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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

Het algemene beeld van de woningmarkt is positief
De afkoeling in prijsontwikkeling zet door. Er zijn meer transacties en meer aanbod.
Alkmaar, 11 juli 2019 – Het algemene beeld van de woningmarkt in Noord-Kennemerland in het tweede kwartaal van 2019 is positief. De afkoeling in prijsontwikkeling zet door, dus de prijzen
stijgen wat minder hard. We zien dat er meer transacties zijn geweest én dat het aanbod ten opzichte van vorig kwartaal is toegenomen. Kortom: er wordt meer verkocht, er worden méér
woningen te koop gezet en de prijzen van bestaande woningen stijgen nog licht. Dit is een goed moment om te verkopen!
Doordat de stijging van het aantal transacties harder is toegenomen dan het aanbod, is de krapte indicator ten opzichte van vorig jaar gedaald van 3,2 naar 2,7. De krapte zit vooral in
appartementen, tussen- en hoekwoningen. Extra nieuwbouw is de oplossing om de krapte deels op te lossen. Door nieuwbouw vindt er immers ook een doorstroom plaats waardoor bestaande
woningen op de markt komen.
In Alkmaar staat veel nieuwbouw op stapel. De regio Alkmaar heeft samen met de woningmakers de ambitie uitgesproken om nieuwbouw te versnellen. De gemeente Alkmaar heeft de
kanaaloevervisie aangenomen, de gemeentes Bergen, Heiloo en Heerhugowaard hebben de ambitie voor meer woningen uitgesproken en de provincie heeft met de woningmakers en alle
gemeentes in de regio Noord-Kennemerland de overeenkomst van Egmond getekend om de woningproductie te verhogen.
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 2e kwartaal 2019 ten opzichte van het 2e kwartaal 2018
✓ 17,2% meer woningen verkocht
✓ Transactieprijs met 8,1% gestegen naar €328.000,✓ 14,0% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
✓ Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is 0,2%
✓ 41,7% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
✓ Woningaanbod is met 3,1% gedaald ten opzichte van vorig jaar.
✓ Vraagprijsstijging van 3,1% naar €465.000,Bron: NVM
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Woningmarkt komt in balans
Het aantal transacties is enorm toegenomen
In het 2e kwartaal van 2019 zijn er 17,2% meer woningen verkocht dan hetzelfde kwartaal in 2018.
Dit is een serieuze stijging! Ten opzichte van vorig kwartaal is het aantal transacties zelfs met 20,5%
toegenomen. Uit de toename van het aantal transacties blijkt dat de woningmarkt meer in balans
komt. In totaal zijn er 714 woningen verkocht. Dit zijn ruim 100 transacties meer dan hetzelfde
kwartaal vorig jaar. Opvallend is de stijging van het aantal transacties van vrijstaande woningen. De
oorzaak kan zijn dat verkopers van een tussenwoning, hoekwoning of twee-onder-een kap hun huis
voor een goede prijs kunnen verkopen, waardoor een vrijstaande woning bereikbaarder wordt.
Tevens zien we veel kopers uit de metropoolregio Amsterdam. Door de nog betere woningmarkt
daar, kunnen de Amsterdammers zich in de regio Alkmaar een vrijstaande woning permitteren.

Bron: NVM

Transactieprijzen stijgen met 8,1% ten opzichte van vorig jaar
De gemiddelde transactieprijs van woningen is het afgelopen kwartaal gestegen tot €328.000,-. Vergeleken met een jaar eerder is dat een stijging van 8,1%. Met een prijsontwikkeling van
8,8% zijn hoekwoningen het meest in prijs gestegen. In vergelijking met het vorige kwartaal zijn de prijzen wel minder gestegen. Ten opzichte van het 1e kwartaal van 2019 zijn de
transactieprijzen met 3,6% gestegen. In de tabellen is ook te zien dat de prijsstijgingen aan het afvlakken zijn. Prijsstijgingen van meer dan 10% worden niet meer gehaald.

