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Kitty Arntz, erkend fi nancieel adviseur bij Van Bruggen Adviesgroep, 
Michiel Pelser van Freek Hypotheek, Susan Mesu van De Keizer 
Makelaarsgroep en Thomas van Gool en Elly Verkleij van Welwonend 
Makelaardij delen hun visie op de huidige woningmarkt in Leidsche 
Rijn, Vleuten en De Meern en geven je tips.

Oververhitte woningmarkt 
In de twintig jaar dat Leidsche Rijn bestaat heeft de woningmarkt 
ups en downs gekend. Er waren periodes waarin je voor bepaalde 
projecten moest loten en maar moest hopen dat je het type huis 
van jouw voorkeur mocht kopen. Maar er waren ook tijden dat 
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nieuwbouwprojecten niet doorgingen of van opzet werden 
veranderd vanwege te weinig belangstelling. De markt voor 
bestaande woningen in de tussenliggende kernen van Vleuten 
en De Meern kende dezelfde fl uctuaties. Op dit moment maken 
we een grote opleving mee. Er wordt zelfs gesproken van 
‘oververhitting’ van de woningmarkt in Nederland. Een term die 
aangeeft dat steeds meer mensen, mede dankzij een gunstige 
rentestand, een huis willen kopen en dat tegelijkertijd het aantal 
woningen dat te koop wordt aangeboden daalt. Zelfs in Leidsche 
Rijn, waar in de loop der jaren toch duizenden huizen zijn neergezet, 
is een groot verschil in vraag en aanbod! 

Koper: overbieden of niet 
Door het verschil in vraag en aanbod ontstaat wrijving en schaarste 
en is het voor degenen die zich nu op die woningmarkt willen 
begeven zaak dat er snel wordt gehandeld. Soms zie je dan dat 
mensen, gehaast en gretig om hun slag te slaan, onverstandige 
dingen doen. Geen bouwkundige keuring laten uitvoeren bij een wat 
ouder pand waar ze dolenthousiast over zijn. Of geen fi nancierings-
voorbehoud laten opnemen in het voorlopig koopcontract, in de 
hoop zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor de verkoper. Ook overbie-
den lijkt meer regel dan uitzondering tegenwoordig. Dat is natuurlijk 
wel begrijpelijk. Je droomhuis vinden is toch een beetje vergelijkbaar 

EEN BLIK OP DE HUIDIGE 
WONINGMARKT IN LEIDSCHE 
RIJN, VLEUTEN EN DE MEERN

met verliefd worden. De ratio gaat overboord en je wilt alleen nog 
maar samenzijn. En wel zo snel mogelijk, vóór een ander er met het 
object van je liefde vandoor gaat. Maar geen enkel huis, hoe leuk 
en aantrekkelijk ook, is het waard om in de problemen te komen. 
Wees je bewust van de risico’s. Want ook al kun je het bedrag dat 
je biedt met jouw inkomen en de huidige lage rente betalen; die 
rente kan ook omhoog. En de huizenprijzen zouden in de toekomst 
weer kunnen dalen, waardoor je later, mocht je het huis weer willen 
verkopen, met een restschuld zou kunnen blijven zitten. We willen 
het huidige enthousiasme in de woningmarkt niet temperen, maar 
het is wel handig om je dit soort zaken van tevoren te realiseren.

Steeds meer mensen ontdekken hoe leuk het is in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. 
En hoe goed bereikbaar dit deel van Utrecht is. Het aantal woningzoekenden is 
de afgelopen tijd dan ook fl ink gestegen, ook hier overtreft de vraag het aanbod. 
Hoe kun je daar als verkoper, koper of doorstromer nu het beste op inspelen?  
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Verkoper: bodemprijs of inschrijving 
De huidige woningmarkt is geen markt waarin je, zoals enige jaren 
geleden, op je gemak een beetje kon doe-het-zelven. Voor verkopers 
zijn er bijvoorbeeld, naast het recht-toe-recht-aan vaststellen van 
een vraagprijs, meerdere mogelijkheden om een zo hoog mogelijke 
opbrengst te krijgen. Een bodemprijs bepalen bijvoorbeeld. Of een 
procedure tot verkoop bij inschrijving organiseren. Professionele 
begeleiding is dan eigenlijk onontbeerlijk. Want het gaat niet alleen 
om het bereiken van een maximale verkoopprijs; verschillende 
andere voorwaarden kunnen ervoor zorgen dat degene met het 
hoogste bod niet noodzakelijkerwijs de ‘beste’ koper van jouw huis 
blijkt te zijn.
 
