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Inleiding 

In 2014 bestond de groothandel in bouwmaterialen uit 5210 bedrijven. 20% van deze bedrijven had ongeveer 

80% van de brancheomzet in handen. Bij de overige 80% van de bouwgroothandelaars is standhouden dan 

ook aan de orde van de dag. Door de vele samenwerkingsverbanden die er ondertussen ontstaan zijn, kan 

een overzicht nuttig zijn. 

Deze beknopte marktstudie beschrijft de bouwmaterialensector en brengt de marktspelers in kaart. Die 

marktspelers bestaan uit groeperingen met verschillende formules enerzijds en uit een gedeelte van 

onafhankelijke groothandels die aangesloten zijn bij inkoopgroepen anderzijds. 

Het doel van deze studie is kort en bondig antwoord te geven op de vragen zoals: wie zijn de spelers op de 

Nederlandse markt? Met welke trends heeft de bouwgroothandel in Nederland te maken? 

Per marktspeler wordt aangegeven of zij online actief zijn. 

1. Groothandels bouwmaterialen in Nederland 

1.1. Omschrijving groothandel in bouwmaterialen 

De groothandels in hout– en bouwmaterialen kopen voor eigen rekening en risico bouwmaterialen in, te 

denken aan hout- en plaatmaterialen, verfwaren, vlakglas, grind, metselgerei, tegels en stenen, dakpannen, 

sanitair en andere bouwmaterialen. Ze richten zich hierbij voornamelijk op de business-to-business markt. 

De groothandel is dus een belangrijke schakel tussen producenten en afnemers, klusbedrijven en 

specialisten. De rol van de groothandel bestaat uit het samenstellen van het assortiment, de voorraad op peil 

houden, ontbulken, zorgen voor logistiek en distributie, informatieverstrekking en financiering, ... 

De sector kan opgesplitst worden in de volgende SBI codes. 

46.73 Groothandel in bouwmaterialen - Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen SBI* 

Deze klasse omvat: 

 46.73.1 Groothandel in hout en plaatmateriaal 

 46.73.2 Groothandel in verf en verfwaren 

 46.73.3 Groothandel in behang 

 46.73.4 Groothandel in vlakglas 

 46.73.5 Groothandel in zand en grind 

 46.73.6 Groothandel in tegels en plavuizen 

 46.73.7 Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal 

 46.73.8 Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen 

 46.73.9 Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment 

* SBI is een hiërarchische indeling van economische activiteiten en is opgesteld door het CBS om 

bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit (www.cbs.nl).  

Het aantal bedrijven in de sector blijft constant en hierin wordt geen verandering verwacht. 

http://www.cbs.nl/
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Aantal bedrijven in  2013 2014 2015 Q3 

Groothandel in bouwmaterialen (SBI 4673) 5225 5210 5215 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

1.2. Voorzichtig op weg naar herstel in 2015 

De groothandels verkopen grotendeels aan de bedrijfsmatige afnemer en zijn als toeleverancier van de bouw 

sterk afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de sector. 

Met uitzondering van 2011 kende de sector een sterke omzetdaling tijdens de crisis die duurde van 2009 tot 

2014. Er kwamen minder opdrachten binnen, de opdrachten waren beperkt van omvang, prijzen kwamen 

onder druk te staan en groothandels hadden te maken met faillissementen. 

Tijdens de conjunctuurmeting van Koninklijke Hibin van ondernemers in de bouwmaterialengroothandel 

(maart 2014), gaven de respondenten aan de omzetdaling voornamelijk te hebben opgevangen door het 

voeren van een strakker debiteurenbeleid. De maatregelen die zoal genomen werden, waren o.a.: het 

beperken van de loonkosten, de afbouw van voorraden door scherper in te kopen, tarieven te verlagen, de 

markt actiever te bewerken en nieuwe marktsegmenten te ontwikkelen. 

 Omzet groothandel in bouwmaterialen Omzetontwikkeling groothandel in bouwmaterialen 

 

Bron:  

Groothandel in bouwmaterialen verkeert in zwaar weer. Artikel, woensdag 19 september 2012. CBS. 

www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/handel-horeca/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-hhr-groothandel-bouwmaterialen.htm  

Kwartaalmonitor Groothandel, eerste kwartaal 2014. CBS. 

www.cbs.nl/NR/rdonlyres/794A5C96-B428-4F71-B6F7-E0494194704D/0/CBSKwartaalmonitorGH2014Q1v2.pdf  

  

http://www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=24&hgr=3&sgr=15&id_nws=809
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/handel-horeca/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-hhr-groothandel-bouwmaterialen.htm
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/794A5C96-B428-4F71-B6F7-E0494194704D/0/CBSKwartaalmonitorGH2014Q1v2.pdf
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Bron: 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807ned&D1=1&D2=20&D3=44-

50&HDR=T&STB=G1,G2&CHARTTYPE=1&VW=T  

In 2014 kwam er een kentering en groeide de omzet van de groothandel voor bouwmaterialen met 2,4%. 

Deze positieve trend zet zich ook door in het 1ste kwartaal van 2015. De omzet wordt vooral afgeleid van de 

woningnieuwbouw en renovatiemarkt. 

Uit de conjunctuurmeting van april van dit jaar blijkt dat ondernemers voorzichtig optimistisch zijn en dit jaar 

een omzetgroei van 5% ten opzichte van 2015 verwachten. Hoewel volgens Koninklijke HIBIN de omzet in 

2015 nog altijd substantieel lager is dan bij het begin van de crisis in 2009, zet de bouwmaterialenhandel 

langzaam een herstel in.1  

1.3. Markttendensen/Trends 

Hoewel het vooruitzicht positief is, zijn er een aantal ontwikkelingen die voor de groothandel zowel een kans 

als uitdaging kunnen zijn. De bouw verandert van grootschalige naar kleinschalige binnenstedelijke 

bouwlocaties en het gebruik van duurzame materialen in de bouw neemt tot. 

Hieronder een aantal belangrijke trends uitgelicht: 

Omnichannel strategie is in opkomst 

Met de komst van het internet wordt het voor de afnemer mogelijk om materialen om het even waar en 

wanneer te bestellen. Het bedienen van de klant via meerdere kanalen wordt ook wel omnichannel 

genoemd. Hierbij zijn de kanalen op elkaar afgestemd. Met andere woorden, net als in de B-to-C markt vloeit 

het online aankopen en het winkelbezoek vaker in elkaar over. 

Bouwmarkten die meer en meer de rol van groothandel invullen, vormen een grote concurrentie doordat 

het online aanbod in de doe-het-zelfsector sterk toeneemt. Gevestigde namen zoals Karwei en Gamma maar 

ook Bol.com, Coolbue en Wehkamp bieden online klusproducten aan. 

                                                           

1 Bron: Bouwmaterialengroothandel verwacht herstel in 2015. Hibin, 17 april 2015 

www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=38&hgr=3&sgr=15&id_nws=881 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807ned&D1=1&D2=20&D3=44-50&HDR=T&STB=G1,G2&CHARTTYPE=1&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807ned&D1=1&D2=20&D3=44-50&HDR=T&STB=G1,G2&CHARTTYPE=1&VW=T
http://www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=38&hgr=3&sgr=15&id_nws=881
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De eerste stappen bij de groothandels zijn ondertussen gezet. Zo zijn er Bouwmaat en Pontmeyer die ook via 

hun webshop verkopen en bezorging van goederen op locatie aanbieden. Raab Karcher heeft onlangs ‘Raab 

Works’ geïntroduceerd waarbij klanten met een eigen inlog toegang hebben tot allerlei relevante informatie. 

