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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

Prijzen stijgen nog steeds, maar minder hard
Meer mensen zetten hun woning te koop
Consumenten zijn aanhoudende prijsstijgingen beu
Alkmaar, 10 januari 2019 – De gekte op de Nederlandse woningmarkt begint iets af te nemen. In sommige regio’s en met name Amsterdam zien we dat het plafond van voortdurende
prijsstijgingen langzaam bereikt wordt. We merken dat de daling van het aantal transacties wat afvlakt, het aanbod sinds lange tijd weer iets stijgt en dat de prijsstijgingen niet meer zo groot zijn.
Te zien is dat steeds meer consumenten niet meer willen of kunnen meedoen aan de voortdurende prijsstijgingen. Dat uit zich onder andere in een zekere afkoeling op de meest verhitte delen
van de woningmarkt, hoewel de woningmarkt als geheel nog steeds als oververhit is. Dit is een nieuwe ontwikkeling voor de woningmarkt. Afgelopen kwartaal heeft hebben wij aangegeven dat
het Code Rood is voor de woningmarkt – met name voor de nieuwbouw – en het is nog steeds Code Rood, maar wel met enkele lichtpuntjes.
In 2019 worden, net als in 2018 en daarvoor, wederom niet de benodigde nieuwbouwaantallen gehaald. Waar we zeker 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar nodig hebben, blijft ook dit jaar de
teller steken op minder dan 70.000 woningen.
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 4e kwartaal 2018 ten opzichte van het 4e
kwartaal 2017
✓ 8,2% minder woningen verkocht
✓ Transactieprijs met 14,5% gestegen naar €308.000,✓ 17,6% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
✓ Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is -0,8%
✓ 43,6% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
✓ Woningaanbod is met 18,6% gedaald ten opzichte van vorig jaar maar met 19,0%
gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal 2018.
✓ Vraagprijsstijging van 12,7% naar €480.000,Bron: NVM
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Woningmarkt stabiliseert iets
Daling aantal transacties vlakt iets af
In het 4e kwartaal van 2018 zijn er 8,2% minder woningen verkocht dan hetzelfde kwartaal in
2017. In vergelijking met het jaar ervoor is deze daling procentueel minder. Dit betekent dat de
daling van het aantal transacties iets afvlakt. In totaal zijn er 651 woningen verkocht. De
belangrijkste reden voor het afvlakken van de daling van het aantal transacties is dat het aanbod
weer aan het toenemen is. Door de hoge transactieprijzen zetten steeds meer mensen hun
woning te koop. In combinatie met het feit dat consumenten met een minder gevulde beurs
afhaken, zorgt dit voor afgevlakte transactiecijfers.

Bron: NVM

Transactieprijzen stijgen met 14,5% ten opzichte van vorig jaar
De gemiddelde transactieprijs van woningen is het afgelopen kwartaal gestegen tot €308.000,-. Vergeleken met een jaar eerder is dat een stijging van 14,5%. Met een prijsontwikkeling van
bijna 25% 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 is de NHG-grens van € 265.000,- naar € 290.000,gestegen. Zelfs met deze verhoging komt dit bedrag niet in de buurt van de gemiddelde transactieprijs.
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De gemiddelde verkooptijd is 34 dagen
De verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning is in het 4e kwartaal 2018
uitgekomen op 34 dagen. Vorig jaar lag de verkooptijd hoger met 9 dagen. Ook
vorig kwartaal lag de verkooptijd 2 dagen hoger. Woningen worden nu sneller
verkocht mede omdat er iets meer aanbod is. De teleurstelling is vaak groot
wanneer er een bezichtiging wordt aangevraagd, of zelfs is ingepland, maar de
woning ondertussen is verkocht. Dit verklaart het snelle handelen en dus de lage
verkooptijd.
Bron: NVM

Weer een groot percentage woningen boven de vraagprijs verkocht
Wederom wordt een groot deel van de verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. 43,6% van de
verkochte woningen in het 4e kwartaal van 2018 kende een transactieprijs boven die van de vraagprijs.
Het verschil tussen vraagprijs en uiteindelijke transactieprijs is ten opzichte van vorig jaar ook gedaald van 1,2%
naar -0,8%. Dit betekent dat er in vergelijking met vorig jaar minder onderhandelingsruimte bestaat. De
vraagprijzen ten opzichte van het 4e kwartaal vorig jaar zijn met 12,7% toegenomen.

