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Aantal miljoenenwoningen stijgt met 21% in 2015

In Nederland staan momenteel 39.300 woningen die 1 miljoen of meer waard 
zijn. Dit is een stijging van 20,7% ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde 
waarde van deze woningen bedraagt 1,3 miljoen euro, een toename van 6,1%. 
Er zijn in 2015 iets meer dan 1.400 miljoenenwoningen verkocht; dit betreft een 
stijging van 18,9% ten opzichte van 2014. De regio’s met de grootste stijging 
van het aantal transacties zijn de Corop-regio’s Leiden en Bollenstreek (35,0%) 
en Agglomeratie Haarlem (31,5%).

De Konijnenlaan in Wassenaar is de duurste straat van Nederland met een 
gemiddelde woningwaarde van 2,350 miljoen euro en een vierkante meter 
prijs van 5.775 euro. De duurste buurt van Nederland is Aerdenhout-Zuid in 
Bloemendaal, met een gemiddelde woningwaarde van 2,075 miljoen euro en 
een vierkante meter prijs van 5.250 euro.
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Figuur 1

Aantal miljoenenwoningen in Nederland in 
2015

Oranje = nieuwe miljoenenwoningen in 2015
Blauw = miljoenenwoningen in 2014

Bron: Calcasa
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Aantal woningen boven de 1 miljoen euro

De afgelopen twee jaar is het aantal miljoenenwoningen sterk gestegen. In 
de periode 2013-2015 steeg het aantal miljoenenwoningen met 37,9%. In de 
periode hieraan voorafgaand (2010-2013) daalde het aantal fors met 28,8%. 
In 2008 was de voorraad miljoenenwoningen het grootst, met meer dan 47 
duizend woningen van 1 miljoen euro of meer. In 2013 stonden er 28.500 
woningen met een waarde boven de 1 miljoen euro in Nederland. In 2015 is het 
aantal woningen van 1 miljoen of meer met 20,7% gestegen naar 39.300.

Figuur 2

Ontwikkeling aantal miljoenenwoningen in 
Nederland in de periode 2006-2015

Bron: Calcasa

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

24,9% 

-28,8% 
 

37,9% 
 



Calcasa Jaarverslag 2015 Miljoenenwoningen

Bezoek www.calcasa.nl voor meer informatie

3

Gemiddelde waarde miljoenenwoningen met 6,1% gestegen

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de top 10 Corop-regio’s met de 
hoogste gemiddelde waarde van miljoenenwoningen en de bijbehorende 1 
jaarprijsontwikkeling. In deze analyse zijn alleen regio’s meegenomen waarin 
meer dan 500 miljoenenwoningen staan. Ter informatie is ook de prijsontwikke-
ling van de volledige groep bestaande koopwoningen in het gebied vermeld. 

Gemiddeld bedraagt in Nederland de waarde van een miljoenenwoning 1,3 
miljoen euro met een vierkante meter prijs van 4.200 euro. Met een waarde-
stijging van 6,1% over het afgelopen jaar zijn de miljoenenwoningen harder in 
waarde gestegen dan de volledige koopvoorraad (3,9%). In de Agglomeratie 
Haarlem is de gemiddelde waarde van miljoenenwoningen met 10,1% het 
meest gestegen. 

De gemiddelde woningwaarde 
van miljoenenwoningen

2015 
(x 1.000)

1 jaars prijsontwikkeling 
miljoenenwoningen

1 jaars prijsontwikkeling 
alle koopwoningen

1 Agglomeratie Haarlem € 1.410 10,1% 9,3%

2 Agglomeratie ‘s-Gravenhage € 1.410 5,5% 4,4%

3 Het Gooi en Vechtstreek € 1.390 7,9% 3,3%

4 Groot-Amsterdam € 1.340 8,9% 8,5%

5 Leiden en Bollenstreek € 1.330 5,5% 4,6%

6 Groot-Rijnmond € 1.310 3,0% 4,3%

7 Alkmaar en omgeving € 1.300 5,7% 3,3%

8 Midden-Noord-Brabant € 1.240 3,7% 2,4%

9 Utrecht € 1.240 5,9% 4,1%

10 Zuidoost-Noord-Brabant € 1.230 4,7% 3,6%

Nederland € 1.300 6,1% 3,9%

Tabel 1

Gemiddelde woningwaarde en prijsontwikke-
ling van miljoenenwoningen in 10 Corop-
regio’s van Nederland in 2015

Bron: Calcasa
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Duurste miljoenenwoningenregio’s: Agglomeraties Haarlem en Den Haag

In de Agglomeraties Haarlem en Den Haag staan gemiddeld de duurste huizen 
van Nederland. Er bevinden zich 3.050 miljoenenwoningen in de Agglomeratie 
Haarlem en 4.200 in de Agglomeratie Den Haag. In de Agglomeratie Haarlem 
nam het aantal miljoenenwoningen met 28,3% toe ten opzichte van 2014. In de 
Agglomeratie Den Haag betrof de toename 15,8%.
De grootste toename in de gemiddelde woningwaarde was ook in de 
Agglomeratie Haarlem; een waardestijging van 10,1% leidde tot een 
gemiddelde van 1,4 miljoen euro. De toename in de Agglomeratie Den Haag 
was geringer met 5,5%, en leidde tot een gemiddelde van eveneens 1,4 
miljoen euro.