CRH Bouwmaterialen, marktleider in de bouwmaterialenhandel, speelt ook in op de veranderende markt met 

het lanceren van Timo.nl. Timo.nl onderscheidt zich ten opzichte van andere online shops op het gebied van 

levering en gemak. “We beschikken over een eigen transportafdeling die in heel Nederland levert”, aldus het 

persbericht. 

Groothandel wordt: one-stop-shop 

Groothandels in bouwmaterialen hebben hun assortiment verbreed en verkopen zowel hout als 

bouwmaterialen om meer omzet en marge te halen. Hiermee worden de groothandels in bouwmaterialen 

steeds meer een one-stop-shop. Aannemers en bouwbedrijven kopen producten bij een loket in het kader 

van efficiency. 

Enerzijds zullen er groothandels zijn die tevens installatiematerialen en technische producten leveren en 

anderzijds groothandels die meer de kant van de bouwmarkt opschuiven met het rechtstreeks aanbieden 

van keukens, vloeren en sanitair aan de consument. Hierdoor concurreren zij met de technische groothandels 

en bouwmarkten zoals Hornbach en Gamma. Het is een uitdaging voor de groothandel om zich te 

onderscheiden van anderen door bijvoorbeeld goede logistieke oplossingen en diepgaande kennis te bieden 

aan de klant. 

Concurrentie doe-het-zelfzaak 

De uitbreiding van het assortiment en het meer en meer veranderen tot een one-stop-shop zorgt ook voor 

verwarring. Terwijl klusbedrijven en zelfstandigen vroeger hun producten en gerief nog kochten bij de lokale 

groothandel, bezoeken zij nu ook regelmatig de bouwmarkt of een webshop. 

Efficiënte vervoersstromen 

Door de vraag naar kleinschalige projecten, transformatie van kantoren naar woningen en de toename van 

binnenstedelijke bouw, zal er meer samengewerkt worden tussen de verschillende partijen. Een methode 

om vervoersstromen van bouwprojecten te bundelen is door middel van een zogenaamde ‘hub’ 

(consolidatiecentrum). De bouwmaterialen worden geleverd naar een opslaglocatie (de hub) en vandaaruit 

vertrekken ze naar de bouwlocatie. Volgens het rapport van de ING, naar efficiëntere vervoersstromen in de 

bouw2, zijn verschillende bouwgroothandels bezig met het opzetten van permanente hubs rond grote 

steden. 

1.4. Competitieve markt 

In de veranderde markt wordt het voor de bouwmaterialenhandel steeds belangrijker om de klant te 

bedienen op het moment en plaats die hij wil. De branche komt langzaam in beweging maar heeft te maken 

met een aantal uitdagingen zoals het vervagen van de grenzen van klassieke groothandels naar bouwmarkten 

en concurrentie waarbij deze niet alleen afkomstig zijn van traditionele groothandels maar ook steeds meer 

van bouwmarkten en technische groothandels die vaak kleine, lokale aannemers bedienen. Toch speelt de 

                                                           

2  Rapport van ING: www.ing.nl/media/EBZ-naar-efficientere-vervoerstromen-in-de-bouw_tcm162-32643.pdf  

http://www.ing.nl/media/EBZ-naar-efficientere-vervoerstromen-in-de-bouw_tcm162-32643.pdf
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groothandel in bouwmaterialen in op de veranderende markt door nieuwe verkoopkanalen aan te boren via 

online verkoop en een breder assortiment. 

20% van de groothandels in hout en bouwmaterialen heeft samen circa 80% van de brancheomzet in handen. 

Grote spelers hier zijn CRH, Raab-Karcher, Bouwcenter, Bouwmaat, Pontmeyer, Stiho en Jongeneel die 

hieronder uitgelicht worden. De onafhankelijke groothandels in bouwmaterialen vormen vaak een alliantie 

met inkoopcombinaties zodat de krachten gebundeld worden om sterk te staan in de markt. 

Hieronder volgt een overzicht van de marktspelers waarbij eerst een overzicht van de formules wordt 

weergegeven, vervolgens worden enkele belangrijke inkoopgroepen belicht, en tenslotte volgt een overzicht 

van de grotere onafhankelijke bouwmaterialenhandels. 
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2. Marktleiders Formules 

2.1. CRH Bouwmaterialenhandel BV 

CRH Bouwmaterialen is marktleider in de bouwmaterialenhandel binnen Nederland, met ruim 90 vestigingen 

en 1.200 medewerkers. CRH Bouwmaterialen wordt in Nederland met 90 vestigingen vertegenwoordigd door 

de merken Bakker Nijboer, BBN Bouwmaterialen, BMN, De Boo, Erven Feenstra, NVB Ubbens, Stoel Van 

Klaveren, Timo.nl, Wijck's, Van Buren, Van Neerbos en Kooy Baksteencentrum. 

CRH Bouwmaterialen heeft gekozen voor één centrale markbenadering en zal in de toekomst met deze 

formules onder de naam BMN Bouwmaterialen de markt betreden. 

CRH Bouwmaterialenhandel BV 

Stationsweg 2 

4191 KK GELDERMALSEN 

T +31 (0)88-6337202 

info@crh-bmh.nl 

www.crh-bmh.nl  

Formules: 

Bakker Nijboer - http://bakker-nijboer.nl/  

BBN Bouwmaterialen - http://bbnbouwmaterialen.nl/  

BMN - www.bouwmaterialenhandelmiddennederland.nl/ 

De Boo - http://deboo.nl/  

Erven Feenstra - http://ervenfeenstra.nl/  

NVB Ubbens - http://nvbubbens.nl/  

Stoel Van Klaveren - http://stoelvanklaveren.nl/  

Timo.nl - www.timo.nl  

Wijck's - www.wijcks.nl/  

Van Buren - www.van-buren.nl/  

Van Neerbos - http://vanneerbos.nl/  

Kooy Baksteencentrum - http://kooy.nl/ 

Online webshop via www.timo.nl  

2.2. Pontmeyer 

Pontmeyer is een landelijke hout en bouwmaterialengroothandel waar men ook voor gereedschap, 

afwerkingsmaterialen, deuren en interieurartikelen terecht kan. Pontmeyer behoort tot Pontmeyer NV dat 

bestaat uit de importeurs Centrop Houtimport, Trima, Houthandel van Dam en Houtindustrie Opmeer. 

Pontmeyer heeft 49 vestigingen (waarvan 45 Pontmeyer-vestigingen) verspreid over het hele land en telt 

ongeveer 700 medewerkers. Het concern behaalde in 2014 een omzet van 285 miljoen euro. 

Recentelijk nam Pontmeyer Deli Maatschappij over waar Jongeneel, Heuvelman en ook 

bouwmaterialenhandel RET en Astrimex in zitten. De huidige activisten van Pontmeyer en Deli Building 

Supplies zullen worden ondergebracht in een gezamenlijke nieuwe entiteit Timber and Building Supplies 

Holland. Als gevolg van de overname ontstaat een combinatie met een totale omzet van 600 miljoen euro, 

die momenteel werk biedt aan ongeveer 1.500 medewerkers. 

De Pontmeyer-bedrijven en de Deli Building Supplies-bedrijven zullen hun zelfstandige positie op de markt 

behouden en concurreren. 

 

http://www.crh-bouwmaterialen.nl/merken
mailto:info@crh-bmh.nl
http://www.crh-bmh.nl/
http://bakker-nijboer.nl/
http://bbnbouwmaterialen.nl/
http://deboo.nl/
http://ervenfeenstra.nl/
http://nvbubbens.nl/
http://stoelvanklaveren.nl/
http://www.timo.nl/
http://www.wijcks.nl/
http://www.van-buren.nl/
http://vanneerbos.nl/
http://kooy.nl/
http://www.timo.nl/
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Hoofdkantoor: 

Pontmeyer 

Symon Spiersweg 21 B 

1506 RZ ZAANDAM 

T +31 (0)75 653 62 30 

F +31 (0)75 612 56 62 

info@pontmeyer.nl  

www.pontmeyer.nl  

45 Pontmeyer-vestigingen 

Online webshop 

2.3. Jongeneel 

Met 46 vestigingen door het land verkoopt en distribueert Jongeneel hout, plaatmaterialen en 

(af)bouwproducten. De wortels liggen in de houthandel maar hun specialisatie is verder uitgebreid naar 

plafonds, vloeren, gevels, isolatie, deuren en keukens. 

