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Inleiding 
 
In deze woningmarktanalyse schetsen wij een beeld van de woningmarkt in regio Alkmaar en omgeving. In het 
rapport wordt uitgegaan van het afgelopen kwartaal in vergelijking met het kwartaal van een jaar geleden. 
Omdat de verhuisbewegingen steeds groter worden en consumenten vaker naar naastgelegen gemeenten 
verhuizen, analyseren wij ook de regio’s Agglomeratie Haarlem, IJmond, Groot Amsterdam, Zaanstreek, Kop van 
Noord-Holland, Leiden en Bollenstreek. In eerdere edities werd een andere regio indeling gehanteerd. Met 
ingang van dit kwartaal wordt de indeling van de COROP-gebieden gehanteerd. Dit is een regionale indeling 
waarbij elk gebied een centrale kern (stad) heeft met een omliggend verzorgingsgebied. Met deze indeling 
sluiten onze cijfers beter aan bij de door de overheden en marktpartijen gehanteerde regio indelingen. De cijfers 
kunnen hierdoor wel licht afwijken van eerdere kwartalen.  
 
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 
 

Hectiek op woningmarkt houdt aan 
Sterke daling aanbod, prijzen stijgen met 24,5% 
 
Alkmaar, 7 oktober 2021 – Het derde kwartaal van 2021 laat opnieuw grensverleggende cijfers zien. De 

gemiddelde verkoopprijs is opnieuw gestegen en inmiddels wordt 81,1% van de woningen boven de vraagprijs 

verkocht. Het is daarmee duidelijk dat de hectiek op de woningmarkt nog steeds aanhoudt. Met 516 verkochte 

woningen in het derde kwartaal is dat een daling van circa 39% ten opzichte van een jaar eerder.  

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het derde kwartaal van 2021 naar 441.000 euro. 

Dit is een stijging ten opzichte van het derde kwartaal 2020 van ruim 24,5% voor een bestaande woning.   

Het is nu wel zo dat de omstandigheden hiervoor aanwezig zijn: de hypotheekrente is extreem laag, de 

spaartegoeden groter dan ooit en de economie ontwikkelt zich sterk. Voor de huizenkoper is dat gunstig en 

schept het vertrouwen. We zien kopers in deze krappe markt dan ook bewust de hoofdprijs bieden om andere 

kopers af te troeven. Daardoor worden prijzen geboden die ook ons soms de wenkbrauwen doen fronsen. 

De cijfers geven wederom geen fleurig beeld. Het is weliswaar fijn voor een verkoper die zijn overwaarde te 

gelde kan maken, maar de verwachting dat geen nieuwe geschikte woning kan worden bemachtigd weerhoudt 

veel mensen ervan hun huidige woning te koop te zetten. Daarmee stokt de doorstroming niet alleen binnen de 

koopmarkt maar ook tussen huur en koop. Momenteel staan er slechts 252 woningen in aanbod. Dit is maar 

liefst 46,3% minder dan een jaar geleden. De krapte-indicator is hierdoor het afgelopen kwartaal uitgekomen op 

1,5. In de markt merken wij dat hierdoor de ontevredenheid bij woningzoekenden verder oploopt. De 

bereikbaarheid van de woningmarkt wordt voor grotere groepen steeds lastiger. Daarmee neemt de tweedeling 

in de samenleving tussen woningbezitters en woningzoekers toe. 

Als makelaars moeten we steeds meer mensen teleurstellen dan we blij kunnen maken. Elk kwartaal vragen we 

aandacht voor de woningnood en dringen we aan op snel, slim en vraaggericht bouwen. Wanneer vraag en 

aanbod in balans zijn, haalt dit de markt van het slot, brengt beweging en nieuw evenwicht. 

Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 3e kwartaal 2021 ten opzichte van het 3e kwartaal 2020 

✓ 39,0% minder woningen verkocht 

✓ Woningaanbod is met 46,3% gedaald ten opzichte van vorig jaar 

✓ Gemiddelde transactieprijs met 24,5% gestegen naar €441.000,- 

✓ De krapte-indicator komt uit op 1,5 

✓ 81,1% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht 

✓ Vraagprijsstijging van 10,2% naar €504.000,- 
Bron: NVM 
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Grote daling in aantal verkopen, 39% minder woningen verkocht 

Grootste daling in verkopen vrijstaande woningen 
Het derde kwartaal van 2021 laat een grote daling in het aantal transacties zien. Het aantal transacties kwam uit op 516 

woningen, dat is maar liefst 39% minder dan een jaar eerder. De grootste daling van het aantal transacties is te zien bij 

vrijstaande woningen. Hiervan werd in het derde kwartaal 50% minder verkocht. Het aantal transacties van dit woningtype is 

gedaald van 173 woningen vorig jaar, naar 86 woningen afgelopen kwartaal. Naast vrijstaande woningen is ook het aantal 

twee-onder-één kapwoningen in aantal transacties flink afgenomen. Hier werden er 56 van verkocht, terwijl dit er vorig jaar 

nog 108 waren. Dit is een daling van 48%. Dit heeft naar verwachting te maken met het zeer geringe aanbod van dit type 

woningen, ten opzichte van de grote vraag. Consumenten kunnen voor een lagere rente geld lenen en hun huidige woning 

met overwaarde verkopen, waardoor in sommige gevallen nu een grotere (vrijstaande of twee-onder-één kap) woning 

betaald kan worden.  

 

 

 

Bron: NVM 

 
 
 
Transactieprijzen met bijna een kwart toegenomen 
Ten opzichte van het derde kwartaal 2020 zijn de transactieprijzen in de regio Alkmaar met 24,5% toegenomen. 
De gemiddelde transactieprijs kwam hierdoor uit op €441.000,-. De gemiddelde transactieprijs in onze regio is 
daarbij ruim €20.000,- hoger dan het Nederlands gemiddelde. 
 
De grootste prijsstijging is te zien bij 
vrijstaande woningen. Van dit woningtype 
namen de transactieprijzen het afgelopen 
jaar met 38,2% toe naar een gemiddelde 
transactieprijs van €788.000,-.  Het tweede 
kwartaal van dit jaar liet ook al een stijging 
van de transactieprijzen van vrijstaande 
woningen zien. Dit kan verschillende 
oorzaken hebben. De lage rente is er één 
van. Door de lage rente kunnen steeds 
meer mensen zich een vrijstaande woning 
veroorloven. Hierdoor zijn er meer 
geïnteresseerden voor een woning. Daarbij 
wordt dit effect versterkt door het feit dat 
steeds meer mensen thuis werken en een 
grotere behoefte hebben aan een ruime 
tuin. Bron: NVM 
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Gemiddelde verkooptijd is vijf dagen korter dan vorig jaar 
Woningen worden binnen een mum van tijd verkocht. Het is bijna niet mogelijk om sneller een 
verkoop te genereren. Ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar is de verkooptijd van alle 
woningtypen afgenomen. De gemiddelde verkooptijd is nu 20 dagen. Tussenwoningen worden 
gemiddeld zelfs in 19 dagen verkocht. De grootste daling in het aantal dagen verkooptijd is te zien 
bij vrijstaande woningen. Waar het bij dit type woningen vorig jaar nog gemiddeld 35 dagen 
duurde, worden ook deze woningen momenteel gemiddeld binnen 23 dagen verkocht.  
 

 

  

 

 

 

  

Bron: NVM 

 

Huizenzoekers blijven overbieden 

De afgelopen kwartalen dachten we iedere keer 

dat het percentage overbiedingen niet hoger 

kon. Echter wordt dit kwartaal weer een record 

gebroken. 81,1% van de woningen is namelijk in 

het derde kwartaal voor meer dan de vraagprijs 

verkocht. Dit percentage was nog hoger bij 

tussenwoningen, hoekwoningen en twee-onder-

één kapwoningen. Van de verkochte twee-

onder-één kapwoningen in het derde kwartaal, is 

maar liefst 89% boven de vraagprijs verkocht. 