In figuur 3 is te zien dat de meeste miljoenenwoningen in de Agglomeratie 
Haarlem staan in de dorpen tussen de duinen en ten westen van Haarlem, 
zoals Bloemendaal en Heemstede. Bloemendaal staat op de tweede plek van 
gemeenten met het hoogste aandeel miljoenenwoningen. In de kleur oranje 
zijn de nieuwe miljoenenwoningen in 2015 aangegeven.

Figuur 3

Miljoenenwoningen in de Agglomeratie 
Haarlem

Oranje = nieuwe miljoenenwoningen in 2015
Blauw = miljoenenwoningen in 2014

Bron: Calcasa
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In figuur 4 zijn de miljoenenwoningen ingetekend voor de Agglomeratie Den 
Haag. De miljoenenwoningen zijn voornamelijk geconcentreerd langs de kust 
en in de duinstreek bij Den Haag (Scheveningen, Staten- en Geuzenkwartier, 
Van Stolkpark en Scheveningse bosjes, Belgisch Park, Westbroekpark, 
Archipelbuurt en Vogelwijk) en in heel Wassenaar. Wassenaar staat daarmee 
op de derde plek van gemeenten met het hoogste aandeel miljoenenwoningen.

Figuur 4

Miljoenenwoningen in de Agglomeratie 
‘s-Gravenhage

Bron: Calcasa
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31% meer miljoenenwoningen in de regio Groot-Amsterdam

De meeste miljoenenwoningen bevinden zich in de regio Groot-Amsterdam 
(zie tabel 2). Daar staan 6.450 miljoenenwoningen. Als percentage van de 
koopwoningvoorraad is dit 2,9%. 
De grootste stijging van het aantal miljoenenwoningen heeft het afgelopen 
jaar ook plaatsgevonden in de regio Groot-Amsterdam en dan voornamelijk 
in de gemeente Amsterdam. De voorraad miljoenenwoningen is in de regio 
Groot-Amsterdam in 2015 met 31,3% toegenomen. Vooral in het centrum en in 
Amsterdam-Zuid is het aantal fors gestegen. 
In figuur 5 zijn alle miljoenenwoningen in deze regio in kaart gebracht. De 
meeste miljoenenwoningen zijn geconcentreerd in Amsterdam. Het aantal 
miljoenenwoningen in 2015 is ook toegenomen in gemeenten rondom 
Amsterdam, zoals in Diemen, Amstelveen en Aalsmeer.
 

Figuur 5

Miljoenenwoningen in de regio 
Groot-Amsterdam

Oranje = nieuwe miljoenenwoningen in 2015
Blauw = miljoenenwoningen in 2014

Bron: Calcasa
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Niet alleen in het Westen van het land is het aantal miljoenenwoningen 
gestegen. Ook in de Corop-regio Zuidoost-Noord-Brabant nam het aantal 
woningen van 1 miljoen of meer met 20,1% toe het afgelopen jaar. In figuur 6 
zijn alle miljoenenwoningen in de regio Zuidoost-Noord-Brabant weergegeven. 
De nieuwe miljoenenwoningen in de regio liggen zeer verspreid. Ook in de 
kleinere gemeenten rondom Eindhoven zijn er woningen van 1 miljoen of meer 
bijgekomen.

Aantal miljoenenwoningen 2015 Verschil t.o.v. 2014 % koopwoningvoorraad

1 Groot-Amsterdam 6.450 31,3% 2,9%

2 Utrecht 5.600 24,4% 1,9%

3 Het Gooi en Vechtstreek 4.400 20,2% 7,0%

4 Agglomeratie ‘s-Gravenhage 4.200 15,8% 2,3%

5 Agglomeratie Haarlem 3.050 28,3% 5,5%

6 Groot-Rijnmond 1.900 9,7% 0,7%

7 Leiden en Bollenstreek 1.550 17,5% 1,6%

8 Zuidoost-Noord-Brabant 1.450 20,1% 0,8%

9 Veluwe 1.200 9,2% 0,7%

10 Noordoost-Noord-Brabant 1.150 15,4% 0,7%

Nederland 39.350 20,7% 0,9%

Tabel 2

Voorraad miljoenenwoningen en ontwikkeling 
in 10 Corop-regio’s van Nederland in 2015
Bron: Calcasa