Jongeneel is sinds 2014 met Heuvelman samengevoegd tot Jongeneel NV en maakt deel uit van Deli Supplies 

dat sinds kort volgens het persbericht van 23 juni 2015 overgenomen is door Pontmeyer. 

Zowel Jongeneel als Heuvelman blijft onder de eigen merknaam opereren en behoudt de eigen formule en 

identiteit. De focus van Heuvelman ligt hierbij op de houtskeletbouw en prefab-dakenindustrie, die van 

Jongeneel op de aannemerij. 

Koninklijke Jongeneel B.V. 

Atoomweg 300 

3542 AB UTRECHT 

 

Postbus 49 

3500 AA UTRECHT 

 

T +31 (0)30 234 63 47 

F +31 (0)30 231 88 17 

info@jongeneel.nl  

www.jongeneel.nl  

www.heuvelman-hout.nl  

Formules Jongeneel en 

Heuvelman: 

 43 Jongeneel-vestigingen 

 1 opslagterrein Heuvelman 

Hout 

 2 vestigingen van Heuvelman 

Hout 

Holdingmaatschappij: 

Deli Building Supplies B.V. 

Atoomweg300 

3542 AB UTRECHT 

T: +31 (0)30-2346347 

Online webshop 

2.4. Raab–Karcher 

Raab-Karcher Nederland is een dochteronderneming van Saint-Gobain, de Franse multinational met 

vestigingen verspreid over de hele wereld. In Nederland heeft Raab-Karcher 38 vestigingen. Naast de 

professionele klant bedienen zij ook de particuliere klant met badkamers, sanitair en keukens.  

De 3 belangrijke pijlers van de firma zijn: Logistiek, Duurzaamheid en E-business. Het logistieke proces wordt 

geregeld vanaf het magazijn tot aan de bouwplaats.  

 

mailto:info@pontmeyer.nl
http://www.pontmeyer.nl/
mailto:info@jongeneel.nl
http://www.jongeneel.nl/
http://www.heuvelman-hout.nl/
https://company.info/organisations/search?street=Atoomweg&city=UTRECHT
https://company.info/organisations/search?street=Atoomweg&city=UTRECHT
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=3542AB&maxzipcode=3542AB
https://company.info/organisations/search?telnetnr=030&telabnr=2346347
https://www.raabkarcher.nl/logistiek
https://www.raabkarcher.nl/duurzaamheid
https://www.raabkarcher.nl/online-diensten
https://www.raabkarcher.nl/logistiek
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Saint-Gobain Distribution the 

Netherlands B.V. 

Atlasstraat 1 

5047 RG TILBURG 

 

Postbus 2153 

5001 CD TILBURG 

T: +31 (0)13-4580000 

info@raabkarcher.nl 

www.raabkarcher.nl 

38 Raab Karcher-vestigingen  

Online webshop – RaabCalc – Raabworks - Raabmobiel - digitaal factureren 

2.5. Bouwcenter 

Het assortiment bij Bouwcenter is uitgebreid: 

 van funderingen en vloeren tot deuren, ramen en kozijnen 

 van hout en plaatmateriaal tot ijzerwaren en tuinproducten 

 van gereedschappen tot complete keukens 

 en een zeer uitgebreide collectie tegels en sanitair 

Bouwcenter telt 108 vestigingen verspreid over Nederland. De Bouwcenter-vestigingen opereren als 

zelfstandige bedrijven waarvan meerdere van deze vestigingen behoren tot een groep zoals RAB, Filippo en 

Nelemans. In principe zijn dit van oudsher familiebedrijven die onder de Bouwcenter-groep zitten om 

zodoende te kunnen profiteren van gezamenlijke voordelen en om de krachten te bundelen. 

Een aantal essentiële zaken zoals de inkoop, logistiek, marketing, productmanagement en ICT via Veris 

Bouwmaterialengroep BV zijn gezamenlijk geregeld. Veris Bouwmaterialengroep BV is de serviceorganisatie 

van de 29 aandeelhouders die samen ruim 100 vestigingen onder de formulenamen Bouwcenter en Stih 

exploiteren. Veris Bouwmaterialengroep BV is lid van Euro-Mat (het Europese samenwerkingsverband van 

groothandelaars in bouwmaterialen). Euro-Mat heeft leden in 24 Europese landen met een totale omzet van 

24 miljard euro. 

De samenwerking is er alleen op het gebied van inkoop en backoffice. Zo blijven de formules Bouwcenter en 

Stiho met hun eigen identiteit op de markt en blijven ze verantwoordelijk voor de eigen exploitatie. 

Bouwcenter 

Kruisbergseweg 13 

7255 AG HENGELO GLD 

 

Postbus 27 

7255 ZG HENGELO GLD 

 

T: +31 (0)575-468181 

www.bouwcenter.nl 

Bouwcenter formule: 

Dat tevens bestaat uit van 

oorsprong familie bedrijven -  

108 vestigingen 

 

RAB, Filippo, Nelemans, De Hoop 

Terneuzen 

Backoffice en Inkoop: 

Backoffice en Inkoop Veris 

Vijzelmolenlaan 20 

3447 GX WOERDEN 

 

T: 31 (0) 348 486 161 

F: +31 (0) 348 486 100 

www.veris.nl 

Online webshop 

https://company.info/organisations/search?street=Atlasstraat&city=TILBURG
https://company.info/organisations/search?branches=j&street=Atlasstraat&streetnumber=1&city=TILBURG
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=5047RG&maxzipcode=5047RG
https://company.info/organisations/search?branches=j&city=TILBURG
https://company.info/organisations/search?street=Postbus&city=TILBURG
https://company.info/organisations/search?branches=j&street=Postbus&streetnumber=2153&city=TILBURG
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=5001CD&maxzipcode=5001CD
https://company.info/organisations/search?branches=j&city=TILBURG
https://company.info/organisations/search?telnetnr=013&telabnr=4580000
mailto:info@raabkarcher.nl
http://www.raabkarcher.nl/
http://www.euro-mat.com/
https://company.info/organisations/search?street=Kruisbergseweg&city=HENGELO%20GLD
https://company.info/organisations/search?branches=j&street=Kruisbergseweg&streetnumber=13&city=HENGELO%20GLD
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=7255AG&maxzipcode=7255AG
https://company.info/organisations/search?branches=j&city=HENGELO%20GLD
https://company.info/organisations/search?street=Postbus&city=HENGELO%20GLD
https://company.info/organisations/search?branches=j&street=Postbus&streetnumber=27&city=HENGELO%20GLD
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=7255ZG&maxzipcode=7255ZG
https://company.info/organisations/search?branches=j&city=HENGELO%20GLD
https://company.info/organisations/search?telnetnr=0575&telabnr=468181
http://www.bouwcenter.nl/
http://www.veris.nl/
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2.6. Stiho Groep 

Via de verschillende formules Stiho, Giebels, Baars & Bloemhoff en Bouwmaat levert Stiho Groep materialen, 

gereedschap, diensten en advies aan bouwers en andere professionele verwerkers van hout, plaat- en 

bouwmaterialen in Nederland. In totaal telt de groep 35 vestigingen. 

