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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 
 

Krapte op de woningmarkt neemt toe 
Steeds minder keuze voor ‘Jan Modaal’  
 
Alkmaar, 9 januari 2020 – In het 4e kwartaal van 2019 is de woningmarkt verder verkrapt. Er staan minder woningen te koop en minder woningen worden te koop gezet. De prijzen stijgen wel, 

mede door de grote vraag en de lage rente. Er wordt gesproken over een wooncrisis, maar inmiddels kunnen we wel spreken over woningnood. 

In het 4e kwartaal van 2019 zijn er in de regio Noord-Kennemerland 14,5% meer woningen verkocht ten opzichte van een jaar eerder. De bestaande koopwoningmarkt is afhankelijk van 
doorstromende huishoudens die hun woning te koop zetten. In het afgelopen kwartaal zijn er ruim 8,6% minder woningen te koop gezet dan een jaar eerder. Het gevolg hiervan is dat de 
woningmarkt nog krapper is geworden. Dit maakt het voor woningzoekers vrijwel onmogelijk om een geschikte woning in onze regio te vinden. 
 
De doorstroming stokt ook als er onvoldoende nieuwbouwwoningen worden toegevoegd. Door alle stikstof- en pfas- problematiek wordt het moeilijk om de beoogde doelen te behalen. Bij 
nieuwbouw aan de rand van steden en dorpen ondervinden Natura2000-gebieden meer stikstofhinder dan bij binnenstedelijke inbreiding. Om de woningmarkt weer iets op gang te brengen, 
is het dus van belang dat er snelheid wordt gemaakt in het binnenstedelijk ontwikkelen. 
 
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 4e kwartaal 2019 ten opzichte van het 4e kwartaal 2018 

✓ 14,5% meer woningen verkocht 

✓ Transactieprijs met 4,9% gestegen naar €330.000,- 

✓ 13,2% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop 

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

✓ 45,5% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht 

✓ Woningaanbod is met 8,6% gedaald ten opzichte van vorig jaar.  

✓ Vraagprijsstijging van 4,0% naar €491.000,- 
Bron: NVM 
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Steeds minder keuze op de woningmarkt 
 
Sterke groei van het aantal transacties 
In het laatste kwartaal van 2019 is er een sprint geweest in het aantal transacties. Er zijn 
maar liefst 14,5% meer woningen verkocht dan in het 4e kwartaal van 2018. Het aanbod 
stijgt echter niet met het aantal transacties mee. Het logische effect van toenemende 
verkopen en minder aanbod is dat het totale aanbod steeds verder afneemt en er voor 
potentiele kopers minder keuze is. In totaal zijn er het afgelopen kwartaal 735 woningen 
verkocht. Opvallend is de grote stijging van het aantal transacties van twee onder één 
kapwoningen. Dit komt waarschijnlijk omdat twee onder één kapwoningen als enige 
woningtype in aanbod is toegenomen.   
 
 
 

 

Bron: NVM 

 
  
Ten opzichte van vorig jaar zijn de transactieprijzen met 4,9% gestegen 
Het afgelopen kwartaal zijn de gemiddelde transactieprijzen in de regio Noord-Kennemerland met 4,9% toegenomen. De gemiddelde transactieprijs is hiermee gestegen naar €330.000,-. 
Hoekwoningen zijn met een prijsontwikkeling van 10,6% het meest in prijs gestegen. Ook de tussenwoningen doen het goed. Van dit type woning is de gemiddelde transactieprijs met 8,2% 
gestegen. Van vrijstaande woningen en twee onder één kapwoningen zijn de gemiddelde transactieprijzen het afgelopen kwartaal licht gedaald.  

                                              
Bron: NVM            Bron: NVM 
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De gemiddelde verkooptijd is 32 dagen 
De verkooptijd van de gemiddeld verkochte 
woning is in het 4e kwartaal van 2019 
uitgekomen op 32 dagen. Hiermee zijn 
woningen gemiddeld 2 dagen sneller verkocht 
ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. 
Verder valt op dat de regio Noord-
Kennemerland populair is onder 
woningzoekers. De gemiddelde verkooptijd in 
deze regio is namelijk 5 dagen sneller dan het 
Nederlands gemiddelde. Als gekeken wordt 

naar de verschillende woningtypes, is te zien dat de snelle verkooptijd vooral te danken is aan de snelle verkoop van twee onder één kapwoningen. De verkooptijd van dit type woning is maar 
liefst 25,9% afgenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018.  
 