Figuur 6

Miljoenenwoningen in de regio 
Zuidoost-Noord-Brabant

Oranje = nieuwe miljoenenwoningen in 2015
Blauw = miljoenenwoningen in 2014

Bron: Calcasa
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Het grootste aandeel miljoenenwoningen bevindt zich nog steeds in de regio 
’t Gooi en de Vechtstreek, waar maar liefst 7,0% van de koopwoningvoorraad 
een miljoenenwoning betreft. De toename miljoenenwoningen was in 
deze regio dit jaar ook fors met 20,2%. In ’t Gooi en de Vechtstreek zijn de 
miljoenenwoningen geconcentreerd in de gemeenten Bussum, Hilversum, 
Laren, Blaricum en Huizen.

Figuur 7

Miljoenenwoningen in de regio ´t Gooi en de 
Vechtstreek

Oranje = nieuwe miljoenenwoningen in 2015
Blauw = miljoenenwoningen in 2014

Bron: Calcasa
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Aantal verkochte miljoenenwoningen met 19% toegenomen

In heel Nederland zijn 1.430 woningen verkocht met een prijs van 1 miljoen 
euro of meer. Dit is een toename van 18,9% ten opzichte van 2014. Per 
regio zijn er grote verschillen in de toename van het aantal transacties. In de 
regio Alkmaar en omgeving daalde het aantal verkochte miljoenenwoningen 
het afgelopen jaar (-5,9%). De regio’s met de grootste stijging van het 
aantal transacties zijn de Corop-regio Leiden en Bollenstreek (35,0%) en de 
Agglomeratie Haarlem (31,5%).

Transactieontwikkeling van 
miljoenenwoningen

Verkocht aantal in 
2015 1 jaars ontwikkeling

Verhouding 
verkocht/te koop

1 Groot-Amsterdam 320 3,6% 170%

2 Agglomeratie ‘s-Gravenhage 180 28,1% 46%

3 Het Gooi en Vechtstreek 170 18,8% 63%

4 Utrecht 160 19,1% 77%

5 Agglomeratie Haarlem 150 31,0% 119%

Nederland 1.430 18,9% 63%

De duurste transacties van 2015

In onderstaande tabel zijn de top 10 transacties van miljoenenwoningen in het 
afgelopen jaar weergegeven. De duurste transactie van het afgelopen jaar 
heeft plaatsgevonden in de gemeente Bloemendaal. In de buurt Aerdenhout-
West is een woning voor meer dan 4 miljoen euro verkocht. Op de tweede plek 
staat het Willemspark in Den Haag waar ook een transacties van meer dan 4 
miljoen heeft plaatsgevonden in het afgelopen jaar. Amsterdam kent de meeste 
dure transacties met 3 verkopen in de top 10 duurste transacties van 2015.

Buurt Gemeente
Koopsom 
(x 1.000)

1 Aerdenhout-West Bloemendaal € 4.225

2 Willemspark S-Gravenhage € 4.200

3 Apollobuurt Amsterdam € 4.100

4 Elzent-Noord Eindhoven € 4.000

5 Hillegersberg-Noord Rotterdam € 4.000

6 Blaricum Blaricum € 3.950

7 Apollobuurt Amsterdam € 3.750

8 Willemspark Amsterdam € 3.675

9 Binnenstad Maastricht € 3.500

10 Ginneken Breda € 3.350

Tabel 3

Aantal en ontwikkeling transacties van 
miljoenenwoningen in de 5 grootste* Corop-
regio’s van Nederland in 2015

* De corop-regio’s met de meeste miljoenen-
woningen zijn gebruikt voor de selectie en 
rangschikking van tabel 3 en 5.

Bron: Calcasa

Tabel 4

Top 10 duurste transacties in 2015
Bron: Calcasa
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Aanbod miljoenenwoningen met 8,3% gedaald in 2015

Het afgelopen jaar zijn er 2.275 miljoenenwoningen aangeboden met een 
gemiddelde vraagprijs van 1,4 miljoen euro (zie tabel 5). Dit is een daling van 
het aanbod van 8,3% ten opzichte van vorig jaar. Tegelijkertijd steeg het aantal 
verkopen, waardoor de marktliquiditeit (aantal verkocht versus aantal te koop) 
van woningen boven het miljoen fors verbeterde in 2015; van een factor 2,1 
naar 1,6. Er stonden daardoor in 2015 ruim 1,5 keer zoveel miljoenenwoningen 
te koop dan er verkocht zijn.

