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INSPIRATIE
back to school

HERSTEL 
WONINGMARKT

De zon begint weer te schijnen
Het waren spannende tijden voor de woningmarkt. Huizen stonden jaren te koop, een lening afsluiten ging 

niet zomaar en het vertrouwen nam hierdoor ook niet snel toe. Hoe staat het er nu voor op de 
woningmarkt? Marquiette Schaap, vastgoedexpert in het exclusieve segment, gaat op onderzoek uit.

Tekst MARQUIETTE SCHAAP 

O
m maar meteen met het  
goede nieuws te beginnen:  
er zijn het afgelopen jaar over 
de gehele markt beduidend  
meer woningen verkocht. 
Voorzitter Ger Hukker van  

de Nederlandse Vereniging van Makelaars  
presenteerde onlangs de jaarcijfers. Alleen  
al in het laatste kwartaal van 2014 zijn er  
34.622 woningen verkocht. Dit is een stijging  
van 30,6 procent ten opzichte van het laatste 
kwartaal van 2013, en een verdubbeling sinds de 
intrede van de crisis. Erg opvallend is de terug-
lopende verkooptijd van woningen; die is met 
meer dan een maand gedaald. Betekent dit dat de 
zon nu echt begint te schijnen op de woning-
markt? En dan niet zomaar een waterig zonnetje? 
Ik benader makelaars uit verschillende regio’s en 
vraag hoe zij tegen de woningmarkt aan kijken. 
Is er in het exclusieve segment ook meer ver-
kocht? En is het nog steeds een kopersmarkt?

JAAR VAN HERSTEL
‘We zien een daling van het aantal woningen  
dat te koop staat en een toename van het aantal 
verkochte woningen’, zegt Gijs Jansen van 
Schaap Hollander Makelaars uit Laren. Er werd 
het afgelopen jaar inderdaad meer verkocht in 
het Gooi, met Blaricum als koploper. In 2013 

werden in het Gooi 66 huizen verkocht met een 
vraagprijs boven de één miljoen euro, in 2014 
waren dit er 88. ‘Dit komt door het toegenomen 
vertrouwen in de economie’, zegt Jansen. ‘Maar 
het stellen van een marktconforme vraagprijs is 
ook heel belangrijk. Doe je dat niet, dan kan het 
langer duren, met verschillende prijsdalingen 
tot gevolg. Kijk dus niet naar wat je buurman 
vraagt, maar blijf reëel en kijk naar wat er  
verkocht is. Dat kan soms pijn doen.’
‘2014 was een jaar van herstel’, zegt Kees Kemp 
van Broersma Makelaardij uit Amsterdam. 
Gedurende het jaar is het aanbod verder afge-
nomen, is er meer verkocht en kwam er minder 
nieuw aanbod op de markt. De verkooptijd nam 
af en bij verschillende woningen was er zelfs 
sprake van meer dan één bieder. Daarnaast 
werden er woningen boven de vraagprijs ver-
kocht. Nergens werd de afgelopen jaren zo veel 
verkocht als in Amsterdam. In 2013 werden er 
133 woningen/appartementen verkocht met een 
vraagprijs boven de één miljoen euro, en in 2014 
waren dat er 199. Dat is een stijging van 40 pro-
cent. De exclusievere en duurdere woningen 
worden vooral aangeboden in het Centrum, in 
Zuid rond het Concertgebouw en in de buurt 
rondom de Beethovenstraat.
Ook in de regio ’s-Hertogenbosch trok de  
huizenmarkt aan in 2014. ‘Ik heb veel kopers 

ontmoet die vanuit het westen terugkomen naar 
Brabant. Ook de lokale markt is weer meer in 
beweging, waardoor er verschuiving plaats-
vindt’, vertelt Robin Scholten van Lelieveld 
Makelaardij uit Vught. Wel blijft volgens hem  
de kwaliteit van het onroerend goed de basis bij 
een verkoop. ‘Een renovatieproject kent minder 
geïnteresseerden dan een pand dat de afgelopen 
tien jaar substantieel verbouwd is’, legt hij uit.

GOEDE VOORBEREIDING
Hoe ziet het jaar 2015 eruit? De makelaars geven 
aan dat ze verwachten dat het aantrekken van de 
woningmarkt door zal zetten, mits zich geen 
kabinetscrisis of andere problemen zullen voor-
doen. Een gouden tip voor koper en/of verkoper 
is volgens Kemp een goed doordachte voor-
bereiding. ‘Het eerste contactmoment is alles-
bepalend. Vervolgens moet je geduld hebben. 
Die koper komt!’ Jansen benadrukt het belang 
van een marktconforme prijs en een toppresen-
tatie. Hij beaamt dat je geduld moet hebben, 
maar dat mensen wel snel moeten schakelen 
waar nodig. Scholten ten slotte heeft nog een tip 
voor kandidaat-kopers: ‘Zoek een makelaar die 
naast een lokaal ook een regionaal werkgebied 
heeft. Tegenwoordig zijn de meeste mensen  
die een woning willen kopen, in een ruimer 
zoekgebied actief dan voorheen.’  

TOPLOCATIES
focus

Wist u dat...
•  ...er op 1 januari 2014 2506 huizen te koop stonden 

met een vraagprijs van meer dan één miljoen euro?
•  ...er 649 huizen met een vraagprijs van meer dan één 

miljoen euro verkocht zijn in 2014?
•  ...de gemiddelde verkoopprijs in Nederland € 214.000 is?
•  ...het duurst verkochte huis, met een vraagprijs van  

€ 6.200.000, in Amsterdam staat? En het duurst 
verkochte huis in Noord-Brabant € 1.400.000 en in 
het Gooi € 3.200.000 was?

•  ...ondanks het toenemende vertrouwen in de economie 
en de lage rente, de regionale verschillen groot zijn?