Bron: NVM
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De gemiddelde verkooptijd is 31 dagen
De verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning is in
het 2e kwartaal 2019 uitgekomen op 31 dagen. Vorig jaar
lag de verkooptijd lager met 3 dagen. Vorig kwartaal lag
de verkooptijd echter met 7 dagen lager. Woningen
worden nu minder snel verkocht dan een jaar geleden
en dan het vorige kwartaal. Dit is een teken van de
afvlakkende markt. De echte gekte lijkt hiermee voorbij.
Toch zien we dat appartementen, tussen- en
hoekwoningen wel ongeveer even snel verkocht worden.
Bron: NVM

Nog steeds wordt een groot percentage woningen boven de vraagprijs verkocht
Wederom wordt een groot deel van de verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. Van
de verkochte woningen in het 2e kwartaal van 2019 kende 41,7% een transactieprijs boven die
van de vraagprijs. Dit is weer een hoger percentage ten opzichte van vorig jaar en ook ten
opzichte van vorig kwartaal. Het verschil tussen vraagprijs en uiteindelijke transactieprijs is ten
opzichte van vorig kwartaal gedaald van 0,8 naar 0,2%. Dit betekent dat er in vergelijking met
vorig kwartaal minder onderhandelingsruimte bestaat. Dit verklaart tevens het hoge percentage
van woningen die boven de vraagprijs verkocht worden. De vraagprijzen ten opzichte van het 2e
kwartaal vorig jaar zijn met 3,1% toegenomen tot gemiddeld €465.000,-. Ten opzichte van vorig
kwartaal is hierin wel een daling te zien van 0,8%. Vorig kwartaal bedroeg de gemiddelde
vraagprijs €471.000,-.
Bron: NVM

Het aanbod neemt licht toe!
Het woningaanbod is het afgelopen kwartaal ten opzichte van het 1e kwartaal 2019 iets
toegenomen met 1,1%. Dit is een lichte stijging welke de voorzichtige stabilisatie van de
woningmarkt onderschrijft. Deze stijging zit vooral in de toename van tussenwoningen.
Ten opzichte van het 2e kwartaal 2018 is het aanbod wel iets afgenomen met 3,1%. Aan
appartementen en hoekwoningen is in de regio Alkmaar nog steeds een groot tekort. Het
aanbod hoekwoningen is ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar met 6,5% afgenomen
en het aanbod appartementen zelfs met 8,1%.
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 2019 te koop stond en wat er aan het einde
van het kwartaal nog te koop staat. De instroom van nieuw
aangeboden bestaande koopwoningen, bedroeg 784
woningen met een gemiddelde vraagprijs van €340.441,-.
Het oude aanbod bestond uit 614 woningen en had een
gemiddelde vraagprijs van €468.324,- Van de woningen uit
het nieuwe aanbod dat op de markt is gekomen zijn 407
woningen in hetzelfde kwartaal verkocht met een
gemiddelde transactieprijs van €301.710,-. Van het oude
aanbod zijn er in het eerste kwartaal 300 verkocht met een
gemiddelde transactieprijs van €334.740,-. Het aanbod dat
aan het eind van het tweede kwartaal is overgebleven
bestaat uit 635 woningen met een gemiddelde vraagprijs
van €465.356,-. Aangezien er aan het begin van het
kwartaal 614 woningen uit het oude aanbod meekwamen
en er aan het eind van het eerste kwartaal 635 woningen
mee naar het nieuwe kwartaal gaan, betekent dit dat het
totale aanbod is afgenomen.

Bron: NVM

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

Bron: NVM
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Ook de vraagprijzen lijken te stabiliseren
Zowel de transactieprijzen als de vraagprijzen zijn afgelopen kwartaal weer gestegen.
Toch lijkt het er op dat verkopers iets voorzichtiger worden met het bepalen van de
vraagprijs. Ten opzichte van vorig jaar zijn de vraagprijzen met 3,1% gestegen naar een
gemiddelde vraagprijs van €465.000,-. Ten opzichte van vorig kwartaal is er zelfs een
lichte daling te zien in de vraagprijzen. De vraagprijzen in het 2e kwartaal van 2019 zijn
0,8% lager dan het eerste kwartaal van dit jaar.
Wat opvalt in de grafiek is dat de vraagprijzen van tussenwoningen ten opzichte van
hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn gedaald met 4,2%. Hoekwoningen daarentegen
hebben de grootste vraagprijsstijging ondergaan van maar liefst 9,7%.
Bron: NVM

