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Inleiding
In deze woningmarktanalyse schetsen wij een beeld van de woningmarkt van de afgelopen 6 jaar. De
analyse is anders dan u van ons gewend bent. In dit rapport gaan we meer in op de verschillende
jaargangen, in plaats van dat we de kwartalen met elkaar vergelijken. Daarnaast gaan wij niet in op
de individuele gemeenten van Groot Alkmaar, maar schetsen wij het verloop van Groot Alkmaar als
geheel. Wij zullen daarentegen in dit rapport inzoomen op Alkmaar, waarbij wij verschillende wijken
met elkaar zullen vergelijken.
Voor de afzonderlijke wijken van Alkmaar trachten wij een zo representatief mogelijk beeld te
vormen van de woningmarkt. Om een representatief beeld te creëren, zijn alle type woningen samen
genomen, evenals alle typen appartementen. Het is echter niet altijd mogelijk om een waardevolle
uitspraak te kunnen doen over de verschillende prijzen en looptijden, omdat het aantal verkopen
soms nog te laag zijn. Bij een te laag aantal verkopen, 25 of minder woningen, is in dit rapport geen
analyse uitgevoerd voor de betreffende prijsontwikkelingen en looptijden.
De opbouw van het rapport is als volgt. Allereerst treft u het persbericht aan, met een algemene
samenvatting van de huidige woningmarkt in Nederland en Groot Alkmaar.
Na het persbericht gaat het rapport in op de woningmarkt van Regio Groot Alkmaar en de individuele
wijken in Alkmaar.
De wijken zijn als volgt ingedeeld:
Wijk 1. Binnenstad
Wijk 2. Daalmeer en Koedijk
Hieronder vallen de wijken: Daalmeer,
Koedijk, De Weijdt
Wijk 3. De Hoef
Hieronder vallen de wijken: De Hoef I-IIIII-IV
Wijk 4. Emmakwartier De Hout
Hieronder vallen de wijken: het
Emmakwartier, Nassaukwartier, De Hout
en Oranjepark
Wijk 5. Huiswaard Noord
Hieronder vallen de wijken: Het Rak, De
Horn en De Mare
Wijk 6. Huiswaard Zuid
Hieronder vallen de wijken: Huiswaard
en Muiderwaard
Wijk 7. Oudorp
Hieronder vallen de wijken: Oudorp en
Oudorperpolder
Wijk 8. Overdie
Hieronder vallen de wijken: Oosterhout,
Overdie-Oost en Overdie-West