Huidig aanbod miljoenenwoningen Aantal 
Gemiddelde vraagprijs  

(x 1.000)

1 Utrecht 375 € 1.450

2 Het Gooi en Vechtstreek 275 € 1.530

3 Agglomeratie ‘s-Gravenhage 200 € 1.640

4 Groot-Amsterdam 175 € 1.590

5 Groot-Rijnmond 150 € 1.320

Nederland 2.275 € 1.440

 

Tabel 5

Huidig aanbod en gemiddelde vraagprijs van 
miljoenenwoningen in de 5 grootste* Corop-
regio’s van Nederland in 2015

* De corop-regio’s met de meeste miljoenen-
woningen zijn gebruikt voor de selectie en 
rangschikking van tabel 3 en 5.

Bron: Calcasa

Figuur 8

Miljoenenwoningen in de regio Utrecht

Oranje = nieuwe miljoenenwoningen in 2015
Blauw = miljoenenwoningen in 2014

Bron: Calcasa



Calcasa Jaarverslag 2015 Miljoenenwoningen

Bezoek www.calcasa.nl voor meer informatie

11

In de Corop-regio Utrecht is het aanbod van miljoenenwoningen het hoogst. In 
figuur 8 staan alle miljoenenwoningen in de Corop-regio Utrecht op de kaart. 
In deze regio staan 5.600 woningen van 1 miljoen of meer. De gemiddelde 
waarde van deze woningen bedraagt 1,240 miljoen euro. De meeste 
miljoenenwoningen zijn duidelijk geconcentreerd in De Bilt, Zeist, Baarn, 
Utrecht (Centrum en Wilhelminapark) en Amersfoort (Bergkwartier).

Marktliquiditeit miljoenenwoningen ongunstig in Alkmaar e.o.

De verhouding tussen het aantal te koop staande woningen en het 
aantal verkochte woningen in het afgelopen jaar geeft een beeld van de 
marktliquiditeit.  
In de regio Groot-Amsterdam zijn in het afgelopen jaar twee maal zoveel 
miljoenenwoningen verkocht als dat er te koop werden aangeboden. In Utrecht 
is het aanbod van miljoenenwoningen meer dan 2 keer zo hoog als het aantal 
verkochte miljoenenwoningen. 

De Corop-regio waarin de verkoop van miljoenenwoningen achterblijft is 
Alkmaar en omgeving. Daar staan 3,5 keer zoveel miljoenenwoningen te koop 
als er het afgelopen jaar zijn verkocht. De marktliquiditeit is hier het slechtst 
van de Corop-regio’s met meer dan 500 miljoenenwoningen.

Figuur 9

Ontwikkeling van de marktliquiditeit in 5 
Corop-regio’s van Nederland in de periode 
2006-2015
Bron: Calcasa
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Verkooptijd miljoenenwoningen 19 maanden

De gemiddelde looptijd van een miljoenenwoning is 19 maanden (zie figuur 
10). Woningen van 1 miljoen of meer staan het kortst te koop in de regio Groot-
Amsterdam. Daar bedraagt de gemiddelde looptijd 12 maanden. Ook in de 
regio Arnhem/Nijmegen is de looptijd relatief gunstig met een gemiddelde van 
15 maanden. 

Het langst staan miljoenenwoningen te koop in de regio’s Noordoost-Noord-
Brabant, Alkmaar en omgeving en in Midden-Noord-Brabant. In deze regio’s 
duurt het gemiddeld 29 maanden voordat de woning wordt verkocht. In figuur 
10 zijn 10 Corop-regio’s gerangschikt naar kortste en langste looptijd. Alleen 
regio’s met meer dan 500 miljoenenwoningen zijn meegenomen in deze 
analyse.

Figuur 10

5 Corop-regio’s met de langste en kortste 
gemiddelde looptijd in maanden van ver-
kochte miljoenenwoningen van Nederland 
in 2015
Bron: Calcasa
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De verkooptijd van miljoenenwoningen in de Agglomeratie Leiden en 
Bollenstreek is met 19 maanden gemiddeld. In figuur 11 staan alle miljoenen-
woningen op de kaart ingetekend. In die regio bevinden zich 1.550 miljoenen-
woningen. Deze staan verspreid over de gemeenten Oegstgeest, Noordwijk 
(langs de duinen), Zuid-Teylingen, Leiden en Voorschoten. Zoals de oranje 
stippen aangeven, heeft de toename van het aantal miljoenenwoningen in 2015 
vooral plaatsgevonden in de gemeenten Oegstgeest, Leiden en Noordwijk.

