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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

Schaarste op de woningmarkt toch weer toegenomen
Verduurzaming op de woningmarkt valt stil
Alkmaar, 10 oktober 2019 – Er zijn in het derde kwartaal van 2019 weer minder woningen te koop gezet dan in het vorige kwartaal. De bestaande koopwoningmarkt is krapper geworden met
het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker zullen stijgen. Als de nieuwbouw stilligt, stokt ook de doorstroming op de markt. Juist die doorstroming zorgt voor de verduurzaming van
onze gebouwde omgeving. Een groot deel van de verhuizingen gaat doorgaans gepaard met een verbouwing en bij elke verbouwing wordt het verduurzamen tegenwoordig meegenomen.
Daarom is het belangrijk om te zorgen voor doorstroming op de markt, zodat we de markt kunnen verduurzamen.
Door het hoge prijsniveau blijven ook nieuwbouwwoningen langer in verkoop staan. Nieuwe woningen zijn per definitie duurzamer dan oudere woningen. Het gebrek aan passend aanbod
zorgt er daarnaast voor dat potentiële kopers langer in de bestaande woningen blijven zitten, die dus niet verbouwd en verduurzaamd worden. Als de nieuwbouw-impasse lang duurt, komt de
hele woningmarkt piepend en krakend tot stilstand. Gezien de lage rentestanden presteert de woningmarkt niet zo goed als dat het zou kunnen. In het verleden hebben we meer verkopen
gezien. Er wordt nu minder in de verkoop gezet en dus wordt er minder verkocht. Dat zorgt voor schaarste, en dat kan ook de reden zijn voor de prijsstijging van 3,8% ten opzichte van het
derde kwartaal van vorig jaar in de regio Noord Kennemerland.
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 3e kwartaal 2019 ten opzichte van het 3e kwartaal 2018
✓ 8,3% meer woningen verkocht
✓ Transactieprijs met 3,8% gestegen naar €322.000,✓ 14,1% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
✓ Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is -0,1%
✓ 43,5% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
✓ Woningaanbod is met 6,6% gestegen ten opzichte van vorig jaar.
✓ Vraagprijsstijging van 6,1% naar €495.000,Bron: NVM
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De woningmarkt wordt krapper
Het aantal transacties is weer sterk toegenomen
In het 3e kwartaal van 2019 zijn er 8,3% meer woningen verkocht dan hetzelfde
kwartaal in 2018. Dit is weer een sterke stijging! De toename van het aantal
transacties is goed als ook het aanbod zo sterk toeneemt. De toename van het
aanbod blijft echter achter waardoor de krapte toeneemt. In totaal zijn er het
afgelopen kwartaal 681 woningen verkocht. Opvallend is de grote stijging van het
aantal transacties van tussenwoningen. Dit komt omdat er veel vraag is naar dit type
woningen en doordat dit type woningen het afgelopen kwartaal veel in aanbod is
gekomen. Met veel vraag en veel aanbod is dit een logisch gevolg.

Bron: NVM

Transactieprijzen stijgen met 3,8% ten opzichte van vorig jaar
De gemiddelde transactieprijs van woningen is het afgelopen kwartaal gestegen tot €322.000,-. Vergeleken met een jaar eerder is dat een stijging van 3,8%. Met een prijsontwikkeling van
4,9% zijn tussenwoningen het meest in prijs gestegen. In vergelijking met het vorige kwartaal zijn de prijzen daarentegen gedaald. Ten opzichte van het 2e kwartaal van 2019 zijn de
transactieprijzen gemiddeld met 1,6% gedaald. Dit is een lichte daling welke kan liggen aan de seizoen verschillen.

Bron: NVM
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De gemiddelde verkooptijd is 32 dagen
De verkooptijd van de gemiddeld verkochte
woning is in het 3e kwartaal 2019 uitgekomen op
32 dagen. Dit is 4 dagen sneller dan hetzelfde
kwartaal vorig jaar. Tevens ligt de verkooptijd in de
regio Noord-Kennemerland maar liefst 6 dagen
lager dan het landelijk gemiddelde. Dit geeft aan
dat de woningmarkt in onze regio nog steeds
oververhit is. Tussenwoningen zijn het afgelopen
kwartaal het snelst verkocht. De verkooptijd bij dit
type woningen was gemiddeld maar 25 dagen.
Bron: NVM

Het percentage woningen dat boven de vraagprijs wordt verkocht blijft maar stijgen
Wederom wordt een groot deel van de verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. Van
de verkochte woningen in het 3e kwartaal van 2019 kende 43,5% een transactieprijs boven die
van de vraagprijs. Dit is weer een hoger percentage ten opzichte van vorig jaar. Toen werd 37,8%
boven de vraagprijs verkocht. Ook ten opzichte van vorig kwartaal is een hoger percentage
boven de vraagprijs verkocht. In het 2e kwartaal van 2019 lag het percentage nog op 41,7%. Het
verschil tussen vraagprijs en uiteindelijke transactieprijs is ten opzichte van vorig kwartaal ook
gedaald van 0,2 naar -0,1%. 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 3e kwartaal vorig jaar
zijn met 6,1% toegenomen tot gemiddeld €495.000,-. Vorig kwartaal bedroeg de gemiddelde
vraagprijs €465.000,-, dit kwartaal ligt de gemiddelde vraagprijs dus gemiddeld €30.000,- hoger.