Bron: NVM

Het aanbod neemt weer toe!
Het aan- en verkoopproces van een woning is de afgelopen 2 jaar volledig 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. Dit kwartaal is het aanbod in
vergelijking met vorig jaar met gemiddeld 18,6% gedaald. Toch zien we in het 4e kwartaal een kleine
ommekeer. In vergelijking met het 3e kwartaal is het aanbod in de regio Noord-Kennemerland met
gemiddeld 19% toegenomen. Er zijn vooral meer tussenwoningen en twee onder één kap woningen
bijgekomen. Deze trend heeft ertoe geleid dat de oververhitte woningmarkt in het laatste kwartaal van
2018 iets is afgekoeld.

Bron: NVM
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Daling van 36,4% dat het aanbod gemiddeld al op de markt staat
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 4e 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 775
woningen. Dat is een stijging 1,2% in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal
dagen dat het aanbod gemiddeld al op de markt staat is 89 dagen. Dit is een
daling van 36,4% ten opzichte van vorig jaar.

Bron: NVM

Onderstaand tabel laat zien dat het aanbod na een lange daling weer iets toeneemt in Noord-Kennemerland.

Bron: NVM
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Ook het eind van de vraagprijsstijging is in zicht
Niet alleen de transactieprijzen zijn weer gestegen, maar ook de vraagprijzen. Verkopers
denken alles te kunnen vragen in deze markt, maar het keerpunt lijkt nu te zijn gekomen.
Niet alle woningzoekenden gaan mee in de gekte. De vraagprijzen zijn dit kwartaal
gestegen naar €480.000,-. Dit is een stijging van 12,7% in vergelijking met hetzelfde
kwartaal in 2017.
In dit kwartaal ten opzichte van vorig jaar zijn de appartementen het meest gestegen in
vraagprijs. Bij de hoekwoningen is wel iets opvallends te zien. In vergelijking met het 4e
kwartaal van 2017 is er een daling van de vraagprijs met 1,8%. De vraagprijsgrens lijkt
hiermee te zijn bereikt.

Bron: NVM

Krapte indicator
De krapte indicator is gedaald naar 3,2
De bestaande koopwoningenmarkt is licht 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 in de regio Alkmaar sinds vorig jaar van 3,5 gedaald
naar 3,2. Voor een gezonde woningmarkt is de krapte indicator 6. De krapte indicator van 3,2
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
verklaart mede waarom huisbezitters eerst willen kopen en pas dan verkopen.
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Met deze visualisatie krijgt u in 1 oogopslag
een beeld van belangrijkste kenmerken van
de woningmarkt.
De grootte van de woningen correspondeert
met de waarde van de gekozen variabele.
Heeft de variabele een hoge waarde (veel,
duur, lang), dan is de woning groot en
omgekeerd.

Alkmaar
Als gekeken wordt naar de krapte
indicator per woningtype valt op dat er
binnen de vrijstaande woningen als
enigste een gezonde markt bestaat. Bij
alle andere woningtypes bestaat een
zeer grote krapte. Zo bestaat de grootste
krapte in de markt voor appartementen
onder 80 m². Ook is de markt voor
tussenwoningen en hoekwoningen met
respectievelijk een krapte indicator van
1,8 en 1,9, een zeer krappe markt.

Amsterdam
In Amsterdam bestaat er op de markt
van 2-onder-1-kap woningen en
vrijstaande woningen een gezonde
markt. Ook in Amsterdam is er net als in
Alkmaar een groot tekort aan kleinere
appartementen. De krapte indicator
voor appartementen kleiner dan 80 m² is
1,5. Dit zijn zorgwekkend.
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Gemeente overzichten Noord-Kennemerland 4e kwartaal 2018 ten opzichte van het 4e kwartaal 2017
Gemeente

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk

Verkocht aantal woningen
2017
332
83
88
127
68
86

2018
303
73
105
110
78
64

Gemiddelde transactieprijs
2017
€ 243.300
€ 462.400
€ 287.100
€ 241.900
€ 343.000
€ 296.500

2018
€ 265.700
€ 493.600
€ 351.500*
€ 273.500
€ 389.000
€ 321.400

Transactie prijs verandering ten
opzicht van een jaar geleden
2017 t.o.v. 2018
9,2%
6,7%
22,4%
13,1%
13,4%
8,4%