Figuur 11

Miljoenenwoningen in de Agglomeratie 
Leiden en Bollenstreek

Oranje = nieuwe miljoenenwoningen in 2015
Blauw = miljoenenwoningen in 2014

Bron: Calcasa
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Miljoenenwoningen 27% onder de vraagprijs verkocht in Noordoost-
Noord-Brabant

De regio Noordoost-Noord-Brabant staat, met een verschil van 27,1%, boven-
aan de lijst van Corop-regio’s met de grootste afwijking tussen initiële vraag-
prijs en koopsom. Gemiddeld genomen is in deze regio maar liefst 430 duizend 
euro van de oorspronkelijke vraagprijs af onderhandeld per verkochte miljoe-
nenwoning. Van de te koop staande miljoenenwoningen is in deze regio 44,3% 
verkocht. 

De regio Groot-Amsterdam voert de lijst aan met Corop-regio’s waarin het 
verschil tussen vraag- en verkoopprijs het kleinst is. In deze regio zijn het 
afgelopen jaar ook meer miljoenenwoningen verkocht dan dat er in het hele 
jaar werden aangeboden. Het verschil tussen de initiële vraag- en verkoop-
prijs komt uit op 9,6%. Dit is een verschil van gemiddeld 132 duizend euro per 
verkochte miljoenenwoning.

-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%
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Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

Arnhem/Nijmegen

Agglomeratie Haarlem
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Alle woningen Miljoenenwoningen

Figuur 12

5 Corop-regio’s met het grootste en kleinste 
verschil tussen de uiteindelijke koopsom en 
de initiële vraagprijs van de verkochte (mil-
joenen)woningen van Nederland in 2015
Bron: Calcasa
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Het verschil tussen de initiële vraagprijs en de uiteindelijke koopsom ligt met 
16,5% bij miljoenenwoningen hoger dan bij gewone woningen (7,7%). Op de 
vraagprijs van een miljoenenwoning wordt gemiddeld 248 duizend euro af 
onderhandeld. Op een gemiddelde koopwoning in Nederland is dit 23 duizend 
euro. 

In figuur 13 worden alle miljoenenwoningen in de regio Noordoost-Noord-
Brabant getoond. Er staan ongeveer 1.150 miljoenenwoningen met een 
gemiddelde waarde van 1,2 miljoen euro. Het aantal miljoenenwoningen 
concentreert zich sterk in de gemeenten Vught en Den Bosch. In Den Bosch 
zijn de miljoenenwoningen geconcentreerd in het centrum en in Vught staan de 
meeste miljoenenwoningen in de lommerrijke woonomgeving aan de noordkant 
van de Helvoirtseweg (N65).

Figuur 13

Miljoenenwoningen in de regio 
Noordoost-Noord-Brabant

Oranje = nieuwe miljoenenwoningen in 2015
Blauw = miljoenenwoningen in 2014

Bron: Calcasa
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Waar krijgen huizenkopers de meeste ‘vierkante meters’ voor hun geld?

In tabel 6 is de top 10 weergeven van Corop-regio’s, met meer dan 500 miljoe-
nenwoningen, gerangschikt naar het gemiddeld aantal vierkante meters per 1 
miljoen euro. 

De meest vierkante meters per 1 miljoen euro krijgen de huizenkopers 
wederom in de regio Arnhem/Nijmegen. Het gemiddeld aantal vierkante meters 
dat een woning van 1 miljoen of meer telt, komt uit op 410. Het gemiddelde in 
heel Nederland is 260. 

In de regio Arnhem/Nijmegen staan momenteel 27 miljoenenwoningen te koop 
met een woonoppervlak van 410 of meer; in totaal staan er 78 miljoenenwonin-
gen te koop. Ook in Brabant en op de Veluwe krijgen huizenkopers relatief veel 
vierkante meters voor hun euro’s. 

In de regio Groot-Amsterdam krijgt men de minste vierkante meters voor 1 
miljoen euro. Daar ligt het gemiddelde rond de 199 vierkante meter. 

Corop-Regio
Gemiddeld aantal m2 

per 1 miljoen euro

1 Arnhem/Nijmegen 410

2 Zuidoost-Noord-Brabant 340

3 Noordoost-Noord-Brabant 340

4 Veluwe 330

5 West-Noord-Brabant 330

6 Midden-Noord-Brabant 320

7 Groot-Rijnmond 270

8 Utrecht 270

9 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 250

10 Agglomeratie ‘s-Gravenhage 230

Nederland 260

Tabel 6

Gemiddeld aantal vierkante meters van 
miljoenenwoningen per 1 miljoen euro in 10 
Corop-regio’s van Nederland in 2015
Bron: Calcasa
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In figuur 14 worden de miljoenenwoningen in de regio Arnhem/Nijmegen op de 
kaart getoond. De regio Arnhem/Nijmegen telt zo’n 790 miljoenenwoningen. 
Dit is ruim 19,5% meer dan in 2014. De miljoenenwoningen zijn voornamelijk 
geclusterd in gemeenten als Renkum, Rheden, ten oosten van Nijmegen en 
in Ubbergen. De gemiddelde waarde van de miljoenenwoningen in de regio 
bedraagt 1,2 miljoen euro. 