Bron: NVM 

 

Nog steeds worden veel woningen boven de vraagprijs verkocht 

Het afgelopen kwartaal is het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht wederom 
gestegen. Gemiddeld wordt nu 45,5% van de woningen verkocht boven de vraagprijs. 
Tussenwoningen worden het meest boven de vraagprijs verkocht. Dit is ook logisch aangezien 
tussenwoningen een grote stijging in aantal transacties hebben, deze woningen snel verkocht zijn 
en het aanbod van dit type woningen is afgenomen. De tussenwoningen worden gevolgd door 
hoekwoningen die ook erg populair zijn. Het verschil tussen vraagprijs en uiteindelijke 
transactieprijs is 0,2. Dit betekent dat er gemiddeld bijna geen onderhandelingsruimte bestaat. De 
vraagprijzen ten opzichte van het 4e kwartaal 2018 zijn met 4,0% toegenomen tot gemiddeld 
€491.000,-.  

 
Alleen twee onder één kapwoningen in aanbod toegenomen 
In het 4e kwartaal van 2019 zijn bijna alle woningtypes ruim in aanbod afgenomen ten 
opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een uitzondering hierop zijn de twee 
onder één kapwoningen. Dit type woning laat een lichte stijging in aanbod zien van 5,1%. 
Dit lijkt op een trend van het laatste kwartaal van 2019. Ten opzichte van het 3e kwartaal 
2019 is het aanbod twee onder één kapwoningen namelijk met 29,7% gestegen.  
Hoekwoningen en tussenwoningen zijn het meest in aanbod gedaald. Ten opzichte van 
hetzelfde kwartaal in 2018 is het aanbod hoekwoningen met 14,3% afgenomen en het 
aanbod tussenwoningen met 9,5%.                                                                                      
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 4e 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 798 woningen met een gemiddelde vraagprijs van 
€346.623,-. Het oude aanbod bestond uit 607 woningen en had een 
gemiddelde vraagprijs van €495.522,- Van de woningen uit het 
nieuwe aanbod dat op de markt is gekomen zijn 435 woningen in 
hetzelfde kwartaal verkocht met een gemiddelde transactieprijs van 
€306.619,-. Van het oude aanbod zijn er in het 4e kwartaal 276 
verkocht met een gemiddelde transactieprijs van €370.703,-. Het 
aanbod dat aan het eind van het 4e kwartaal is overgebleven 
bestaat uit 629 woningen met een gemiddelde vraagprijs van 
€491.461,-.  
 
Bron: NVM 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande tabel laat zien dat in het 4e kwartaal van 2019 de krapte van het aanbod, weer iets is toegenomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: 
NVM 
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Vraagprijzen in het 4e kwartaal van 2019 weer toegenomen 
Weinig aanbod en veel vraag leiden logischerwijs tot hogere transactieprijzen 
en zoals in de grafiek te zien, ook tot hogere vraagprijzen. De gemiddelde 
vraagprijs is in het 4e kwartaal van 2019 ten opzichte van het 4e kwartaal van 
2018 met 4,0% gestegen naar € 491.000,-. Uitschieters zijn de vraagprijzen 
van hoekwoningen met een stijging van 13,7% en tussenwoningen met een 
stijging van 9,7%.  
 
Het woningtype dat als enige een vraagprijsdaling laat zien ten opzichte van 
vorig jaar is de twee onder één kapwoning. Hiervan zijn de gemiddelde 
vraagprijzen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018 met 2,0% gedaald. 
Dit kan eraan liggen dat dit woningtype ook in aanbod is toegenomen. 
                     
 
 
Bron: NVM 

 
 
 
 
 
 

 
De krapte-indicator bevestigd woningnood 
De krapte-indicator bevestigd dat de krapte op de woningmarkt 
van regio Noord-Kennemerland weer is toegenomen. Dit kwartaal 
is de krapte-indicator in de regio gemiddeld 2,6. Dit is nog lager 
dan het Nederlands gemiddelde van 2,8. Voor mensen die 160 tot 
260 duizend euro te besteden hebben is de keuze zelfs nog 
minder. Deze mensen kunnen gemiddeld uit minder dan 2 
woningen kiezen. 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 2,6 houdt in dat de markt nog steeds zeer 
krap, en dus ongezond, is.  
  