Overbieden is daarmee op de gehele 

woningmarkt meer regel dan uitzondering. 

Kopers stellen zich hier dan ook op in. Bron: NVM 

    
                                                                                                          
 

 
Bron: NVM 
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Bijna de helft minder aanbod 
Ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 is het aanbod met 46,3% afgenomen. In het derde kwartaal van 
2021 stonden er maar 252 woningen in de etalage. Dit is een historisch laag aantal als bedacht wordt dat er in 
een gezonde markt zo’n 1.000 woningen meer te koop dienen te staan in onze regio.  
 
De grootste daling van het aanbod zien we bij vrijstaande woningen. Van dit type woningen is het aanbod met 
59% afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Appartementen zijn het minst in aanbod gedaald, al is er van 
dit type woningen ook één derde minder aanbod.    

 

 

 

                                                                                               

 

Bron: NVM 

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 zien we wel een lichte stijging van het aanbod. De gemiddelde 

stijging is daarin 9%. Dat er in het afgelopen kwartaal meer woningen zijn aangeboden dan in het tweede 

kwartaal kan als reden hebben dat verkopers hun woning met mooi weer willen aanbieden omdat het huis en de 

tuin er dan op het mooiste moment van het jaar bij staan. 

Bron: NVM   
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Ook vraagprijzen stijgen onverminderd hard  
Ook dit kwartaal is weer een stijging van de vraagprijzen te zien. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 

zijn de vraagprijzen gemiddeld met 10,2% toegenomen. De gemiddelde vraagprijs komt daarmee uit op 

€504.000,-. Vooral bij appartementen blijven de vraagprijzen behoorlijk stijgen. Ten opzichte van vorig kwartaal 

is dit een stijging van maar liefst 21,3%.  De gemiddelde vraagprijs voor appartementen was afgelopen kwartaal 

€397.000,-, een jaar eerder was dit nog €322.000,-. Het woningtype waar de vraagprijzen niet zijn toegenomen, 

maar juist licht zijn afgenomen, is de vrijstaande woning. Hiervan zijn de vraagprijzen met 3% gedaald ten 

opzichte van een jaar eerder. Dit kan er mee te maken hebben dat er ook op vrijstaande woningen steeds meer 

wordt overboden. Er kan dan door de verkopende partij voor gekozen worden om de vraagprijs iets lager in te 

zetten omdat consumenten in de veronderstelling zijn dat ze hoger dan de vraagprijs dienen te bieden.  

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NVM 

De krapte-indicator is licht gedaald 
Met een onverminderd grote vraag en een grote daling van het aanbod is het niet gek dat de woningmarkt 
ongekend krap is. De krapte-indicator komt dit kwartaal dan ook uit op 1,5. Dit betekend dat een consument nog 
geen keuze heeft uit twee woningen. De krapte indicator geeft de verhouding weer tussen het aantal transacties 
en aanbod binnen een kwartaal. Een jaar geleden was de krapte indicator gemiddeld nog 1,7. Krapper kan de 
markt bijna niet worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
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 3e kwartaal van 2021 te koop stond en wat er aan het 
eind van het kwartaal nog te koop staat.  
 
De instroom van nieuw aangeboden bestaande koopwoningen, bedroeg 565 woningen met een gemiddelde 
vraagprijs van €421.963,-. Het oude aanbod bestond uit 232 woningen en had een gemiddelde vraagprijs van 
€505.696,-. Van de woningen uit het nieuwe aanbod dat op de markt is gekomen zijn 337 woningen in hetzelfde 
kwartaal verkocht met een gemiddelde transactieprijs van €385.830,-. Van het oude aanbod zijn er in het 3e 
kwartaal 179 verkocht met een gemiddelde transactieprijs van €428.198,-.  
 