FORMULES STIHO GROEP 

STIHO Landelijke distributieve groothandel in bouwmaterialen, 

hout en plaat, gericht op de aannemerij 

www.stiho.nl  

GIEBELS Leverancier ijzerwaren en gereedschappen voor de 

bouw. 8500 artikelen in het assortiment 

www.giebels.nl  

BAARS & BLOEMHOF Groothandel decoratieve materialen naar de interieur 

professional toe 

www.baars- 

bloemhoff.nl  

BOUWMAAAT Groothandel in bouwmaterialenbouw, hout, sanitair, 

elektra, gereedschappen, ijzerwaren, verf en keukens. 

Meer dan 10.000 artikelen op voorraad 

www.bouwmaat.nl  

Sinds oktober 2014 maakt Stiho ook gebruik van diensten van Veris waarbij met deze samenwerking een 

inkoopgroep is ontstaan met meer dan 100 vestigingen en verkoopvolume van ruim 650 miljoen euro. Net 

als Bouwcenter is de samenwerking met Veris gericht op de back-office-activiteiten en behouden de 

Stiho-vestigingen hun naam in de markt. 

De Stiho Groep BV 

Laagraven 44 

3439 LK NIEUWEGEIN 

 

T: +31 (0)30 280 82 80 

F: +31 (0)30 280 82 90 

 

info@destihogroep.nl 

www.destihogroep.nl 

Formules: 

Stiho, Giebels, Baars & Bloemhoff 

en Bouwmaat 

Backoffice en Inkoop: 

Backoffice en Inkoop Veris  

Vijzelmolenlaan 20 

3447 GX WOERDEN 

 

T: +31 (0) 348 486 161 

F: +31 (0) 348 486 100 

www.veris.nl  

Online webshop Stiho 

  

http://www.stiho.nl/
http://www.giebels.nl/
http://www.bouwmaat.nl/
mailto:info@destihogroep.nl
http://www.destihogroep.nl/
http://www.veris.nl/
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2.7. Bouwpartner Groep (BPG) 

Bouwpartner Groep (BPG) is een vrijwel nieuwe formule die in 2008 opgericht werd als verkoopformule van 

de inkoopcombinatie 4+ Bouwmaterialen groep. Op dit ogenblik zijn er 64 leden op 72 locaties. Een deel 

daarvan hanteert ook de in eigen huis ontwikkelde BPG-formule. De leden van BPG zijn veelal 

familiebedrijven die de lokale markt en hun afnemers goed kennen. 

BPG BouwPartnerGroep B.V. 

Holtum-Noordweg 1 

6121 RE BORN 

 

T: +31 (0) 46-4818700 

F: +31 (0) 46-4818710 

www.bpg.nl 

Formules: 

 

BPG 

Backoffice en Inkoop: 

4Plus Bouwmaterialen Groep B.V. 

Holtum Noordweg 1 

6121 RE BORN 

 

Postbus 212, 6120 BA Born 

 

T: +31 (0) 46 4818 700 

www.4plusbouwmaterialen.nl 

www.bpg.nl 

Geen webshop 

  

https://company.info/organisations/search?street=Holtum-Noordweg&city=BORN
https://company.info/organisations/search?branches=j&street=Holtum-Noordweg&streetnumber=1&city=BORN
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=6121RE&maxzipcode=6121RE
https://company.info/organisations/search?branches=j&city=BORN
https://company.info/organisations/search?telnetnr=046&telabnr=4818700
http://www.bpg.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/
http://www.bpg.nl/
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3. Inkoopcombinaties van zelfstandige groothandelaars 

Naast de formules zijn er onafhankelijke bouwmaterialenhandels die vaak aangesloten zijn bij 

inkoopgroepen. 4+ bouwmaterialen groep BV en Sakol Nederland zijn grotere inkoopgroepen in Nederland 

op basis van aangesloten bedrijven. Daarnaast zijn er de ietwat kleinere groeperingen waar lokale 

zelfstandige groothandelaars in bouwmaterialen bij aangesloten zijn. De samenwerking tussen de 

groothandels en inkoopgroepen bestaat uit het gezamenlijk inkopen van hout- en plaatmaterialen. Hieronder 

vindt u een overzicht. 

3.1. 4 + Bouwmaterialen Groep BV 

4+ Bouwmaterialen Groep is een inkoopcombinatie van onafhankelijke bouwmaterialen-handelaars en 

verkoopformule Bouwpartner Groep. Deze aangesloten handelaars opereren volledig autonoom in de markt. 

In totaal heeft 4+ Bouwmaterialen Groep 64 leden met 72 locaties waarvan een deel (34 in totaal) via de 

BPG-formule. Essentiële zaken, zoals productmanagement, inkoop en facturering worden centraal geregeld. 

Het assortiment van de BPG vestigingen bestaat uit verschillende hoofdgroepen: ruwe bouwstoffen, hout & 

plaatmateriaal, tegels, sanitair, keukens, tuin- en shopproducten zoals gereedschappen, ijzerwaren, 

installatiematerialen, chemische bouwstoffen, kleding, schoeisel, PBM en toebehoren. 

4+ Bouwmaterialen Groep B.V. 

Holtum Noordweg 1 

6121 RE BORN 

 

Postbus 212, 6120 BA Born 

 

T: +31 (0) 46 4818 700 

www.4plusbouwmaterialen.nl en www.bpg.nl 

Zelfstandige handelaars in bouwmaterialen en de 

formule Bouwpartner Groep (BPG)  

 

34 vestigingen BPG 

Aangesloten bedrijven:  

Altena Steenhandel Altena Groep – www.altena-groep.nl 

Bouwmaterialen Jos Ariës VOF - www.josaries.nl 

BPG Badhoevese Bouwmaterialenhandel B.V. - www.badhoevese.nl 

de Bedijking Bouwmaterialenhandel B.V. - www.badhoevese.nl 

BPG Boer Staphorst B.V. - www.boer-staphorst.nl 

BPG Bouwhof Groothandel B.V. - www.bouwhof.nl/bpg-groothandel/ 

BPG Boxtel - www.bpgboxtel.nl 

BPG Muris Bouwmaterialen B.V. - www.bpgmuris.nl 

BPG Sieben Bouw & Afbouwmaterialen - www.bpg-sieben.nl 

Brouwer B.V. - www.brouwer-eerbeek.nl 

Buller Bouwmaterialen B.V. -  www.buller-bouwmaterialen.nl 

BPG De Jonge - www.bpgdejonge.nl 

BPG De Schouwse - www.bpgdeschouwse.nl 

BPG Diederen Hout-en Bouwmaterialen B.V. - www.bpgdiederen.nl 

BPG Doorisol B.V. - www.bpgdoorisol.nl 

van Drimmelen BV Hout en Bouwproducten - www.vandrimmelen.nl 

van Erp Hout- en Bouwmaterialenhandel B.V. - niet bekend 

http://www.4plusbouwmaterialen.nl/
http://www.bpg.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/altena-groep
http://www.altena-groep.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bouwmaterialen-jos-ari%C3%ABs-vof
http://www.josaries.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/badhoevese-bouwmaterialenhandel-bv
http://www.badhoevese.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/de-bedijking-bouwmaterialenhandel-bv
http://www.badhoevese.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-boer-staphorst-bv
http://www.boer-staphorst.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-bouwhof-groothandel-bv
http://www.bouwhof.nl/bpg-groothandel/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-boxtel
http://www.bpgboxtel.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-muris-bouwmaterialen-bv
http://www.bpgmuris.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-sieben-bouw-afbouwmaterialen
http://www.bpg-sieben.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/brouwer-bv
http://www.brouwer-eerbeek.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/buller-bouwmaterialen-bv
http://www.buller-bouwmaterialen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-de-jonge
http://www.bpgdejonge.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-de-schouwse
http://www.bpgdeschouwse.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/diederen-hout-en-bouwmaterialen-bv
http://www.bpgdiederen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-doorisol-bv
http://www.bpgdoorisol.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/van-drimmelen-bv-hout-en-bouwproducten
http://www.vandrimmelen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/van-erp-hout-en-bouwmaterialenhandel-bv
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G. Wijnands Bouwmaterialen b.v. G. Wijnands Bouwmaterialen b.v. - www.wijnandsbouwmaterialen.nl 

