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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 
 

Woningmarkt snakt naar nieuw aanbod  
Alkmaar, 12 juli 2018 – Al ruim een jaar zet de trend op de woningmarkt door: dalende transactieaantallen door een te laag aanbod, grote prijsstijgingen en te weinig nieuwbouw 
om aan de groeiende vraag te voldoen. De woningmarkt in regio Noord-Kennemerland is krap en hiervan is de consument de dupe, vooral de starters. De enige oplossing is een 
versnelling en een verhoging in het aantal nieuwbouwprojecten, alleen ligt het aantal nieuwbouwprojecten achter op schema om de hoge woningdruk op te vangen. Daarnaast 
wordt de verduurzaming van bestaande woningen steeds belangrijker, dat gaat veel starters en mensen met een kleine beurs hard raken. Een verstandig, consequent beleid en 
een stevige inzet van marktpartijen zoals bouwers, projectontwikkelaars en makelaars zijn nodig om de woningmarkt en de energietransitie in de gebouwde omgeving succesvol 
in te richten.  
 
Er zijn in het 2e kwartaal van 2018 177 minder woningen verkocht dat een jaar eerder, dit zijn 22,5% minder woningen. In totaal zijn er 609 woningen verkocht. Dit is al het 
vierde achtereenvolgende kwartaal dat het aantal woningverkopen daalt. 
De transactieprijs is in het afgelopen kwartaal gestegen tot een recordniveau van €298.000,-. Vergeleken met 2017, waarin de transactieprijs lag op €266.000,-, is er sprake 
van een stijging van 12%! De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 30 dagen, 20 dagen minder dan een jaar geleden. Het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs 
en transactieprijs is gedaald tot 0,2%. Ruim 37% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. 
Het woningaanbod is in een jaar tijd met ruim 37% gedaald. Er stonden het afgelopen kwartaal 655 woningen te koop in Noord-Kennemerland, vorig jaar waren dit er 1.046. 
De vraagprijs van de gemiddeld in aanbod staande woning komt in het 2e  kwartaal uit op €476.000,-. De vraagprijzen liggen 20,4% hoger dan een jaar geleden.  
 
 
 
 
 
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 2e kwartaal 2018: 

✓ 22,5% minder woningen verkocht 

✓ Transactieprijs met 12% gestegen naar €298.000,- 

✓ Woningen worden gemiddeld binnen een maand verkocht 

✓ Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is gedaald naar 0,2% 

✓ 37% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht 

✓ Woningaanbod is met 37% gedaald 

✓ Vraagprijsstijging van 20,4% naar €476.000,- 
 
  



 
 
Aantal woningtransacties daalt verder: 
Voor het vierde achtereenvolgende kwartaal daalt het aantal 
transacties. In vergelijking met een jaar eerder zijn in het 2e 
kwartaal 2018 22,5% minder bestaande koopwoningen 
verkocht. In totaal zijn dit kwartaal 609 woningen verkocht. De 
daling is het grootst bij twee onder één kap woningen en 
appartementen. De woningmarkt is voor de verkopen steeds 
meer afhankelijk van het nieuwe aanbod dat consumenten op 
de woningmarkt te koop aanbieden. Consumenten kopen liever 
eerst een woning aan voordat ze gaan verkopen, om het risico te 
vermijden dat ze straks zonder woning zitten. 
 
 
 
 

Bron: NVM 

 
 
 
 

 
 
 
 
Transactieprijs neemt binnen een jaar 12% toe: 
De prijs van de gemiddeld verkochte woning is in het 2e kwartaal van 
2018 met 12% gestegen tot €298.000,-. De gemiddelde 
transactieprijs ligt veel hoger dan de sociale koopwoninggrens van 
€225.000,-. Ook is met deze gemiddelde transactieprijs de NHG-
grens van €265.000,- overschreden. Deze transactieprijzen laten 
overduidelijk zien dat de markt voor starters, alleenstaanden en 
ouderen (tussenmarkt) niet meer toegankelijk is.  
De transactieprijsstijging is onder appartementen het hoogst met 
een plus van ruim 20%. 
 
 
 

 
Bron: NVM 

 



Woningen staat gemiddeld nog maar een maand te koop: 
In het 2e kwartaal 2018 is de verkooptijd gedaald naar 30 dagen. Appartementen, hoekwoningen en tussenwoningen worden veelal binnen een maand verkocht. De 
vrijstaande woningen staan over het algemeen langer in de verkoop, bij deze woningen liggen de vraagprijzen ook hoger. Toch staan de vrijstaande woningen zelfs 50% 
minder lang te koop dan een jaar geleden. 
 