Het aanbod dat aan het eind van het 3e kwartaal is overgebleven, bestaat uit 252 woningen met een gemiddelde 
vraagprijs van €503.643,-. Het aanbod dat over blijft bestaat uit 216 woningen met een gemiddelde vraagprijs 
van €457.705,- uit het aanbod dat in het 3e kwartaal op de markt is gekomen en uit 41 woningen met een 
gemiddelde vraagprijs van €870.329,- uit het oudere aanbod. Hieruit valt op te maken dat de duurdere 
woningen langer te koop staan.  Bron: NVM 

 

Bron: NVM 
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Gemeente overzichten Noord-Kennemerland 

 

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 3e kwartaal van 2020 en het 3e kwartaal van 2021.  

 

Alkmaar       Bergen (NH) 

  

 

  

 

 

 

 

Castricum       Heerhugowaard  

Gemeente Verkocht aantal 
woningen 

Gemiddelde transactieprijs Verschil vraagprijs en 
transactieprijs 

 2020 2021 2020 2021 2020      2021 

Alkmaar 365 238 € 321.000 € 376.000 3,2% 10,7% 

Bergen (NH) 112 76 € 630.000 € 710.000 -2,1% 4,4% 

Castricum 122 65 € 448.000 € 525.000 1,6% 10,2% 

Heerhugowaard 147 93 € 326.000 € 404.000 3,8% 13,3% 

Heiloo 86 54 € 537.000 € 625.000 -0,5% 6,7% 

Langedijk 109 56 € 358.000 € 413.000 0,1% 8,8% 
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Heiloo       Langedijk  
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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 ook een steeds groter deel van de 

verhuizers van verder komt. In het 3e kwartaal van 2021 is opgevallen dat maar liefst ca. 10% van de verhuizers 

uit Amsterdam komt. Dit kan verklaard worden doordat er steeds meer mensen uit de MRA wegtrekken en 

richting de regio Alkmaar komen omdat de woningen in deze regio een betere verhouding hebben tussen prijs 

en kwaliteit.  
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Huurmarkt 

‘’Huurprijzen vrije sector weer 

gestegen ‘’ 

Naast dat er een groot tekort is aan 
koopwoningen, staat ook de huurmarkt onder 
druk. Als een makelaar een huurwoning 
aanmeld, komen hier gemiddeld zo’n veertig 
aanvragen voor. Dit zien wij niet alleen bij 
woningen onder de €1.000,- per maand, maar 
ook steeds vaker daarboven.  
 
Doordat het vooral voor starters moeilijk is om 
een geschikte koopwoning te bemachtigen, 
zien wij steeds vaker dat startende stellen er 
voor kiezen om te huren. Ook starters die geen relatie hebben zien we steeds vaker met vrienden een woning 
huren. Momenteel is er in onze regio dan ook bijna geen huurwoning beschikbaar met meer dan twee 
slaapkamers. Op Funda staan in Alkmaar op dit moment maar 23 woningen te huur waarvan 2 
eengezinswoningen. Het overgrote deel van de te huur staande woningen betreft daarmee appartementen.  
Bron: Pararius/Realstats  

De exacte gemiddelde transactieprijzen voor Alkmaar 
zijn niet direct beschikbaar. Wel wordt bijgehouden 
wat de prijsstijgingen op landelijk en provinciaal 
niveau zijn. Landelijk is de gemiddelde vierkante 
meterprijs in het derde kwartaal van 2021 gestegen 
met 2,5%. Hiermee kwam de gemiddelde vierkante 
meterprijs in Nederland uit op €15,98 per vierkante 
meter per maand.  
 
Voor een huurwoning in Noord-Holland betaalden 
nieuwe huurders in het derde kwartaal van 2021 
gemiddeld € 20,84 per vierkante meter per maand, 
wat voor een woning van 80 vierkante meter uitkomt 
op € 1.667,- per maand. Noord-Holland blijft daarmee 
de duurste provincie van Nederland om te huren.  
Bron: Pararius/Realstats  

 
 
De gemiddelde vierkante meterprijs is in 
Noord-Holland gestegen met 1,7% en wordt 
vooral gedragen door relatief dure steden 
zoals Amsterdam (€22,44/m2), Haarlem 
(€18,54/m2) en Amstelveen (€18,68/m2).  
Bron: Pararius/Realstats 
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Woningzoekers 

Verkoopvertrouwen daalt voor het eerst en ook het koopvertrouwen 

daalt verder 
In het derde kwartaal van 2021 laat het verkoopvertrouwen na een continue opwaartse trend een daling zien 

van 2% ten opzichte van het tweede kwartaal. Het koopvertrouwen blijft net zoals in voorgaande kwartalen 

dalen en ligt 3,1% lager dan het voorgaande kwartaal. 