Wijk 9. Rekerbuurt – Omval
Hieronder vallen de wijken Rekerbuurt,
Ooievaarsnet, Schermereiland en
Omval
Wijk 10. Rembrandtkwartier – Bergermeer
Hieronder vallen de wijken:
Rembrandtkwartier,
Bergerwegkwartier,
Blaeustraatkwartier, Bergermeer en
Bergerhof
Wijk 11. Spoorbuurt
Hieronder vallen de wijken: Spoorbuurt,
Bloemwijk, Zocherkwartier en
Watertorenbuurt
Wijk 12. Burgemeesterkwartier – Cranenbroek
Hieronder vallen de wijken:
Burgemeesterkwartier, Dillenburg,
Stadhouderskwartier,
Landstratenkwartier, Lyceumbuurt,
Kooimeer en Cranenbroek
Wijk 13. Sint Pancras, Vroonermeer, Nollen en
Beverkoog
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Persbericht:
Jarenlang levert Leygraaf per kwartaal de actuele woningmarktcijfers van Alkmaar en omgeving. Door
alle veranderingen in de markt blijkt dat de woningmarkt niet als één geheel gezien kan worden en
heeft Leygraaf Alkmaar opgedeeld in wijken. Op deze manier is meer ingezoomd op de verschillen in
transactieprijzen, aantallen en doorlooptijden per wijk tussen 2007 en 2012. Dit geeft voor het eerst
een uniek inzicht in de woningmarktcijfers per wijk. Welke wijk doet het beste en welke wijk het
slechtst; welke wijk verkoopt de woningen het snelst; welke wijk heeft de meeste transacties; welke
wijk is de mediane vierkante meterprijs het hoogst. Tevens geeft Leygraaf van de regio Groot
Alkmaar een analyse van de afgelopen 6 jaar.
De regio Groot Alkmaar bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard,
Heiloo en Langedijk.
Na de afsluiting van het 4e kwartaal van 2012, kunnen we de balans opmaken van de stand van de
woningmarkt. Hierbij kijken we naar het verloop van de woningmarkt vanaf het jaar 2007 tot 2012,
om een perspectief van de regionale woningmarkt te kunnen vormen.
In dit perspectief zullen we aandacht besteden aan de mediane transactieprijzen, aantal verkopen,
prijzen per vierkante meter en de mediane looptijd van woningen in de regio Groot Alkmaar.
De afgelopen 6 jaar zijn de mediane transactieprijzen van woningen en appartementen in regio Groot
Alkmaar gedaald. Deze daling is weergegeven in de grafiek op de volgende pagina. Opvallend is dat
woningen (samenvoeging van tussenwoningen, hoekwoningen, twee onder één kap en vrijstaand)
sterker zijn gedaald op het gebied van transactieprijzen ten opzichte van appartementen
(samenvoeging van appartementen met een bouwperiode van voor 1945, tussen 1945 en 1970 en na
1970). Bedroeg de mediane transactieprijs van woningen in 2007 nog € 278.267, in 2012 bedroeg de
transactieprijs nog maar € 230.508. De transactieprijs van woningen is dan ook met ruim 17%
gedaald in de afgelopen 6 jaar. Voor appartementen is de percentuele daling bijna 10%. Hierbij
daalde de transactieprijs van € 166.751 in 2007 naar € 150.361 in 2012.
Ook op het vlak van het aantal woningverkopen zien we een daling in de regio in de afgelopen 6 jaar,
de appartementen dalen meer geleidelijk. De daling van de woningverkopen daalt het sterkst tussen
2007 en 2009, waarna er een korte opleving ontstaat in de woningverkopen, maar waarna de daling
zich weer doorzet.
De prijzen per vierkante meter laten een schommeling zien van stijgingen en dalingen. Dit is vooral te
zien bij de woningen. De appartementen daarentegen zijn in de looptijd vrijwel alleen maar gedaald.
Bedroeg de mediane vierkante meterprijs van een woning in 2007 nog € 2.137, dan bedraagt deze in
2012 nog maar € 1.956. Het betreft hier een daling van 8,49%, welke niet veel afwijkt van de daling
van de appartementen met een percentage van 8,54%. Bedroeg de vierkante meterprijs van een
appartement in 2007 nog € 2.292, dan bedraagt deze in 2012 nog maar € 2.096.
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Uit de cijfers blijkt dat van alle wijken Huiswaard Noord (Het Rak, De Horn en De Mare) het beste
hebben gedaan in de crisis. Huiswaard Noord heeft in de afgelopen 6 jaar een prijsdaling van 6,9% en
in 2012 het hoogste aantal verkochte woningen (119 transacties). Een terechte winnaar, maar
wellicht komt dat doordat deze wijk de op één na laagste vierkante meterprijs heeft van € 1.650 per
vierkante meter. De laagste vierkante meterprijs is in de wijk Overdie (Overdie en Oosterhout) met €
1.632 per vierkante meter.
De Spoorbuurt (Spoorbuurt, Bloemwijk, Zocherkwartier en Watertorenbuurt) is met 7,8% een goede
2e qua prijsdaling in de afgelopen 6 jaar. Huiswaard Noord en Spoorbuurt zijn dé wijken voor starters;
Veel kleine woningen en veel voorzieningen als scholen en winkels (De Mare en Binnenstad) in de
buurt.
Daalmeer en Koedijk (Daalmeer, Koedijk en De Weijdt) en Rembrandtkwartier-Bergermeer
(Rembrandtkwartier, Bergerwegkwartier, Blaeustraatkwartier, Bergermeer en Bergerhof) scoorden
met 12,5% en 13,7% eveneens beter dan het landelijk gemiddelde. De overige wijken doen het
overeenkomstig of zelfs slechter dan het landelijk gemiddelde. Het Emmakwartier (Emmakwartier,
Nassaukwartier, De Hout en het Oranjepark) en de Rekerbuurt (Rekerbuurt, Ooievaarsnest,
Schermereiland en Omval) scoorden met prijsdalingen van 22% en 21,26% het slechtst. Maar als
jouw woning in het Rembrandtkwartier staat, heb je geluk. Want daar worden woningen met 120
dagen gemiddeld het snelste verkocht. Terwijl woningen in Sint Pancras – Vroonermeer (Sint
Pancras, Nollen, Vroonermeer en Beverkoog) gemiddeld 220 dagen te koop staan.
Het positieve aan het Emmakwartier is dat die mogelijk het dieptepunt hebben bereikt en dat deze
wijk mogelijk als eerste uit de woningcrisis zal krabbelen. Uit de grafiek blijkt dat de transactieprijs
tussen 2011 en 2012 is gestabiliseerd. Tevens heeft deze wijk van alle wijken de hoogte vierkante
meterprijs (€ 2.378).
Voor 2013 is de verwachting dat het 1e kwartaal rustig van start zal gaan, mede door het sterke
laatste kwartaal van 2012. Voor de rest van 2013 is de verwachting dat het eerste 1 e kwartaal de
transactieprijzen sommige wijken nog verder zullen dalen, terwijl andere wijken het einde van de
prijsdaling nagenoeg hebben bereikt. Dit heeft als gevolg dat kopers meer en mooie kansen krijgen
op de woningmarkt en dat het aantal woningverkopen vermoedelijk in 2013 licht zal stijgen.