 
  Bron: NVM 

 
 
 
 
 

 
 
Record aantal woningen boven de vraagprijs verkocht: 
Niet eerder is er een derde van de verkochte woningen boven de vraagprijs 
verkocht. Ruim 33% van de verkochte woningen in het 2e kwartaal 2018 kende 
een transactieprijs boven de vraagprijs. Daarnaast wordt nog eens 17% voor de 
vraagprijs verkocht. Samen is dit dus al de helft van de verkochte woningen op de 
woningmarkt!  
Het verschil tussen vraagprijs en transactieprijs wordt steeds kleiner, omdat er 
onvoldoende aanbod is. Dit verschil is vooral op te merken bij woningen die qua 
prijs lager liggen zoals de tussenwoningen en de appartementen. Op grote delen 
van de koopwoningmarkt is sprake van verhitting, waardoor kopers soms ruim 
boven de vraagprijs bieden om toch de gewenste woning te bemachtigen. 
 
 

Bron: NVM 

 
  



 
 
 
Ruim 37% minder woningen in aanbod binnen een jaar tijd: 
In het 2e kwartaal 2018 stonden er 655 woningen te koop in Noord-Kennemerland. Dat 
betekent een daling van 37,4% in vergelijking met een jaar eerder. De daling is bij de 
goedkopere woningtype het grootst: bijna 48% minder hoekwoningen, ruim 43% minder 
appartementen en bijna 42% minder tussenwoningen.  
 
 
 
 
 
 

Bron: NVM 

 
 
 
 
Bijna 50% 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 2e 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 673 woningen. Dat is een daling 
van 13% in vergelijking met een jaar eerder.  
Van de 673 woningen die te koop zijn gekomen in het  
2e kwartaal 2018 is 49,6% binnen een maand alweer 
verkocht.  
Het aanbod wat langer te koop staat wordt nu ook 
verkocht. 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 de crisis in 2013, is het totale aanbod gedaald met 492%! 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: 
De vraagprijzen in Noord-Kennemerland zijn weer flink gestegen met 20,4% ten opzichte van vorig jaar. Omdat er weinig te koop staat durven verkopers ook meer voor hun 
woning te vragen. Inmiddels is het prijsniveau van de gemiddeld te koop staande woning gestegen tot €476.000,-. Omdat met name de goedkopere woningen sneller uit het 
aanbod worden verkocht dan de duurdere woningen, staan er in het te koop staande aanbod relatief steeds meer duurdere woningen te koop.  
 
De krapte indicator is gedaald naar 3,2: 
De bestaande koopwoningenmarkt is verder verkrapt het afgelopen kwartaal. De krapte indicator geeft de verhouding weer tussen het aantal transacties en het aanbod 
binnen een kwartaal over de afgelopen periode. De krapte indicator is sinds vorig jaar van 4 naar 3,2 gezakt. Voor een gezonde woningmarkt is de krapte indicator 6. De 
krapte indicator van 3,2 houdt is dat het een krappe, en dus ongezonde, woningmarkt betreft. Het wordt voor steeds meer huishoudens steeds moeilijker een geschikte, laat 
staan hun droomwoning, te vinden. Dit verklaard mede waarom huisbezitters eerst willen kopen en pas dan verkopen.  

 
Bron: NVM 
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Gemeente overzichten Noord-Kennemerland 

Gemeente Verkocht aantal woningen Gemiddelde transactieprijs Transactie prijs verandering ten 
opzicht van een jaar geleden 

Verschil vraagprijs en 
transactieprijs 

Alkmaar 279 € 250.800,- 5,9% -0,1% 

Bergen 77 € 502.100,- 13,7% 1,4% 

Castricum 100 € 353.400,- 11,6% -0,9% 

Heerhugowaard 94 € 253.500,- 8,9% -0.2% 

Heiloo 64 € 382.500,- 11,4% 1,6% 

Langedijk 71 € 292.300,- 7,1% 0,5% 
Bron: NVM 

In elke gemeente is op te merken dat er minder woningen worden verkocht dan een jaar eerder en is een forse transactieprijsstijging opmerkend. De trend in de 

transactieprijsstijgingen zet volgens ons nog even door. Dit is mede te verklaren door het steeds kleiner wordende verschil tussen de vraagprijs en de transactieprijs, de 

onderhandelingsruimte. Steeds meer woningen worden voor de vraagprijs of boven de vraagprijs verkocht. Daarnaast is er ook nog een trend te zien in de stijgende 

vraagprijzen. Omdat er weinig te koop staat vragen woningverkopers ook meer voor hun woning. 

