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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,
West Friesland, Kop van Noord-Holland, 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

Woningaanbod neemt verder af in 2021
De cijfers overtreffen eerdere uitkomsten
Alkmaar, 8 juli 2021 – Opnieuw worden dit kwartaal forse prijsstijgingen geregistreerd die voortkomen uit de verder toegenomen schaarste en een stijgend percentage overbiedingen op
woningen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning in de regio Noord-Kennemerland steeg in het tweede kwartaal van 2021 naar € 420.000,-. Dit is een stijging van meer dan
20% ten opzichte van het tweede kwartaal 2020 en is daarmee de grootste stijging sinds 1995. Door het lagere aanbod zijn circa 23,5% minder bestaande koopwoningen verkocht dan in het
tweede kwartaal van 2020. De krapte-indicator voor bestaande woningen komt in het tweede kwartaal 2021 gemiddeld uit op 1,1 terwijl deze een jaar geleden nog 2,4 was. Wederom kan de
koper uit minder dan twee huizen kiezen.
De cijfers overtreffen opnieuw eerdere uitkomsten. Dit is het resultaat van de economische oerwet van vraag en aanbod die ook op de huizenmarkt een zware stempel drukt. Het aanbod
droogt nog steeds verder op en kopers doen er werkelijk alles aan om een woning te kunnen bemachtigen. Dat is niet zo gek, want er is bijna geen aanbod meer. Ten opzichte van het 2e
kwartaal van 2020 is het aanbod met 64,2% afgenomen naar een historisch laag niveau van 211 beschikbare woningen in de regio Noord-Kennemerland.
In het eerste kwartaal van 2021 werden ongeveer twee van de drie verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. Dit kwartaal is dat opnieuw verder opgelopen en gaat inmiddels
driekwart van de woningen boven de vraagprijs weg. Daarbij zijn de vraagprijzen afgelopen kwartaal met 8,5% toegenomen. De grens wordt steeds verder verlegd en het einde lijkt zoek. Op
de woningmarkt is het gekte alom en zolang de politieke agenda niet aansluit op de realiteit blijft de markt zo krap als hij nu is.
In deze markt stokt de doorstroming. Kopers willen eerst kunnen kopen voordat zij hun eigen huis durven verkopen. De lokale-, provinciale- en rijksoverheid zal de regie op de vastgoedmarkt
moeten pakken en niet meer loslaten. Dan pas groeit de markt hopelijk de komende jaren weer door naar een stabiele woningmarkt.
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 2e kwartaal 2021 ten opzichte van het 2e kwartaal 2020
✓ 23,5% minder woningen verkocht
✓ Woningaanbod is met 64,2% gedaald ten opzichte van vorig jaar
✓ Gemiddelde transactieprijs met 20,9% gestegen naar €420.000,✓ 11,8% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
✓ 76,0% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
✓ Vraagprijsstijging van 8,5% naar €530.000,Bron: NVM
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Transacties nemen verder af, alleen meer appartementen verkocht
Gemiddelde daling van 23,5% is zorgwekkend
Dat de daling van het aantal transacties is ingezet, was in het eerste kwartaal van dit jaar al
goed te zien. Deze daling heeft doorgezet naar het tweede kwartaal. Ten opzichte van het
tweede kwartaal vorig jaar is er een daling van 23,5%. De transactieprijzen daarentegen zijn
ten opzichte van het tweede kwartaal 2020 gestegen met een percentage van 20,9%. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat er minder verkopen plaatsvinden, maar dat de
transactieprijzen per verkochte woning gemiddeld wel hoger zijn.
Ten opzichte van het tweede kwartaal in 2020 is er een forse daling van 48,7% te zien in het
aantal verkopen van hoekwoningen. Een verklaring hiervoor is dat er ook een stuk minder
hoekwoningen zijn aangeboden. Een opvallende ontwikkeling ten opzichte van een jaar
geleden is het aantal verkopen van appartementen. Van dit woningtype zijn er 8,5% meer
woningen verkocht. Dit kan er aan liggen dat er van dit woningtype een iets ruimer aanbod
was.
Bron: NVM