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met:
Hans van de Leygraaf (0725114318)
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Regio Groot Alkmaar

De regio Groot Alkmaar bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard,
Heiloo en Langedijk.
Na de afsluiting van het 4e kwartaal van 2012, kunnen we de balans opmaken van de stand van de
woningmarkt. Hierbij kijken we naar het verloop van de woningmarkt vanaf het jaar 2007 tot 2012,
om een perspectief van de regionale woningmarkt te kunnen vormen.
In dit perspectief zullen we aandacht besteden aan de mediane transactieprijzen, aantal verkopen,
prijzen per vierkante meter en de mediane looptijd van woningen in de regio Groot Alkmaar.
De afgelopen 6 jaar zijn de mediane transactieprijzen van woningen en appartementen in regio Groot
Alkmaar gedaald. Deze daling is weergegeven in de grafiek op de volgende pagina. Opvallend is dat
woningen (samenvoeging van tussenwoningen, hoekwoningen, twee onder één kap en vrijstaand)
sterker zijn gedaald op het gebied van transactieprijzen ten opzichte van appartementen
(samenvoeging van appartementen met een bouwperiode van voor 1945, tussen 1945 en 1970 en na
1970). Bedroeg de mediane transactieprijs van woningen in 2007 nog € 278.267, in 2012 bedroeg de
transactieprijs nog maar € 230.508. De transactieprijs van woningen is dan ook met ruim 17%
gedaald in de afgelopen 6 jaar. Voor appartementen is de percentuele daling bijna 10%. Hierbij
daalde de transactieprijs van € 166.751 in 2007 naar € 150.361 in 2012.
Ook op het vlak van het aantal woningverkopen zien we een daling in de regio in de afgelopen 6 jaar,
de appartementen dalen meer geleidelijk. De daling van de woningverkopen is het sterkst tussen
2007 en 2009, waarna er een korte opleving ontstaat in woningverkopen, maar vervolgens de daling
zich weer doorzet.
De prijzen per vierkante meter laten een schommeling zien van stijgingen en dalingen. Dit is vooral te
zien bij de woningen. De appartementen daarentegen zijn in de looptijd vrijwel alleen maar gedaald.
Bedroeg de mediane vierkante meterprijs van een woning in 2007 nog € 2.137, dan bedraagt deze in
2012 nog maar € 1.956. Het betreft hier een daling van 8,49%, welke niet veel afwijkt van de daling
van de appartementen met een percentage van 8,54%. Bedroeg de vierkante meterprijs van een
appartement in 2007 nog € 2.292, dan bedraagt deze in 2012 nog maar € 2.096.
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Grafieken Regio Groot Alkmaar
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Wijk 1: Binnenstad Alkmaar

