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Inleiding 

Voor u ligt de factsheet met de krapte-indicatoren en de vraagscan van de gemeenten Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en 

Uitgeest. Leygraaf Makelaars heeft deze factsheet opgesteld voor Stichting Woningmakers Regio Alkmaar en probeert met deze factsheet inzicht te geven in 

de huidige krapte van de woningmarkt in de regio Alkmaar.  

Allereerst wordt in deze factsheet een overzicht gegeven van de huidige krapte-indicatoren van elke gemeente en wordt een overzicht gegeven van het aantal 

verkochte woningen, de gemiddelde transactieprijs en het verschil tussen de vraagprijs en de uiteindelijke transactieprijs. Alle cijfers die in deze factsheet zijn 

opgenomen hebben betrekking op het 1e kwartaal van 2021.  

Nadat een overzicht is gegeven van alle gemeenten, wordt er per gemeente ingegaan op de cijfers. Eerst wordt per gemeente aangegeven wat de krapte-

indicator per woningtype is en in de tweede grafiek wordt het verloop van de gemiddelde krapte-indicator tussen Q1 2020 en Q1 2021 weergegeven.  

Nieuw in deze factsheet is de vraagscan. Dat de woningmarkt bijzonder krap is, is op dit moment over het algemeen wel bekend. Maar waar heeft de 

woningzoeker op dit moment behoefte aan? Dat geeft de vraagscan weer.  Deze tool van Funda geeft aan hoeveel mensen er serieus op zoek zijn naar een 

woonhuis of appartement in een bepaalde plaats. Een serieuze zoeker heeft een Funda zoekprofiel aangemaakt, kijkt regelmatig op Funda, reageert op 

woningen en vraagt bezichtigingen aan. De mensen die af en toe oriënterend op Funda kijken zijn daarbij niet onder de serieuze zoekers meegenomen. 

Aangezien er in deze rapportage ingegaan wordt op de gemeenten, hebben wij voor alle plaatsen per gemeente berekend hoeveel mensen er in de gemeente 

op zoek zijn. Wij hebben daarvoor eerst gekeken hoeveel zoekers er per woonplaats zijn en vervolgens alle zoekers bij elkaar opgeteld. Dit getal is vervolgens 

gedeeld door 3 omdat de meeste zoekers in gemiddeld 3 plaatsen zoeken.   

Vervolgens is een tweetal grafieken van de vraagscan toegevoegd. Uit de grafieken blijkt naar welk woningtype de meeste serieuze zoekers op zoek zijn en 

naar welke woonoppervlak dan gekeken wordt. Er dient echter wel een kanttekening bij deze grafieken gezet te worden. De grafieken kunnen selectief zijn. In 

de eerste grafiek zijn namelijk geen appartementen opgenomen, maar alleen typen grondgebonden woningen. Daarbij is niet in elke gemeente elk woningtype 

benoemd. Dat kan zijn omdat er te weinig zoekers voor een bepaald woningtype zijn of dat er te weinig van dat type woningen wordt aangeboden. In 

gemeente Bergen zijn er bijvoorbeeld ongetwijfeld zoekers naar een hoekwoning. Maar omdat er een groot deel van de zoekers op zoek is naar een 

vrijstaande woning, en omdat er maar weinig hoekwoningen in Bergen worden aangeboden, valt dit woningtype in het niet.  

Indien u vragen heeft over deze factsheet of enige toelichting wenst, kunt u contact opnemen met Ruben Zeeman van Leygraaf Makelaars via 0725114318 of 

ruben@leygraafmakelaars.nl 
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Overzicht gemeenten 

Krapte-indicatoren 

In de tabel hiernaast staat een overzicht van de krapte-indicatoren per gemeente. In de 

tabel wordt een vergelijking gemaakt tussen het 1e kwartaal van 2020 en het 1e 

kwartaal van 2021. De NVM krapte-indicator geeft een benadering voor het aantal 

keuzemogelijkheden dat een potentiële koper op de woningmarkt heeft. De indicator 

wordt berekend als het aanbod aan het begin van de maand gedeeld door het aantal 

transacties in die maand. Wanneer de NVM krapte-indicator onder de 5 komt, is sprake 

van een verkopersmarkt. Wanneer de NVM krapte-indicator tussen de 5 en 10 komt, is 

sprake van een evenwichtige markt. Wanneer de NVM krapte-indicator boven de 10 

komt, is sprake van een kopersmarkt. 

 

Transacties en prijzen 

 

In de tabel hierboven staat een overzicht van het verkochte aantal woningen, de gemiddelde transactieprijzen en het verschil tussen de vraagprijs en 

transactieprijs per gemeente. In de tabel wordt een vergelijking gemaakt tussen het 1e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021.  