Figuur 14

Miljoenenwoningen in de regio Arnhem/
Nijmegen

Oranje = nieuwe miljoenenwoningen in 2015
Blauw = miljoenenwoningen in 2014

Bron: Calcasa
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Amsterdam telt de meeste miljoenenwoningen

De lijst met de meeste miljoenenwoningen per gemeente wordt aangevoerd 
door Amsterdam met 5.050 duizend woningen van 1 miljoen euro of meer (zie 
tabel 7a). Dit is een toename van 30,8% meer miljoenenwoningen dan in 2014. 
Op de tweede plaats staat ’s-Gravenhage met 2.100 miljoenenwoningen; een 
toename van 18,7% ten opzichte van een jaar geleden. 

In figuur 15 is een overzicht gegeven van alle miljoenenwoningen in de 
gemeente Amsterdam. Miljoenenwoningen concentreren zich daar vooral rond 
de Grachtengordel en in Oud-Zuid. 

Opvallend in deze top 10 is de gemeente Rotterdam op de 7e plek met 1.000 
miljoenenwoningen. Rotterdam behoort ook tot de gemeenten met de meeste 
goedkope koopwoningen (beneden de 100 duizend euro). 

Gemeente Aantal Verschil t.o.v. 2014

1 Amsterdam 5.050 30,8%

2 ‘s-Gravenhage 2.100 18,7%

3 Wassenaar 1.700 11,0%

4 Bloemendaal 1.650 19,3%

5 De Bilt 1.050 16,4%

6 Zeist 1.000 18,3%

7 Rotterdam 1.000 3,3%

8 Bussum 850 16,6%

9 Laren 800 19,5%

10 Blaricum 750 11,6%

Tabel 7a

Top 10 gemeenten met het meeste aantal 
miljoenenwoningen in 2015
Bron: Calcasa
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Het aandeel miljoenenwoningen is het hoogst in de gemeente Blaricum. 
Maar liefst 29% van de bestaande koopwoningvoorraad betreft een 
woning van 1 miljoen of meer (zie tabel 7b). In Bloemendaal is 25% van de 
koopwoningvoorraad een miljoenenwoning en in Wassenaar 24%. In de 
gemeente Heemstede is het aantal miljoenenwoningen het afgelopen jaar met 
51% toegenomen ten opzichte van 2014.

Gemeente Percentage Verschil t.o.v. 2014

1 Blaricum 29% 11,6%

2 Bloemendaal 25% 19,3%

3 Wassenaar 24% 11,0%

4 Laren 22% 19,5%

5 Bussum 9% 16,5%

6 De Bilt 9% 16,4%

7 Rozendaal 9% 30,0%

8 Zeist 8% 18,3%

9 Heemstede 7% 51,0%

10 Wijdemeren 7% 16,0%

Figuur 15

Miljoenenwoningen in de gemeente 
Amsterdam

Oranje = nieuwe miljoenenwoningen in 2015
Blauw = miljoenenwoningen in 2014

Bron: Calcasa

Tabel 7b

Top 10 gemeenten met het hoogste percen-
tage miljoenenwoningen in 2015
Bron: Calcasa
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De duurste buurten van Nederland 

De buurten met de meeste miljoenenwoningen in Nederland bevinden zich 
in de gemeenten Amsterdam, De Bilt en Blaricum. In het Museumkwartier in 
Amsterdam staan 1.175 woningen met een waarde van 1 miljoen euro of meer. 
De Apollobuurt in Amsterdam staat op de 3e plek met 750 woningen van 1 
miljoen of meer. Buiten Amsterdam staat Bilthoven-Noord in de gemeente De 
Bilt op de 2e plaats met ruim 800 miljoenenwoningen. 