In de binnenstad van Alkmaar zijn de transactieprijzen van zowel woningen als van appartementen,
met enige schommelingen, gedaald. Dit geldt ook voor het aantal verkopen, dat sinds 2008 flink is
gaan dalen. Bedroeg in 2007 de transactieprijs van een woning ongeveer €235.000, dan bedraagt
deze in 2012 ongeveer € 193.000 gebaseerd op respectievelijk 87 versus 35 verkopen.
De prijzen en verkopen van appartementen zijn gedurende de afgelopen jaren ook gedaald. Betaalde
men in 2007 ongeveer € 192.000 voor een appartement in de binnenstad, dan betaalt men nu
ongeveer € 173.000. De transactieprijzen daalden tussen 2007 en 2012 voor de woningen met bijna
18% en voor de appartementen met bijna 12%.
In 2012 ligt de mediane vierkante meterprijs in de binnenstad op € 2.156 per vierkante meter.
De looptijd dat een woning of appartement in de binnenstad te koop staat, is in de afgelopen jaren
ook flink toegenomen. Stond een woning in 2007 nog ongeveer 73 dagen te koop, dan staat deze in
2012 ongeveer 140 dagen te koop. Voor appartementen is de stijging van de looptijd vooral in 2012
enorm groter geworden. Zo was de looptijd in 2007 nog 80 dagen, in 2011 nog 173 dagen en in 2012
gestegen tot 277 dagen.

Bron: NVM
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Grafieken Wijk 1: Binnenstad Alkmaar

Bron: NVM

Bron: NVM

pag. 10

www.leygraafmakelaars.nl

Wijk 2: Daalmeer & Koedijk

In Daalmeer en Koedijk (Daalmeer, Koedijk en De Weijdt) zijn de transactieprijzen van de woningen
gedaald, met ongeveer 12,5% ten opzichte van 2007. Zo bedroeg de mediane transactieprijs van een
woning in Daalmeer en Koedijk in 2007 ongeveer € 219.000. In 2012 bedraagt de mediane
transactieprijs van een woning in Daalmeer en Koedijk ongeveer € 192.000.
De mediane vierkante meterprijs ligt anno 2012 op € 1.740 per vierkante meter.
Het aantal verkochte woningen is sinds 2007 flink gedaald. Zo werden er in 2007 nog 148 woningen
verkocht, tegen 78 woningen in 2012.
De mediane looptijd van woningen in Daalmeer en Koedijk toont een geleidelijke stijging, die vanaf
2008 is ingezet. In 2007 was de mediane looptijd van een woning ongeveer 67 dagen terwijl deze
looptijd in 2012 ongeveer 176 dagen bedraagt.

Bron: NVM
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Grafieken Wijk 2: Daalmeer & Koedijk
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Wijk 3: De Hoef

In de wijk ‘De Hoef’ (De Hoef I-II-III-IV) in Alkmaar zien we een daling van de transactieprijzen ten
opzichte van 2007. In 2007 was de mediane transactieprijs in De Hoef ongeveer € 173.000, in 2012
bedraagt de mediane transactieprijs ongeveer € 144.000. Het gaat hierbij om een daling van bijna
17%.
De verkopen in de wijk, zowel woningen als appartementen, zijn ook afgenomen sinds 2008 en zijn
gedaald van 123 verkopen in 2007 naar 59 verkopen in 2012. Het aantal verkopen daalt niet
constant, maar met schommelingen en omslagpunten in 2009 en 2011. Als men naar de grafiek kijkt,
lijkt het alsof in 2011 het dal is bereikt qua aantal verkopen. Na 2011 zien we een stijging in het
aantal verkopen.
In 2012 is de vierkante meterprijs in De Hoef € 1.720.
Een reden voor deze sterke daling, kan liggen op het gebied van het aanbod van nieuwbouwwoningen en nieuwbouwappartementen. Het aanbod van nieuwbouwwoningen in Alkmaar is, de
afgelopen jaren, flink toegenomen. Deze toename zorgt ervoor dat kopers eerder voor een
nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement kiezen dan voor bestaande bouw in De Hoef. Deze
trend drukt de transactieprijzen in De Hoef.
De bovengenoemde trend, heeft logischerwijze ook een direct effect op de mediane looptijd dat een
appartement te koop staat. Vanaf de crisis in 2008, is de mediane looptijd bijna verviervoudigd. Zo
bedroeg de looptijd in 2008 nog 56 dagen en deze is in 2012 gestegen tot 197 dagen.