De krapte indicator is gedaald naar 2,7
De krapte indicator laat in tegenstelling tot de aanbod en transactiecijfers nog geen
stabilisatie van de markt zien. Ook dit kwartaal is de krapte indicator weer gedaald naar
een toch wel drastisch laag niveau. De reden voor deze daling ligt in het feit dat er meer
woningen zijn verkocht dan dat er in aanbod is bijgekomen. De krapte indicator geeft de
verhouding weer tussen het aantal transacties en het aanbod binnen een kwartaal. De
krapte indicator is in de regio Alkmaar sinds vorig jaar gedaald van 3,2 naar 2,7. Voor een
gezonde woningmarkt moet de krapte indicator 6 zijn. De krapte indicator van 2,7 houdt
in dat de markt nog steeds zeer krap, en dus ongezond, is. Het wordt voor steeds meer
huishoudens moeilijker een geschikte woning, laat staan hun droomwoning, te vinden.

Bron: NVM
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Gemeente overzichten Noord-Kennemerland 2e kwartaal 2019 ten opzichte van het 2e kwartaal 2018
Gemeente

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk

Verkocht aantal woningen
2018
279
79
99
102
66
63

2019
313
78
94
146
86
72

Gemiddelde transactieprijs
2018
€ 253.900
€ 499.500
€ 351.900
€ 262.700
€ 371.100
€ 288.300

2019
€ 279.600
€ 515.500
€ 367.600
€ 298.800
€ 410.700
€ 340.300

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

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

Bron: NVM

Alkmaar

Castricum
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Bergen

Heiloo
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Heerhugowaard

Bron: NVM
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Langedijk
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Huurmarkt
‘’Krapte op de huurmarkt blijft groot’’
In de eerste helft van 2019 is de krapte op de huurwoningmarkt weer groter
geworden dan het laatste half jaar van 2018. De gemiddelde huurprijs is weer
gestegen van €1.050,- in het laatste half jaar van 2018 naar €1.077,- in de
eerste helft van dit jaar. Ook zorgde de druk op de huurwoningmarkt het
afgelopen half jaar in Nederland voor een stijging van de gemiddelde huurprijs
per vierkante meter van 5,4% ten opzichte van het jaar ervoor. De absolute
huurprijs kende een stijging van 4,4%. De gemiddelde huurprijs per vierkante
meter komt hiermee uit op €11,58.

Toch zijn er in Nederland veel regionale verschillen te zien. Noord-Holland heeft al jaren de hoogste huurprijzen. De gemiddelde
huurprijs steekt met €16,72,- per m² boven de andere provincies uit. Friesland is nog steeds de goedkoopste provincie om te
huren. Hier wordt gemiddeld €8,58 per vierkante meter betaald. De gemiddelde prijs voor een huurwoning in Noord-Holland ligt
op € 1.401,-. Amsterdam en Haarlem stuwen de huurprijzen van Noord-Holland behoorlijk op. In Amsterdam behoren de
huurprijzen al jaren tot de hoogste van Nederland. Waar in 2017 en 2018 nog een gematigde groei te zien was in huurprijzen, zijn
het afgelopen half jaar duur huurprijzen behoorlijk gestegen met gemiddeld 7% ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde
vierkante meter transactieprijs kwam in de eerste helft van 2019 uit op €19,84. Hieruit blijkt dat de hoofdstad een populaire stad
blijft om te wonen.
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Nieuwbouw
Met een gemiddelde krapte indicator van 2,7 is de woningmarkt van Noord-Kennemerland nog krapper geworden dan vorig jaar. Vooral appartementen, tussen- en hoekwoningen zijn zeer
schaars. Appartementen kleiner dan 80 m2 zijn in Alkmaar bijna helemaal niet meer te vinden. Een krapte indicator van 1,2 betekend dat je als zoeker naar een appartement kleiner dan 80
m2, in regio Alkmaar eigenlijk maar keuze hebt uit 1 appartement. Dit houdt in dat de markt voor dit soort woningen zeer ongezond is en dat er dus een grote vraag is naar de bouw van
appartementen die kleiner zijn dan 80 m2. Als gekeken wordt naar de krapte indicator per woningtype valt op dat er bij geen enkel woningtype een gezonde markt bestaat. Geen enkel type
heeft een grotere krapte indicator dan 6. In vorige kwartalen was de woningmarkt voor vrijstaande woningen nog wel gezond te noemen. Wat opvallend is, is dat nu ook deze markt krapte
kent. Zoals eerder in dit rapport aangegeven ligt dit aan het feit dat veel woningen boven de vraagprijs verkocht worden waardoor een vrijstaande woning voor meer mensen bereikbaar
wordt.
Krapte indicator regio Alkmaar