Buurt Gemeente Aantal
Gemiddelde m2-prijs 

buurt

1 Museumkwartier Amsterdam 1.175 € 5.600

2 Bilthoven-Noord De Bilt 800 € 4.175

3 Apollobuurt Amsterdam 750 € 5.125

4 Blaricum Blaricum 750 € 4.625

5 Grachtengordel-West Amsterdam 525 € 5.400

6 Aerdenhout-Centrum Bloemendaal 500 € 4.725

7 De Kieviet Wassenaar 450 € 5.425

8 Willemspark Amsterdam 450 € 5.425

9 Bloemendaal Bloemendaal 400 € 4.200

10 Bosch en Duin Zeist 375 € 4.375

De duurste buurt van Nederland is Aerdenhout-Zuid. Daar is 99% van de 
woningen een miljoenenwoning. De woningen in Aerdenhout-Zuid hebben 
een gemiddelde woningwaarde van 2,075 miljoen euro en een gemiddelde 
vierkante meter prijs van 5.250 euro (zie tabel 8b). Crailo in Huizen en 
De Kievit in Wassenaar kennen met 96% ook een hoge dichtheid aan 
miljoenenwoningen.

Buurt Gemeente

% miljoenen-
woningen v/d 

koopwoningvoorraad
Gemiddelde m2-prijs 

buurt

1 Aerdenhout-Zuid Bloemendaal 99% € 5.250

2 Crailo Huizen 96% € 4.400

3 De Kieviet Wassenaar 96% € 5.425

4 Rijksdorp met De Pan Wassenaar 91% € 5.175

5 Westdorp Bergen (NH.) 89% € 5.675

6 Muijeveld Wijdemeren 89% € 6.300

7 Flevo Huizen 87% € 5.000

8 Laren-Rijksweg Laren 78% € 4.650

9 Aerdenhout-West Bloemendaal 77% € 5.125

10 Laren-Steenbergen Laren 76% € 4.725

Tabel 8a

Top 10 buurten met het grootste aantal 
miljoenenwoningen in 2015
Bron: Calcasa

Tabel 8b

Top 10 buurten met het hoogste percentage 
miljoenenwoningen 
(t.o.v. koopwoningvoorraad) in 2015
Bron: Calcasa
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De duurste straten van Nederland

De duurste straten van Nederland bevinden zich nagenoeg allemaal 
in Amsterdam, Wassenaar en Bilthoven. De straat met de meeste 
miljoenenwoningen in Nederland is de Keizersgracht. Deze straat kent 296 
woningen die 1 miljoen of meer waard zijn. De gemiddelde vierkante meter prijs 
bedraagt 5.525 duizend euro. De Keizersgracht telt in totaal 821 koopwoningen 
met een totale waarde van 755 miljoen euro. 

Straat Woonplaats Aantal 
Gemiddelde m2-prijs 

straat

1 Keizersgracht Amsterdam 296 € 5.525

2 Prinsengracht Amsterdam 222 € 5.425

3 Van Breestraat Amsterdam 186 € 5.850

4 Herengracht Amsterdam 166 € 5.450

5 Johannes Verhulststraat Amsterdam 141 € 5.550

6 Valeriusstraat Amsterdam 137 € 5.625

7 Rubenslaan Bilthoven 126 € 4.925

8 Nieuw-Loosdrechtsedijk Loosdrecht 112 € 4.275

9 Riouwstraat S-Gravenhage 105 € 3.475

10 Willemsparkweg Amsterdam 100 € 5.275

Straat Woonplaats

% miljoenen-
woningen v/d 

koopwoningvoorraad
Gemiddelde m2-prijs 

straat

1 Bloemcamplaan Wassenaar 99% € 5.025

2 Konijnenlaan Wassenaar 98% € 5.775

3 Groot Haesebroekseweg Wassenaar 98% € 5.150

4 Rubenslaan Bilthoven 93% € 4.925

5 Torenlaan Blaricum 91% € 4.975

6 Lassuslaan Bilthoven 86% € 4.625

7 Burgemeester s’Jacoblaan Bussum 78% € 4.275

8 Wilhelminapark Utrecht 77% € 4.350

9 Koningslaan Bussum 74% € 4.575

10 Apollolaan Amsterdam 74% € 5.500

Tabel 9a

Top 10 straten met het grootste aantal mil-
joenenwoningen in 2015
Bron: Calcasa

Tabel 9b

Top 10 straten met het hoogste percentage 
miljoenenwoningen (t.o.v. koopwoningvoor-
raad) in 2015
Bron: Calcasa
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De straten met het hoogste aandeel miljoenenwoningen vinden we terug in 
Wassenaar (zie tabel 8b en figuur 16). In de Bloemcamplaan zijn bijna alle 
koopwoningen 1 miljoen of meer waard. De gemiddelde woningwaarde in deze 
straat is 1,525 miljoen euro met een vierkante meter prijs van 5.025 euro. Deze 
vierkante meter prijs is echter lager dan in de Konijnenlaan in Wassenaar. Met 
een gemiddelde prijs van 2,350 miljoen euro en een vierkante meter prijs van 
5.775 euro is de Konijnenlaan de duurste straat van Nederland.