€
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Grafieken Wijk 3: De Hoef

Bron: NVM

Let op! Bij minder dan 25 verkochte woningen is de uitkomst niet betrouwbaar
Bron: NVM

Bron: NVM
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Wijk 4: Emmakwartier-Nassaukwartier-Hout-Oranjepark
De duurdere wijken in Alkmaar (Emmakwartier, Nassaukwartier, De Hout en het Oranjepark) zijn het
hardst getroffen. De prijsdaling tussen 2007 en 2012 is voor de woningen 22%. Tegelijkertijd lijkt hier
voor 2012 de bodem bereikt en zien we een ligt herstel zichtbaar bij de transactieprijzen.
We zien een algemene daling in het aantal verkochte woningen vanaf 2007, met een uitzondering
tussen 2009 en 2010. Uiteindelijk daalt het aantal transacties met een percentage van ruim 60% ten
opzichte van 2007. Werden er in 2007 nog 69 woningen (inclusief appartementen) verkocht, in 2012
waren dit er nog maar 26.
De vierkante meterprijs van de woningen in deze wijk ligt in 2012 op € 2.378.
Als laatste zien we dat ook de looptijd van een woning in deze wijk, vanaf 2007 is gaan stijgen. Was
een woning voorheen gemiddeld binnen 100 dagen verkocht, vanaf 2009 is dat pas na ongeveer 120
dagen en in 2012 na ongeveer 185 dagen. Alleen in 2011 is de mediane looptijd flink gedaald in deze
wijk, hetgeen veroorzaakt kan zijn door een scherpe prijsstelling die we terugvinden in de drastische
prijsdaling.

€

Bron: NVM

pag. 15

www.leygraafmakelaars.nl

Grafieken Wijk 4: Emmakwartier-Nassaukwartier-Hout-Oranjepark

Let op! Bij minder dan 25 verkochte woningen is de uitkomst niet betrouwbaar
Bron: NVM

Bron: NVM
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Wijk 5: Huiswaard Noord

De transactieprijzen van Huiswaard Noord (Het Rak, De Horn en De Mare) zijn redelijk stabiel
gebleven in tussen 2007 en 2011. Wat opvalt, is dat vanaf 2011 de prijzen harder zijn gaan dalen.
De transactieprijzen van woningen bleven tussen 2007 en 2011 schommelen rond de € 175.000 en
zijn vanaf 2011 gaan dalen richting de € 165.000. In 2012 bedraagt de mediane transactieprijs in
Huiswaard Noord ongeveer €162.000. Voor deze wijk zien wij tussen 2007 en 2012 een prijsdaling
van 6,9%. Dit kunnen wij wijden aan “veel waar voor je geld”; Dit is terug te zien in de vierkante
meterprijzen. Veel scholen en winkelcentra nabij; ideaal voor jonge gezinnen.
De dalende trend van de transactieprijzen is ook waar te nemen bij de vierkante meterprijzen in de
wijk. De vierkante meterprijzen bleven tussen 2007 en 2011 schommelen rond de
€ 1.780 en zijn vanaf 2010 gaan dalen richting de € 1.700 per vierkante meter. In 2012 bedraagt de
vierkante meterprijs, gelet op de totalen, ongeveer € 1.650 per vierkante meter.
Vanaf 2007 is het aantal woningverkopen in Huiswaard Noord flink gaan dalen. Zo werden in 2007
nog 249 woningen (inclusief appartementen) verkocht, in 2012 zijn er nog maar 119 woningen
verkocht. Het aantal verkopen is dus gehalveerd. We zien echter nadat de woningen goedkoper
werden , het aantal verkopen vanaf 2011 is gestabiliseerd. Tevens zien we zelfs een lichte stijging in
het aantal transacties.
De looptijd van een woning of appartement in deze wijk is flink gestegen sinds 2007, zoals de grafiek
duidelijk laat zien. Was de algehele mediane looptijd in 2007 nog 40 dagen, in 2012 is de looptijd 124
dagen. Vooral appartementen staan in 2012 flink langer te koop dan in 2007, ongeveer 136 dagen
tegenover 32 dagen.