BPG Geurts van Bergen B.V. - www.geurtsvanbergen.nl 

Govers Bouwmaterialen B.V. - niet bekend 

Heurkens Bouwmaterialen B.V. - www.heurkensbouwmaterialen.nl 

BPG HH Eerste Wassenaarse Houthandel - niet bekend 

BPG HH Hillegomse Houtgroep - www.hillegomsehoutgroep.nl 

HH Zierikzeesche Houthandel - www.zierikzeesche-houthandel.nl 

de Hilver Bouwmaterialen B.V. - niet bekend 

BPG Holten van de Wal B.V. - www.holtenvandewal.nl 

Hormes Bouwmaterialen - www.hormes.nl 

Hormes Hout & Plaat - www.hormeshoutenplaat.nl 

Hout- en Bouwmaterialenhandel Mendel B.V. - www.houthandelmendel.nl 

BPG Houthandel Den Helder - www.hillegomsehoutgroep.nl 

BPG I.T.S. Rotterdam B.V. - www.itsbpg.nl 

BPG J&W Bouwpartners Bouwstoffen B.V. - www.jw-bouwpartners.nl 

BPG Jac Klijn Bouwmaterialen - www.jac-klijn.nl 

JTB Jon Toebast Tegels - Sanitair - www.jontoebast.nl 

BPG Kombi Bouwmaterialen Sint-Oedenrode - www.kombibouwmaterialen.nl 

BPG Kombi Bouwmaterialen Uden B.V. - niet bekend 

Kwabo-Techniek B.V. - www.kwabo.nl 

Lempens' Bouwmaterialen VOF - www.lempensbouwmaterialen.nl 

Limburgse Bouwmaterialenhandel B.V. - www.limburgsebouwmaterialen.nl 

Chris Mayer Bouwmarkt - www.bouwmarktmayer.nl 

MB Bouwstoffen B.V. - www.mbbouwstoffen.nl 

BPG Mertens Bouwmaterialen B.V. - www.bpgmertens.nl 

St. Middelkoop en Zn B.V. Buurmalsen - www.stmiddelkoop.nl 

Middelkoop St. en Zn B.V. Zaltbommel - www.stmiddelkoop.nl  

Middelkoop St. en Zn Werkendam B.V. Middelkoop Werkendam - www.stmiddelkoop.nl  

Morssink Bouwmaterialen B.V. - www.morssink-bouwmaterialen.nl 

van den Oetelaar B.V. - www.vdoetelaar.nl 

BPG Overkamp Meddo Bouwmaterialen B.V. - www.overkampmeddo.nl 

de Pannenloods Bouwmaterialen B.V. - www.depannenloods.nl 

Peter's Hout B.V. - www.petershout.nl 

Peter’s Hout & Bouwmaterialen - www.petersbouwmaterialen.nl 

BPG Pieper Bouwmaterialenhandel B.V. - www.pieper-ermelo.nl 

van der Pol Bouwmaterialen & Tegelhandel - www.vd-pol.nl 

Regts Franeker - www.regts.nl 

Regts Joure - www.regts.nl 

Regts Leeuwarden - www.regts.nl 

Regts Sneek - www.regts.nl 

Rijvo Tegelhandel B.V. - www.rijvo.nl 

BPG R.B.H. Roermondse Bouwmaterialenhandel B.V. - www.rbh.nl 

BPG Schoute Bouwmaterialen B.V. - www.bpg-schoute.nl 

BPG Snel Bouwmaterialen - www.bpgsnel.nl 

Thiessens Bouw- en Afbouwmaterialen - www.thiessensbv.nl 

TulpBijl Amersfoort - www.tulpbijl.nl 

http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/g-wijnands-bouwmaterialen-bv
http://www.wijnandsbouwmaterialen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/geurts-van-bergen-bv
http://www.geurtsvanbergen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/govers-bouwmaterialen-bv
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/heurkens-bouwmaterialen-bv
http://www.heurkensbouwmaterialen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/hh-eerste-wassenaarse-houthandel
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/hh-hillegomse-houtgroep
http://www.hillegomsehoutgroep.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/hh-zierikzeesche-houthandel
http://www.zierikzeesche-houthandel.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/de-hilver-bouwmaterialen-bv
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-holten-van-de-wal-bv
http://www.holtenvandewal.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/hormes-bouwmaterialen
http://www.hormes.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/hormes-hout-en-plaat
http://www.hormeshoutenplaat.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/hout-en-bouwmaterialenhandel-mendel-bv
http://www.houthandelmendel.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/houthandel-den-helder
http://www.hillegomsehoutgroep.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-its-rotterdam-bv
http://www.itsbpg.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/j-en-w-bouwpartners-bouwstoffen-bv
http://www.jw-bouwpartners.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-jac-klijn-bouwmaterialen
http://www.jac-klijn.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/jon-toebast-tegels-sanitair
http://www.jontoebast.nl/
http://www.kombibouwmaterialen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/kombi-bouwmaterialen-uden-bv
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/kwabo-techniek-bv
http://www.kwabo.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/lempens-bouwmaterialen-vof
http://www.lempensbouwmaterialen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/limburgse-bouwmaterialenhandel-bv
http://www.limburgsebouwmaterialen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/chris-mayer-bouwmarkt
http://www.bouwmarktmayer.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/mb-bouwstoffen-bv
http://www.mbbouwstoffen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-mertens-bouwmaterialen-bv
http://www.bpgmertens.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/st-middelkoop-en-zn-bv
http://www.stmiddelkoop.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/middelkoop-st-en-zn-bv-zaltbommel
http://www.stmiddelkoop.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/middelkoop-werkendam
http://www.stmiddelkoop.nl/
http://www.morssink-bouwmaterialen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/van-den-oetelaar-bv
http://www.vdoetelaar.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/overkamp-meddo-bouwmaterialen-bv
http://www.overkampmeddo.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/de-pannenloods-bouwmaterialen-bv
http://www.depannenloods.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/peters-hout-bv
http://www.petershout.nl/
http://www.petersbouwmaterialen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/w-pieper-bouwmaterialenhandel-bv
http://www.pieper-ermelo.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/van-der-pol-bouwmaterialen-tegelhandel
http://www.vd-pol.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/regts-franeker
http://www.regts.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/regts-joure
http://www.regts.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/regts-leeuwarden
http://www.regts.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/regts-sneek
http://www.regts.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/rijvo-tegelhandel-bv
http://www.rijvo.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/rbh-roermondse-bouwmaterialenhandel-bv
http://www.rbh.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/schoute-bouwmaterialen-bv
http://www.bpg-schoute.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bouwmarkt-snel-bv
http://www.bpgsnel.nl/
http://www.thiessensbv.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/tulpbijl-amersfoort
http://www.tulpbijl.nl/
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TulpBijl Arnhem - www.tulpbijl.nl 

TulpBijl Ede - www.tulpbijl.nl 

BPG van de Wal - www.bpgvandewal.nl 

BPG Van Der Meulen Hout- en Bouwmaterialen B.V. - www.vandermeulenhbm.nl 

BPG Van Westen Bouwmaterialen - niet bekend 

Houthandel de Vechtstreek - www.vechtstreekweesp.nl 

BPG Verhoeven-van Erp B.V. - www.bpg-verhoevenvanerp.nl 

Gebr. Verkoelen B.V. - www.verkoelengroep.nl 

Warmtebron Vlaardingen B.V. - www.warmtebron.nl 

Wiecherink Bouwmaterialen B.V. - www.wiecherink-gendt.nl 

BPG Wijnen Bouwmaterialen B.V. - www.wijnenbouwmaterialen.nl 

Witmix B.V. - www.witmix.nl 

Wouters Bouwmaterialen B.V. - www.woutersbouwmaterialen.nl 

BPG Zwijndrecht - www.bpgzwijndrecht.nl 

3.2. Sakol Nederland 

Sakol Nederland B.V. opereert namens 7 bedrijven met 21 regionale vestigingen als landelijke groothandel 

in bouwmaterialen. Hiermee bundelt Sakol Nederland de kennis en kunde van zelfstandige, regionale 

handelaars in hout- en bouwproducten. 

