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Over het Woningmarktrapport
Elk kwartaal publiceren wij nieuwe gegevens van de woningmarkt in Hoorn en
omstreken. We vinden het belangrijk dat iedere kandidaat, koper of verkoper, goed
geïnformeerd is over de lokale woningmarkt. RE/MAX Direct is een sterk en lokaal
makelaarskantoor met elf actieve, zelfstandige RE/MAX makelaars.
In samenwerking met diverse partijen (CBS, Kadaster en de Matrixian Group) stellen
wij dit rapport op, met gedetailleerde informatie van onze lokale woningmarkt.
Mocht u vragen hebben over dit rapport of de woningmarkt, dan kunt u altijd contact
met ons opnemen.
Wij staan iedere dag klaar om op een transparante manier de beste dienstverlening
te leveren die in de makelaardij bestaat. Iedere RE/MAX makelaar heeft de RE/MAX
Code of Ethics getekend en zal daarom ook altijd alleen de belangen van zijn of haar
opdrachtgever behartigen. In de praktijk betekent dit, dat een RE/MAX makelaar de
belangen van één klant in het aankoop- of verkoopproces van een transactie
begeleidt.
Bij het verkopen van een woning gebruiken wij verschillende marketing- en
salestechnieken, zoals de inzet van social media. Zo krijgt de verkoop van uw woning
het grootste bereik. Ook vinden wij het belangrijk dat iedere geïnteresseerde een
eerlijke kans krijgt om uw woning te bezichtigen. Naast circa dertig fysieke
bezichtigingen maken we daarom gebruik van online bezichtigingen via Zoom.
Zo bereikt u de meeste kandidaten, maakt iedereen een eerlijke kans en behaalt u het
beste resultaat. De RE/MAX makelaar geeft iedere bieding, ongeacht de hoogte en
voorwaarde, door aan zijn of haar opdrachtgever. Op basis van alle ontvangen
biedingen maakt de opdrachtgever (woningeigenaar van de te verkopen woning) zelf
de keuze aan wie hij of zij de woning gunt.
Wilt u meer weten wat uw RE/MAX makelaar voor u kan betekenen voor aankoop,
verkoop of taxaties? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via
0229- 29 13 13 of mail naar direct@remax.nl
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Verkoopprijsontwikkeling

Prijsontwikkeling woningmarkt in Hoorn
De afgelopen jaren zijn de woningmarktprijzen landelijk bijzonder hard gestegen,
gemiddeld met zo’n 40 procent. In Hoorn en omstreken stegen de prijzen zelfs met ruim 45
procent. De verwachting is dat dit komend jaar zal doorzetten. De prijsstijging is in
onderstaande tabel (Tabel 1 Gemiddelde verkoopprijs) goed zichtbaar. In de
bovenstaande grafiek ziet u de verkoopprijsontwikkeling, waarbij de volatiliteit (geen rechte
lijn) in de prijsontwikkeling van Hoorn en omstreken wordt veroorzaakt door de verkopen
van verschillende woningen. De lijnen ‘landelijk’ en ‘Noord-Holland’ zijn vlakker, omdat dit
meer transactieaantallen betreft.
Ondanks de uitstekende infrastructuur en voorzieningen liggen de woningmarktprijzen in
Hoorn onder het landelijk gemiddelde. Wel zien we afgelopen periode dat de
prijsontwikkeling in Hoorn en omstreken harder gaat dan het landelijke en provinciale
gemiddelde. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er steeds meer mensen vanuit de
Randstad richting de buitengebieden vertrekken. Belangrijk argumenten daarvoor zijn een
goede verbinding met de Randstad (thuiswerken), meer ruimte, meer groen en evengoed
alle voorzieningen. De woonkwaliteiten van ons werkgebied worden steeds meer
gewaardeerd: naast de bijzonder mooie binnenstad van Hoorn is er veel groen en veel
water. Ook is er veel werkgelegenheid. Kortom: West-Friesland is een prachtig
woongebied voor iedereen.
Tabel 1 Gemiddelde verkoopprijs
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Aantal verkochte woningen