 

Verkoopvertrouwen over een half jaar lager en ook kopers zien toekomst niet veel positiever 

Het grootste gedeelte van de consumenten vindt het op dit moment nog een gunstige markt voor verkoop 

(89%), maar de verwachting is dat dit vertrouwen zich negatief gaat ontwikkelen. Het verkoopvertrouwen is over 

zes maanden naar alle waarschijnlijkheid 10% lager (79%). Dit kwartaal vond maar 7% van de consumenten het 

nu een goed moment om een woning te kopen. De toekomst wordt door kopers niet veel positiever ingezien; 9% 

denkt dat over zes maanden de markt gunstig zal zijn voor kopers. Bron: Funda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Funda 
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Hogere rente en minder aantrekkelijke huizenprijzen voor verkopers 

De meeste respondenten verwachten over zes maanden nog steeds weinig aanbod. Opvallend is dat een grote 

groep respondenten verwacht dat de rentepercentages zich mogelijk gaan ontwikkelen en hoger gaan uitvallen. 

De groep die lage rentes verwacht is een stuk kleiner (-14%) en de groep die hogere rentes verwacht, stijgt van 

1% naar 5%. Ook verwacht een deel van de respondenten dat de huizenprijzen nog weleens minder aantrekkelijk 

kunnen worden voor de verkoper. Wat betreft de economische situatie zijn respondenten in de toekomst 

negatiever gestemd. Het percentage dat nog steeds ongunstige economische omstandigheden verwacht, neemt 

met 3% toe (tot 19%). Bron: Funda 

Verhuisredenen 

Net als in het voorgaande kwartaal, geven ook in het derde kwartaal van 2021 de meeste consumenten aan dat 

zij willen verhuizen omdat zij daaraan toe zijn. Dit percentage nam wel iets af (-3%), waar meer mensen 

aangaven te willen verhuizen om het ouderlijk huis te verlaten (+3%). Bron: Funda 

 

 

Bron: Funda 
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Column Jos Feijtel  
lid van het BZK-expertteam Woningbouw 
 
Terwijl slachtoffers van de woningcrisis sinds lange tijd aandacht vragen voor hun vaak 
uitzichtloze situatie, vormt zich een front van hooggeleerde heren die de woningnood 
bagatelliseren, schrijft Jos Feijtel. 
 
CBS-hoofdeconoom dr. Van Mullingen legde recent uit dat het woningtekort van nu 
even groot is dan dat van tien jaar geleden. We moeten blijkbaar overtuigd raken dat het allemaal wel meevalt: 
sinds de jaren ‘90 is volgens hem de verhouding tussen het aantal huishoudens en het aantal woningen in ons 
land zelfs afgenomen. Tegenover elke 100 woningen staan slechts 101,2 huishoudens. Wat nu woningnood? 
Volgens prof. Dirk Schoenmaker is er misschien wel een woningcrisis ‘maar er is geen 'historisch woningtekort’. 
Het bouwen van woningen is niet de oplossing volgens prof. Dirk Bezemer. Die aanpak noemt hij een mythe, de 
‘baksteenmythe’.  
 
