gemiddelde transactieprijs
2017
€ 240.000
€ 443.600
€ 305.600
€ 246.600
€ 362.400
€ 290.500

2018
€ 273.500
€ 482.300
€ 347.500
€ 297.500
€ 400.700
€ 352.200

Transactie prijs verandering ten
opzicht van een jaar geleden
2017 t.o.v. 2018
13,3%
14,0%
13,5%
21,1%
9,5%
17,9%

Verschil vraagprijs en
transactieprijs
2017
2018
1,1%
-0,9%
3,7%
1,5%
1,4%
-0,6%
1,7%
-0,1%
2,5%
1,4%
2,6%
2,0%

Bron: NVM

In bijna alle gemeenten is het aantal transacties gedaald, zoals verwacht. In gemeente Bergen lijkt dit niet zo en is er een stijging te zien. Dit komt omdat in het 3e kwartaal
2017 een dip is geweest in het aantal verkochte woningen. Ook heeft Bergen weinig woningen die interessant zijn voor beleggers en starters. De duurdere woningen worden
wel verkocht in Bergen, daarom is de gemiddelde transactieprijs zo hoog.
In elke gemeente is er een forse transactieprijsstijging opgemerkt. De grootste transactieprijsstijging ligt in de gemeente Heerhugowaard. Heerhugowaard is een logische
keuze om naar te verhuizen wanneer je dicht bij Alkmaar wilt wonen, maar meer huis voor je geld wilt. De gemiddelde transactieprijs in Alkmaar ligt wel lager, maar je krijgt
minder vierkante meters voor dezelfde prijs als in Heerhugowaard wordt betaald. Doordat er nog steeds te weinig woningen te koop staan durven woningverkopers ook meer
geld te vragen voor hun huidige woning. Doordat de vraagprijzen stijgen en het verschil tussen vraagprijs en transactieprijs kleiner wordt, stijgen de transactieprijzen.
Oorzaken voor achterblijvende nieuwbouw
Er zijn verschillende oorzaken voor de achterblijvende nieuwbouw. Ten eerste is er vanuit de overheid of gemeenten geen duidelijke visie waar en hoe op dit moment
ontwikkeld en gebouwd moet worden. Er is vanuit de crisis te weinig bijgebouwd waardoor nu het aanbod zo laag is dat de prijzen worden opgevoerd.
Door de aardbevingen in Groningen zijn er beslissingen genomen om geen gasaansluitingen meer te maken, dit remt de nieuwbouwproductie omdat projecten terug naar de
tekentafel moeten, omdat in eerste instantie die gasaansluitingen wel waren voorzien.
In het 3e kwartaal van 2018 zijn er in heel Nederland minder nieuwwoningen in de verkoop gekomen dan dezelfde periode vorig jaar. Het aantal transacties van
nieuwbouwwoningen is met 12% gedaald naar 6.600 nieuwbouwwoningen. Daarbij zijn door stijgende personeel- en materiaalkosten de bouwkosten toegenomen. Samen
met de investering in het gasloos bouwen resulteert dit in sterk gestegen prijzen voor nieuwbouwwoningen. Landelijk zijn de huizenprijzen voor nieuwbouwwoningen
afgelopen jaar met 15,7% gestegen naar €355.000,- hierdoor worden er woningen gebouwd waarbij er al meerdere groepen worden uitgesloten.
Nieuwbouw is ook in de regio Noord-Kennemerland noodzakelijk om te zorgen voor meer doorstroom. Dit is een effectieve manier om de woningmarkt weer op gang te
brengen. Wel is het zaak dat de woningen goed aansluiten op de vraag. Veel woningen die momenteel gebouwd worden, voldoen niet aan de gevraagde criteria. Zo komt het
voor dat er woningen zonder, of met kleine buitenruimte gebouwd worden op kleine kavels terwijl er vraag is naar woningen met meer ruimte. Doordat er te weinig aanbod is
en mensen wel willen verhuizen, worden deze woningen wel verkocht. Bij een eerstvolgende crisis gaan we hier de gevolgen van merken.
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.

