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Algemeen beeld 

In de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in het tweede kwartaal van 2018 

een verruiming van het aanbod plaatsgevonden. Na een periode van anderhalf 

jaar waarin per kwartaal meer woningen werden verkocht dan in aanbod stonden 

en er derhalve sprake was van een sterke mate van schaarste, is het aantal 

woningen dit kwartaal verdubbeld. Per 1 juli 2018 staan 413 woningen in aanbod. 

De laatste keer dat het aanbodvolume op een vergelijkbaar niveau lag was in het 

derde kwartaal van 2016. De aanleiding voor deze toename is het eind juni in 

aanbod komen van het project Park070. Op deze locatie wordt het voormalige CBS 

kantoor gesloopt en wordt een nieuwe wijk met 174 woningen gerealiseerd. De 

nieuwe woningen betreffen voornamelijk tussenwoningen en hebben een 

prijsniveau variërend vanaf circa € 340.000 tot € 625.000. De woningen worden zo 

aangeboden in de bovenste helft van de markt, wat ook duidelijk terugkomt in de 

uitstraling van het project. 

 

Marktdruk 

De realisatie van het grote aantal gezinswoningen geeft een belangrijke impuls aan 

de woningvoorraad van de gemeente. Leidschendam-Voorburg kent als 

randgemeente van Den Haag een groot vraag naar eengezinswoningen, om 

hiermee een alternatief te bieden aan doorstromers uit de Hofstad. Desondanks zal 

deze eenmalige aanbodimpuls niet de gehele schaarste oplossen. Al voor langere 

tijd is het duidelijk dat de vraag in de gemeente ruimschoots het beschikbare 

aanbod overtreft. De nieuwe woningen zullen derhalve op korte termijn afzet 

vinden, waarna het aanbod weer terug is op het niveau van voor dit kwartaal. 

 

Prijsontwikkeling 

De mediane prijs per vierkante meter komt in het tweede kwartaal van 2018 uit op 

€ 2.950. De gemeente heeft hiermee, na Wassenaar, het hoogste prijsniveau van de 

randgemeenten van Den Haag. Als gevolg van de schaarste in de afgelopen 

periode heeft het prijsniveau in de gemeente een boven gemiddelde stijging 

doorlopen. De mediane prijs per vierkante meter is ten opzichte van een jaar 

geleden met 13% toegenomen. 
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Begrippen 

Begrippen 
Voor dit rapport zijn de volgende definities en afbakeningen gehanteerd: 

Aanbod 
Het aantal te koop staande objecten op 
een bepaald moment in de tijd. Het 
aanbodtotaal wordt aan het eind van het 
kwartaal vastgesteld. Het totale aanbod 
beslaat bestaande woningen, nieuwbouw 
en is sinds het laatste kwartaal van 2015 
inclusief de verkoop van vrije kavels, 
particuliere beleggingsverkopen en 
duurzaam met de grond verbonden 
stacaravans en woonboten (categorie 
overig). Dit betreft aanbod dat direct is 
aangeboden op het platform Funda, al het 
extern zichtbare aanbod wordt niet 
meegenomen in de analyse. 

Transacties 
Het aantal verkopen binnen een bepaalde 
periode. In de rapportage wordt het aantal 
transacties opgedeeld in kwartalen. Het 
totaal aan transacties beslaat bestaande 
woningen, nieuwbouw en is sinds het 
laatste kwartaal van 2015 inclusief de 
verkoop van vrije kavels, 
beleggingsverkopen en duurzaam met de 
grond verbonden stacaravans en 
woonboten (categorie overig). In het 
volumetotaal worden ook de woningen 
meegenomen die verkocht zijn onder 
voorbehoud, dit is tevens de reden dat het 
transactievolume van het laatste kwartaal 
voorlopig is. 

Mediane verkoopprijs/mediane vierkante 
meterprijs 
De middelste waarneming in een reeks van 
verkoopprijzen en vierkante meterprijzen. 
De mediane prijzen worden gecorrigeerd 
op woningtype en regio.   

Marktratio 
De marktratio geeft de verhouding weer 
tussen het aantal transacties (in één 
kwartaal) ten opzichte van het aanbod 
aan het eind van hetzelfde kwartaal. 
Wanneer de marktratio stijgt, komen de 
vraag en het aanbod dichter tot elkaar en 
is sprake van een krappere markt. 

Nieuwbouwratio 
De nieuwbouwratio geeft de verhouding 
weer tussen het aantal in aanbod staande 
nieuwbouwwoningen ten aanzien van het 
totale beschikbare aanbod. Een 
nieuwbouwratio van 10% betekent 
derhalve dat één op de tien woningen die 
op de markt beschikbaar is een 
nieuwbouwwoning betreft. 

Financieringscapaciteit 
De financieringscapaciteit is de capaciteit 
die een huishouden kan lenen op basis van 
de door het NIBUD vastgestelde normen. 
Deze normen worden jaarlijks opnieuw 
vastgesteld door het NIBUD. 

Voorraadcijfers 
De gebruikte voorraad- en huishoudens-
cijfers zijn afkomstig van het CBS.  
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