Nieuwbouwproductie moet fors omhoog de komende jaren 
In 2019 verwacht men dat de rentevooruitzichten nog goed zijn. Ook blijven de werkgelegenheid en de lonen stijgen en is het consumentenvertrouwen hoog. De 
woningmarkt zit nog in de lift, maar de eerste minpunten zijn zichtbaar. Er worden groepen uitgesloten op de woningmarkt, er is te weinig aanbod om aan de vraag te 
voldoen, de vraagprijzen worden steeds hoger en daarnaast zien we een verschuiving van de markt van het zuiden van Noord-Holland naar het noorden. Veel mensen uit de 
grote steden kunnen daar geen woning meer vinden en zoeken het op in de steden en dorpen in de buurt. 
 

Voor een gezonde woningmarkt is het noodzakelijk het aanbod te verhogen en nieuwbouw 
is hierin de oplossing. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal nieuwbouwwoningen in 
2017 in Nederland is gestegen met 17,3%. In Noord-Holland is het nieuwbouwaanbod 
nagenoeg gedaald met -4,1% ten opzichte van vorig jaar. In Alkmaar is de daling nog groter 
met -21% ten opzichte van vorig jaar. Wij verwachten in 2018 ook weinig 
nieuwbouwaanbod omdat er projecten pas eind 2018 starten met de bouw, waardoor de 
oplevering in 2019 of zelfs pas in 2020 plaatsvindt. 
 
Het bouwen van nieuwbouwwoningen haalt direct de druk van de ketel en zorgt voor een 
doorstroom in de vastgelopen bestaande woningmarkt. Voor elke nieuw te bouwen 
woning komt er in circa 80% van de gevallen ook een bestaande woning op de markt. Circa 
20% van deze nieuwbouwkopers of -huurders woont nog thuis. Zonder nieuwbouw kan 
deze groep de komende jaren onmogelijk worden bediend. 30% van de nieuw te bouwen 
woningen is bestemd voor de sociale huur of koop waardoor deze groep mee kan gaan in 
de doorstroming van de woningmarkt. 
 

Bron: NVM 
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BRON: NVM              BRON: NVM 
 

Trends 2e kwartaal 2018: 
- Consument wil nu eerst kopen 

Er is een nieuwe trend op de woningmarkt ontstaan waarbij woningbezitters eerst een nieuwe woning willen kopen voordat zij hun huidige huis te koop zetten. 
Omdat er te weinig aanbod is, is het voor de huizenbezitters lastig een nieuwe woning aan te kopen. De woningbezitter wil dus wel verhuizen maar wil niet het risico lopen 
om zonder woning te zitten. Daardoor ontstaat er een visuele cirkel en stokt de noodzakelijke doorstroming.  
In de huidige krappe woningmarkt is snel schakelen een must. Een aankoopmakelaar kan een klant snelheid, deskundigheid en gemak bieden. Woningen worden zeer snel 
verkocht, dus is het nodig om als mogelijke koper de aankoopmakelaar vooraf goed de behoeften in kaart te laten brengen en daardoor verantwoord te kunnen bieden. 
 

- Groep 60+ woont veelal te groot en wil verhuizen  
De snel groeiende groep mensen van 60+ speelt een steeds grotere rol op de Nederlandse woningmarkt. Tussen nu en 2025 komen er ongeveer 555.000 60+ers bij. Zij wonen 
over het algemeen in grote woningen uit een bouwperiode 1970-1980 in de buiten stedelijke gebieden. Dit zijn de babyboomers die in de jaren ‘70 een nieuwbouwwoning 
hebben betrokken en daarna niet meer zijn verhuisd. De vraagprijzen van deze woningen wijken af van de jongere leeftijdsklasse. Ruim een derde van de woningen die bij 
60+ers te koop staat heeft een prijs van €500.000,- en meer. Dit beeld past goed bij het klassieke doorstromingsverhaal: huishoudens die ooit met hun kinderen groter zijn 
gaan wonen buiten de grote stad, en nu kleiner willen wonen omdat ze ouder zijn en de kinderen het huis hebben verlaten, kortom de woning past niet meer bij hun 
levensstijl. 
 