Transactieaantallen Hoorn en omstreken
In het eerste half jaar van 2021 zijn in Hoorn maar liefst
282 woningen verkocht. Dit is het hoogste aantal van de
afgelopen drie jaar. Ondanks dat het aanbod van
verschillende woningen beperkter is, zijn er door de
hoge verkoopsnelheid meer verkopen. Wel zien we
zowel lokaal als landelijk periodieke verschillen in
transactieaantallen. Dit wordt in de praktijk niet
veroorzaakt door de seizoenen, maar door wijzigende
wet- en regelgeving. Afgelopen jaar zagen wij dat met
het verhogen van de overdrachtsbelasting voor
beleggers (van 2 naar 8 procent) er veel meer
transacties in december plaatsvonden, zie
bovenstaande tabel. In het eerste kwartaal zagen wij
dankzij het afschaffen van overdrachtsbelasting voor
starters (van 2 naar 0 procent) meer kopende starters.
De vraag is en blijft hoog. We verwachten dan ook dat
ondanks de afname van het woningaanbod de
transactieaantallen op niveau zullen blijven.
Tabel 2 Aantal verkochte woningen
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Vierkante meter prijs

Prijsontwikkeling woonoppervlak
Veel consumenten baseren hun woonwensen op het
gewenste woonoppervlak. De prijsontwikkeling per
vierkante meter woonoppervlak is in bovenstaande
grafiek duidelijk zichtbaar. De afgelopen drie jaar is de
prijs per vierkante meter met maar liefst €1000,gestegen. Dit is in lijn met de landelijke prijsontwikkeling.
Bij appartementen wordt er nagenoeg alleen naar
woonoppervlak gekeken. Bij grondgebonden woningen
(tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-een-kapwoning
en vrijstaande woning) heeft het oppervlak en de ligging
van de tuin ook een grote impact op de koopsom.
Dit kan een vertekend beeld geven voor de betaalde
vierkante meter prijs. De waardeontwikkeling van iedere
woning is gebaseerd op lokale factoren, vierkante
meters, ligging en afwerkingsniveau. In West-Friesland
zien we ook dat naast de tuinligging het wel of niet
aanwezig van doorgaand vaarwater een behoorlijke
impact kan hebben op de koopsom.
Tabel 3 Gemiddelde m2 prijs
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Over- en onderbiedingen

Hoeveel wordt er momenteel overboden?
Op basis van gehanteerde vraagprijzen (op Funda) en
gerealiseerde koopsommen hebben wij in bovenstaande
grafiek in kaart gebracht hoeveel procent er op dit
moment gemiddeld genomen wordt overboden.
In onderstaande tabel (Tabel 4 Gemiddelde over- en
onderbiedingen) kunt u zien dat in begin van dit jaar
maar liefst gemiddeld 8,4 procent werd overboden.
Dit betekent met een gemiddelde koopsom van €356.100
(zie tabel 1 op blz. 4) dat er bijna €30.000 gemiddeld
werd overboden. Dit is haast onvoorstelbaar als u zich
realiseert dat een aantal jaar terug de gemiddelde
koopsom onder de vraagprijs lag. Wees goed voorbereid
indien u overweegt een bieding te doen, een reële
koopsom is namelijk gebaseerd op feiten en niet op een
vast percentage boven de gehanteerde vraagprijs.
Het is raadzaam om een lokaal bekende
vastgoedprofessional in de hand te nemen om u hierin te
adviseren.
Tabel 4 Gemiddelde over- en onderbiedingen (percentage)
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Verkooptijd (aantal dagen te koop)