 

 

Bron: NVM  
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Gemeente overzichten Noord-Kennemerland 4e kwartaal 2019 ten opzichte van het 4e kwartaal 2018 

 

 

 

 

 

 

 

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 4e kwartaal van 2018 en het 4e 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.   

Gemeente Verkocht aantal woningen Gemiddelde transactieprijs Verschil vraagprijs en transactieprijs 

 2018 2019 2018 2019 2018          2019 

Alkmaar 296 315 € 267.700 € 294.600 -0,3% -0,3% 

Bergen 78 84 € 506.300 € 464.400 2,4% 1,6% 

Castricum 103 110 € 359.200 € 380.400 0,4% -0,7% 

Heerhugowaard 110 143 € 268.500 € 288.600 -1,3% -1,0% 

Heiloo 77 92 € 386.100 € 411.800 1,0% 0,9% 

Langedijk 60 69 € 327.200 € 354.700 0,9% 0,9% 
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Castricum                                                                                                                                                               Heiloo 

 

Heerhugowaard               Langedijk 

 
 
Bron: NVM                      Bron: NVM 
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Nieuwbouw 
Nieuwbouw zorgt over het algemeen voor doorstroming op de markt voor bestaande woningen. In de krappe woningmarkt zoals momenteel, is nieuwbouw de oplossing om het vastgelopen 
schip weer vlot te trekken. Door alle stikstof- en pfas- problematiek wordt het echter moeilijk om de beoogde nieuwbouwdoelen te behalen. Bij nieuwbouw aan de rand van steden en dorpen 
ondervinden Natura2000-gebieden meer stikstofhinder dan bij binnenstedelijke inbreiding. Om de woningmarkt weer iets op gang te brengen, is het dus van belang dat er snelheid wordt 
gemaakt in het binnenstedelijk ontwikkelen. De krapte-indicator geeft een goed beeld van de noodzaak van nieuwbouw en vooral aan welk type woningen er op dit moment behoefte is.  
De gemiddelde krapte-indicator van 2,6 in de woningmarkt van Noord-Kennemerland is krapper dan hetzelfde kwartaal in 2018. Als gekeken wordt naar de verschillende woningtypen is te zien 
dat geen enkel type zich in een gezonde markt bevindt. Opvallend is de toegenomen krapte van tussenwoningen en hoekwoningen. Een krapte-indicator van 1,3 betekend dat je als zoeker 
naar een tussenwoning, in regio Alkmaar eigenlijk maar keuze hebt uit 1 a 2 appartementen.  

 
Krapte indicator regio Alkmaar                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

De tabel hiernaast geeft weer hoeveel en welke typen 

nieuwbouwwoningen er op dit moment op Funda aangemeld 

staan 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 de vraag naar 

tussenwoningen en hoekwoningen ook groot. Hier liggen voor 

bouwers en ontwikkelaars dus nog kansen.   
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Verhuizingen 
Leygraaf Makelaars heeft voor de regio Alkmaar gekeken naar de verhuisbewegingen. Hierbij is te zien dat het grootste deel van de verhuizers nog wel gewoon uit de regio komt maar dat het 

aandeel verhuizers dat van verder komt wel aan het toenemen is. Een voorbeeld hiervan is het groeiend aantal mensen dat vanuit onze hoofdstad naar Alkmaar komt. Ten opzichte van 2017 is 

dit een verdubbeling en ten opzichte van 2013 komen er zelfs drie keer zoveel Amsterdammers naar onze regio. Dit is voor verkopers positief nieuws want als gekeken wordt naar de prijzen, is 

te zien dat Amsterdammers vaak de hoogste prijs betalen.  
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  45,5% 
✓ Krapte-indicator:    2,6 

✓ Verkooptijd:     32 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop:  13,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NVM 

Noord-Kennemerland 

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

Schermer 

 

 

Aantal transacties    Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
+14,5%          -8,6%        +4,9%                         +4,0% 

735       629           €330.000,-                 €491.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘’Transacties met 14,5% toegenomen maar aanbod met 

8,6% gedaald’’ 

In de regio Noord-Kennemerland zijn ongeveer 11.266 geregistreerde 

woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 1.610 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 4,9% gestegen ten opzichte van het 

voorgaande jaar. De gemiddelde transactieprijs is €330.000,-. Het aanbod is ten 

opzichte van vorig jaar met 8,6% afgenomen. Een stijgend aantal transacties en 

een dalend aanbod logischerwijs tot een krappere woningmarkt.  