€

Bron: NVM
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Grafieken Wijk 5: Huiswaard Noord

Let op! Bij minder dan 25 verkochte woningen is de uitkomst niet betrouwbaar
Bron: NVM

Bron: NVM
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Wijk 6: Huiswaard Zuid

In Huiswaard Zuid (Huiswaard en Muiderwaard) zijn de afgelopen jaren minder huizen en
appartementen verkocht dan in Huiswaard Noord. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het
prijsniveau van gemiddelde woning in Huiswaard Zuid, hoger is dan in Huiswaard Noord. Mogelijk
komt dit doordat Huiswaard Zuid iets oudere wijk is, een verouderd winkelcentrum heeft en meer
grotere woningen heeft.
De transactieprijzen in Huiswaard Zuid zijn echter ook flink gedaald in de periode van 2007 tot en
met 2011. De transactieprijs in de wijk lag in 2007 ongeveer € 222.500 en in 2012 bedraagt de
transactieprijs ongeveer €1940.000. Het gaat hier om een daling van ruim 12,6%.
In deze wijk bedraagt de vierkante meterprijs € 1.693.
De grafiek op de volgende pagina laat een duidelijke daling zien van het aantal verkochte woningen
in Huiswaard Zuid. In 2007 bedroeg het totaal aantal verkochte woningen 167 woningen en in 2012 is
dit gedaald tot 83 woningen. Vanaf 2010 is de daling gestabiliseerd en is er zelfs een enkele stijging
waar te nemen.
De mediane looptijd is ook in deze wijk sinds 2007 gaan stijgen. Stond een woning of appartement in
2007 nog zo’n 65 dagen te koop, in 2012 staat deze ongeveer 140 dagen te koop.

€

Bron: NVM
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Grafieken Wijk 6: Huiswaard Zuid

Let op! Bij minder dan 25 verkochte woningen is de uitkomst niet betrouwbaar
Bron: NVM

Bron: NVM
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Wijk 7: Oudorp

In de wijk Oudorp (Oudorp en Oudorperpolder) zijn de transactieprijzen geleidelijk aan gedaald.
Vanaf 2008 is de daling van de transactieprijzen het sterkst en vanaf 2010 stabiliseert de
transactieprijs weer. De daling tussen 2007 en 2012 bedraagt 16%. In 2007 betaalde men voor een
gemiddelde woning ongeveer € 280.000 en in 2012 is deze prijs gedaald tot ongeveer
€ 230.000.
Het aantal verkochte woningen (inclusief appartementen) in Oudorp is teruggelopen van 116
woningen in 2007 naar 65 in 2012. De daling betreft echter niet een geleidelijk daling, zoals in de
grafiek te zien is. Vanaf 2009 slaat de daling namelijk weer om in een stijging, waarna vanaf 2010 het
aantal verkochte woningen redelijk stabiliseert richting de 70 verkopen.
Halverwege 2010 zien we echter een daling van de vierkante meterprijs richting € 1.925.
De looptijd van woningen in Oudorp zijn uiteraard ook toegenomen in de afgelopen 6 jaar. Stond een
woning in 2007 nog gemiddeld 68 dagen te koop, in 2012 staat een woning gemiddeld 214 dagen te
koop. Dit betreft een toename van ongeveer 214%.