Figuur 16

Miljoenenwoningen in de gemeente 
Wassenaar

Oranje = nieuwe miljoenenwoningen in 2015
Blauw = miljoenenwoningen in 2014

Bron: Calcasa
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Woningwaarde Keizersgracht hoger dan Kollumerland en Nieuwkruisland

De totale waarde van alle koopwoningen aan de Keizersgracht bedraagt 755 
miljoen euro. Ter vergelijking, dit staat bijvoorbeeld gelijk aan de totale waarde 
van alle koopwoningen in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland 
(Friesland). Zo is ook de totale waarde van de Laan van Meerdervoort in Den 
Haag gelijk aan die van de gehele gemeenten Vlieland, Schiermonnikoog 
en Ameland tezamen. Het totaal aantal koopwoningen op deze drie 
Waddeneilanden bedraagt zo´n 1.600, met een gemiddelde woningwaarde van 
325 duizend euro. De gemiddelde woningwaarde in de Laan van Meerdervoort 
bedraagt 350 duizend euro. Het aantal woningen in deze lange straat bedraagt 
1.485 met een gemiddelde vierkante meter prijs van 2.250.

Straat Gemeente
Totale waarde  

(in Miljoenen Euro’s)

1 Keizersgracht Amsterdam 755

2 Prinsengracht Amsterdam 690

3 Laan van Meerdervoort S-Gravenhage 505

4 Herengracht Amsterdam 400

5 Valeriusstraat Amsterdam 385

6 Johannes Verhulststraat Amsterdam 360

7 Van Breestraat Amsterdam 300

8 Singel Amsterdam 265

9 Nieuw-Loosdrechtsedijk Loosdrecht 265

10 Brouwersgracht Amsterdam 260

Tabel 10

Top 10 duurste straten van Nederland in 
2015
Bron: Calcasa
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Over Calcasa
Calcasa is een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de statis-
tische analyse en waardering van onroerend goed. Het Calcasa Automated 
Valuation Model (AVM) voor de waardering van individuele woningen is 
uniek door zijn hoge dekkingsgraad en nauwkeurigheid. Het wordt internati-
onaal erkend door de drie grote kredietbeoordelaars en de toezichthouders. 
Hypotheekverstrekkers, investeerders, intermediairs, validatie-instituten, 
woningbouwcorporaties, consumentenorganisaties, vastgoedbedrijven, make-
laarsorganisaties, overheidsinstellingen en toezichthouders vertrouwen dage-
lijks op de oplossingen van Calcasa.
www.calcasa.nl

Calcasa WOX: Een betrouwbare huisprijsindex 
Calcasa WOX is aantoonbaar de meest betrouwbare woningprijsindex van 
Nederland. Calcasa berekent elk kwartaal een betrouwbare woningprijsindex 
voor iedere provincie, gemeente, wijk en buurt in Nederland. De woningprijsin-
dex wordt berekend op basis van de landelijke transactiegegevens vanaf 1993 
en de overige woning- en locatiegegevens uit de database. De brongegevens 
worden modelmatig getoetst op integriteit, zodat niet-representatieve gegevens 
worden weggelaten bij de indexberekening. In de ontwikkelde methodiek wordt 
rekening gehouden met onder- of oververtegenwoordiging van de verkochte 
woningen ten opzichte van de bestaande woningvoorraad in het gebied. In 
tegenstelling tot de meeste huisprijsindexen brengt de Calcasa WOX dus niet 
simpelweg de toevallige ontwikkeling van de verkoopprijzen in kaart, maar de 
prijsontwikkeling van de totale voorraad koopwoningen.

WOX Monitor
De WOX en de overige woningmarktgegevens zijn online raadpleegbaar via 
de WOX Monitor. Uniek is dat deze gegevens beschikbaar zijn voor iedere 
buurt, wijk en gemeente in Nederland. Meer dan 500 relevante variabelen zijn 
opgenomen in de WOX Monitor. Elk kwartaal wordt deze geüpdatet en verder 
uitgebreid met nieuwe onderwerpen. De online monitor is 24/7 beschikbaar, 
zeer snel, gebruiksvriendelijk en biedt u talloze analyse en presentatiemogelijk-
heden.  

European AVM Alliance (EAA)
Calcasa is een stichtend lid van de EAA dat werd gelanceerd als een pan-Euro-
pees initiatief eind 2012. De missie is het bevorderen en het standaardiseren 
van het gebruik van AVMs resulterend in een consistente benadering van  
geautomatiseerde waardebepalingen in Europa. De andere leden zijn 
Hometrack (UK), Eiendomsverdi (Noorwegen) en IAZI (Zwitserland).