Momenteel staan er in de regio Noord-Kennemerland 629 woningen te koop. Het 

aantal transacties is met 14,5% toegenomen naar 735 woningtransacties in het  

4e kwartaal 2019. In het aanbod staan er vooral veel vrijstaande woningen te 

koop.  
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  59,6% 
✓ Krapte-indicator:    1,6 

✓ Verkooptijd:     28 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 9,3% 

 

 

 

Midden-Kennemerland 

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

 

 

Aantal transacties     Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
+19,9%      -1,1%         +13,2%                       +4,1% 

343       182            €333.000,-                 €397.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘’De krapte indicator is met 1,6 drastisch laag’’ 

Er zijn momenteel in de regio Midden-Kennemerland ongeveer 3.264 mensen die 

op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 803 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 met 13,2% gestegen ten opzichte van het 

afgelopen jaar met een gemiddelde transactieprijs van €333.000,-. Het aanbod is 

daarbij gedaald met 1,1%.   

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -2,7%. 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 tot geen 

onderhandelingsruimte. De gemiddelde vraagprijs in Midden-Kennemerland ligt 

op €397.000,-. Dit is 4,1% meer dan vorig jaar. 
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  34,3% 
✓ Krapte-indicator:    3,1 

✓ Verkooptijd:     42 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 18,1% 

   

 

 

 

Waterland 

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

Waterland en Wormerland 

 

 

Aantal transacties   Aanbod               Transactieprijzen      Vraagprijs 
+8,2%     -9,2%              +5,3%                          +13,5% 

408     426               €335.000,-                  €492.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

‘’Vraagprijzen stijgen met 13,5% tot gemiddeld €492.000,-’’ 

In de regio Waterland zijn er ongeveer 4.435 mensen die op zoek zijn naar een 

woonhuis en ongeveer 604 mensen die op zoek zijn naar een appartement. Hierbij 

is het aantal zoekende naar een woonhuis flink gestegen ten opzichte van 

hetzelfde kwartaal in 2018 en is er een lichte toename in het aantal zoekende 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 5,3% gestegen ten opzichte 

van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €335.000,-. Het 

aanbod is afgenomen met 9,2%.  

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is 0,1%. Dit getal laat zien dat er 

vrijwel geen onderhandelingsruimte is. Er wordt in regio Waterland ook 34,3% van 

de woningen boven de vraagprijs verkocht. De gemiddelde vraagprijs ligt op 

€492.000,-. Dit is 13,5% hoger dan vorig kwartaal. 
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  68,6% 
✓ Krapte-indicator:    1,8 

✓ Verkooptijd:     29 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 5,9% 

 

 

 

Zaanstreek 

Oostzaan, Zaanstad en Wormerland 

 

 

Aantal transacties Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
+1,7%    -10,1%           +5,1%                         +4,7% 

478    286          €308.000,-               €378.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

‘’Maar liefst 68,6% wordt boven de vraagprijs verkocht’’ 

De regio Zaanstreek kent ongeveer 6.235 woningzoekenden naar een woonhuis 

en ongeveer 1.505 woningzoekenden naar een appartement. Dit is een stijging in 

beide categorieën ten opzichte van vorig jaar. (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 286 woningen te koop. Het aantal 

transacties in het 4e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 1,7% toegenomen 

naar 478 verkochte woningen. Wat opvalt is dat maar liefst 68,6% van de 

woningen boven de vraagprijs is verkocht en maar 5,9% van de woningen langer 

dan een jaar te koop staat.  