€

Bron: NVM

pag. 21

www.leygraafmakelaars.nl

Grafieken Wijk 7: Oudorp

Let op! Bij minder dan 25 verkochte woningen is de uitkomst niet betrouwbaar
Bron: NVM

Bron: NVM
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Wijk 8: Overdie

De wijk Overdie (Overdie en Oosterhout) is sinds 2010 flink uitgebreid met nieuwbouwwoningen van
de projecten in ‘Schelphoek’, ‘Hooftstraat’ en ‘Spieghelbuurt’. Om een enigszins representatief beeld
te kunnen vormen van de prijsontwikkeling in Overdie, zijn de verkopen van deze projecten voor nu
buiten beschouwing gelaten.
Deze wijk kent meer appartementen dan woonhuizen. De afgelopen jaren zijn in de wijk zeer weinig
woonhuizen en appartementen verkocht, waardoor geen uitspraak gedaan kan worden over
transactieprijzen.
Als we naar de vierkante meterprijzen in Overdie kijken, zien we een sterke prijsdaling. In 2007 lag de
mediane vierkante meterprijs op € 1.991 en in 2012 op € 1.632. Dat is een flinke daling van bijna
18%. Dit geeft een redelijke indicatie van wat er in deze wijk is gebeurd en ligt in de buurt van het
landelijk gemiddelde.
Het aantal transacties in Overdie, lag in de periode van 2007 tot 2012 ongeveer tussen de 40 en 60
verkopen per jaar. Twee uitzonderingen zijn in dit geval in 2009 en 2012, waarin de verkopen onder
de 30 transacties per jaar lagen.
Door het lage aantal transacties in 2012 is eveneens geen waardevolle uitspraak te doen over de
mediane looptijd in 2012.
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Grafieken Wijk 8: Overdie
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Wijk 9: Rekerbuurt - Ooievaarsnest

In de Rekerbuurt (Rekerbuurt, Ooievaarsnest, Schermereiland en Omval) zijn in de afgelopen jaren
nauwelijks appartementen verkocht, waardoor we in deze analyse enkel op de totale woningtransacties in kunnen gaan.
Het verloop van de grafiek over de mediane transactieprijs laat een soort vrije val zien. Tussen 2007
en 2008 stegen de transactieprijzen nog licht naar een maximale mediane transactieprijs van
€ 255.000. Sinds 2011 en 2012 zien we een mediane transactieprijs onder de € 200.000. Dit is een
prijsdaling van 21,26%.
In 2012 ligt de vierkante meterprijs van deze wijk op € 1.969.
De looptijden van woningen in Rekerbuurt - Ooievaarsnest zijn uiteraard ook in de afgelopen 6 jaar
toegenomen. Stond een woning in 2007 nog gemiddeld 46 dagen te koop, in 2012 is de looptijd
verviervoudigd en staat een woning ruim 200 dagen te koop.
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Grafiek Wijk 9: Rekerbuurt - Ooievaarsnest
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Wijk 10: Rembrandtkwartier -Bergermeer

Het Rembrandtkwartier-Bergermeer (Rembrandtkwartier, Bergerwegkwartier, Blaeustraatkwartier,
Bergermeer en Bergerhof) is als één van de weinige wijken in Alkmaar vrij lang stabiel gebleven op
het gebied van transactieprijzen. De prijzen zijn weliswaar gedaald in de afgelopen 6 jaar, maar zoals
de grafiek duidelijk laat zien, is dit vooral het geval in 2011 en 2012. In 2007 was de mediane
transactieprijs ongeveer € 289.500, in 2012 is deze transactieprijs ongeveer € 249.800. Dit betreft
een prijsdaling van ongeveer 13,7%.
Tussen 2007 en 2008 zien we nog een flinke stijging in het aantal transacties. Vanaf 2008 zien we een
sterke daling van het aantal transacties in deze wijk, welke vanaf 2010 redelijk stabiliseert, met een
extra dip in 2012.
In 2007 was het totaal aantal verkopen 63 woningen, tegen slechts 37 woningen in 2012. Het aantal
verkopen van appartementen in deze wijk is zo laag, dat hierover geen uitspraak wordt gedaan.
De vierkante meterprijs van deze wijk in 2012 is € 2.089.
De mediane looptijd in deze wijk geeft een sterke stijging aan vanaf 2007, met een piek in 2011. Na
2011 zien we een daling van de looptijd. Wat misschien een indicator is voor een licht herstel van de
woningmarkt in deze wijk.
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Grafieken Wijk 10: Rembrandtkwartier
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Wijk 11: Spoorbuurt