Verantwoord maatschappelijk en duurzaam ondernemen staat bij deze groep hoog in het vaandel. Ook als 

het gaat om milieu en over duurzaam geproduceerd hout. Elke fabrikant moet voor elke levering een 

legaliteitsverklaring afgeven. Al de aangesloten bedrijven zijn FSC® en PEFC gecertificeerd en hebben de 

Chain of Custody. Daarnaast zijn er binnen het assortiment ook producten met het milieukeurmerk MTCC. 

Sakol Nederland B.V. 

Zilverparkkade 131 

8232 WL LELYSTAD 

 

T: +31 (0) 320-220543 

info@sakol.nl  

www.sakol.nl 

Zelfstandige handelaars in bouwmaterialen  

 

21 bedrijven 

Aangesloten bedrijven: 

Bouwplein CarpentierMooren Aalsmeer - www.bouwpleincarpentiermooren.nl 

Bouwplein CarpentierMooren Roelofardendsveen - www.bouwpleincarpentiermooren.nl 

Bouwplein CarpentierMooren Wormerveer - www.bouwpleincarpentiermooren.nl 

Witzand Bouwmaterialen Almelo - www.witzand.nl  

Witzand Bouwmaterialen Eibergen - www.witzand.nl  

Witzand Ruurlo - www.witzand.nl/  

Witzand Vriezeveen - www.witzand.nl/  

Witzand Bouwmaterialen Lichtenvoorde - www.witzand.nl  

Goedkoop Bouwmaterialen Almere - www.witzand.nl  

Goedkoop Bouwmaterialen Delft - www.witzand.nl  

Goedkoop Bouwmaterialen Duivendrecht - www.witzand.nl  

Goedkoop Bouwmaterialen Sassenheim - www.witzand.nl  

http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/tulpbijl-arnhem
http://www.tulpbijl.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/tulpbijl-ede
http://www.tulpbijl.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-van-de-wal
http://www.bpgvandewal.nl/
http://www.vandermeulenhbm.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/van-westen-bouwmaterialen
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/houthandel-de-vechtstreek
http://www.vechtstreekweesp.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-verhoeven-van-erp-bv
http://www.bpg-verhoevenvanerp.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/gebr-verkoelen-bv
http://www.verkoelengroep.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/warmtebron-vlaardingen-bv
http://www.warmtebron.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/wiecherink-bouwmaterialen-bv
http://www.wiecherink-gendt.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/wijnen-bouwmaterialen-bv
http://www.wijnenbouwmaterialen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/witmix-bv
http://www.witmix.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/wouters-bouwmaterialen-bv
http://www.woutersbouwmaterialen.nl/
http://www.4plusbouwmaterialen.nl/verkoopadressen/bpg-zwijndrecht
http://www.bpgzwijndrecht.nl/
https://company.info/organisations/search?street=Zilverparkkade&city=LELYSTAD
https://company.info/organisations/search?branches=j&street=Zilverparkkade&streetnumber=131&city=LELYSTAD
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=8232WL&maxzipcode=8232WL
https://company.info/organisations/search?branches=j&city=LELYSTAD
https://company.info/organisations/search?telnetnr=0320&telabnr=220543
mailto:info@sakol.nl
http://www.sakol.nl/
http://www.bouwpleincarpentiermooren.nl/
http://www.bouwpleincarpentiermooren.nl/
http://www.bouwpleincarpentiermooren.nl/
http://www.witzand.nl/
http://www.witzand.nl/
http://www.witzand.nl/
http://www.witzand.nl/
http://www.witzand.nl/
http://www.witzand.nl/
http://www.witzand.nl/
http://www.witzand.nl/
http://www.witzand.nl/
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Van de Pol Hout & Bouwmaterialen Amersfoort - www.vandepol.info  

Van de Pol Hout & Bouwmaterialen Kootwijkerbroek - www.vandepol.info  

Verdouw Bouwproducten Gouda - www.verdouw.nu  

Verdouw Bouwproducten Gronsveld - www.verdouw.nu  

Miedema Bouwmaterialen - www.miedemabouw.nl  

Van Houwelingen Naarden - www.vanhouwelingenhout.nl  

Van Houwelingen Soest - www.vanhouwelingenhout.nl  

Van Houwelingen Zeist - www.vanhouwelingenhout.nl  

3.3. Cooperatie IGM 

Coöperatie IGM is een coöperatieve inkoopvereniging van zelfstandige hout- en bouwmaterialenhandelaars. 

De belangrijkste doelstelling van Coöperatie IGM is het maken van zo gunstig mogelijke inkoopafspraken 

voor haar aangesloten leden. 

Coop IGM 

De Morgenstond 8 

5473 HG HEESWIJK-DINTHER 

 

T: +31 (0) 6 46 61 43 10 

info@coopigm.nl 

www.coop-igm.nl 

www.coop-igm.nl 

Zelfstandige handelaars in bouwmaterialen 

 

21 aangesloten leden 

Aangesloten bedrijven: 