De krapte op de Nederlandse woningmarkt speelt ook de vrije huursector parten
Achterblijvende nieuwbouw en daardoor een relatief beperkt aanbod zorgden het afgelopen halfjaar voor een prijsstijging in Noord-Holland van 5,4% per vierkante meter.
Deze stijging geldt voor huurwoningen in het geliberaliseerde segment. (boven de sociale huurgrens van €710,68 per maand). 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. Dit zijn hoge huurprijzen die hoofdzakelijk
door de woningen in Amsterdam worden bepaald. En een vertekend beeld geeft voor de rest
van Noord-Holland. Toch geeft de overspannen woningmarkt in Amsterdam zijn weerslag op
de vrij huursector. De groeipercentages vlakken af. Mogelijk zit er een grens aan wat huurder
kunnen en willen betalen, met name in het centrum van Amsterdam. Hierdoor zie je dat
huurder naar andere, goedkopere wijken of buiten Amsterdam trekken. Een goede
bereikbaarheid van het openbaar vervoer naar de hoofdstad is wel een belangrijke factor
hierin. Veel woningbezitters gokken op de komst van de expat, hierdoor zie je steeds meer
gemeubileerde huurwoningen met hoge huurprijzen.

Bron: NVM

Verwachting: minder aanbod en transacties en blijvende prijsstijgingen
De daling van het aantal woningtransacties, een verder afnemend aanbod en forse prijsstijgingen vinden ook het komende kwartaal plaats. In het volgende kwartaal zal een
daling in het aantal transacties 7% tot 10% zijn. Daarbij is een prijsstijging van ongeveer 8% tot 10% niet weg te denken. In het 4e kwartaal vinden meestal de meeste
transacties plaats, maar omdat er bijna geen aanbod is, is dat waarschijnlijk dit jaar anders. De woningmarkt zal verder verkrappen.

Noord-Kennemerland

‘’Grote daling in aanbod’’

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

In de regio Noord-Kennemerland zijn ongeveer 7.050 geregistreerde
woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 1.300 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

-12%

-33,9%

+15,3%

+16,4%

643

578

€323.000,-

€479.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 15,3% gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar. De gemiddelde transactieprijs is €323.000,-. Het aanbod is
gedaald met 33,9%.
Momenteel staan er in de regio Noord-Kennemerland 578 woningen te koop. Het
aantal transacties is met 12% afgenomen naar 643 woningtransacties in het
3e kwartaal 2018. In het aanbod staan er vooral veel vrijstaande woningen te
koop. Er is vooral veel vraag naar appartementen en tussenwoningen.
Er is weinig tot geen onderhandelingsruimte aanwezig aangezien het verschil
tussen vraagprijs en verkoopprijs 0,2% is. Hoe ruimer de markt, hoe meer ruimte
voor onderhandeling en hoe groter het verschil tussen vraag en verkoopprijs. Ook
geldt over het algemeen hoe duurder de woning, hoe groter het vraagverkoopprijsverschil. De gemiddelde vraagprijs ligt het 3e kwartaal 2018 op
€479.000,- dit is 16,4% hoger dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

Boven vraagprijs verkocht:
Krapte indicator:
Verkooptijd:
Gemiddelde m² prijs:

37,8%
2,7
36 dagen
€2.632,-

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•

Amsterdam
Purmerend
Haarlem
Amstelveen
Beverwijk

…naar Noord-Kennemerland

Midden-Kennemerland

‘’Meer dan 60% van de woningen boven vraagprijs
verkocht’’

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

Er zijn momenteel in de regio Midden-Kennemerland ongeveer 3.500 mensen die
op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 800 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

-7,0%

-23,0%

+8,4%

+20,4%

293

164

€297.000,-

€438.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal 8,4% gestegen ten opzichte van het
afgelopen jaar met een gemiddelde transactieprijs van €297.000,-. Het aanbod is
daarbij gedaald met 23%.
In de regio Midden-Kennemerland staan circa 164 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 3e kwartaal ten opzichte van vorig jaar, is met 7,0% afgenomen
naar 293 verkochte woningen. Het aanbod vrijstaande woningen is nog vrij groot
terwijl het lastig is om een twee onder één kap te vinden.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -2,5%. 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 onderhandelingsruimte.
De gemiddelde vraagprijs in Midden-Kennemerland ligt op €438.000,- dit is 20,4%
meer dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