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -2,3%. Dit houdt in dat er 

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

gemiddelde vraagprijs is €378.000,-. Dit is een stijging van 4,7% vergeleken met 

het jaar ervoor. 
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  61,7% 
✓ Krapte-indicator:    2,1 

✓ Verkooptijd:     28 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 6,5% 

 

 

 

Zuid- Kennemerland 

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Velsen en Zandvoort 

 

 

Aantal transacties Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 

-2,1%   -8,0%            +3,0%                      +3,3% 

930   657               €462.000,-               €618.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

‘’Aantal transacties met 2,1% afgenomen’’ 

In de regio Zuid-Kennemerland zijn circa 9.389 mensen die op zoek zijn naar een 

woonhuis en circa 3.115 mensen die op zoek zijn naar een appartement. In 

vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 is dit zoor zowel woonhuizen als 

appartementen een grote stijging. (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 Zuid-Kennemerland 657 woningen te koop. Het 

aantal transacties in het 4e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 2,1% 

afgenomen naar 930 verkochte woningen.  

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. Het percentage van -2,7% betekent 

dus dat er veelal meer voor een woning wordt betaald dan de vraagprijs.  
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  63,0% 
✓ Krapte-indicator:    2,2 

✓ Verkooptijd:     33 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 12,1% 

 

 

 

Haarlemmermeer 

Aalsmeer, Haarlemmerliede c.a., Haarlemmermeer en Uithoorn 

 

 

Aantal transacties Aanbod               Transactieprijzen      Vraagprijs 

+11,8%  -11,8%       +11,2%                           +4,7% 

540   388          €396.000,-                  €548.000,- 

 

 

   

‘’De gemiddelde vraagprijs stijgt tot €548.000,-’’  

Er zijn in de regio Haarlemmermeer ongeveer 7.059 mensen die op zoek zijn naar 

een woonhuis en ongeveer 1.196 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 het jaar ervoor naar een gemiddelde transactieprijs van €396.000,-.  

Ten slotte bestaat er in Haarlemmermeer vrijwel geen onderhandelingsruimte 

aangezien het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -2,8% 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 €548.000,-. Dit 

is 4,7% hoger dan vorig jaar. 
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  67,7% 
✓ Krapte-indicator:    2,3 

✓ Verkooptijd:     28 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 4,2% 

 
 

 

 

Amsterdam 

Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel 

 

 

Aantal transacties  Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 

+5,1%     +0,1%           +4,4%                          +8,1% 

2.350                            1.817             €481.000,-                 €622.000,- 

 

  

‘’67,7% van de woningen is boven de vraagprijs verkocht’’ 

Amsterdam heeft al jaren een bijzondere woningmarkt. De markt kent veel uitschieters. 

Zo is maar liefst 67,7 van de woningen boven de vraagprijs verkocht, worden de 

woningen gemiddeld binnen 28 dagen verkocht en zijn er afgelopen kwartaal 2.350 

woningen verkocht. 

Er zijn momenteel in de regio Amsterdam ongeveer 9.239 mensen die op zoek zijn naar 

een woonhuis. Ongeveer 15.359 mensen zijn 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) 

Momenteel staan er in de regio Amsterdam 1.817 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 €622.000,-. Dit is wel 8,1% meer dan vorig jaar. 
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Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  47,7% 
✓ Krapte-indicator:    2,7 

✓ Verkooptijd:     38 dagen 

✓ % langer dan een jaar te koop: 15,8 

 

 

 

De Bollenstreek 

Kaag en Braassem, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, 

Sassenheim, Valkenburg, Voorhout en Warmond  

 
Aantal transacties     Aanbod               Transactieprijzen      Vraagprijs 
+10,0%      -14,0%         +5,5%                           +5,0% 

402                               361            €356.000,-       €516.000,- 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

‘’Het aanbod in De Bollenstreek is met 14% gedaald’’ 

In de regio Bollenstreek zijn er ongeveer 5.794 mensen die op zoek zijn naar een 

woonhuis en ongeveer 1.233 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) 

Momenteel staan er in de regio Bollenstreek 361 woningen te koop. Het aantal 

transacties in het 4e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 10,0% 

toegenomen naar 402 verkochte woningen. Het aanbod in de regio is mooi 

verdeeld wat betreft woningtypes.  