Bron: NVM

Het aanbod bevestigd schaarste
Het woningaanbod is het afgelopen kwartaal ten opzichte van het 2e kwartaal 2019 iets
afgenomen met 3,0%. Dit is een daling welke de toenemende schaarste van de woningmarkt
onderschrijft.
Ten opzichte van het 3e kwartaal 2018 is het aanbod wel iets toegenomen met 6,6%. Een
uitzondering hierop zijn de vrijstaande woningen. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar
is het aanbod vrijstaande woningen met 0,8% afgenomen.
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 3e
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 797
woningen met een gemiddelde vraagprijs van €358.064,-.
Het oude aanbod bestond uit 616 woningen en had een
gemiddelde vraagprijs van €468.983,- Van de woningen uit
het nieuwe aanbod dat op de markt is gekomen zijn 428
woningen in hetzelfde kwartaal verkocht met een
gemiddelde transactieprijs van €307.938,-. Van het oude
aanbod zijn er in het eerste kwartaal 293 verkocht met een
gemiddelde transactieprijs van €341.112,-. Het aanbod dat
aan het eind van het derde kwartaal is overgebleven
bestaat uit 616 woningen met een gemiddelde vraagprijs
van €495.034,-.

Bron: NVM

Onderstaande tabel laat zien dat in het 3e kwartaal van 2019 de krapte van het aanbod, na een lichte stabilisatie in de afgelopen kwartalen, weer iets is toegenomen.

Bron: NVM
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Ook de vraagprijzen nemen weer toe
Zowel de transactieprijzen als de vraagprijzen zijn afgelopen
kwartaal weer gestegen. Ten opzichte van vorig jaar zijn de
vraagprijzen met 6,1% gestegen naar een gemiddelde
vraagprijs van €495.000,-. Ten opzichte van vorig kwartaal is
de stijging iets minder. De vraagprijzen in het 3e kwartaal van
2019 zijn 5,2% hoger dan het tweede kwartaal van dit jaar.
Wat opvalt in de grafiek is dat de vraagprijzen van
hoekwoningen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar
zeer sterk zijn gestegen met maar liefst 15,9%.
Tussenwoningen en twee-onder-een kapwoningen zijn in hun
vraagprijzen vrij stabiel gebleven met een lichte stijging van
respectievelijk 2,1% en 2,7%.

Bron: NVM

De krapte indicator blijft steken op 2,7
De krapte indicator onderschrijft dat de krapte op de woningmarkt van regio
Noord-Kennemerland aan blijft houden. Ook dit kwartaal blijft de krapte
indicator weer steken op een toch wel drastisch laag niveau. De reden dat de
krapteindicator zo laag blijft 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. 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 3e kwartaal 2019 ten opzichte van het 3e kwartaal 2018
Gemeente

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk

Verkocht aantal woningen

2018
270
101
102
109
69
66

2019
291
77
96
152
57
87

Gemiddelde transactieprijs

2018
€ 278.200
€ 486.000
€ 344.600
€ 294.100
€ 403.100
€ 355.200

2019
€ 281.500
€ 530.900
€ 375.300
€ 283.800
€ 402.900
€ 347.700

Verschil vraagprijs en transactieprijs

2018
-0,3%
2,0%
0,3%
-0,5%
2,0%
1,5%

2019
-0,8%
1,3%
-0,8%
-0,4%
0,7%
0,8%

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 derde kwartaal van 2018 en het derde kwartaal van 2019. Hieronder staat vervolgens per gemeente een overzicht
van het verloop van het aantal transacties en het aanbod.