Hoelang staat een woning te koop?
In bovenstaande tabel is duidelijk zichtbaar dat de laatste jaren het aantal dagen dat een
woning te koop staat enorm is gedaald. Dit is een landelijke trend, die ook duidelijk
zichtbaar is in onze regio. Doordat de vraag blijvend hoog en het aanbod beperkt is, zien
we dat woningen steeds sneller worden verkocht. Mocht u interesse hebben in een te
koop staande woning, dan is het raadzaam om snel actie te ondernemen. Omdat het niet
altijd lukt om een woning te bezichtigen, kiest uw RE/MAX makelaar ervoor om ook online
via Zoom te kunnen bezichtigen (naast soms meer dan 30 bezichtigingen in de woning
zelf). Door deze hoge verkoopsnelheid lukt het bijna altijd om de woning van een
opdrachtgever tijdig te verkopen, zodat er nauwelijks dubbele woonlasten ontstaan.
Het afstemmen en optimaliseren van de ene verkooptransactie op de andere doen wij
namens onze opdrachtgevers dagelijks. Op deze manier besparen wij naast onnodige
kosten ook veel verhuisstress.

Tabel 5 Gemiddelde verkooptijd in dagen
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Gemiddelde verkoopprijs per
buurt
Zwaag

RisdamNoord

Bangert
En Oosterpolder
Westerblokker

Risdam- Zuid

Nieuwe
Steen

*
Kersenboogerd- Zuid

Hoorn-Noord
Venenlaankwartier
Groote Waal
Binnenstad

*Kersenboogerd- Noord

Wijkgegevens
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Woningvoorraad op 1 januari

Woningvoorraad

Nieuwbouwwoningen

Woningen per km2

32744

238

1607

Hoeveel woningen heeft Hoorn?
Op dit moment zijn er meer dan 32.000 woningen
beschikbaar in Hoorn. Deze woningvoorraad blijft
door de nieuwbouwproductie gestaag
doorgroeien. In de landelijke politiek, maar ook
lokaal, wordt er op vele vlakken nauw
samengewerkt om het woningtekort aan te vullen.
In onze regio is er naar verhouding voldoende
ruimte om extra nieuwbouw te realiseren.
Dit zijn echter complexe en lange trajecten, mede
door bestaande wet- en regelgeving, maar ook
door milieueisen. Doordat woningen duurzamer
moeten worden, bouwkosten stijgen en de
beschikbaarheid van mankracht beperkt is, blijft
de gewenste woningbouwproductie ook in WestFriesland achter. Er zijn diverse initiatieven voor
nieuwbouw en het omzetten van
kantoorgebouwen naar woningen. Ook is de
behoefte van het type woning aan het
veranderen. Hierin speelt mee dat de gemiddelde
gezinsgrootte afneemt en de levensverwachting
toeneemt.
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Huur- en koopwoningen
Hoorn

Nederland

Koopwoningen
Eigendom woningcorporatie
Eigendom overige verhuurders
Eigendom onbekend

Soort eigendom woningen in Hoorn
In de cirkeldiagrammen hierboven kunt u zien
dat het woningbezit in Hoorn hoger is dan het
landelijk gemiddelde (in Hoorn 61 procent en
landelijk 58 procent). Ook is te zien dat het
aantal huurwoningen van woningcorporaties iets
hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (in Hoorn
30 procent en landelijk 29 procent). Dit komt
doordat er in onze regio relatief weinig
verhurende vastgoedbeleggers aanwezig zijn.
De vraag naar huurwoningen is in onze regio erg
hoog. Die vraag wordt mede beïnvloed door de
vraag van expats voor de datacenters naar
huurwoningen. Ook arbeidsmigranten voor de
land- en tuinbouw en Seed Valley zorgen voor
een grote vraag naar huurwoningen.
Veel beleggers focussen zich op de Randstad.
Overweegt u als belegging een woning te kopen
of bent u op zoek naar een huurwoning, dan
adviseren wij u graag met onze kennis en
expertise.
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Woningsamenstelling
Woningtype

Bouwperiode

Oppervlakte
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Verkoopprijsontwikkeling per
woningtype