Doorstromen: eerst kopen of eerst verkopen 
Veel doorstromers durven het in deze markt wel aan om eerst een 
ander huis te kopen en dan pas de oude woning te koop te zetten. 
Dat kan een risico zijn. Bijvoorbeeld als er in de periode tussen 
aan- en verkoop iets gebeurt. Of als de verkoop toch niet zo vlot 
gaat als verwacht en je met twee huizen blijft zitten, waardoor je 
langer dan voorzien voor dubbele lasten staat. Aan de andere kant 
loop je als je eerst verkoopt en vervolgens koopt ook een risico. 
Kun je wel een geschikte nieuwe woning, die voldoet aan jouw 

wensen, kopen in deze krappe woningmarkt? Wat als er een ‘gat’ 
ontstaat tussen het tijdstip van overdracht van de oude woning en 
de oplevering van je nieuwe stek? Natuurlijk kun je een tijdje bij je 
(schoon)ouders intrekken en de inboedel ergens opslaan. Er zijn 
vakantieparken die het gat in de markt hebben ontdekt en recreatie-
woningen aanbieden voor de maanden die je moet overbruggen. 
Tijdelijk een ‘gewoon’ huis huren kan ook, maar die zijn in deze tijd 
ook vaak lastig te vinden. En de huurprijzen zijn hoog, dus dat kost 
je een deel van de winst die je wellicht gemaakt hebt. Bovendien is 
twee keer verhuizen ook niet iedereens hobby! 
 
Een goede voorbereiding en  
professioneel advies 
Samengevat vereist de huidige woningmarkt een grote mate  
van oplettendheid, andere tactieken en nieuwe strategieën voor  
zowel kopers als verkopers. Een makelaar weet er alles van.  
Voor hem of haar is dit nu de dagelijkse praktijk en als (ver)koper 
kun je dus fijn gebruik maken van alle kennis en kunde van een 
ervaren bemiddelaar. Daarnaast is het zeker ook belangrijk  
om je goed voor te bereiden op je financiële mogelijkheden.  
Hoe enthousiast je ook bent over het idee van verhuizen, voor 
zowel kopers die zich voor het eerst op de woningmarkt begeven, 

als voor eigenaren die van huis willen wisselen is een gedegen 
oriëntatie op het gebied van hypotheken een goed begin.  
Dat kan natuurlijk bij je eigen bank, maar je kunt ook binnen stappen  
bij een onafhankelijke bemiddelaar die het aanbod van meerdere 
partijen voor je vergelijkt en uitpluist. Eventueel kun je via de 
makelaar van je keuze in contact komen met een hypotheekexpert. 
Vraag zo’n financiële man of vrouw gerust de hemd van het  
lijf over hypotheekvormen, fiscale consequenties en eventuele 
overbruggingsmogelijkheden. Niet alleen wat je kan lenen is 

belangrijk, maar zeker ook wat je nieuwe maandlasten worden  
en welke mogelijkheden er zijn om je hypotheek samen te  
stellen. Een hypotheekadviseur kan dit allemaal voor je in kaart 
brengen, waarbij vragen beantwoord worden als: hoeveel van  
mijn hypotheek wil ik afgelost hebben als ik met pensioen ga  
en wat zijn de gevolgen van een aflossingsvrij deel? De keuze  
voor de juiste financieringsvorm is heel belangrijk, hiervan  
kun je immers nog tientallen jaren profijt en plezier hebben.  
Dat slaapt ook nét even lekkerder in je nieuwe huis! 

Kitty Arntz, erkend financieel 
adviseur bij Van Bruggen Adviesgroep: 

“Als je op voorhand jouw financiële  
mogelijkheden kent, dan kun je sneller  

beslissingen nemen als het huis van jouw 
dromen langskomt. Laat je voortijdig  

informeren door een hypotheekadviseur!”

Michiel Pelser van
Freek Hypotheek: 

“Je hoeft echt niet te wachten tot je droomhuis 
voorbijkomt om te profiteren van de huidige 

lage rente. Je kunt nu al je hypotheek  
aanpassen voor de toekomst. Vraag een  

hypotheekadviseur eens om een berekening.”

Susan Mesu van
De Keizer Makelaarsgroep: 

“Een huis verkopen of aankopen is  
een van de belangrijkste beslissingen in  

je leven. Kies daarom altijd voor een  
deskundige en betrokken makelaar om je 

woonwens tot een succes te maken!”

Elly Verkleij en Thomas van Gool
van Welwonend Makelaardij: 

Thomas: "De huidige huizenmarkt is geen markt 
voor doe-het-zelvers."

Elly: "Helemaal verliefd worden op een huis mag, 
maar hou wel je kop erbij."

“ De boodschap die wij als makelaars en hypotheekadviseurs dan ook willen geven is:  
doe je huiswerk voor je actie onderneemt. Kom, ook in de herfst, goed beslagen ten ijs. Dat kan 
een hoop teleurstellingen en lastige situaties voorkomen. Schakel vertrouwde professionals in 
die je kunnen begeleiden in het traject en neem ook zelf je verantwoordelijkheid. Dan staat niets 
je meer in de weg om je met zelfvertrouwen en plezier op de woningmarkt te storten.  ”

Tips  >
van de 
experts