Grote stijging van transactieprijzen
Het afgelopen kwartaal zijn de gemiddelde transactieprijzen in de regio Noord-Kennemerland met 20,9% toegenomen. De gemiddelde transactieprijs is hiermee gestegen naar €420.000,- en
overschrijdt hiermee ruim de grens van vier ton. Deze toename zien we bij alle woningtypen terugkomen maar de uitschieter is te zien bij de vrijstaande woningen. Dit woningtype is met maar
liefst 39,2% in prijs toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De verklaring hiervoor kan zijn dat er een heel aantal dure woningen zijn verkocht van dit woningtype.

Bron: NVM
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Alle woningtypen worden binnen een maand
De gemiddelde verkooptijd van een woning in de regio Noord-Kennemerland is, met maar 22 dagen, twee dagen sneller dan het Nederlands gemiddelde. In de tabel is te zien dat alle
woningtypen binnen een maand verkocht worden. Vrijstaande woningen overschreven deze termijn de afgelopen tijd nog wel, maar worden momenteel ook razend snel verkocht.
Appartementen en hoekwoningen
worden van alle typen het snelst
verkocht. Deze woningtypen gaan
gemiddeld binnen 20 dagen van de
hand. Sneller kunnen woningen
bijna niet verkocht worden. Nooit
eerder waren de verkooptijden zo
laag als nu.

Bron: NVM

Driekwart van de woningen boven de vraagprijs verkocht
In het eerste kwartaal van dit jaar waren de cijfers al schrikbarend en viel het op
dat twee van de drie woningen boven de vraagprijs verkocht werd. Dit kwartaal is
dat nog verder opgelopen. In het tweede kwartaal van 2021 werd in de regio
Noord-Kennemerland bij maar liefst 76,0% van de transacties meer voor de
woning betaald dan de vraagprijs. Bij tussenwoningen en twee-onder-een
kapwoningen was dit percentage nog hoger. Bij deze woningtypen liep het
percentage overbiedingen richting de 90%! Bij dit verschijnsel dient echter wel een
kanttekening vermeld te worden. Huizenzoekers zijn in deze markt namelijk in de
veronderstelling dat ze bij elke woning dienen over te bieden en houden hier
rekening mee bij het zoeken naar een geschikte woning. Als zoekers bijvoorbeeld
een budget hebben van circa €375.000,- dan zoeken deze kandidaten op Funda
naar een woning van €350.000,-. Om de juiste kandidaten te vinden, komt het
voor dat makelaars een woning iets scherper in de markt zetten dan dat de woning
eigenlijk waard is. Hierdoor wordt het juiste publiek getrokken en wordt evengoed
de marktwaarde gehaald. Dit leidt er echter wel toe dat het percentage over
biedingen enorm is toegenomen.
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Met bijna 70% minder aanbod is het tijd om de noodklok te luiden
Zo krap als de woningmarkt op dit moment is, hebben we hem nog zelden tot nooit
gezien. Het aanbod van elk woningtype in de regio Noord-Kennemerland is
afgelopen kwartaal nog verder afgenomen. En niet met een klein beetje, maar met
hoge percentages tot wel 72%. Gemiddeld is het aanbod met 64,2% afgenomen ten
opzichte van 2e kwartaal in 2020. Dit betekent dat er minder dan de helft van het
aanbod ten opzichte van vorig jaar beschikbaar is. Dit terwijl er vorig jaar al een
groot tekort heerste. Op dit moment staan er in de regio, in totaal maar 211
woningen te koop. In een gezonde markt moeten dit er circa 1.000 meer zijn.
Vooral twee-onder-één kapwoningen zijn er nauwelijks. Van dit woningtype staan
er maar 18 in de verkoop en naar verwachting wordt voor een deel van deze
woningen ook al een onderhandeling gevoerd. Het gevolg van het feit dat er zo
weinig aanbod is, is dat er per woning vaak tientallen geïnteresseerden zijn. In de
praktijk staat bij makelaarskantoren de telefoon roodgloeiend als er een nieuwe
woning wordt aangeboden. Bron: NVM