De tabel hiernaast geeft weer hoeveel en welke typen
nieuwbouwwoningen er op dit moment gerealiseerd worden in de
gemeente Alkmaar. Hieruit valt op te maken dat er op dit moment
vooral appartementen en tussenwoningen gerealiseerd worden.
Als dit vergeleken wordt met de huidige krapte indicator van de
regio sluit dit goed aan op de vraag. Echter is het om de grote
vraag te kunnen beantwoorden nodig om meer woningen te
realiseren.
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‘’Regio Alkmaar spreekt ambitie uit om woningbouw te versnellen’’
Doordat de stijging van het aantal transacties harder is toegenomen dan het aanbod, is de krapte indicator ten opzichte van vorig jaar gedaald van 3,2 naar 2,7. De krapte
zit vooral bij appartementen, tussen- en hoekwoningen. Extra nieuwbouw is de oplossing om de krapte deels op te lossen. Door nieuwbouw vindt er immers ook een
doorstroom plaats waardoor er bestaande woningen op de markt komen.
In de regio Alkmaar staat veel nieuwbouw op stapel. De gemeenten en provincie hebben samen met de woningmakers de ambitie uitgesproken om nieuwbouw te
versnellen. De gemeente Alkmaar heeft de kanaaloevervisie aangenomen, in Heiloo hebben grondeigenaren hun plannen voor 1.265 woningen gepresenteerd, de
gemeentes Bergen, Heiloo, Langedijk, Castricum, Uitgeest en Heerhugowaard hebben de ambitie voor meer woningen uitgesproken en de provincie heeft met de
woningmakers en alle gemeentes in de regio Noord-Kennemerland de overeenkomst van Egmond getekend om de woningproductie te verhogen.
Doordat er nu veel projecten aankomen kan eindelijk gedeeltelijk voldaan worden aan de enorme vraag die er in de regio is. Als er nu gas achter de woningbouw wordt
gezet, kan ervoor gezorgd worden dat iedereen een goede en passende woning kan vinden in de regio Alkmaar.
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Noord-Kennemerland
Alkmaar, Graft-De Rijp, Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en
Schermer

‘’Aantal transacties is flink toegenomen’’
In de regio Noord-Kennemerland zijn ongeveer 11.500 geregistreerde
woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 1.387 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

+17,2%

-3,1%

+8,1%

714

635

€328.000,-

Vraagprijs
+3,1%
€465.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 8,1% gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar. De gemiddelde transactieprijs is €328.000,-. Het aanbod is
gedaald met 3,1% ten opzichte van vorig jaar. In vergelijking met het afgelopen
kwartaal is het aanbod toegenomen met 1,1%. Dit is een teken dat de
woningmarkt iets meer in balans komt.
Momenteel staan er in de regio Noord-Kennemerland 635 woningen te koop. Het
aantal transacties is met 17,2% toegenomen naar 714 woningtransacties in het
2e kwartaal 2019. In het aanbod staan er vooral veel vrijstaande woningen te
koop.

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

41,7%
2,7
31 dagen
14,0%
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Midden-Kennemerland
Graft- De Rijp, Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest

‘’63,7% van de woningen boven de vraagprijs verkocht’’
Er zijn momenteel in de regio Midden-Kennemerland ongeveer 2.847 mensen die
op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 721 mensen die op zoek zijn naar
een appartement. Dit is een stijging ten opzichte van vorig kwartaal. (Er vanuit

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+1,5%

-10,0%

+8,9%

+9,9%

296

180

€311.000,-

€432.000,-

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 dit kwartaal met 8,9% gestegen ten opzichte van het
afgelopen jaar met een gemiddelde transactieprijs van €311.000,-. Het aanbod is
daarbij drastisch gedaald met 10,0%.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -3,8%. 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 onderhandelingsruimte.
De gemiddelde vraagprijs in Midden-Kennemerland ligt op €432.000,- dit is 9,9%
meer dan vorig jaar.