Verschil vraagprijs en
transactieprijs
2017
2018
0,6%
-1,1%
2,8%
1,2%
0,9%
-0,3%
0,6%
-1,1%
1,9%
0,0%
2,1%
0,3%
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In bijna alle gemeenten is het aantal transacties gedaald, zoals verwacht. In gemeentes Castricum en Heiloo lijkt dit niet zo en is er een stijging te zien. Dit komt in Heiloo doordat er in het
laatste kwartaal veel nieuwbouwwoningen zijn verkocht en de kopers van deze nieuwbouw vaak een woning achterlaten tussen € 300.000,- en € 500.000,-. In Castricum zijn veel woningen
met een lagere vraagprijs te koop gekomen, deze woningen zijn vaak snel verkocht en dit verklaart de stijging in het aantal transacties. In elke gemeente is er een forse transactieprijsstijging
opgemerkt. De grootste transactieprijsstijging ligt in de gemeente Castricum. De hoge transactieprijzen in Castricum liggen in het feit dat er een aantal woningen in het duurdere segment zijn
verkocht die ver boven de gemiddelde transactieprijs liggen. Castricum is een logische keuze om naar te verhuizen wanneer je dicht bij Haarlem wilt wonen, maar meer huis voor je geld wilt.
Castricum heeft een eigen treinstation en goede verbinding naar uitvalswegen, maar is goedkoper dan Haarlem of Amsterdam. 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 ook de
transactieprijzen.
* De hoge transactieprijzen in Castricum liggen in het feit dat er een aantal woningen in het duurdere segment zijn verkocht die ver boven de gemiddelde transactieprijs liggen. Het is reëler om
aan te nemen dat de gemiddelde transactieprijs stijging gelijkligt met de omliggende gemeentes.
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. Het aantal gewenste nieuwbouwwoningen is daardoor niet gehaald. In de eerste 3 kwartalen van 2018 zijn er veel
minder nieuwbouwwoningen aangeboden. In het 4e kwartaal van 2018 is er wel een hoop goedgemaakt. Er zijn in heel Nederland meer nieuwwoningen in de verkoop gekomen dan dezelfde
periode vorig jaar. Het aantal transacties van nieuwbouwwoningen is met 5% gestegen naar 14.800 nieuwbouwwoningen in het 4e kwartaal. Toch is er over heel 2018 2% minder nieuwbouw
te koop gekomen. 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 gestegen naar €361.000,-. 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. 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.
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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.
Verwachting: meer aanbod, toenemende transacties en lichte prijsstijgingen
Het komende kwartaal is de verwachting dat de woningmarkt gaat stabiliseren. De oververhitte markt koelt iets af. Het aantal transacties neemt licht toe doordat het aanbod ook aan het
toenemen is. Doordat er nog steeds krapte op de woningmarkt is, zullen de verkoopprijzen nog wel licht blijven stijgen met gemiddeld 4% tot 7%. Doordat de woningmarkt voorzichtig
stabiliseert is het nu juist zaak om gas te zetten op de nieuwbouw zodat het aanbod past bij de doelgroep.

Woningmarktanalyse 4e kwartaal 2018|LEYGRAAF Makelaars

Bron: NVM

Noord-Kennemerland

‘’Vooral vrijstaande woningen te koop’’

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

In de regio Noord-Kennemerland zijn ongeveer 5.765 geregistreerde
woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 1.140 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

-8,2%

-18,6%

+14,5%

+12,7%

651

688

€308.000,-

€480.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 14,5% gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar. De gemiddelde transactieprijs is €308.000,-. Het aanbod is
gedaald met 18,6%. In vergelijking met het afgelopen kwartaal is het aanbod wel
weer toegenomen met 19%. Dit is het teken dat de verhitte woningmarkt iets
afkoelt.
Momenteel staan er in de regio Noord-Kennemerland 688 woningen te koop. Het
aantal transacties is met 8,2% afgenomen naar 651 woningtransacties in het
4e 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 -0,8% 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 4e kwartaal 2018 op
€480.000,- dit is 12,7% hoger dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

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

43,6%
3,2
34 dagen
17,6%

Verhuizingen van…
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Amsterdam
Almere
Zaandam
Heemskerk
Hoorn …naar Noord-KennemerlandBron: NVMBron: NVM