Bron: NVM
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Ook de vraagprijzen stijgen onverminderd
De vraagprijzen zijn het afgelopen kwartaal, ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig
jaar, weer toegenomen. Twee-onder-één kapwoningen spannen hierbij de kroon. Van
dit type woning is de gemiddelde vraagprijs met maar liefst 19,5% toegenomen ten
opzichte van vorig jaar. Dit is ook een normaal verschijnsel. Van dit type woningen zijn
er ook het minste woningen. Tel daarbij op dat veel mensen een stapje groter willen
wonen, en voilà, daardoor is de gemiddelde vraagprijs van dit type woning ruim boven
het half miljoen uitgekomen. Gemiddeld was de stijging van de vraagprijs van
woningen 8,5% en kwam de gemiddelde vraagprijs uit op €530.000,-. Ten opzichte van
het eerste kwartaal van dit jaar is wel iets opvallends te zien in de vraagprijzen van
vrijstaande woningen. De gemiddelde vraagprijs van dit type woning is met 7,7%
afgenomen. Van dit type woning was juist te zien dat de transactieprijs, de prijs
waarvoor de woning uiteindelijk is verkocht, enorm was toegenomen. Het verschijnsel
dat de vraagprijs is afgenomen kan er op duiden dat er afgelopen kwartaal veel dure
vrijstaande woningen zijn verkocht en er meer goedkopere vrijstaande woningen in
aanbod zijn gekomen.
Bron: NVM

Kritieke krapte-indicator
Als er gekeken wordt naar de krapte-indicator
kan ook dit kwartaal weer geconcludeerd
worden dat het vrijwel onmogelijk is om een
woning te bemachtigen. Met een gemiddelde
krapte-indicator van 1,1 heeft de gemiddelde
zoeker in de regio Noord-Kennemerland nog
maar keuze uit minder dan 1 woning. De krapteindicator 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 1,1 houdt in dat de markt dus zeer ongezond
is.
Bron: NVM
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Het vijvermodel met de ontwikkeling van het woningaanbod
Het vijvermodel hieronder 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 2021 te
koop stond en wat er aan het einde van het kwartaal nog te koop staat. De instroom van nieuw aangeboden bestaande koopwoningen, bedroeg 534 woningen met een gemiddelde vraagprijs
van €376.798,-. Het oude aanbod bestond uit 285 woningen en had een gemiddelde vraagprijs van €566.159,-. Van de woningen uit het nieuwe aanbod dat op de markt is gekomen zijn 372
woningen in hetzelfde kwartaal verkocht met een gemiddelde transactieprijs van €387.981,-. Van het oude aanbod zijn er in het 2e kwartaal 209 verkocht met een gemiddelde transactieprijs
van €494.265,-. Het aanbod dat aan het eind van het 2e kwartaal is overgebleven, bestaat uit 211 woningen met een gemiddelde vraagprijs van €530.421,-. Het aanbod dat over blijft bestaat
uit 157 woningen met een gemiddelde vraagprijs van €435.635,- uit het aanbod dat in het 2e kwartaal op de markt is gekomen en uit 54 woningen met een gemiddelde vraagprijs van
€940.224,- uit het oudere aanbod. Hieruit valt op te maken dat de duurdere woningen langer te koop staan. Bron: NVM
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Gemeente overzichten Noord-Kennemerland 2e kwartaal 2021 ten opzichte van het 2e kwartaal 2020
Gemeente

Alkmaar
Bergen
Castricum
Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk
Uitgeest