Alle eerdere onderzoeken in de prullenbak 
Al die tientallen onderzoeken naar het woningtekort en naar de woningvraag van de komende jaren (uitkomst: 
tot 2030 één miljoen woningen bij) kunnen blijkbaar volgens deze nieuwe profeten in de prullenbak. Volgens 
hen en ook volgens de Nederlandse Bank is de huidige crisis op de woningmarkt eerst en vooral een gevolg van 
het hypotheekschuldoverschot, ‘het overvloedige en goedkope geld dat op zoek is naar rendement, geld dat 
steeds vaker op de Nederlandse woningmarkt te vinden is’ en van alle openstaande financiële kranen. 
De problemen die heel veel mensen ervaren bij het eindeloos wachten op een huurwoning of bij het telkens 
weer achter het net vissen als ze een woning willen kopen, worden door deze statistische en financieel-
economische redeneringen grof gebagatelliseerd. Prof. Schoenmaker: we moeten het eerlijke 
langetermijnverhaal vertellen. Zijn insteek: minder financiële injecties, dus lagere leenruimte (90% loan-to-
value), geen jubelton meer, geen startersleningen etc. Al die zaken, naast een rem op huurverhogingen, zouden 
leiden tot prijsverlaging en uiteindelijk tot een gezondere woningmarkt. Ik vraag me nog steeds af wat de 
woonhopigen van dit moment daaraan hebben. Want ook al zouden de prijzen van de woningen dalen, het 
aantal woningen wordt er niet groter van. En dus komt er hierdoor geen enkele extra woning voor mensen die 
nu in een caravan wonen, in (het schuurtje van) een vakantiewoning wonen, die in een auto overnachten, die 
dak- en thuisloos zijn, die steeds opnieuw een beroep moeten doen op het Leger des Heils, die al jaren langer bij 
hun ouders wonen dan ze zouden willen, etc. 

Studeerkamerwijsheid? 
Hebben deze hooggeleerden zich niet al te zeer gefocust op theoretische oplossingen? Noch beperking van de 
leencapaciteit, noch de constatering dat het theoretische woningtekort al tien jaar niet veranderd is, zorgt 
ervoor dat er voor de huidige woningzoekenden nu, maar ook op afzienbare termijn een woning beschikbaar 
komt. In statistieken kun je immers niet wonen. 
Denk even mee in de twee volgende fictieve situaties. Eén: we zien kans in een klap de gewenste prijsverlaging 
van huur- en koopwoningen tot stand te brengen. Is er dan geen woningtekort meer? Weliswaar zou de 
autoslaper dan wellicht de huurprijs kunnen betalen, maar die extra woning is er nog steeds niet. Fictieve 
situatie twee: we zien kans van de ene op de andere dag die miljoen woningen (of de helft ervan) uit grond te 
stampen. Mijns inziens zakken de prijzen meteen, maar het zorgt er ook voor dat de bij vader en moeder 
thuiswonende jongeren een eigen dak boven hun hoofd krijgen. 

In verband met de formatie: levensgevaarlijk! 
De opvattingen van de hooggeleerde zijn redelijk beledigend voor de mensen die op een woning wachten. Maar 
er is meer aan de hand. Hun voorstellen voor onder andere beperking van de hypotheekmogelijkheden, leveren 
geld op voor het Rijk. En dat is natuurlijk interessant in het proces van een kabinetsformatie. 
Gelukkig staat in het document dat VVD en D66 als inhoudelijke basis voor een kabinet aan de formateur hebben 
voorgelegd dat er, zoals tal van onderzoeken aantonen, een miljoen woningen extra bij moet komen voor 2030. 
Dat kost geld, terwijl de maatregelen van Blom, van Tilburg, Bezemer en Schoenmaker de rijksschatkist spekken. 
En dan kan die opbrengst zomaar interessant zijn in een formatie waar nu eenmaal niet alle financiële wensen te 
vervullen zijn. Niet alles wat de geleerden voorstellen is onzin. Als de zinvolle onderdelen van hun voorstellen 
aan bod komen: akkoord, maar dan niet in de plaats van ‘bouwen, bouwen, bouwen’, maar ernaast. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/woningen-zijn-er-wel-maar-beleggers-slaan-hun-slag~b2bb5c50/
https://www.groene.nl/artikel/alle-kraantjes-moeten-dicht#:~:text=In%201921%20was%20er%20%C3%A9%C3%A9n,voor%20elke%202%2C2%20inwoners.&text=Laten%20we%20direct%20maar%20met,is%20geen%20'historisch%20woningtekort
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-met-meer-bakstenen-los-je-de-woningcrisis-niet-op~bacc02d2/
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Regio Alkmaar en omgeving 