Midden-Kennemerland

‘’Lichte stijging van het aantal transacties’’

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

Er zijn momenteel in de regio Midden-Kennemerland ongeveer 2.789 mensen die
op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 780 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

+1,3%

-3,2%

+6,7%

+5,9%

289

184

€279.000,-

€417.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal 6,7% gestegen ten opzichte van het
afgelopen jaar met een gemiddelde transactieprijs van €279.000,-. Het aanbod is
daarbij gedaald met 3,2%.
In de regio Midden-Kennemerland staan circa 184 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 4e kwartaal ten opzichte van vorig jaar, is met 1,3% toegenomen
naar 289 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 -2,1%. 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 €417.000,- dit is 5,9%
meer dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

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

58,5%
1,9
25 dagen
12%

Verhuizingen van…
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Heerhugowaard
Wijk aan zee
Alkmaar
Velzen-Noord
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Zaandam
…naar Midden-Kennemerland
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Waterland

‘’Gemiddelde looptijd maar 37 dagen in Waterland’’

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

In de regio Waterland zijn er ongeveer 3.681 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 573 mensen die op zoek zijn naar een appartement. ( Er

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

-6,4%

-2,3%

+13,0%

+6,2%

386

469

€316.000,-

€448.000,-

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 13,0% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €316.000,-. Het
aanbod is gedaald met 2,3%.
Er staan in de regio Waterland 469 woningen te koop. Het aantal transacties in
het 4e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 6,4% gedaald naar 386
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 -0,3%. Dit getal laat zien dat er
gemiddeld vrijwel geen onderhandelingsruimte is. Er wordt in regio Waterland
ook 36,3% van de woningen boven de vraagprijs verkocht. De gemiddelde
vraagprijs ligt op €448.000,-, dit is 6,2% hoger dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

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

36,3%
3,6
37 dagen
16,8%

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•
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Alkmaar
Oosthuizen
Amsterdam
Zaandam
Hoorn …naar Waterland
Bron: NVM

Zaanstreek

‘’Aantal transacties in Zaanstreek is weer gestegen’’

Oostzaan, Zaanstad en Wormerland

De regio Zaanstreek kent ongeveer 5.321 woningzoekenden naar een woonhuis
en ongeveer 1.478 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

+2,1%

-1,2%

+14,6%

+8,2%

455

318

€291.000,-

€363.000,-

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 14,6% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €291.000,-.
Daarmee ligt de prijs nog net onder het Nederlands gemiddelde. Het aanbod is
daarbij gedaald met 1,2%.
Momenteel staan er in de regio Zaanstreek 318 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 4e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 2,1% toegenomen
naar 455 verkochte woningen. Wat opvalt is dat maar liefst 62% van de woningen
boven de vraagprijs is verkocht en 6,3% van de woningen staat langer dan een
jaar te koop.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -3,4% is. Dit houdt in dat veelal ver
boven de vraagprijs wordt geboden in de regio Zaanstreek. De gemiddelde
vraagprijs is €363.000,- en ligt ook nog ruim onder het landelijke gemiddelde. Ten
opzichte van vorig jaar is de vraagprijs met 8,2% gestegen.

Facts
✓
✓
✓
✓

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

62%
2,1
30 dagen
6,3

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•
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Amsterdam
Purmerend
Almere
Krommenie
Heemskerk

…naar Zaanstreek
Bron: NVM

Zuid- Kennemerland

‘’Transactieprijzen blijven fors toenemen’’

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Velsen en Zandvoort

In de regio Zuid-Kennemerland zijn circa 4.027 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en circa 2.470 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

-6,4%

-8,3%

+16,8%

+9,6%

955

714

€437.000,-

€625.000,-

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 16,8% gestegen ten opzichte
van vorig jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €437.000,-. Het aanbod is
daarbij gedaald met 8,3%. Ook wordt maar liefst 66,7% van de woningen boven
de vraagprijs verkocht.
Momenteel staan er in de regio Zuid-Kennemerland 714 woningen te koop. Het
aantal transacties in het 4e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 6,4%
afgenomen naar 955 verkochte woningen. Het aanbod in de regio bestaat
voornamelijk uit appartementen en tussenwoningen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -2,8%. Het verschil tussen
de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel
onderhandelingsruimte er is voor de koper. De vraagprijs is met 9,6% gestegen
ten opzichte van vorig jaar naar een vraagprijs van €625.000,-.