Verkocht aantal woningen

2020
373
73
92
151
64
89
23

2021
273
101
75
94
59
59
33

Gemiddelde transactieprijs

2020
€ 315.900
€ 553.700
€ 379.400
€ 317.600
€ 402.400
€325.100
€ 353.500

2021
€ 371.300
€ 646.600
€ 455.500
€ 347.100
€ 587.500
€407.300
€ 406.600

Verschil vraagprijs en transactieprijs

2020
-1,5%
2,0%
-1,3%
-2,3%
0,4%
-0,5%
-2,6%

2021
-8,7%
-4,5%
-8,6%
-10,7%
-6,0%
-7,5%
-11,3%

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 2e kwartaal van 2020 en het 2e kwartaal van 2021.
Alkmaar
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Castricum

Heiloo

Heerhugowaard

Langedijk

Uitgeest
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Nieuwbouw
De tabel hieronder 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 liggen hier voor bouwers en ontwikkelaars nog veel kansen.

De krapte-indicator geeft namelijk weer dat er op dit moment aan elk woningtype
grote behoefte is. Gemiddeld komt de krapte-indicator uit op 1,1, maar hoekwoningen
en twee-onder-één kapwoningen komen nog lager uit. Naar deze woningtypen is
ontzettend veel vraag en bijna geen aanbod. Zoals in de figuur hiernaast te zien is,
bestaat er op dit moment voor geen enkel woningtype een gezonde markt. De krapteindicator geeft een goed beeld van de noodzaak van nieuwbouw en vooral aan welk
type woningen er op dit moment behoefte is.
Bovenstaande cijfers geven een dramatisch beeld weer van de huidige woningmarkt in
de regio Noord-Kennemerland. De manier om de woningzoekers vooruit te helpen en
de markt weer vlot te trekken is het bouwen van nieuwe woningen. De vraag is
momenteel zo groot dat het snel realiseren van veel nieuwbouwwoningen
noodzakelijk is. Bron: NVM
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LEYGRAAF Makelaars houdt de woningmarkt constant in de gaten en analyseert welke verschijnselen zich in de markt voordoen. Zo analyseren wij voor professionals, beleggers en
ontwikkelaars, maar ook voor particulieren, gemeentes en woningcorporaties continu de koopstromen en prijsvorming in de regio. De afgelopen tijd is de krapte in de woningmarkt met buiten
proportionele prijsstijgingen en ongekende aanboddalingen één van de grootste zorgen, deze zorgen nemen alleen maar toe. Nieuwbouw is de oplossing om de woningmarkt in de regio weer
vlot te trekken. Nieuwbouw wordt echter ook snel verkocht, terwijl ook hierbij het aanbod achter blijft bij de vraag. De vooruitzichten zijn negatief, naar verwachting zullen zowel het aanbod
als de transacties dalen. Het gevolg is een krappe nieuwbouwmarkt met minder dynamiek dan nu.
Nieuwbouw is gemiddeld duurder dan bestaande bouw. Voor een belangrijk deel kan dit verklaard worden doordat nieuwbouwwoningen van een hogere kwaliteit zijn dan vergelijkbare
woningen in de bestaande bouw. Een andere verklaring is dat de prijsontwikkeling tussen nieuwbouw en bestaand niet altijd in de pas loopt. In de periode 2017-2019 zijn de nieuwbouwprijzen
enorm gestegen. Prijsstijgingen van meer dan 10 procent op jaarbasis waren eerder regel dan uitzondering. In 2021 is wel te zien dat de transactieprijzen van bestaande koopwoningen met
soms een nog hoger percentage zijn toegenomen. Nieuwbouw en bestaande bouw prijzen zijn daardoor wel dichter bij elkaar gekomen. De vraag is echter hoe lang dit blijft vanwege de grote
stijging van de prijzen van bouwmaterialen en een tekort aan bouwvakkers.
Naast corona en de stijgende kosten werd de nieuwbouwmarkt getroffen door nog een crisis: de
stikstofcrisis. Nieuwbouw nabij Natura2000-gebieden werd aan banden gelegd. Het resultaat is