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

63,7%
1,8
25 dagen
7,8%
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Waterland
Graft-De Rijp, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Zeevang,
Waterland en Wormerland

‘’Bijna 20% meer transacties in Waterland’’
In de regio Waterland zijn er ongeveer 4.951 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 623 mensen die op zoek zijn naar een appartement. Dit is
bijna gelijk met vorig kwartaal. (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

+19,3%

+25,7%

+6,0%

+9,0%

414

509

€323.000,-

€451.000,-

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 6,0% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €323.000,-. Het
aanbod is toegenomen met maar liefst 25,7%.
Er staan in de regio Waterland 509 woningen te koop. Het aantal transacties in
het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 19,3% toegenomen naar 414
verkochte woningen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -0,6%. Dit getal laat zien dat er
vrijwel geen onderhandelingsruimte is. Er wordt in regio Waterland ook 43,7%
van de woningen boven de vraagprijs verkocht. De gemiddelde vraagprijs ligt op
€451.000,-, dit is 9,0% hoger dan vorig jaar.

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

43,7%
3,7
36 dagen
13,3%
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Zaanstreek
Oostzaan, Zaanstad en Wormerland

Aantal transacties

Aanbod

+19,2%

+33,3%

485

344

‘’Aanbod in Zaanstreek met 33,3% toegenomen’’

Transactieprijzen

Vraagprijs

+10,3%

+9,6%

€302.000,-

€357.000,-

De regio Zaanstreek kent ongeveer 8.418 woningzoekenden naar een woonhuis
en ongeveer 1.863 woningzoekenden naar een appartement. Er is een stijging in
het aantal zoekers naar een woonhuis terwijl het aantal zoekers naar een
appartement vrijwel gelijk blijft. (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 344 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 19,2%
toegenomen naar 485 verkochte woningen. Wat opvalt is dat maar liefst 55,9%
van de woningen boven de vraagprijs is verkocht en maar 4,9% van de woningen
langer dan een jaar te koop staat.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -3,6% . Dit houdt in dat veelal ver
boven de vraagprijs wordt geboden in de regio Zaanstreek. De gemiddelde
vraagprijs is €357.000,- en ligt ook nog ruim onder het landelijke gemiddelde. Ten
opzichte van vorig jaar is de vraagprijs met 9,6% gestegen.

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

56,8%
2,1
34 dagen
4,9%
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Zuid- Kennemerland
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Velsen en Zandvoort

‘’61,6% van de woningen boven vraagprijs verkocht’’
In de regio Zuid-Kennemerland zijn circa 11.316 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en circa 3.842 mensen die op zoek zijn naar een appartement.
Opvallend is de grote stijging van zoekers naar woonhuizen. (Er vanuit gaande dat

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+7,7%

+27,4%

+8,2%

+2,4%

937

762

€433.000,-

€607.000,-

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 762 woningen te koop. Het
aantal transacties in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 7,7%
toegenomen naar 937 verkochte woningen. Ten opzichte van vorig kwartaal is het
aantal transacties enorm toegenomen, namelijk met 32,2%. Het aantal
transacties in het 1e kwartaal 2019 bedroeg 719.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -3,8%. Het verschil tussen
de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel
onderhandelingsruimte er is voor de koper. Het percentage van -3,8 betekend
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:

61,6%
2,4
26 dagen
5,0
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Haarlemmermeer
‘’Transactieprijzen met 12,4% toegenomen’’

Aalsmeer, Haarlemmerliede c.a., Haarlemmermeer en Uithoorn

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

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+5,3%

+11,4%

+7,1%

+12,1%

507

449

€381.000,-

€536.000,-

Er zijn in de regio Haarlemmermeer ongeveer 8.172 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis en ongeveer 1.398 mensen die op zoek zijn naar een appartement.
De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 7,1% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €381.000,-.
Ten slotte bestaat er in Haarlemmermeer vrijwel geen onderhandelingsruimte
aangezien het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -2,6% 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 €536.000,-, dit
is 12,1% hoger dan vorig jaar.