Facts
✓
✓
✓
✓

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

66,7%
2,2
25 dagen
5,9

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•
Woningmarktanalyse 4e kwartaal 2018|LEYGRAAF Makelaars

Amsterdam
Wassenaar
Bussum
Bennebroek
Hoofddorp

…naar Zuid-Kennemerland
Bron: NVM

Haarlemmermeer

‘’Prijzen blijven stijgen en aanbod blijft dalen’’

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

-10,1%

-13,2%

+7,4%

+11,3%

492

440

€348.000,-

€537.000,-

Er zijn in de regio Haarlemmermeer ongeveer 2.368 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis en ongeveer 644 mensen die op zoek zijn naar een appartement.
De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 7,4% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €348.000,-. Het
aanbod is daarbij gedaald met 13,2%.
Momenteel staan er in de regio Haarlemmermeer 440 woningen te koop. Het
aantal transacties is in het 4e kwartaal ten opzichte van vorig jaar met 10,1%
afgenomen naar 492 verkochte woningen.
Ten slotte bestaat er in Haarlemmermeer vrijwel geen onderhandelingsruimte
aangezien het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -2,9% 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 €537.000,-, dit
is 11,3% hoger dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

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

62,6%
2,7
32 dagen
15,5%

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•
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Hoofddorp
Amsterdam
Alphen aan den Rijn
Mijdrecht
Amstelveen …naar Haarlemmermeer
Bron: NVM

Amsterdam

‘’71,7% van de woningen boven vraagprijs verkocht’’

Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel

Veel Amsterdammers vertrekken uit de stad. Ze kunnen haast niet meer kopen vanwege
de nog steeds stijgende transactieprijzen. De Amsterdammer verhuist naar de
omliggende gemeenten.

Aantal transacties
-8,6%
2.176

Aanbod
15,2%
1.816

Transactieprijzen
+8,0%
€448.000,-

Vraagprijs
+13,3%
€578.000,-

Er zijn momenteel in de regio Amsterdam ongeveer 5.300 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis in Amsterdam. Dit is een flinke daling ten opzichte van het 3e kwartaal
waar nog 9.600 mensen hier zochten. Ongeveer 12.500 mensen zijn op zoek zijn naar
een appartement. Ook dit getal is laag ten opzichte van 14.600 zoekers in het 3 e
kwartaal.
De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 8,0% gestegen ten opzichte van het
afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €448.000,-. Het aanbod is daarbij
voor het eerst in tijden toegenomen met 15,2%.
Momenteel staan er in de regio Amsterdam 1.816 woningen te koop. Het aantal
transacties in het vierde kwartaal ten opzichte van vorig jaar met 8,6% is afgenomen
naar 2.176 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 -4,2%. De gemiddelde vraagprijs
in regio Amsterdam is €578.000,- dit is 13,3% meer dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

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

71,7%
2,5
25 dagen
4,1

Verhuizingen van…
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•
•
•
•
•

Aalsmeer
Haarlem
Almere
Utrecht
Zaandam

…naar Amsterdam

Bron: NVM

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 3.800 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 960 mensen die op zoek zijn naar een appartement. Dit
zijn minder zoekers dan in het 3e kwartaal van 2018.

Aantal transacties

Aanbod

Transactieprijzen

0,2%

-4,3%

+11,0%

375

420

€342.000,-

Vraagprijs
+9,5%
€496.000,-

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 11% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €342.000,-. Het
aanbod is daarbij gedaald met 4,3%.
Momenteel staan er in de regio Bollenstreek 420 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 4e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 0,2% toegenomen
naar 375 verkochte woningen. Het aanbod in de regio is mooi verdeeld wat
betreft woningtypes.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -0,5%. 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 4 e
kwartaal van 2018 op €496.000,- dit is 9,5% meer dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

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

46,4%
3,4
40 dagen
17,6

Verhuizingen van…
•
•
•
•
•
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Haarlem
Hoofddorp
Nieuw-Vennep
Heemstede
Alphen aan den Rijn …naar Bollenstreek
Bron: NVM

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.
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Bron: NVM

Kopen of verkopen?
Neem contact met ons op

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