een grotere focus op binnenstedelijke nieuwbouw, en daarmee ook een grotere focus op
appartementen. Sinds medio 2020 worden aanzienlijk meer appartementen nieuw op de markt
gebracht dan voorheen. Vanuit de markt is echter ook een grote vraag naar grondgebonden
nieuwbouw.
Hoewel er veel ambitieuze nieuwbouwplannen in de pijplijn zitten, zijn de vooruitzichten op
kortere termijn niet positief. Dit is helaas het resultaat van anderhalf jaar lang coronacrisis en
thuiswerken. Ondanks de inzet van overheden en marktpartijen heeft corona de besluitvorming
rondom grootschalige nieuwbouwprojecten vertraagd. Als gevolg hiervan zal op korte termijn
minder nieuw aanbod op de markt komen en daarmee zullen de transacties ook tegenvallen. De
nieuwbouwmarkt zal nog wel even krap blijven, echter naar verwachting met een lagere
dynamiek.
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Nieuwbouw 2015 – 2020
Dit kwartaal heeft LEYGRAAF Makelaars ook de cijfers geanalyseerd van de gerealiseerde nieuwbouw tussen 2015 en 2020 in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. De Provincie Noord-Holland heeft de
cijfers geïnventariseerd en dit samengevat in een aantal tabellen. In onderstaande figuren zien wij dat er in Alkmaar de afgelopen jaren voornamelijk appartementen zijn gerealiseerd. Dit bevestigd wat eerder in dit
rapport al ter sprake is gekomen. De gemeente Heerhugowaard en de gemeente Langedijk kenmerken zich echter door meer grondgebonden nieuwbouwwoningen. De meeste woningen zijn gerealiseerd met een
oppervlakte tussen de 125 m2 en de 150 m2. Dit betrof voornamelijk grondgebonden woningen. Appartementen vallen gemiddeld kleiner uit. De meeste appartementen werden gerealiseerd met een oppervlakte
tussen de 75 m2 en de 100 m2. De nieuwbouw die de afgelopen jaren is gerealiseerd lijkt nu een druppel op de gloeiende plaat. De komende jaren is veel meer nieuwbouw nodig om aan de vraag te kunnen voldoen.
Met de Woondeal Noord-Holland Noord hebben de provincie, 18 gemeenten en marktpartijen gelukkig wel de ambitie uitgesproken om in regio Alkmaar, de Kop en Westfriesland tot 2030 circa 40.000 extra woningen
te bouwen op binnenstedelijke locaties en zoveel mogelijk in de buurt van trein- en busstations. Door meer huizen te bouwen dan volgens berekeningen voor de regio zelf nodig is, willen de gemeenten en provincie een
bijdrage leveren aan het sneller oplossen van het woningtekort in en rond Amsterdam.
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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. In het 2e
kwartaal van 2021 is opgevallen dat het aandeel verhuizers dat van verder komt weer is toegenomen. Dit kan verklaard worden doordat er steeds meer mensen uit de MRA wegtrekken en
richting de regio Alkmaar komen.
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Woningzoekers
Het koopvertrouwen daalt, verkopers wel positief
In het tweede kwartaal van 2021 is het opvallend dat ondanks een laag
koopvertrouwen en weinig zicht op meer aanbod, kopers zeer actief blijven zoeken en
proberen. Dat het koopvertrouwen in een jaar 22% daalde en de verkoopintentie een
stuk lager was dan de koopintentie leidt niet tot minder activiteit of concurrentie onder
woningzoekers. Vooral de eerste helft van 2021 toont dat consumenten de grote
concurrentie niet mijden en volhardend zijn in hun zoektocht naar een woning. Deze
indicaties komen voort uit de cijfers over Q2 2021 van de funda Index, die actuele
inzichten biedt in het vertrouwen, de intentie én het gedrag van de consument.
Bron: Funda