A.K. Hout- & Vakbouwmarkt B.V. - www.akbouwmarkt.nl 

Beekhuizen-Hoekerd B.V. - www.beekhuizen-hoekerd.nl 

Bommel Bouwstoffen - www.bommelbouwstoffen.com 

Breukers Bouwmaterialen B.V. - www.breukers.nl 

De Houthal Bouwmaterialen B.V. - www.dehouthal.nl 

Fa. H. Heijnen & Zn. V.O.F. - www.heynenbmh.nl 

Flevo Bouwstoffen B.V. - www.flevo-bouwstoffen.nl 

Hamminga Bouw- en Tuinmarkt B.V. - www.hamminga.nl  

Handelsonderneming Duister - www.duister.eu 

Houtcentre de Bruin BV - www.houtcentre-debruin.nl 

Houthandel Janssen Stein B.V. - www.hhjanssen.nl 

Houthandel Reimerswaal B.V. - www.houthandelreimerswaal.nl 

Houthandel W. Jacobs B.V. - www.houthandeljacobs.nl 

Klok Hout en Bouwmaterialen - www.klok-bouwmaterialen.nl 

Maas Bouwmaterialen V.O.F. - www.amaas.nl 

Nieuw Leven B.V. - www.nieuwleven.nl 

Peter van Meel Bouwmaterialen BV - www.pvanmeel.com 

ProVak Bouwmaterialen Zevenbergen B.V. - www.provakzevenbergen.nl  

Van Olst Heerde V.O.F. - www.vanolst-heerde.nl 

Voortman Pesse BV - www.voortmanpesse.nl 

Woudstra's Bouwmaterialen & Houtbouw B.V. - www.voortmanpesse.nl  

http://www.vandepol.info/
http://www.vandepol.info/
http://www.verdouw.nu/
http://www.verdouw.nu/
http://www.miedemabouw.nl/
http://www.vanhouwelingenhout.nl/
http://www.vanhouwelingenhout.nl/
http://www.vanhouwelingenhout.nl/
mailto:info@coopigm.nl
http://www.coop-igm.nl/
http://www.coop-igm.nl/
http://www.akbouwmarkt.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/beekhuizen-hoekerd-bv
http://www.coop-igm.nl/www.beekhuizen-hoekerd.nl
http://www.coop-igm.nl/lid/bommel-bouwstoffen
http://www.bommelbouwstoffen.com/
http://www.coop-igm.nl/lid/breukers-bouwmaterialen-bv
http://www.breukers.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/de-houthal-bouwmaterialen-bv
http://www.dehouthal.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/fa-h-heijnen-zn-vof
http://www.heynenbmh.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/flevo-bouwstoffen-bv
http://www.flevo-bouwstoffen.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/hamminga-bouw-en-tuinmarkt-bv
http://www.hamminga.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/handelsonderneming-duister
http://www.duister.eu/
http://www.coop-igm.nl/lid/houtcentre-de-bruin-bv
http://www.houtcentre-debruin.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/houthandel-janssen-stein-bv
http://www.hhjanssen.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/houthandel-reimerswaal-bv
http://www.houthandelreimerswaal.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/houthandel-w-jacobs-bv
http://www.houthandeljacobs.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/klok-hout-en-bouwmaterialen
http://www.klok-bouwmaterialen.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/maas-bouwmaterialen-vof
http://www.amaas.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/nieuw-leven-bv
http://www.nieuwleven.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/peter-van-meel-bouwmaterialen-bv
http://www.pvanmeel.com/
http://www.coop-igm.nl/lid/provak-bouwmaterialen-zevenbergen-bv
http://www.provakzevenbergen.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/van-olst-heerde-vof
http://www.vanolst-heerde.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/voortman-pesse-bv
http://www.voortmanpesse.nl/
http://www.coop-igm.nl/lid/woudstras-bouwmaterialen-houtbouw-bv
http://www.voortmanpesse.nl/


Groothandels in bouwmaterialen – marktspelers in Nederland I september 2015   19 

4. Onafhankelijke bouwmaterialengroothandels 

De groothandelaars die niet zijn aangesloten bij een formule of holding opereren zelfstandig en behoren vaak 

tot een groep of inkoopgroep. Hieronder worden de 10 grotere onafhankelijke bouwmaterialenhandels 

uitgelicht. Zij hebben minimaal 2 vestigingen. Voor de inkoop zijn ze aangesloten bij inkoopgroepen zoals 

Sakol en 4+ (kwamen aan bod in hoofdstuk 3). 

4.1. Tulp-Bijl 

Tulp-Bijl is een groothandel in hout, plaatmateriaal en bouwstoffen in Midden- en Oost-Nederland. Volgens 

eigen zeggen zijn ze één van de oudste van Nederland. Het bedrijf beschikt over 3 vestigingen. Naast Ede, 

met een speciaal ingericht afbouwcenter zijn er vestigingen in Arnhem en Amersfoort. 

Tulp-Bijl 

Frankeneng 20 

6716 AA EDE 

 

T: +31 (0) 318-636921 

info@tulpbijl.nl 

www.tulpbijl.nl 

Groot- en detailhandel in hout- en bouwstoffen, plaatmaterialen 

doe-het-zelfartikelen en keukens 

 

Inkoop: Sakol Nederland 

 

3 vestigingen  

 

Werknemers 2014: 50 t/m 99 

Geen webshop 

4.2. Witzand 

Witzand Bouwmaterialen B.V. is op 1 januari 2011 opgericht door een fusie van drie gerenommeerde 

bedrijven in Oost-Nederland, Witzand Hout B.V. uit Almelo, Van den Bosch Bouwstoffen B.V. uit Vriezenveen 

en ECB B.V. met vestigingen in Eibergen, Lichtenvoorde en Ruurlo. 

Witzand Bouwmaterialen B.V. 

Sluiskade Noordzijde 36 

7602 HR ALMELO 

 

T: +31 (0) 546-863565 

www.witzandhout.nl 

Zelfstandige groothandel in bouwmaterialen 

 

Inkoop: Sakol Nederland 

 

5 vestigingen  

 

Werknemers 2014: 20 t/m 49 

Online webshop 

 

  

mailto:info@tulpbijl.nl
http://www.tulpbijl.nl/
https://company.info/organisations/search?street=Sluiskade%20Noordzijde&city=ALMELO
https://company.info/organisations/search?branches=j&street=Sluiskade%20Noordzijde&streetnumber=36&city=ALMELO
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=7602HR&maxzipcode=7602HR
https://company.info/organisations/search?branches=j&city=ALMELO
https://company.info/organisations/search?telnetnr=0546&telabnr=863565
http://www.witzandhout.nl/


20   Groothandels in bouwmaterialen – marktspelers in Nederland I september 2015 

4.3. Bouwplein Carpentier Mooren B.V. 

Bouwplein Carpentier Mooren B.V. is een bouwleverancier met een ruim assortiment aan ijzerwaren, en 

bouwproducten, waaronder ook tuinhout en keukens. Naast bouwbedrijven en bouwgerelateerde bedrijven 

levert het bedrijf ook aan consumenten. 

Bouwplein Carpentier Mooren B.V. 

Oosteinderweg 91 

1432 AG AALSMEER 

 

T: +31 (0) 297-380610 

www.bouwpleincarpentiermooren.

nl  

Zelfstandige groothandel in bouwmaterialen 

 

Inkoop: Sakol Nederland 

 

3 vestigingen  

 

Werknemers 2014: 20t/m 49 

Geen webshop 

4.4. Goedkoop Bouwmaterialen 

Goedkoop Bouwmaterialen is een familiebedrijf dat al 80 jaar bestaat. Hun assortiment bestaat uit hout en 

plaatmaterialen, deuren, hang- en sluitwerk, bevestigingsmaterialen, laminaat en andere houten vloeren, 

kastenwanden, systeemplafonds en scheidingswanden, isolatiematerialen, lijmen, kitten, profielen, 

lichtkoepels en vele andere producten. 

Houthandel Goedkoop B.V. 

Molenkade 43 - 44 

1115 AC DUIVENDRECHT 

 

T: +31 (0) 20-6982221 

contact@ggoedkoop.nl 

www.ggoedkoop.nl 

Zelfstandige groothandel in bouwmaterialen 

 

Inkoop: Sakol Nederland 

 

4 vestigingen  

 

Werknemers 2014: 20t/m 49 

Geen webshop 

4.5. Verdouw Gouda Bouwprodukten B.V. 

Verdouw Bouwproducten is een zelfstandige groothandel in bouwmaterialen. Ze voeren een beleid met oog 

op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het assortiment bestaat uit plaatmateriaal, 

deuren en kozijnen, gevelbekleding, isolatie, daken, vloeren, wand en plafond en ruwbouw. 

Verdouw Gouda Bouwprodukten B.V. 

Fluwelensingel 95 

2806 CG GOUDA 

 

T: +31 (0) 182 597 300 

info@verdouw.nu 

www.verdouw.nu 

Zelfstandige handelaar in bouwmaterialen  

 

Inkoop: Sakol Nederland 

 

2 vestigingen  

 

Werknemers 2014: 80 

Online webshop 

https://company.info/organisations/search?street=Oosteinderweg&city=AALSMEER
https://company.info/organisations/search?branches=j&street=Oosteinderweg&streetnumber=91&city=AALSMEER
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=1432AG&maxzipcode=1432AG
https://company.info/organisations/search?branches=j&city=AALSMEER
https://company.info/organisations/search?telnetnr=0297&telabnr=380610
http://www.bouwpleincarpentiermooren.nl/
http://www.bouwpleincarpentiermooren.nl/
https://company.info/organisations/search?street=Molenkade&city=DUIVENDRECHT
https://company.info/organisations/search?branches=j&street=Molenkade&streetnumber=43&city=DUIVENDRECHT
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=1115AC&maxzipcode=1115AC
https://company.info/organisations/search?branches=j&city=DUIVENDRECHT
https://company.info/organisations/search?telnetnr=020&telabnr=6982221
http://www.ggoedkoop.nl/
mailto:info@verdouw.nu
http://www.verdouw.nu/
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4.6. Van Houwelingen Hout- en Bouwmaterialen 

Van Houwelingen Hout- en Bouwmaterialen is al meer dan 75 jaar specialist in hout- en bouwmaterialen. 