Alkmaar

Bergen (NH)

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

Heerhugowaard

Bron: NVM

Woningmarktanalyse 3e kwartaal 2019|LEYGRAAF Makelaars

Heiloo

Langedijk

Bron: NVM

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Nieuwbouw
Met een gemiddelde krapte indicator van 2,7 is de woningmarkt van Noord-Kennemerland nog net zo krap als 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 1,7 betekend dat je als zoeker naar een appartement kleiner dan 80 m2, in regio
Alkmaar eigenlijk maar keuze hebt uit 1 a 2 appartementen. 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 alleen voor de vrijstaande woningen en twee-onder-een kapwoningen een
gezonde markt bestaat.
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 gerealiseerd worden. Als dit vergeleken
wordt met de huidige krapte indicator van de regio, dan sluit dit
goed aan op de vraag. Echter is het om aan de grote vraag te
kunnen beantwoorden nodig om meer woningen te realiseren.
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Verhuizingen
De afgelopen 20 jaar heeft het PBL onderzocht hoe de verhuisstromen van, naar en tussen de 6 grote steden in Nederland zich hebben ontwikkeld voor personen van 18 tot 65 jaar. Uit het
onderzoek komt een vaste trend naar voren. Jongeren verhuizen vooral naar de grote steden en 30-plussers verlaten de stad steeds vaker. Tevens komen de nieuwe stadsbewoners sinds 2006
niet alleen maar uit Nederland, maar steeds vaker ook van buiten de Nederlandse grenzen. Toch is in 2018 de trek uit de stad groter dan de trek naar de stad.
Leygraaf Makelaars heeft voor de regio Alkmaar gekeken naar de verhuisbewegingen. Hierbij is te zien dat het grootste deel van de verhuizers gewoon uit de regio komt. Toch valt op dat er de
laatste jaren steeds meer mensen van verder dan 10 kilometer verhuizen naar Alkmaar. Voor de prijsvorming lijkt de komst van verhuizers van verderaf positief. Verhuizers uit Amsterdam
betalen namelijk veelal het meest voor een woning in de regio Alkmaar.
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Noord-Kennemerland
Alkmaar, Graft-De Rijp, Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en
Schermer

‘’Aantal transacties met 8,3% toegenomen in NoordKennemerland’’
In de regio Noord-Kennemerland zijn ongeveer 11.610 geregistreerde
woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 1.649 woningzoekenden voor
een appartement. (Er vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

criteria zijn deze cijfers door 3 gedeeld voor een concreter beeld).

+8,3%

+6,6%

+3,8%

+6,1%

681

616

€322.000,-

€495.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 3,8% gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar. De gemiddelde transactieprijs is €322.000,-. Het aanbod is
toegenomen met 6,6% ten opzichte van vorig jaar. In vergelijking met het
afgelopen kwartaal is het aanbod afgenomen met 3,0%. Dit is een teken dat de
woningmarkt iets krapper wordt.
Momenteel staan er in de regio Noord-Kennemerland 616 woningen te koop. Het
aantal transacties is met 8,3% toegenomen naar 681 woningtransacties in het
3e 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:

43,5%
2,7
32 dagen
14,1%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars
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Midden-Kennemerland

‘’61,4% van de woningen boven de vraagprijs verkocht’’

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

Er zijn momenteel in de regio Midden-Kennemerland ongeveer 2.766 mensen die
op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 786 mensen die op zoek zijn naar
een appartement. Opvallend is dat er een daling is in mensen die zoeken naar een
woonhuis, maar er een stijging is in het aantal mensen dat op zoek is naar een
appartement, ten opzichte van vorig kwartaal. (Er vanuit gaande dat elke zoeker een

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

-4,4%

+6,1%

+10,5%

+2,5%

273

174

€322.000,-

€431.000,-

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

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 10,5% gestegen ten opzichte van het
afgelopen jaar met een gemiddelde transactieprijs van €322.000,-. Het aanbod is
daarbij gestegen met 6,1%.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -2,4%. 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 €431.000,-. Dit is 2,5%
meer dan vorig jaar.

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

61,4%
1,9
24 dagen
8,6%
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Waterland
Graft-De Rijp, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Zeevang,
Waterland en Wormerland

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+3,5%

+12,8%

+4,3%

+9,0%

390

486

€338.000,-

€476.000,-

‘’De stijging van het aantal transacties in Waterland vlakt
af’’
In de regio Waterland zijn er ongeveer 4.885 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 643 mensen die op zoek zijn naar een appartement.
Hierbij is het aantal zoekende naar een woonhuis bijna gelijk gebleven en is er
een lichte toename in het aantal zoekende naar een appartement, ten opzichte
van 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).

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 4,3% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €338.000,-. Het
aanbod is toegenomen met 12,8%.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is 0,0%. Dit getal laat zien dat er
vrijwel geen onderhandelingsruimte is. Er wordt in regio Waterland ook 38,7%
van de woningen boven de vraagprijs verkocht. De gemiddelde vraagprijs ligt op
€476.000,-. Dit is 3,7% hoger dan vorig kwartaal.