Dalend koopvertrouwen nu en over zes maanden
Dit kwartaal vond 8% van de consumenten het nu een goed moment om
een woning te kopen. Dat is een flinke daling ten opzichte van het eerste
kwartaal waarin 13% het nog een goed moment vond om te kopen. Een
iets grotere groep van 10% denkt dat over zes maanden de markt
gunstiger zal zijn voor kopers. Ook hier is echter een flinke afname ten
opzichte van het eerste kwartaal, waarin nog 17% dacht dat de
woningmarkt gunstiger zou zijn over een half jaar.
Verkoopvertrouwen stabiel hoog
Het verkoopvertrouwen neemt dit kwartaal iets toe en blijft hiermee stabiel hoog. Een grote meerderheid van de consumenten (91%) vindt het nu een goed moment om een woning te
verkopen. Dit is vergelijkbaar met het vorige kwartaal. Ook het verkoopvertrouwen over een half jaar nam toe: 78% van de respondenten was dit kwartaal positief over de verkoopkansen eind
2021, versus 73% in het eerste kwartaal. Bron: Funda
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Weinig aanbod, onaantrekkelijke prijzen en lage rente
Doorstromers en starters met en zonder verkoopintentie, met en zonder vertrouwen in de woningmarkt zijn het allemaal met elkaar eens: de huidige woningmarkt kenmerkt zich vooral door
weinig aanbod, dure woningen en lage rente.

Kenmerken huidige woningmarkt

Verhuisredenen

Verhuisredenen
Net als in het eerste kwartaal, geven ook in het tweede kwartaal van 2021 de meeste consumenten aan dat zij willen verhuizen omdat ze daaraan toe zijn. Dit percentage nam wel iets af (-7%),
waar meer mensen aangaven te willen verhuizen om het ouderlijk huis te verlaten (+3%).
Bron: Funda
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Noord-Kennemerland
Alkmaar, Graft-De Rijp, Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en
Schermer

‘’Zeer drastische aanboddaling van 64,2%’’
In de regio Noord-Kennemerland zijn ongeveer 11.221 geregistreerde
woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 1.158 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

-23,5%

-64,2%

+20,9%

585

211

€420.000,-

Vraagprijs
+8,5%
€530.000,-

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 20,9% gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar naar gemiddeld €420.000,-. Het aanbod is ten opzichte van vorig
jaar met 64,2% afgenomen naar maar 211 woningen. Dit is een schrikbarend laag
aantal.
De gemiddelde vraagprijs in de regio is €530.000,- terwijl de gemiddelde
transactieprijs €420.000,- is. Dit verschil wordt verklaard door een grote
prijsstijging van al duurdere woningen. Ook staan de duurdere woningen langer
te koop waardoor ze kwartalen overschrijden.

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

76,0%
1,1
22 dagen
11,8%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars
Bron: NVM

Midden-Kennemerland

‘’Krapte-indicator gedaald naar 0,9!’’

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

Er zijn momenteel in de regio Midden-Kennemerland ongeveer 2.836 mensen die
op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 628 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
-7,5%
260

Aanbod

Transactieprijzen

Vraagprijs

- 44,1%

+15,5%

+7,4%

€393.000,-

€441.000,-

81

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 15,5% gestegen ten opzichte van het 2e
kwartaal 2020 met een gemiddelde transactieprijs van €393.000,-. Het aanbod is
daarbij gedaald met 44,1%.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -11,9%. 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.

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

91,8%
0,9
21 dagen
4,9%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

West Friesland
Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Venhuizen, Drechterland, Stede Broec,
Koggenland

‘’Aanbod met meer dan 59% afgenomen’’
In de regio West Friesland zijn ongeveer 8.219 geregistreerde woningzoekenden
voor een woonhuis en ongeveer 409 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
-17,8%
334