De totale mediane transactieprijs in de Spoorbuurt (Spoorbuurt, Bloemwijk, Zocherkwartier en
Watertorenbuurt) ligt in 2007 rond de €192.800 en in 2012 rond de €178.000. Dit is een prijsdaling
van 7,8% in 6 jaar.
Het succes van deze wijk schuilt onzes inziens in het feit dat het hier gaat om een goede ligging
tussen station en binnenstad; het kleinschalige karakter van de buurt, de grote variatie in gevels en
de relatief wat kleinere woningen. Hier kun je een geheel gemoderniseerde woning kopen, maar ook
de kluswoning. Deze wijk heeft dus voor ieder wat wils.
Het aantal verkopen in de Spoorbuurt is sinds 2007 gehalveerd of meer dan gehalveerd. De totale
woningverkopen in 2007 waren 84 woningen en in 2012 is dit aantal gedaald tot 34 woningen. Ook in
deze wijk is de daling in 2011 gestaakt en is de markt enigszins gestabiliseerd.
De vierkante meterprijs in de Spoorbuurt is in 2012 € 1.970.
De Spoorbuurt laat ook een toename zien in de mediane looptijd van de woningen in totaliteit. De
looptijd van een woning in de Spoorbuurt lag in 2007 rond de 60 á 70 dagen, terwijl deze in 2012 zo
rond de 150 á 160 dagen ligt.
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Grafieken Wijk 11: Spoorbuurt
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Wijk 12: Stadhouderskwartier - Staatsliedenkwartier
De wijk Stadhouderkwartier – Staatsliedenkwartier (Burgemeesterkwartier, Dillenburg,
Stadhouderskwartier, Landstratenkwartier, Lyceumbuurt, Kooimeer en Cranenbroek ) laat vanaf
2007 een geleidelijke daling in de transactieprijzen zien, met een positieve onderbreking in 2011. In
2011 stijgen de transactieprijzen van woningen, namelijk van gemiddeld € 250.000 naar gemiddeld
€ 260.000. Echter vanaf dit moment zijn de transactieprijzen sterk gedaald naar € 222.000. Het
prijsniveau in de voorgaande jaren lag aanzienlijk hoger. In 6 jaar tijd is dat een prijsdaling van 18,5%.
In 2012 is de vierkante meterprijs ruim € 2.000.
Het aantal woningverkopen in deze wijk, laat een geleidelijke daling zien vanaf 2007 tot 2011. Het
totaal aantal verkopen bedroeg in 2007 ongeveer 93 verkopen en in 2012 bedroeg het totale aantal
verkopen nog maar 50 woningen (inclusief appartementen). Vanaf 2012 stabiliseert dit enigszins.
De mediane looptijd van de woningen laten een trapsgewijze stijging zien vanaf 2007. Lag de
mediane looptijd van een woning in 2007 nog tussen de 60 en 80 dagen, in 2012 ligt deze looptijd
tussen de 120 en 170 dagen. Het betreft dus een verdubbeling van de looptijd en veelal lagere
prijzen voor de woningen die in 2012 zijn verkocht.
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Grafieken Wijk 12: Stadhouderskwartier - Staatsliedenkwartier
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Wijk 13: Sint Pancras - Vroonermeer

De transactieprijzen in Sint Pancras – Vroonermeer (Sint Pancras, Nollen, Vroonermeer en
Beverkoog) zijn over het algemeen gedaald met in 2007 een mediane transactieprijs van ruim
€ 319.000 en € 261.500 in 2012. In 6 jaar tijd is dat een prijsdaling van ruim 18%.
Het aantal verkochte woningen in dit gebied is sinds 2007 flink gaan dalen. In 2007 werden ongeveer
70 woningen verkocht, terwijl in 2012 slechts 30 woningen zijn verkocht. De scherpe daling is in 2012
enigszins verminderd.
De vierkante meterprijzen in het gebied zijn ligt rond € 1.850.
De trend in het gebied is een stijging van de mediane looptijd, zoals de grafiek duidelijk laat zien. De
stijging van de looptijd laat een onderbreking zien in de periode van 2009 tot 2011. Deze daling kan
vermoedelijk worden gekoppeld aan de prijsdaling in dezelfde periode.
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Grafieken Wijk 13: Sint Pancras - Vroonermeer
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