- Klimaatakkoord en de woningmarkt  
Naast modernisering gaat verduurzaming en energietransitie een belangrijke rol spelen. Deze ontwikkeling moet niet onderschat worden en noodzakelijke investeringen zijn 
hierbij nodig. Consumenten met een kleine beurs kunnen hierdoor in de financiële problemen raken. Met de huidige beperkte leenmogelijkheden moet hier een passende 
oplossing voor komen om mensen niet met een hoge schuld op te zadelen. 
Het kabinet heeft met het klimaatakkoord in wording grote ambities op het gebied van verduurzaming en energietransitie. Welvarende huishoudens wonen over het 
algemeen al zuiniger, in beter onderhouden woningen en zij kopen relatief meer nieuwbouw, waarvoor geen verduurzamingsinvesteringen meer gedaan hoeven te worden. 
Bijna 45% van de minder welvarende huishoudens woont in een woning met een energielabel D of slechter. Er is te weinig koopnieuwbouw voor huishoudens met een kleine 
beurs beschikbaar waardoor zij zijn aangewezen op de bestaande bouw of de huursector en door de huidige markt zal dit beeld niet snel veranderen. 
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Verwachting LEYGRAAF Makelaars: minder woningtransacties en blijvende prijsstijgingen  
Wij verwachten dat de dalende trend in het aantal transacties van 7% naar 10% doorzet omdat het aanbod ook blijft dalen. Door de krapte op de woningmarkt zullen de 

verkoopprijzen blijven stijgen van 8% tot 10%. De woningmarkt wordt steeds afhankelijker van het nieuwe aanbod dat te koop komt. Hierin heeft nieuwbouw een grote rol.  

Onder de woningzoekende heerst er veel ontevredenheid omdat de woningnood nog nooit zo hoog is geweest. Uit onderzoek van de ING onder starters is gebleven dat 85% 

ontevreden is over de huidige woonsituatie. Vereniging eigen huis heeft ook een onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat 62% van de woningzoekende de woningen te duur 

vindt en hierdoor de zoektocht opgeeft. 

 

  



Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht: 37,4% 
✓ Krapte indicator:   3,2 

✓ Verkooptijd:    30 dagen 

✓ Gemiddelde m² prijs:   €2.536,- 

 

Verhuizingen van…       

• Amsterdam 

• Purmerend 

• Haarlem 

• Assendelft 

• Hoofddorp …naar Noord-Kennemerland 

 

Noord-Kennemerland 

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

Langedijk en Schermer 

 

 

Aantal transacties    Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
-22,5%       -37,4%        +12,0%                      +20,4% 

609       655          €298.000,-                 €476.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

‘’Snel verkocht voor hoge verkoopprijzen’’ 

In de regio Noord-Kennemerland zijn ongeveer 6.700 geregistreerde 

woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 1.200 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).  

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 12% gestegen ten opzichte van het 

voorgaande jaar. De gemiddelde transactieprijs is €298.000,-. Het aanbod is 

gedaald met 37,4%.  

Momenteel staan er in de regio Noord-Kennemerland 655 woningen te koop. Het 

aantal transacties is met 22,5% afgenomen naar 609 woningtransacties in het  

2e 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 vraag- 

verkoopprijsverschil. De gemiddelde vraagprijs ligt het 2e kwartaal 2018 op 

€476.000,- dit is 20,4% hoger dan vorig jaar. 

 



Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht: 57,3% 
✓ Krapte indicator:   2,1 

✓ Verkooptijd:    34 dagen 

✓ Gemiddelde m² prijs:   €2.530,- 

Verhuizingen van…       

• Haarlem 

• Amsterdam 

• IJmuiden 

• Hoofddorp 

• Wijk aan zee …naar Midden-Kennemerland 

 

 

Midden-Kennemerland 

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

 

 

Aantal transacties     Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
-18,8%       -23,4%        +8,8%                           +7,4% 

288       200           €295.000,-                  €386.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

‘Hoge vraagprijzen en weinig onderhandelingsruimte’’ 

Er zijn momenteel in de regio Midden-Kennemerland ongeveer 4.000 mensen die 

op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 1.000 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 8.8% gestegen ten opzichte van het 

afgelopen jaar met een gemiddelde transactieprijs van €295.000,-. Het aanbod is 

daarbij gedaald met 23,4%.  