Aanbod

Transactieprijzen

-59,2%

+22,2%

+10,2%

€380.000,-

€409.000,-

137

Vraagprijs

De transactieprijzen zijn dit kwartaal met 22,2% gestegen ten opzichte van het
voorgaande jaar naar een gemiddelde prijs van €380.000,-. Het aanbod is ten
opzichte van vorig jaar met 59,2% afgenomen naar maar 137 woningen. Maar
liefst 86% van de woningen wordt daardoor boven de vraagprijs verkocht.
In totaal werden er in de regio West Friesland afgelopen kwartaal 334 woningen
verkocht. Dit is een daling van 17,8% ten opzichte van vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

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

86,0%
1,2
22 dagen
9,5%

Bron: NVM
e
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Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Kop van Noord-Holland
‘’Aanbod daalt naar maar 56 woningen’’

Hollands Kroon, Harenkarspel, Schagen, Zijpe

In de regio Kop van Noord-Holland zijn ongeveer 3.377 geregistreerde
woningzoekenden voor een woonhuis en ongeveer 90 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
-19,0%
134

Aanbod

Transactieprijzen

-59,4%

+20,5%

56

€360.000,-

Vraagprijs
+0,8%
€448.000,-

Met een afname van 59,4% is het aanbod in de Kop van Noord-Holland historisch
laag. In het 2e kwartaal van 2021 staan er maar 56 woningen in verkoop. Ook
wordt er veel overboden. Maar liefst 83,8% van de woningen is boven de
vraagprijs verkocht.
De woningen in de kop van Noord-Holland staan gemiddeld wel iets langer te
koop dan het Nederlands gemiddelde. In de Kop van Noord-Holland stonden
woningen in het 2e kwartaal gemiddeld 30 dagen op de markt terwijl het
nationale gemiddelde 24 dagen is.

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

83,8%
1,3
30 dagen
16,1%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

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

‘’Aantal transacties met 13,2% toegenomen’’
In de regio Waterland zijn er ongeveer 5.610 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 634 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

+13,2%

-45,3%

+16,5%

402

209

€434.000,-

Vraagprijs
+11,9%
€545.000,-

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 16,5% gestegen ten opzichte
van het afgelopen jaar naar een gemiddelde transactieprijs van €434.000,-. Het
aanbod is afgenomen met 45,3%. Er staan momenteel in de regio Waterland maar
209 woningen te koop.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -5,8%. Dit getal laat zien dat er
vrijwel geen onderhandelingsruimte is. Er wordt in regio Waterland ook 69,4% van
de woningen boven de vraagprijs verkocht. De gemiddelde vraagprijs ligt dan ook
hoog op €545.000,-. Dit is 11,9% hoger dan vorig jaar.

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

69,4%
1,6
27 dagen
12,9%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Zaanstreek

‘’Maar liefst 87,3% wordt boven de vraagprijs verkocht’’

Oostzaan, Zaanstad en Wormerland

De regio Zaanstreek kent ongeveer 6.369 woningzoekenden naar een woonhuis
en ongeveer 1.451 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

+0,7%

-42,6%

+15,2%

398

148

€386.000,-

Vraagprijs
6,7%
€374.000,-

Momenteel staan er in de regio Zaanstreek 148 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 0,7% toegenomen
naar 398 verkochte woningen. Wat opvalt is dat maar liefst 87,3% van de
woningen boven de vraagprijs is verkocht en maar 4,1% van de woningen langer
dan een jaar te koop staat.
Daarbij is opvallend dat de gemiddelde vraagprijs met 6,7% is toegenomen. Dit
kan erop duiden dat er in de regio Zaanstreek minder goedkopere woningen in
aanbod zijn gekomen.