Boven vraagprijs verkocht:
Krapte indicator:
Verkooptijd:
Gemiddelde m² prijs:

61,2%
1,7
24 dagen
€2.640,-

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•

Haarlem
Amsterdam
Amstelveen
Assendelft
Zaandam

…naar Midden-Kennemerland

Waterland

‘’Aantal transacties blijft ligt stijgen’’

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

In de regio Waterland zijn er ongeveer 4.700 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 700 mensen die op zoek zijn naar een appartement. (Er

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

5,2%

-11,0%

+15,7%

+10,9%

364

431

€330.000,-

€453.000,-

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

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 15,7% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €330.000,-. Het
aanbod is gedaald met 11%.
Er staan in de regio Waterland 431 woningen te koop. Het aantal transacties in
het 3e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 5,2% gestegen naar 345
verkochte woningen. Het grootste gedeelte van het aanbod bestaat uit
vrijstaande woningen. Over het algemeen staan vrijstaande woningen ook langer
in de verkoop.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is 0,0%. Dit getal laat zien dat er
gemiddeld geen onderhandelingsruimte is. Er wordt in regio Waterland ook
32,2% van de woningen boven de vraagprijs verkocht. De gemiddelde vraagprijs
ligt op €453.000,-, dit is 10,9% hoger dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

Boven vraagprijs verkocht:
Krapte indicator:
Verkooptijd:
Gemiddelde m² prijs:

32,2%
3,6
33 dagen
€2.865,-

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•

Amsterdam
Diemen
Heemskerk
Zaandam
Hoorn …naar Waterland

Zaanstreek

‘’Zeer lage krapte indicator in Zaanstreek’’

Oostzaan, Zaanstad en Wormerland

De regio Zaanstreek kent ongeveer 4.000 woningzoekenden naar een woonhuis
en ongeveer 1.150 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).

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

-5,4%

-14,9%

+12,2%

+5,5%

414

269

€282.000,-

€359.000,-

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 12,2% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €282.000,-, maar
ligt nog onder het Nederlands gemiddelde. Het aanbod is daarbij gedaald met
14,9%.
Momenteel staan er in de regio Zaanstreek 269 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 3e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 5,4% afgenomen
naar 414 verkochte woningen. Het aanbod in de regio is redelijk goed verdeeld
qua woningtype.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -2,2% is. Dit houdt in dat veelal ver
boven de vraagprijs wordt geboden in de regio Zaanstreek. De gemiddelde
vraagprijs is €359.000,- en ligt ook onder het landelijke gemiddelde. Ten opzichte
van vorig jaar is de vraagprijs met 5,5% gestegen.

Facts
✓
✓
✓
✓

Boven vraagprijs verkocht:
Krapte indicator:
Verkooptijd:
Gemiddelde m² prijs:

56,4%
1,9
34 dagen
€2.662,-

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•

Amsterdam
Utrecht
Rotterdam
Krommenie
Assendelft

…naar Zaanstreek

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

‘’Vraagprijzen stijgen met 25% naar gemiddeld boven de
zeven ton’’
In de regio Zuid-Kennemerland zijn circa 6.600 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en circa 2.800 mensen die op zoek zijn naar een appartement. (Er vanuit

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

-19,3%

-34,5%

+20,6%

+25,0%

746

477

€420.000,-

€704.000,-

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 20,6% gestegen ten opzichte
van vorig jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €420.000,-. Het aanbod is
daarbij gedaald met 34,5%.
Momenteel staan er in de regio Zuid-Kennemerland 477 woningen te koop. Het
aantal transacties in het 3e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 19,3%
afgenomen naar 746 verkochte woningen. Het aanbod in de regio bestaat
voornamelijk uit appartementen en tussenwoningen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -3,7%. Het verschil tussen
de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel
onderhandelingsruimte er is voor de koper. De vraagprijs is met 25,0% gestegen
ten opzichte van vorig jaar naar een vraagprijs van €704.000,-.

