
Trends 
Naast actuele gegevens van kwartaal 4 zijn ook de trends
te zien hoe de markt zich beweegt ten opzichte van vorig
kwartaal . Trends zijn te herkennen aan de groene en rode
pijlen.

Segmenten 
De gegevens in dit rapport worden ook voor 3 koop
segmenten getoond: 
- Koopwoningen in het lage segment (tot 170.000 euro) 
- Koopwoningen in het midden segment (van 170.000 tot
270.000 euro) 
- Koopwoningen in het hoge segment (van 270.000 euro) 

 

Rapportage
koopwoningen
Kwartaal 4 - 2020

Dit rapport analyseert de Haagse koopwoningmarkt
van kwartaal 4 van 2020. Om een goed beeld van de
hele Haagse woningmarkt te geven hebben we naast
onze eigen koopwoningen ook alle koopwoningen
van onze collega makelaars opgenomen. Daarnaast
zijn ook de online woning platforms meegenomen in
de analyses waar personen hun woningen zonder
makelaar aanbieden.

Hoewel met grootste zorg samengesteld, kunnen er geen rechten
worden ontleend aan dit rapport, fouten voorbehouden



01 Aanbod

Nieuw aanbod per buurt

Toelichting kaart nieuw aanbod

Deze kaart toont het aantal nieuw toegevoegde koopwoningen
in kwartaal 4 in de verschillende buurten in Den Haag.

3 tot 7 
7 tot 11 
11 tot 15 
15 tot 19

19 tot 23 
23 tot 27 
27 tot 31 
31+

Segment Aantal toegevoegd Trend

tot 170k 57  -28%

tot 270k 536  -4%

vanaf 270k 1326  -7%

 

Segment Aantal verkochte Trend

tot 170k 63  -38%

tot 270k 643  + 2%

vanaf 270k 1524  -4%

Nieuw aanbod

1919 -7% 

nieuw aangeboden koopwoningen

Verkochte woningen

2230 -4% 

verkochte woningen
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02 Woningprijzen

Vraagprijs per buurt

Toelichting kaart woningprijzen

Deze kaart toont de gemiddelde prijs van nieuw aangeboden
koopwoningen in kwartaal 4 in de verschillende buurten in Den
Haag.

€ 275.000 tot € 300.000 
€ 300.000 tot € 350.000 
€ 350.000 tot € 400.000 
€ 400.000 tot € 425.000

€ 425.000 tot € 475.000 
€ 475.000 tot € 525.000 
€ 525.000 tot € 575.000 
€ 575.000+

Segment Gemiddelde vraagprijs Trend

tot 170k € 139.008  -10%

tot 270k € 219.192  + 0%

vanaf 270k € 500.917  -2%

 

Segment Gemiddelde m2 prijs Trend

tot 170k € 2.412,43  -13%

tot 270k € 3.009,95  + 2%

vanaf 270k € 3.912,52  + 1%

Vraagprijzen nieuw aanbod

€ 411.478 -2% 

gemiddelde koopprijs nieuw aanbod

Vierkantemeter prijs nieuw aanbod

€ 3.615,86 + 1% 

gemiddelde m2 prijs
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03 Buurt

Buurtprijs ontwikkeling

Toelichting kaart buurtprijsontwikkeling

Deze kaart toont de ontwikkeling van de gemiddelde vierkante
meter prijzen per buurt. 

De prijzen van kwartaal 4 zijn hier vergeleken met de
gemiddelden van vorig kwartaal. Er zijn alleen buurten met
voldoende aanbod opgenomen in de kaart.

-4% tot -2% 
-2%+ 
0%+ 
0% tot 2%

2% tot 2% 
2% tot 4% 
4% tot 6% 
6%+

Buurt Gemiddelde vraagprijs hoge segment

Willemspark € 837.416

Zorgvliet € 790.464

Waalsdorp € 779.500

Vogelwijk € 745.240

Voorhout € 730.611

Belgisch Park € 701.052

Archipelbuurt € 690.375

Nassaubuurt € 676.820

Rivierenbuurt-Noord € 660.479

Kraayenstein € 626.272

Buurten met meeste nieuwe aanbod

Buurt Nieuw

1. Leyenburg 88

2. Zeeheldenkwartier 86

3. Statenkwartier 52

4. Bezuidenhout-Oost 50

5. Kortenbos 49

Buurt Nieuw

6. Koningsplein en
omgeving

47

7. Valkenboskwartier 45

8. Scheveningen Badplaats 43

9. Heesterbuurt 39

10. Archipelbuurt 37

Buurten met duurste koopwoningen

Leaflet

http://leafletjs.com/


04 Hoe lang staan woningen online?

Aantal dagen online

71 dagen
-12% 

 

Segment Dagen online Trend

tot 170k 55 dagen  -19%

tot 270k 59 dagen  -18%

vanaf 270k 77 dagen  -10%

 

Gemiddeld aantal dagen online

Toelichting kaart dagen online

35 tot 49 
49 tot 56 
56 tot 70 
70 tot 84

84 tot 98 
98 tot 105 
105 tot 119 
119+

Deze kaart toont het aantal dagen dat
woningen die in kwartaal 4 verkochte zijn,
online gestaan hebben gestaan.
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