In de regio Midden-Kennemerland staan circa 200 woningen te koop. Het aantal 

transacties in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar, is met 18,8% afgenomen 

naar 288 verkochte woningen. Het aanbod in de regio qua woningtype is aardig 

goed verdeeld.  

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is 0,2% is. 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 €386.000,- dit is 7,4% 

meer dan vorig jaar. 

 



Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht: 40,2% 
✓ Krapte indicator:   3,5 

✓ Verkooptijd:    38 dagen 

✓ Gemiddelde m² prijs:   €2.710,- 

Verhuizingen van…       

• Amsterdam 

• Utrecht 

• Middelie 

• Almere 

• Landsmeer …naar Waterland 

 

 

Waterland 

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

Waterland en Wormerland 

 

 

Aantal transacties   Aanbod               Transactieprijzen      Vraagprijs 
-14,3%     -24,3%       +12,0%                       +7,3% 

345      405                 €321.000,-                 €445.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘’Minder vraag naar appartementen en meer vraag naar 

gezinswoningen’’ 

In de regio Waterland zijn er ongeveer 4.300 mensen die op zoek zijn naar een 

woonhuis en ongeveer 500 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 12% gestegen ten opzichte 

van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €321.000,-. Het 

aanbod is gedaald met 24,3%.  

Er staan in de regio Waterland 405 woningen te koop. Het aantal transacties in 

het 2e  kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 14,3% afgenomen 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 -0,9%. Het verschil tussen de 

laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel 

onderhandelingsruimte er is voor de koper. In regio Waterland wordt dus veelal 

verkocht voor de vraagprijs of boven de vraagprijs. De gemiddelde vraagprijs ligt 

op €445.000,-, dit is 7,3% hoger dan vorig jaar. 

 



Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht: 70,8% 
✓ Krapte indicator:   1,8 

✓ Verkooptijd:    28 dagen 

✓ Gemiddelde m² prijs:  €2.619,- 

Verhuizingen van…       

• Zaandam 

• Amsterdam 

• Assendelft 

• Krommenie 

• Wormerveer …naar Zaanstreek 

 

 

 

Zaanstreek 

Oostzaan, Zaanstad en Wormerland 

 

 

Aantal transacties Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
-9,3%       -30,3%        +11,3%                    +9,3% 

426       258          €271.000,-               €345.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘’De Zaanstreek is gewild’’ 

De regio Zaanstreek kent ongeveer 4.600 woningzoekenden naar een woonhuis 

en ongeveer 1.200 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).  

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 11.3% gestegen ten opzichte 

van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €271.000,-, maar 

ligt nog onder het Nederlands gemiddelde. Het aanbod is daarbij gedaald met 

30,3%.  

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 9,3% afgenomen 

naar 426 verkochte woningen. Het aanbod in de regio is redelijk goed verdeeld 

qua woningtype. 

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -4,3% is. Dit houdt in dat veelal ver 

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

vraagprijs is € 345.000,- en ligt ook onder het landelijke gemiddelde. Ten opzichte 

van vorig jaar is de vraagprijs met 9,3% gestegen. 



Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht: 61,9% 
✓ Krapte indicator:   2,0 

✓ Verkooptijd:    25 dagen 

✓ Gemiddelde m² prijs:   €3.505,- 

Verhuizingen van…       

• Amsterdam 

• Overveen 

• Amstelveen 

• Utrecht 

• Hillegom …naar Zuid-Kennemerland 

 

 

 

Zuid- Kennemerland 

Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Velsen en 

Zandvoort 

 

 

Aantal transacties Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 

-11,5%   -27,0%            +11,2%                       +13,9% 

889    598              €397.000,-              €588.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

‘’Zeer krappe woningmarkt in Zuid-Kennemerland’’ 

In de regio Zuid-Kennemerland zijn circa 6.200 mensen die op zoek zijn naar een 

woonhuis en circa 2.600 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 11.2% gestegen ten opzichte 

van vorig jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €397.000,-. Het aanbod is 

daarbij gedaald met 27%.  

Momenteel staan er in de regio Zuid-Kennemerland 598 woningen te koop. Het 

aantal transacties in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 11,5% 

afgenomen naar 889 verkochte woningen. Het aanbod in de regio bestaat 

voornamelijk uit appartementen en tussenwoningen.  