Prijsontwikkeling woningtypen in Hoorn
In bovenstaande grafiek staan de prijsontwikkelingen per woningtype: appartement,
tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-een-kapwoning en vrijstaande woning.
Het verloop van de prijsontwikkeling van vrijstaande woningen oogt het meest grillig (de
paarse op-en-neergaande lijn). Dit wordt veroorzaakt door grote prijsverschillen tussen
dure en minder dure vrijstaande woning ten opzichte van bijvoorbeeld een tussenwoning
(de vrij vlakke gele lijn). Deze grote verschillen zien we ook bij appartementen terug.
Het is namelijk niet zo dat de prijzen van appartementen in 2017 hoger lagen dan in 2019,
zoals uit tabel 6 blijkt (Tabel 6 Gemiddelde verkoopprijs per woningtype). In 2017 waren de
verkochte appartementen groter en recenter dan in 2019. Wij zien in de praktijk dat de
vraag naar appartementen enorm is gestegen, zeker bij mensen in de leeftijdscategorie
boven de 50 jaar.

Tabel 6 Gemiddelde verkoopprijs per woningtype
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Onderverdeling woningtypes
Verkoopprijs

Bouwperiode

Oppervlakte
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Inwoners

Inwoneraantal
73261

Bevolkingssamenstelling Hoorn
Volgens de cijfers van het CBS is er iets meer
jeugd in Hoorn aanwezig dan landelijk, en zien
we dat het aantal oudere inwoners lager ligt.
In Hoorn wonen momenteel ruim 73.000
mensen. Een groot deel van de inwoners uit
Hoorn komt van buitenaf en is de afgelopen
decennia naar onze regio verhuisd.
Mede op basis van de huidige ontwikkelingen
rond COVID-19 lijkt dit proces zich te versnellen.
Mensen vinden kwaliteit van wonen belangrijker
en door de mogelijkheid van thuiswerken is
Hoorn voor “buitenpoorters” populairder dan ooit.
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Huishoudens
Hoorn

Nederland

Eenpersoonshuishoudens
Huishoudens zonder kinderen
Huishoudens met kinderen

Gemiddelde
huishoudensgrootte
2.22

Gemiddelde gezinssamenstelling in
Hoorn
De gemiddelde grootte van een Hoorns huishouden
is op dit moment 2,22 persoon en dit is meer dan het
landelijk gemiddelde. In Hoorn zijn er relatief veel
huishoudens met kinderen (in Hoorn 36 procent
tegenover landelijk 33 procent). Het aantal
eenpersoonshuishoudens ligt lager dan het landelijk
gemiddelde. Dit wordt mede veroorzaakt doordat
veel studenten en young professionals naar
stedelijke gebieden verhuizen. Opvallend is dat het
aantal huishoudens zonder kinderen lager ligt dan
het landelijk gemiddelde (in Hoorn 27 procent,
landelijk 29 procent). Hoorn is een prachtige stad
om te wonen en biedt een prachtige omgeving om
op te groeien als kind. Het aanbod van scholen is
groot en divers. Ook de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer is prima.
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Verhuisbewegingen

Verhuisbewegingen van en naar
Hoorn
In bovenstaande grafiek lijkt het alsof het aantal
verhuisbewegingen van en naar Hoorn afneemt.
Echter, doordat de beschikbare cijfers van het
CBS niet recenter zijn dan 2019 is het beeld
vertekend. Na de eerste lockdown hebben wij
een duidelijke trend waargenomen, waarbij veel
kopers vanuit de Randstad, maar ook uit
Heerhugowaard, Alkmaar en Purmerend mede
door de lagere koopsommen richting Hoorn zijn
verhuisd. Doordat de krapte op de woningmarkt
is toegenomen en het voor starters steeds
moeilijker is geworden om een eigen woning te
verwerven, zien wij het aantal
verhuisbewegingen vanuit Hoorn naar een
andere gemeente afnemen, doordat starters
noodgedwongen langer thuis blijven wonen.
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