Gemeente Krapte-indicatoren 

 Q1 2020 Q1 2021 

Alkmaar 1,6 1,4 

Bergen 5,1 4,0 

Castricum 1,9 1,1 

Heerhugowaard 1,5 0,9 

Heiloo 3,1 1,9 

Langedijk 2,0 1,2 

Uitgeest 1,1 0,6 

Gemeente Verkocht aantal woningen Gemiddelde transactieprijs Verschil vraagprijs en transactieprijs 

 2020 2021 2020 2021 2020                   2021 

Alkmaar 245 217 € 308.600 € 349.000 -2,7% -4,4% 

Bergen 82 69 € 501.600 € 673.900 2,3% -1,0% 

Castricum 93 85 € 383.700 € 399.000 -0,9% -5,0% 

Heerhugowaard 115 93 € 280.900 € 360.800 -2,5% -5,5% 

Heiloo 71 58 € 418.700 € 540.100 1,1% -2,5% 

Langedijk 85 61 € 324.400 € 357.200 0,8% -2,8% 

Uitgeest 24 27 € 373.000 € 407.500 -3,5% -5,8% 



 

Factsheet krapte-indicatoren Q1 2021 | LEYGRAAF Makelaars     Bron: LEYGRAAF Makelaars & NVM 

Alkmaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de figuur hierboven worden de krapte-indicatoren 

per woningtype in de gemeente Alkmaar weergegeven.  

 

De grafiek hiernaast toont het verloop van de krapte-

indicatoren het afgelopen jaar.  
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Aantal zoekers gemeente Alkmaar 

Zoekers woning: 4.671 
Zoekers appartement: 908 
Meeste zoekers in prijsklasse: €300.000,- - €350.000,-  
Meeste zoekers op zoek naar woningtype: Tussenwoning 
Meeste zoekers naar oppervlakte: 100 m2 – 125 m2 
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Bergen (NH) 

 

         

 

In de figuur hierboven worden de krapte-indicatoren per 

woningtype in de gemeente Bergen (NH) weergegeven.  

 

De grafiek hiernaast toont het verloop van de krapte-

indicatoren het afgelopen jaar.  
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Aantal zoekers gemeente Bergen (NH) 

Zoekers woning: 2.354 
Zoekers appartement: 497 
Meeste zoekers in prijsklasse: €600.000,- – €625.000,- 
Meeste zoekers op zoek naar woningtype: Vrijstaande woning 
Meeste zoekers naar oppervlakte: 125 m2 – 150 m2 
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Castricum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de figuur hierboven worden de krapte-indicatoren per woningtype 

in de gemeente Castricum weergegeven.  

 

De grafiek hiernaast toont het verloop van de krapte-indicatoren het 

afgelopen jaar.  
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Aantal zoekers gemeente Castricum 

Zoekers woning: 2.472 
Zoekers appartement: 290 
Totaal aantal zoekers: 2.762 
Meeste zoekers in prijsklasse: €350.000 - €375.000 
Meeste zoekers op zoek naar woningtype: Vrijstaande woning 
Meeste zoekers naar oppervlakte: 125 m2 – 150 m2 
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Heerhugowaard 
 

 

 

 

 

 

 

 

In de figuur hierboven worden de krapte-indicatoren 

per woningtype in de gemeente Heerhugowaard 

weergegeven.  

 

De grafiek hiernaast toont het verloop van de krapte-

indicatoren het afgelopen jaar.  
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Aantal zoekers gemeente Heerhugowaard 

Zoekers woning: 2.498 
Zoekers appartement: 195 
Totaal aantal zoekers: 2.693 
Meeste zoekers in prijsklasse: €275.000 – €300.000 
Meeste zoekers op zoek naar woningtype: 
Vrijstaande woning 
Meeste zoekers naar oppervlakte: 125 m2 – 150 m2 
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Heiloo 

 

 
 

 

 

 

 

In de figuur hierboven worden de krapte-indicatoren per 

woningtype in de gemeente Heiloo weergegeven.  
 

De grafiek hiernaast toont het verloop van de krapte-

indicatoren het afgelopen jaar.  
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Aantal zoekers gemeente Heiloo 

Zoekers woning: 1.644 
Zoekers appartement: 147 
Totaal aantal zoekers: 1.791 
Meeste zoekers in prijsklasse: €525.000 - €550.000 
Meeste zoekers op zoek naar woningtype: Vrijstaande woning 
Meeste zoekers naar oppervlakte: 125 m2 – 150 m2 
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Langedijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de figuur hierboven worden de krapte-indicatoren per 

woningtype in de gemeente Langedijk weergegeven. In de 

figuur staan er geen appartementen en tussenwoningen 

vermeld. Het kan er aan liggen dat er te weinig 

appartementen en tussenwoningen aangeboden worden 

om een berekening te maken.  

De grafiek hiernaast toont het verloop van de krapte-

indicatoren het afgelopen jaar.  
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Aantal zoekers gemeente Langedijk 

Zoekers woning: 1.827 
Zoekers appartement: 55 
Totaal aantal zoekers: 1.882 
Meeste zoekers in prijsklasse: €425.000 - € 450.000 
Meeste zoekers op zoek naar woningtype: Vrijstaande woning 
Meeste zoekers naar oppervlakte: 125 m2 – 150 m2 

 

  



 

Factsheet krapte-indicatoren Q1 2021 | LEYGRAAF Makelaars     Bron: LEYGRAAF Makelaars & NVM 

Uitgeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de figuur hierboven worden de krapte-indicatoren per 

woningtype in de gemeente Uitgeest weergegeven.  

 

De grafiek hiernaast toont het verloop van de krapte-indicatoren 

het afgelopen jaar.  
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Aantal zoekers gemeente Uitgeest 

Zoekers woning: 861 
Zoekers appartement: 75 
Totaal aantal zoekers: 936 
Meeste zoekers in prijsklasse: €350.000 - €375.000 
Meeste zoekers op zoek naar woningtype: Tussenwoning 
Meeste zoekers naar oppervlakte: 100 m2 – 125 m2 

 

 