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. De vraagprijs is met 13,9% gestegen 

ten opzichte van vorig jaar naar een vraagprijs van €588.000,-. 

 



Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht: 62,9% 
✓ Krapte indicator:   2,5 

✓ Verkooptijd:    30 dagen 

✓ Gemiddelde m² prijs:  €2.913,- 

Verhuizingen van…       

• Hoofddorp 

• Amsterdam 

• Nieuw-Vennep 

• Haarlem 

• Amstelveen …naar Haarlemmermeer 

 

 

 

Haarlemmermeer 

Aalsmeer, Haarlemmerliede c.a., Haarlemmermeer en Uithoorn 

 

 

Aantal transacties Aanbod               Transactieprijzen      Vraagprijs 

-16,4%   -35,8%          +13,0%                         +7,8% 

481   403            €362.000,-                  €502.000,- 

 

 

  

‘’Het aanbod daalt sneller dan Amsterdam’’ 

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.  

Er zijn in de regio Haarlemmermeer ongeveer 4.900 mensen die op zoek zijn naar 

een woonhuis en ongeveer 1.300 mensen die op zoek zijn naar een appartement.  

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 13% gestegen ten opzichte 

van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €362.000,-. Het 

aanbod is daarbij gedaald met 35,8%.  

Momenteel staan er in de regio Haarlemmermeer 1.338 woningen te koop. Het 

aantal transacties is in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar met 16,4% 

afgenomen naar 481 verkochte woningen.  

Ten slotte bestaat er in weinig onderhandelingsruimte aangezien het verschil 

tussen vraagprijs en verkoopprijs -3,3% 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 €502.000,-, dit is 7,8% hoger dan vorig 

jaar. 

 



Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht: 67,9% 
✓ Krapte indicator:   2,2 

✓ Verkooptijd:    26 dagen 

✓ Gemiddelde m² prijs:  €5.060,- 

Verhuizingen van…       

• Buiten Nederland 

• Haarlem 

• Almere 

• ‘s Gravenhage 

• Badhoevendorp …naar Amsterdam  

 
 

Amsterdam 

Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel 

 

 

Aantal transacties  Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 

-21,7%    -23,4%      +19,1%                        +18,8% 

1.833    1.338             €462.000,-                  €556.000,- 

 

  

‘’Stijging huizenprijzen nu ronduit alarmerend’’ 

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.  

Er zijn momenteel in de regio Amsterdam ongeveer 9.000 mensen die op zoek 

zijn naar een woonhuis en ongeveer 14.000 mensen die op zoek zijn naar een 

appartement.  

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 19,1% gestegen ten opzichte 

van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €462.000,-. Het 

aanbod is daarbij gedaald met 23,4%.  

Momenteel staan er in de regio Amsterdam 1.338 woningen te koop. Het aantal 

transacties in het tweede kwartaal ten opzichte van vorig jaar met 21,7% is 

afgenomen naar 1.833 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 -4,8%. De gemiddelde 

vraagprijs in regio Amsterdam is €556.000,- dit is 18,8% meer dan vorig jaar. 

 



Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht: 42,2% 
✓ Krapte indicator:   2,7 

✓ Verkooptijd:    41 dagen 

✓ Gemiddelde m²:   €2.859,- 

Verhuizingen van…       

• Haarlem 

• Zandvoort 

• Nieuw-Vennep 

• Heemstede 

• Bennebroek …naar Bollenstreek 

 

 

 

Bollenstreek 

Alkemade, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, 

Sassenheim, Valkenburg, Voorhout en Warmond  

 
Aantal transacties     Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
-6,8%       -38,0%        +6,0%                          +15,2% 

400       366          €326.000,-                  €487.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Aanbod op drastisch laag niveau’’ 

In de regio Bollenstreek zijn er ongeveer 4.500 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 6% gestegen ten opzichte 

van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €326.000,-. Het 

aanbod is daarbij gedaald met 38%.  

Momenteel staan er in de regio Bollenstreek 366 woningen te koop. Het aantal 

transacties in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 6,8% afgenomen 

naar 400 verkochte woningen. Het aanbod in de regio is aardig verdeeld qua 

woningtypes.  

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is 0,4%. 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 2e 

kwartaal 2018 op €487.000,- dit is 15,2% meer dan vorig jaar.   

 



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 krapte indicator geeft de verhouding weer tussen het aantal transacties en het aanbod binnen een kwartaal over de afgelopen periode. 

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 