Alkmaar, Bergen (NH), Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk  
 

 

 

Aantal transacties    Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
    -39,0%          -46,3%        +24,5%                         +10,2% 

      516         252           €441.000,-                 €504.000,- 

 

‘’Zeer drastische aanboddaling van 46,3%’’ 

In de regio Alkmaar en omgeving zijn ongeveer 11.722 geregistreerde woningzoekenden voor een woonhuis en 

ongeveer 1.462 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 24,5% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar naar gemiddeld 

€441.000,-. Het aanbod is ten opzichte van vorig jaar met 46,3% afgenomen naar maar 252 woningen. Dit is 

een schrikbarend laag aantal.  

De gemiddelde vraagprijs in de regio is €504.000,- terwijl de gemiddelde transactieprijs €441.000,- is. Dit 

verschil wordt verklaard door een grote prijsstijging van al duurdere woningen. Ook staan de duurdere 

woningen langer te koop waardoor kwartalen overschreden worden.  

Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  81,1% 
✓ Krapte-indicator:    1,5 

✓ Verkooptijd:     20 dagen 

✓ % korter van kwartaal te koop:  84,0% 

  



REGIO
AGGLOMERATIE
HAARLEM
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Regio Agglomeratie Haarlem 
 
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zandvoort  
 

 

 

Aantal transacties    Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
    -27,2%          -36,5%        +22,3%                         +12,8% 

      622         325            €593.000,-                 €701.000,- 

 

‘’Gemiddelde vraagprijs stijgt naar €701.000,-!’’ 

Er zijn momenteel in de regio Agglomeratie Haarlem ongeveer 8.440 mensen die op zoek zijn naar een 

woonhuis en ongeveer 2.674 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 22,3% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal 2020 met een 

gemiddelde transactieprijs van €593.000,-. Het aanbod is daarbij gedaald met 36,5%.   

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt 12,7%. De gemiddelde vraagprijs in regio Agglomeratie 

Haarlem is € 701.000,-. Dit is 12,8% meer dan vorig jaar. 

Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  83,7% 
✓ Krapte-indicator:    1,6 

✓ Verkooptijd:     18 dagen 

✓ % korter van kwartaal te koop: 84,3% 

  



REGIO IJMOND
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Regio IJmond 
 
Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Velsen  
 

 

 

Aantal transacties    Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
    -34,5%          -40,8%        +22,8%                         +18,2% 

      383         146           €452.000,-                 €495.000,- 

 

‘’Ongekend krappe markt, krapte-indicator komt uit op 1,1!’’ 

Er zijn momenteel in de regio IJmond ongeveer 6.558 mensen die op zoek zijn naar een woonhuis en ongeveer 

1.165 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 22,8% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal 2020 met een 

gemiddelde transactieprijs van €452.000,-. Het aanbod is daarbij gedaald met 40,8%.   

Dat het aanbod zo drastisch gedaald is, heeft tot gevolg dat de krapte indicator uitkomt op 1,1. Dit houdt in dat 

een koper gemiddeld maar keuze heeft uit 1 woning.  

Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  87,7% 
✓ Krapte-indicator:    1,1 

✓ Verkooptijd:     20 dagen 

✓ % korter van kwartaal te koop:  83,1% 

   



REGIO GROOT
AMSTERDAM
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Regio Groot Amsterdam 
 

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, 

Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland   
 

 

 

Aantal transacties    Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
    -24,3%          -43,6%        +16,2%                         +7,5% 

      3.021        1.675           €522.000,-                 €609.000,- 

 

‘’Aanbod daalt met 43,6% naar 1.675 woningen’’ 

Er zijn momenteel in de regio Groot Amsterdam ongeveer 24.695 mensen die op zoek zijn naar een woonhuis 

en ongeveer 16.758 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 16,2% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal 2020 met een 

gemiddelde transactieprijs van €522.000,-. Het aanbod is daarbij gedaald met 43,6%.   