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

87,3%
1,1
26 dagen
4,1%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Zuid- Kennemerland
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Velsen en Zandvoort

‘’Vraagprijsstijging naar gemiddeld €605.000,-’’
In de regio Zuid-Kennemerland zijn circa 10.197 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en circa 2.735 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

-5,5%

-52,3%

+18,1%

+1,2%

881

321

€569.000,-

€605.000,-

Momenteel staan er in de regio Zuid-Kennemerland 321 woningen te koop. Het
aantal transacties in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 5,5%
gedaald naar 881 verkochte woningen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -13,1%. Het verschil
tussen de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel
onderhandelingsruimte er is voor de koper. Het percentage van 88,1% 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:

88,1%
1,1
20 dagen
4,7%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Haarlemmermeer
‘’Gemiddelde vraagprijs met 16,6% gestegen’’

Aalsmeer, Haarlemmerliede c.a., Haarlemmermeer en Uithoorn

Er zijn in de regio Haarlemmermeer ongeveer 7.417 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis en ongeveer 1.232 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

Aantal transacties
-17,8%
460

Aanbod

Transactieprijzen

-57,0%

+21,0%

171

€489.000,-

Vraagprijs
+16,6%
€535.000,-

door 3 gedeeld voor een concreter beeld)

De transactieprijzen zijn het afgelopen kwartaal met 21,0% gestegen ten opzichte
van het jaar ervoor naar een gemiddelde transactieprijs van €489.000,-.
Ten slotte bestaat er in Haarlemmermeer vrijwel geen onderhandelingsruimte
aangezien het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs -10,3% is. Doordat dit een
negatief percentage is, houdt dit in dat er voor woningen in de regio meer betaald
wordt dan de vraagprijs. De gemiddelde vraagprijs ligt op €535.000,-. Dit is 16,6%
hoger dan vorig jaar.

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

85,9%
1,1
22 dagen
5,3%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Amsterdam
‘’Gemiddelde vraagprijs in Amsterdam stijgt naar €659.000,-’’

Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel

Er zijn momenteel in de regio Amsterdam ongeveer 10.267 mensen die op zoek zijn naar
een woonhuis. Ongeveer 13.7355 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)

Aantal transacties
+14,0%
2.310

Aanbod
-41,3%
1.203

Transactieprijzen
+13,9%
€546.000,-

Vraagprijs
+9,9 %
€659.000,-

Momenteel staan er in de regio Amsterdam 1.203 woningen te koop. Het aanbod in de
regio bestaat voornamelijk uit appartementen. Met zo veel zoekers in de regio is het niet
wonderlijk dat de prijzen stijgen. Toch zien we dit kwartaal ook een groot aantal zoekers
naar een woonhuis.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt -11,3%. De gemiddelde vraagprijs
in regio Amsterdam is €659.000,-. Dit is 9,9% meer dan vorig jaar.

Facts
✓
✓
✓
✓

Woningmarktanalyse 2e kwartaal 2021|LEYGRAAF Makelaars

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

84,4%
1,6
26 dagen
4,3%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

De Bollenstreek

‘’Aanbod daalt met 62,8% naar 137 woningen’’

Kaag en Braassem, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg,
Sassenheim, Valkenburg, Voorhout en Warmond

In de regio Bollenstreek zijn er ongeveer 6.934 mensen die op zoek zijn naar een
woonhuis en ongeveer 1.228 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

-17,3%

-62,8%

+21,9%

356

137

€492.000,-

Vraagprijs
+8,4%
€598.000,-

Momenteel staan er in de regio Bollenstreek 137 woningen te koop. Het aantal
transacties in het 2e kwartaal ten opzichte van vorig jaar is met 17,3% afgenomen
naar 356 verkochte woningen.
Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs is -8,9%. De gemiddelde vraagprijs
bedraagt € 598.000,-. Dit is 8,4% meer dan vorig jaar.

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

76,7%
1,2
32 dagen
12,4%

Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Begrippenlijst
Voor dit rapport zijn de volgende definities en afbakeningen gehanteerd:
Woningzoekenden: Consumenten met een geregistreerd zoekprofiel bij Funda. Er vanuit 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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Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

Kopen of verkopen?
Of heeft u interesse in nieuwbouw?
Neem contact met ons op

Kennemerstraatweg 67
1814 GC ALKMAAR
072 – 5114318
informatie@leygraafmakelaars.nl
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Bron: NVM & LEYGRAAF Makelaars