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

61,0%
2,7
31 dagen
10,0%
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Amsterdam
‘’Bijna 50% meer aanbod in regio Amsterdam’’

Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel

Aantal transacties
+21,6%
2.209

Aanbod
+49,5%
2.000

Transactieprijzen
-3,8%
€446.000,-

Vraagprijs
+4,7%
€578.000,-

Voor het eerst sinds jaren zijn de transactieprijzen in de regio Amsterdam gedaald.
Daarbij is het aanbod met bijna 50% toegenomen. Dit duidt erop dat de woningmarkt in
de regio Amsterdam aan het veranderen is. De reden hiervoor is onder andere dat er
momenteel veel nieuwbouw gerealiseerd.
Er zijn momenteel in de regio Amsterdam ongeveer 11.364 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis. Ongeveer 16.311 mensen zijn op zoek zijn naar een appartement.
Momenteel staan er in de regio Amsterdam 2.209 woningen te koop. Het aanbod in de
regio bestaat voornamelijk uit appartementen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -4,0%. De gemiddelde vraagprijs
in regio Amsterdam is €578.000,- dit is 4,7% meer dan vorig jaar.

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

69,0%
2,7
28 dagen
3,4%
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De Bollenstreek
Kaag en Braassem, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg,
Sassenheim, Valkenburg, Voorhout en Warmond

‘’Verkooptijd in de Bollenstreek is iets toegenomen en de
krapte indicator is gestegen’’
In de regio Bollenstreek zijn er ongeveer 6.141 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 1.436 mensen die op zoek zijn naar een appartement.

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+11,5%

+24,9%

+8,1%

+5,8%

444

457

€349.000,-

€495.000,-

Momenteel staan er in de regio Bollenstreek 457 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 24,9%
toegenomen naar 457 verkochte woningen. Het aanbod in de regio is mooi
verdeeld wat betreft 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 van 2019 op €495.000,- dit is 5,8% meer dan vorig jaar.

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

44,4%
3,1
36 dagen
14,2

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Begrippenlijst
Voor dit rapport zijn de volgende definities en afbakeningen gehanteerd:
Woningzoekenden: Consumenten met een geregistreerd zoekprofiel bij Funda. Ervanuit gaande dat elke zoeker ongeveer drie zoekcriteria/gebieden heeft geregistreerd zijn de totale cijfers
door drie gedeeld. De woningzoeker die niet geregistreerd staat bij Funda wordt hier niet in meegenomen.
Transactieprijs: De prijs waar de woning daadwerkelijk voor is verkocht.
Vraagprijs: De prijs die door verkoper wordt bepaald wanneer hij zijn huis te koop zet.
Looptijd: De looptijd heeft betrekking op de woningen die nog niet zijn verkocht en dus nog onderdeel uitmaken van het woningaanbod.
Verkooptijd: De verkooptijd is de gemiddelde tijd dat de woning in de verkoop heeft gestaan totdat het verkocht is
Krapte indicator: De NVM krapte-indicator geeft een benadering voor het aantal keuzemogelijkheden dat een potentiële koper op de woningmarkt heeft. De indicator wordt berekend als
het aanbod aan het begin van de maand gedeeld door het aantal transacties in die maand. Wanneer de NVM krapte-indicator onder de 5 komt, is sprake van een verkopersmarkt. Wanneer
de NVM krapte-indicator tussen de 5 en 10 komt, is sprake van een evenwichtige markt. Wanneer de NVM krapte-indicator boven de 10 komt, is sprake van een kopersmarkt.
Vijvermodel: Het vijvermodel biedt inzicht in de ontwikkelingen van het woningaanbod per kwartaal. Het model laat zien welk gedeelte van het aanbod aan het begin van het kwartaal te
koop stond, wat er aan het einde van het kwartaal is verkocht en welk deel er nog te koop staat.
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Kopen of verkopen?
Neem contact met ons op

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