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  Middelbaar opgeleid

  Hoog opgeleid

  34 jaar en jonger

  35-49 jaar

  50 jaar en ouder
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Funda factor per regio

Funda heeft ook voor het derde kwartaal van 2018 de regio’s langs de bezoekenmeetlat gelegd om te kijken in welke 
regio potentiële huizenkopers op funda kijken. Aan de hand van het gemiddeld aantal keren dat een koopwoning per 
dag wordt bekeken kunnen we in kaart brengen welke regio’s populair zijn. Onderstaand zetten we de belangrijkste 
gegevens op een rij: de drie populairste regio’s op funda, de drie grootste stijgers en de drie grootste dalers. 

De funda factor is een score die de populariteit van koopwoningen in een NVM-regio weergeeft ten 

opzichte van de landelijke mediaan. Hoe hoger de factor, hoe populairder. Factor 0 betekent dat 

een regio qua populariteit gelijk scoort ten opzichte van de landelijke mediaan. De populariteit van 

een woning wordt gemeten aan de hand van het gemiddeld aantal keren dat het op een dag wordt 

bekeken. Woningen die al verkocht zijn worden hierbij uitgesloten.

Figuur 1: funda factor Q3 2018.



Top-3 grootste dalers

Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam ZO-Drenthe

Almere Groningen Zuid-Kennemerland Woerden ZW-Drenthe

Delft e.o. Utrecht Waterland Waterland Grootegast e.o.

1.

2.

3.

Hoewel Amsterdam steevast de meest populaire regio van het land is, blijkt het ook al vier kwartalen op rij de grootste 
daler te zijn. Dit betekent dat koopwoningen in Amsterdam nog altijd het meest bekeken worden, echter minder dan 
een jaar geleden. De populariteit van Delft en Almere lijkt na de bijzondere reeks, waarin ze gezamenlijk driemaal op  
rij in de top drie met grootste stijgers waren te vinden, weer enigszins te normaliseren. Ze zijn het afgelopen kwartaal 
fors gedaald in populariteit ten opzichte van vorig jaar. 

Top-3 grootste stijgers

Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam

Stad Groningen e.o. Stad Groningen e.o. Stad Groningen e.o. Stad Groningen e.o. Stad Groningen e.o.

Zuid-Kennemerland Zuid-Kennemerland Zaanstreek Zuid-Kennemerland Zuid-Kennemerland

1.

2.

3.

De top drie van populairste regio’s op funda blinkt historisch gezien uit in stabiliteit. Amsterdam spant nog altijd de 
kroon. Groningen en omstreken behoudt ook dit kwartaal zijn tweede plek. De enige variatie die het afgelopen jaar 
heeft plaatsgevonden is de derde positie. Hier hebben Zaanstreek en Zuid-Kennemerland, beide nabij Amsterdam 
gelegen, eenmaal van plek gewisseld.

Waar Almere en Delft en omstreken er eerder al in slaagden meerdere kwartalen opeenvolgend tot de top drie van 
de stijgers te behoren, behoren nu Arnhem en Alphen voor de tweede maal op rij tot de grootste stijgers van het 
kwartaal. Arnhem stijgt hierbij zelfs van de derde naar de eerste plek. Nieuwkomer in de top drie is de regio Noordwest 
Friesland. Opvallend: de afwijking van deze grootste stijgers ten opzichte van de mediaan was dit kwartaal minder 
hoog dan in de voorgaande kwartalen. Er is dit kwartaal geen sprake van echte uitschieters. 

Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Arnhem Rotterdam Delft e.o. Almere Almere

Alphen Alphen Almere Delft e.o. Delft e.o.

Noordwest Friesland Arnhem Midden-Kennemerland Den Haag Den Haag

1.

2.

3.

Top-3 populairste regio’s
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