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt 10,1%. De gemiddelde vraagprijs in regio Groot 

Amsterdam is € 609.000,-. Dit is 7,5% meer dan vorig jaar. 

Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  81,2% 
✓ Krapte-indicator:    1,7 

✓ Verkooptijd:     24 dagen 

✓ % korter van kwartaal te koop: 78,1% 

 
  



REGIO
ZAANSTREEK
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Regio Zaanstreek 
 

Wormerland, Zaanstad  
 

 

 

Aantal transacties    Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
    -15,6%          -33,8%        +16,7%                         +14,0% 

      396         172           €399.000,-                 €416.000,- 

 

‘’Transactieprijzen stijgen met 16,7% naar € 399.000,-!’’ 

Er zijn momenteel in de regio Zaanstreek ongeveer 7.231 mensen die op zoek zijn naar een woonhuis en 

ongeveer 1.525 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 16,7% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal 2020 met een 

gemiddelde transactieprijs van €399.000,-. Het aanbod is daarbij gedaald met 33,8%.   

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt 10,9%. De gemiddelde vraagprijs in regio Zaanstreek is 

€ 416.000,-. Dit is 14,0% meer dan vorig jaar. 

Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  86,8% 
✓ Krapte-indicator:    1,3 

✓ Verkooptijd:     24 dagen 

✓ % korter van kwartaal te koop: 87,3% 

 
  



REGIO KOP
VAN NOORD-
HOLLAND
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Regio Kop van Noord-Holland 
 

Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, 

Schagen, Stede Broec, Texel  
 

 

 

Aantal transacties    Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
    -36,1%          -40,2%        +25,0%                         +7,3% 

      465         261            €398.000,-                 €414.000,- 

 

‘’84,9% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht!’’ 

Er zijn momenteel in de regio Kop van Noord-Holland ongeveer 13.815 mensen die op zoek zijn naar een 

woonhuis en ongeveer 642 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 25,0% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal 2020 met een 

gemiddelde transactieprijs van €398.000,-. Het aanbod is daarbij gedaald met 40,2%.   

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt 10,4%. De gemiddelde vraagprijs in regio Kop van 

Noord-Holland is € 414.000,-. Dit is 7,3% meer dan vorig jaar. 

Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  84,9% 
✓ Krapte-indicator:    1,7 

✓ Verkooptijd:     22 dagen 

✓ % korter van kwartaal te koop: 75,1% 

 
  



REGIO
AGGLOMERATIE
LEIDEN EN
BOLLENSTREEK 
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Regio Agglomeratie Leiden en Bollenstreek  
 
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, 

Voorschoten, Zoeterwoude  
 

 

 

Aantal transacties    Aanbod               Transactieprijzen     Vraagprijs 
    -22,8%          -43,1%        +16,6%                         +7,8% 

      763         333           €482.000,-                 €534.000,- 

 

‘’Krapte-indicator gedaald naar 1,3!’’ 

Er zijn momenteel in de regio Agglomeratie Leiden en Bollenstreek ongeveer 14.315 mensen die op zoek zijn 

naar een woonhuis en ongeveer 3.390 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 16,6% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal 2020 met een 

gemiddelde transactieprijs van €482.000,-. Het aanbod is daarbij gedaald met 43,1%.   

Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs bedraagt 9,0%. De gemiddelde vraagprijs in regio Agglomeratie 

Leiden en Bollenstreek is € 534.000,-. Dit is 7,8% meer dan vorig jaar. 

Facts 

✓ Boven vraagprijs verkocht:  81,0% 
✓ Krapte-indicator:    1,3 

✓ Verkooptijd:     24 dagen 

✓ % korter van kwartaal te koop: 78,0% 
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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.  

 



 

 

 

 

Kopen of verkopen?                                                         

Of heeft u interesse in nieuwbouw? 

Neem contact met ons op 

 

 

 

 

 

  
Kennemerstraatweg 67 

1814 GC ALKMAAR 

072 – 5114318 

informatie@leygraafmakelaars.nl 

 