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -1,1%. 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 bedraagd 

€516.000,-. Dit is 5,0% meer dan vorig jaar.   
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Column Jos Feijtel  
lid van het BZK-expertteam Woningbouw 

 

Door de eerdere lage (naar nu blijkt foute) ramingen van het CBS hebben we woningnood. En nu: van 

rempedaal naar gaspedaal! 

Jarenlang heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek te lage voorspellingen gedaan over de groei van het aantal inwoners in ons land. Met name het 

saldo immigratie is stelselmatig onderschat, ondanks waarschuwingen van veel kanten. Intussen zitten we met een concrete achterstand, een 

daadwerkelijk woningtekort van 300.000 woningen. Door de ramingen nu bij te stellen op basis van de gegevens van de afgelopen jaren zien we twee 

zaken: we zullen aanmerkelijk meer woningen moeten bouwen dan tot nu toe werd gedacht. Maar ook: de totale bevolking van ons land gaat zeer 

waarschijnlijk tot 2060 ook niet meer krimpen. En dus hoeven we (in de meeste regio’s) ons niet meer in te houden omdat er gevaar voor leegstand op 

termijn zou dreigen. 

 

Virus  
Vooropgesteld: er zijn meer oorzaken van het huidige woningtekort. Maar de CBS-prognoses hebben wel heel veel kwaad aangericht: alsmaar te laag, alsmaar een minimale bijstelling maar 
nu dan toch een ruiterlijke erkenning dat we veel meer inwoners moeten verwachten en dus ook dat er veel meer woningen zullen moeten bouwen. Daar gaat het toch al slecht mee, zeker 
met de stikstof en Pfas problemen. Hoe kon de CBS-invloed nou zo desastreus uitpakken? Provincies en gemeenten bepalen hoeveel en welke woningen nodig zijn. Zij baseren zich daarbij 
op woningbehoefteonderzoeken die uiteindelijk alle weer zijn gebaseerd op de CBS-prognoses. Daarbij is met name in de laatste crisis nadruk komen liggen op “oppassen dat we niet voor 
de leegstand op termijn” bouwen. De prognoses lieten immers vaak zien dat na 2030 er in veel regio’s een achteruitgang van het aantal huishoudens zou plaatsvinden. Ergo: minder 
woningen nodig. Dat virus heeft de woningbouw totaal genekt. Landelijk kwam daar nog bij de z.g. ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Een regel die gemeenten verplicht om als ze met 
een nieuw plan willen beginnen, eerst aan te tonen dat dat niet ergens in de regio binnenstedelijk kan worden opgelost. 

 
Veel te veel rempedalen 
Door het hele land (met gedeeltelijke uitzondering van de Metropoolregio’s) zagen we een rempedaal-cultuur ontstaan: bouw niet te veel! Met name een aantal 
provinciale besturen gingen op de rem staan. In combinatie met de redenering dat binnenstedelijk bouwen voorrang kreeg, werden te weinig bestemmingsplannen voor 
woningbouw voorbereid. Daar plukken we nu de wrange vruchten van: een acuut woningtekort van 300.000 woningen. Is dat veel? Ja, dat is heel veel als we zien dat we 
volgend jaar en ook het jaar daarna waarschijnlijk niet meer dan gemiddeld 40.000 tot 50.000 woningen zullen bouwen terwijl we er volgens het Woonakkoord ca. 75.000 
per jaar zouden moeten realiseren. Dus elk nog weer een grotere achterstand opbouwen. 
 
Gasgeven 
Het roer moet nu echt om. Een paar maanden geleden nam de Kamer bijna een motie aan om de regels van de Ladder voor duurzame verstedelijking af te schaffen. Dat gaf 
veel commotie en dus kwam er een afgezwakte motie: binnenstedelijk en bij Openbaar Vervoerlocaties mag je zonder veel problemen bouwen. Het is nu tijd om de Ladder 
helemaal af te schaffen. Er is geen reden om te veronderstellen dat we te veel woningen bouwen. En provincies kunnen altijd blijven sturen als gemeenten in strijd zouden 
komen met een “goede ruimtelijke ordening”. Nu de nieuwe CBS-cijfers er zijn moet voor alle betrokkenen het motto zijn: gas geven.   
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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 