Facts
✓
✓
✓
✓

Boven vraagprijs verkocht:
Krapte indicator:
Verkooptijd:
Gemiddelde m² prijs:

60,6%
1,9
26 dagen
€3.583,-

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•

Amsterdam
Wassenaar
Amstelveen
Utrecht
Hillegom

…naar Zuid-Kennemerland

Haarlemmermeer

‘’Groot aandeel van de huizen boven vraagprijs verkocht’’

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

-8,1%

-34,1%

+9,1%

+8,5%

467

327

€353.000,-

€553.000,-

Er zijn in de regio Haarlemmermeer ongeveer 4.400 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis en ongeveer 1.000 mensen die op zoek zijn naar een appartement.
De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 9,1% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €353.000,-. Het
aanbod is daarbij gedaald met 34,1%.
Momenteel staan er in de regio Haarlemmermeer 327 woningen te koop. Het
aantal transacties is in het 3e kwartaal ten opzichte van vorig jaar met 8,1%
afgenomen naar 467 verkochte woningen.
Ten slotte bestaat er in weinig tot geen onderhandelingsruimte aangezien het
verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -4,3% 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 €553.000,-, dit is 8,5% hoger
dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

Boven vraagprijs verkocht:
Krapte indicator:
Verkooptijd:
Gemiddelde m² prijs:

63,7%
2,1
30 dagen
€2.985,-

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•

Hoofddorp
Amsterdam
Nieuw-Vennep
Haarlem
Amstelveen …naar Haarlemmermeer

Amsterdam

‘’Gemiddelde vierkante meterprijs is torenhoog’’

Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel

Veel Amsterdammers vertrekken uit de stad. Ze kunnen haast niet meer kopen
vanwege het lage aanbod en stijgende transactieprijzen. De Amsterdammer
verhuist naar de omliggende gemeenten.

Aantal transacties
-20,1%
1.711

Aanbod
-12,4%
1.090

Transactieprijzen
+16,5%
€443.000,-

Vraagprijs
+17,4%
€566.000,-

Er zijn momenteel in de regio Amsterdam ongeveer 9.600 mensen die op zoek
zijn naar een woonhuis en ongeveer 14.600 mensen die op zoek zijn naar een
appartement.
De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 16,5% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €443.000,-. Het
aanbod is daarbij gedaald met 12,4%.
Momenteel staan er in de regio Amsterdam 1.090 woningen te koop. Het aantal
transacties in het derde kwartaal ten opzichte van vorig jaar met 20,1% is
afgenomen naar 1.711 verkochte woningen. 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 -4,0%. De gemiddelde
vraagprijs in regio Amsterdam is €566.000,- dit is 17,4% meer dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

Boven vraagprijs verkocht:
Krapte indicator:
Verkooptijd:
Gemiddelde m² prijs:

69,6%
1,9
29 dagen
€5.068,-

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•

Buiten Nederland
Haarlem
Almere
Aalsmeer
Utrecht
…naar Amsterdam

De Bollenstreek

‘’Transacties blijven drastisch dalen’’

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

In de regio Bollenstreek zijn er ongeveer 5.600 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 1.200 mensen die op zoek zijn naar een appartement.
De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 4% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €325.000,-. Het
aanbod is daarbij gedaald met 26,6%.

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

-18,8%

-26,6%

+4,0%

+13,1%

355

376

€325.000,-

€509.000,-

Momenteel staan er in de regio Bollenstreek 376 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 3e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 18,8% afgenomen
naar 355 verkochte woningen. Het aanbod in de regio is aardig verdeeld qua
woningtypes.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is 1,0%. 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 2 e
kwartaal 2018 op €509.000,- dit is 13,1% meer dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

Boven vraagprijs verkocht:
Krapte indicator:
Verkooptijd:
Gemiddelde m²:

43,2%
3,2
34 dagen
€2.869,-

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•

Haarlem
Hoofddorp
Nieuw-Vennep
Heemstede
Leiden …naar Bollenstreek

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, is sprake van een evenwichtige markt. Wanneer de NVM krapte-indicator boven de
10 komt, is sprake van een kopersmarkt.
Vijvermodel: Het vijvermodel beidt inzicht in de ontwikkelingen van het woningaanbod per kwartaal. Het model lat zien welk gedeelte van het aanbod in 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.

Kopen of verkopen?
Neem contact met ons op

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