Deze groothandel heeft ook duurzaam hout in het assortiment. 

Van Houwelingen Hout- en 

Bouwmaterialen 

Energiestraat 27b 

1411 AR NAARDEN 

 

T: +31 (0) 35 - 69 430 88 

F: +31 (0) 35 - 69 451 96 

info@vanhouwelingenhout.nl 

www.vanhouwelingenhout.nl  

Zelfstandige handelaar in bouwmaterialen 

 

Inkoop: Sakol Nederland 

 

3 vestigingen  

 

Werknemers 2014: 5 t/m 9 

Online webshop 

4.7. Brentjens Handelsonderneming 

Brentjens Handelsonderneming B.V. is sinds 1963 als familiebedrijf actief op de markt voor hout- en 

plaatmaterialen. Het bedrijf levert producten van hout, gips en kunststof, alsook isolatiematerialen. Tot de 

afnemers behoren aannemers, timmer- en afbouwbedrijven, maar ook stand- en interieurbouwers, de doe-

het-zelfbranche, de bouwmaterialenhandel en de industrie. 

Brentjens importeert veel producten rechtstreeks uit het land van herkomst, onder meer uit China, 

Indonesië, Brazilië en Scandinavië. Het bedrijf is aangesloten bij Sakol, een samenwerkingsverband van 

regionale handelaars in hout- en bouwproducten. 

Brentjens' Handelsonderneming B.V. 

Hornerweg 1 

6081 PC HAELEN 

 

Postbus 4010 

6080 AA  

HAELEN 

T: +31 (0) 475-595959 

www.brentjens.nl 

Zelfstandige handelaar in bouwmaterialen 

 

Inkoop: Sakol Nederland 

 

2 vestigingen 

 

Werknemers 2013: 65 

Geen webshop 

 

  

mailto:info@vanhouwelingenhout.n
http://www.verdouw.nu/
https://company.info/organisations/search?street=Hornerweg&city=HAELEN
https://company.info/organisations/search?branches=j&street=Hornerweg&streetnumber=1&city=HAELEN
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=6081PC&maxzipcode=6081PC
https://company.info/organisations/search?branches=j&city=HAELEN
https://company.info/organisations/search?street=Postbus&city=HAELEN
https://company.info/organisations/search?branches=j&street=Postbus&streetnumber=4010&city=HAELEN
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=6080AA&maxzipcode=6080AA
https://company.info/organisations/search?branches=j&city=HAELEN
https://company.info/organisations/search?telnetnr=0475&telabnr=595959
http://www.brentjens.nl/
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4.8. St. Middelkoop 

St Middelkoop is ruim 40 jaar een gerenommeerde leverancier van bouwmaterialen en leidingsystemen. 

Momenteel beschikken ze over 3 locaties in Nederland namelijk in Buurmalsen, Zaltbommel en sinds 2014 

ook in Werkendam. 

St. Middelkoop & Zn BV 

Lingedijk 7 

4197 HA BUURMALSEN 

 

T: +31 (0345) 572329 

F: +31 (0345) 576808 

buurmalsen@stmiddelkoop.nl 

www.stmiddelkoop.nl 

Zelfstandige handelaar in bouwmaterialen 

 

Inkoop: 4 + Bouwmaterialen 

 

3 vestigingen  

 

Werknemers 2013: 31 

Geen webshop 

4.9. Morssink 

Morssink Bouwmaterialen is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming die op vele terreinen actief is. Het 

assortiment bestaat uit agrarische materialen, bestrating, bouwmaterialen en voor de moderne badkamer, 

keukens, wand- en vloertegels. Ook is het mogelijk keukens en/of badkamers op maat te laten ontwerpen. 

Morssink Bouwmaterialen B.V. 

De Berken 5 

7491 HJ DELDEN 

 

T: +31 (0) 74-3761250 

info@morssink-bouwmaterialen.nl 

www.morssink-bouwmaterialen.nl 

Zelfstandige handelaar in bouwmaterialen 

 

Inkoop: 4 + Bouwmaterialen 

 

2 vestigingen 

 

Werknemers 2013: 40 

Geen webshop 

4.10. Van de Pol  

Met zijn 4-tal vestigingen richt Van de Pol Hout- en Bouwmaterialen zich op hout- en bouwmaterialen, 

keukens, tegels, sanitair en ijzerwaren en gereedschappen. Sinds 2012 is de vestiging in Amersfoort 

onderdeel van Probin, een groep van groothandels in ijzerwaren en gereedschappen. 

Van de Pol Hout- en Bouwmaterialen B.V. 

Postbus 348 

3770 AH BARNEVELD 

 

T: +31 (0) 342 441 010 I F: +31 (0) 342 441 020 

info@vandepol.info 

www.vandepol.info  

Zelfstandige handelaar in bouwmaterialen 

 

Vestiging in Amersfoort is onderdeel van Probin 

 

Inkoop: 4 + Bouwmaterialen en Sakol Nederland 

 

4 vestigingen – aantal werknemers 2014: 67 

Online webshop 

mailto:buurmalsen@stmiddelkoop.nl
http://www.stmiddelkoop.nl/
https://company.info/organisations/search?street=De%20Berken&city=DELDEN
https://company.info/organisations/search?branches=j&street=De%20Berken&streetnumber=5&city=DELDEN
https://company.info/organisations/search?branches=j&minzipcode=7491HJ&maxzipcode=7491HJ
https://company.info/organisations/search?branches=j&city=DELDEN
https://company.info/organisations/search?telnetnr=074&telabnr=3761250
http://www.morssink-bouwmaterialen.nl/
mailto:info@vandepol.info
http://www.vandepol.info/
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5. Bronnenlijst 

Studies/rapport 

 ABN AMRO (2014) Bouwmaterialenhandel, de opkomst van omnichannel 

 ING (2014) Naar efficiëntere vervoersstromen in de bouw 

 Rabobank (2014) Visie op sectoren, groothandel in bouwmaterialen editie 2014/2015 

 CBS (eerste kwartaal 2015) Kwartaalmonitor Groothandel 

Artikels 

 Financiëel Dagblad (23 juni 2015) Bouwmaterialen PontMeyer neemt branchegenoot Deli over 

 Financiëel Dagblad (10 juli 2014) Groothandel in bouw verliest klanten aan bouwmarkt 

 Cobouw (05 September 2015) ZZP-er neigt naar webshop en doe-het-zelf-zaak 

 USP (18 maart 2013) CRH Marktleider onder professionele handelaars  

 HIBIN (24 maart 2014) Bouwmaterialen-groothandel raakt de bodem 

 HIBIN ( 17 April 2015) Bouwmaterialen groothandel verwacht herstel 2015 

 Houtwereld (24 januari 2015) Samensmelten 

 MixPro (28 mei 2015) Raab Karcher zet klanten online 

 MixPro (4 juli 2015) CRH bundelt formules 

 CBS (19 september 2012) Groothandel in bouwmaterialen verkeert in zwaar weer 

Statistieken 

 Centraal Bureau voor de Statistiek – www.cbs.nl  

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen 

een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld 

op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft 

bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit 

beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade 

(FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 

weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor 

het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar 

bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders 

Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: september/2015 

http://www.cbs.nl/
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