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

38,7%
3,7
40 dagen
15%
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Zaanstreek
Oostzaan, Zaanstad en Wormerland

‘’Vraagprijs in Zaanstreek met 11,1% gestegen’’
De regio Zaanstreek kent ongeveer 6.855 woningzoekenden naar een woonhuis
en ongeveer 1.788 woningzoekenden naar een appartement. Dit is een daling in
beide categorieën ten opzichte van vorig kwartaal. (Er vanuit gaande dat elke zoeker

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+9,9%

-0,7%

+7,3%

+11,1%

455

267

€296.000,-

€381.000,-

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 267 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 3e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 9,9% toegenomen
naar 455 verkochte woningen. Wat opvalt is dat maar liefst 63,5% van de
woningen boven de vraagprijs is verkocht en maar 6,0% van de woningen langer
dan een jaar te koop staat.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -2,4% . Dit houdt in dat er
regelmatig boven de vraagprijs wordt geboden in de regio Zaanstreek. De
gemiddelde vraagprijs is €381.000,-. Dit is een stijging van 11,1% vergeleken met
vorig jaar.

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

63,5%
1,8
37 dagen
6,0%
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Zuid- Kennemerland
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Velsen en Zandvoort

‘’59,7% van de woningen boven vraagprijs verkocht’’
In de regio Zuid-Kennemerland zijn circa 9.167 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en circa 3.462 mensen die op zoek zijn naar een appartement.
Opvallend is de grote daling van zoekers naar woonhuizen. (Er vanuit gaande dat

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+7,0%

+12,6%

+2,7%

-5,0%

802

537

€445.000,-

€657.000,-

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 537 woningen te koop. Het
aantal transacties in het 3e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 7,0%
toegenomen naar 802 verkochte woningen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -2,6%. Het verschil tussen
de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel
onderhandelingsruimte er is voor de koper. Het percentage van -2,6% betekent
dus dat er veelal meer voor een woning wordt betaald dan de vraagprijs.

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

59,7%
2,0
31 dagen
6,9
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Haarlemmermeer
‘’Het aanbod in Haarlemmermeer is met 14,4%
toegenomen’’

Aalsmeer, Haarlemmerliede c.a., Haarlemmermeer en Uithoorn

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+7,7%

+14,4%

+6,3%

+8,6%

494

374

€386.000,-

€557.000,-

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.
Er zijn in de regio Haarlemmermeer ongeveer 7.270 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis en ongeveer 1.578 mensen die op zoek zijn naar een appartement.
De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 6,3% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €386.000,-.
Ten slotte bestaat er in Haarlemmermeer vrijwel geen onderhandelingsruimte
aangezien het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -3,5% 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 €557.000,-. Dit
is 8,6% hoger dan vorig jaar.

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

60,9%
2,3
33 dagen
12,6%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Amsterdam
‘’De gemiddelde transactieprijzen in Amsterdam dalen licht’’

Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel

Aantal transacties
+17,7%
2.017

Aanbod
+33,8%
1.458

Transactieprijzen
-0,9%
€441.000,-

Vraagprijs
+7,0%
€596.000,-

Voor het eerst sinds jaren zijn de transactieprijzen in de regio Amsterdam gedaald.
Daarbij is het aanbod met ruim 33% toegenomen. De daling van de transactieprijzen zit
voornamelijk in het feit dat er veel goedkopere woningen buiten de ring van Amsterdam
zijn verkocht.
Er zijn momenteel in de regio Amsterdam ongeveer 7.665 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis. Ongeveer 17.320 mensen zijn op zoek zijn naar een appartement.
Momenteel staan er in de regio Amsterdam 1.458 woningen te koop. Het aanbod in de
regio bestaat voornamelijk uit appartementen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -4,3%. De gemiddelde vraagprijs
in regio Amsterdam is €596.000,-. Dit is wel 7% meer dan vorig jaar.

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

63,5%
2,2
31 dagen
5%
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De Bollenstreek
Kaag en Braassem, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg,
Sassenheim, Valkenburg, Voorhout en Warmond

‘’Aantal transacties in de Bollenstreek is met 12,4%
toegenomen’’
In de regio Bollenstreek zijn er ongeveer 5.134 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 1.378 mensen die op zoek zijn naar een appartement.

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

+12,4%

+5,9%

+11,3%

+4,9%

400

398

€371.000,-

€502.000,-

Momenteel staan er in de regio Bollenstreek 398 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 3e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 12,4%
toegenomen naar 400 verkochte woningen. Het aanbod in de regio is mooi
verdeeld wat betreft woningtypes.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -0,7%. 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 op
€502.000,-. Dit is 4,9% meer dan vorig jaar.

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

42,9%
3,0
41 dagen
17,8

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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