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Inleiding 

De vorige studie over de doe-het-zelfsector van dit kantoor werd gepubliceerd in 2009. Het weinige 

dat in wezen veranderd is aan de sector, wordt in deze studie belicht samen met wat onveranderd 

gebleven is, uiteraard.  

Het onderwerp van deze studie is vooral de doe-het-zelfzaak gericht op de particuliere gebruiker, veel 

minder op de vakhandel, hoewel vaklui zich soms ook bij de doe-het-zelfzaak voor de particulier 

bedienen. 

Bedoeling van de studie is de lezer een inzicht te geven in hoe de Nederlandse doe-het-zelfmarkt in 

elkaar zit, hoe de markt evolueert en hoe ze best benaderd wordt. 

De branche in zijn geheel wordt beschreven, tendensen worden uitgelegd en er wordt een hoofdstuk 

besteed aan samenwerkingsverbanden. Het is inderdaad niet makkelijk om uw weg te vinden in de 

doolhof van winkels, inkooporganisaties en andere samenwerkingsverbanden. 

Daarom is aan het belangrijkste gedeelte uit de studie, met name de kerngegevens van de 

winkelketens heel wat zorg besteed. 

Verder worden nog vakbeurzen vermeld en interessante bronnen van informatie. 

Voor meer specifieke bijstand met het oog op de benadering van een of meerdere ketens of zaken kan 

je altijd rechtstreeks terecht bij ons kantoor in Den Haag waar de gebruikelijke op-maatservice 

aangeboden wordt. 

’s Gravenhage, 17 januari 2017. 
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Sectoromschrijving 

In het verleden en in de vorige studie werd de doe-het-zelfsector onderverdeeld in vier 

verkoopkanalen namelijk: 

 de bouwmarkten en -winkels met algemeen assortiment 

 de ‘breedpakketzaken’ 

 de speciaalzaken in ijzerwaren en gereedschappen 

 de verf- en behangzaken 

Voor breedpakketzaken werd toen een verkoopvloeroppervlakte van minder dan 1.500 m2 als norm 

gebruikt. In de praktijk is deze term aan het verdwijnen. In feite worden de breedpakketzaken dikwijls 

ondergebracht bij de bouwmarkten. 

De indeling van de doe-het-zelfsector kan men dan ook het beste weergeven in ‘grootschalig versus 

kleinschalig’ waarbij er bij deze laatste groep sprake is van specialisering in: ijzerwaren, verf, behang 

en hout. 

Wanneer wij in dit rapport spreken over doe-het-zelfzaken hanteren we de volgende verkoopkanalen, 

afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  

 4752.8 Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment 

 4752.1 Winkels in ijzerwaren en gereedschappen  

 4752.2 Winkels in verf, verfwaren en behang  

 4752.3 Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen  

In grote lijnen zijn de belangrijke productgroepen binnen de branche: ijzerwaren, gereedschap, 

sanitair, verf, behang, keukens, hout- en bouwmaterialen. 

De bouwmarkten vormen de grootste markt binnen de doe-het-zelfsector en verkopen naast 

ijzerwaren en gereedschap, verf en verfwaren, bouw en tuinmaterialen, tegels en overige 

bouwmaterialen ook steeds vaker branchevreemde artikelen als bloemen en planten, fietsen, witgoed 

en meubels. 

Winkels in ijzerwaren en gereedschappen richten zich op de doe-het-zelver en op klein ambachtelijk 

gebruik, tuingereedschappen, grasmaaiers en dergelijke en hang- en sluitwerk. Dit eventueel in 

combinatie met het maken van (duplicaat)sleutels en lopers, het vervaardigen van naamplaten, het 

afmeten, afsnijden en zagen van metaalwaren zoals draad, buizen en dergelijke, en het verhuren van 

gereedschap. 

Winkels in verf, verfwaren en behang zijn winkels in verf en verfwaren (zoals kwasten), behang en 

ook gordijnen en gordijnstoffen, binnenhuis zonweringen en hebben een aanbod dat soms hetzelfde 

is als bij de bouwmarkten, maar dan meer gespecialiseerd. Ze bieden ook werk op maat en plaatsing. 

Deze branche blijft zich handhaven naast de bouwmarkten, maar krijgt het moeilijk omwille van de 

sterke concurrentie vanwege bouwmarkten én omwille van de gewijzigde smaak en gewoontes van de 

consument. 
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Houten tuin- en bouwmaterialen zijn winkels in houten bouw- en tuinmaterialen zoals: ramen, 

deuren, kozijnen, plaatmateriaal, palen, balken, pergola's, tuinhekken, schermen, tuinhuisjes. Dit 

eventueel in combinatie met de verkoop van schildersvakbenodigdheden en het mengen van verf.  

Ondanks de onderverdeling is van veel winkels in de doe-het-zelfsector niet makkelijk vast te stellen 

tot welke categorie ze nu behoren. Dit heeft onder andere te maken met het ruime aanbod aan 

producten die elkaar overlappen zoals hierboven weergegeven. Ook de structuren van allerlei 

samenwerkingsverbanden zijn soms complex in deze branche. Dit maakt het zelfs voor insiders moeilijk 

om voldoende inzicht te krijgen in de doe-het-zelfsector, laat staan voor de consument die weinig 

verschil ziet tussen de formules. 

Economische ontwikkelingen in de doe-het-zelfsector 

Omzet 

De grote groei die de doe-het-zelfsector in sommige jaren tussen 1983 en 1997 heeft gekend van7% 

of zelfs 8% is er ondertussen af. De jaren daarna varieerden de groeicijfers, waarbij 2006 een groei 

kende van 2,7% en 2007 een groei van 4,6%. Na het hoogtepunt van 2007 kwam een omzetdaling als 

gevolg van de financiële crisis in 2008 en de daaropvolgende crisis in de bouw. 

Sinds dit hoogtepunt kende de sector een omzetdaling van 23%, bijna een kwart lager dan tijdens de 

periode voor de crisis. In volume was de daling nog groter: bijna 30%. De prijzen van doe-het-

zelfproducten stegen in de periode 2007-2015 met ongeveer 10%. Het onderstaande figuur laat de 

omzetontwikkeling zien vanaf 2007.1 

Figuur 1. Winkels in doe-het-zelfartikelen (SBI: 4752) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Waarde 1,4 -1,4 -7,9 -4 0,3 -6,5 -8 2,1 -2,3 3,6 

Prijs 3,7 3 -0,5 1,4 2,8 1,9 1,4 -0,5 0,3 -0,9 

Volume -2,2 -4,3 -7,4 -5,4 -2,5 -8,3 -9,3 2,6 -2,6 4,5 

* Cijfers bekend tot en met oktober 2016 

In 2016 was er eindelijk terug een positief cijfer te zien waarbij de omzet van de doe-het-zelfretail het 

gehele jaar bleef stijgen. Volgens cijfers afkomstig van het onderzoeksbureau Gfk, komt de totale 

winkelomzet voor de doe-het-zelfretail met € 265,1 mln. van periode 11 uit op € 2.927,9 mln.: 4,1% 

meer dan op hetzelfde moment het jaar voordien. Als de trend zich verderzet zal 2016 ver boven de 

cijfers van 2015 uitkomen. 

                                                           
1 Bron CBS: www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/06/omzet-doe-het-zelfwinkels-lager-in-2015 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81804NED&D1=a&D2=12-
13&D3=16,33,50,67,84,101,118,135,152,169,186,l&HD=161230-1422&HDR=G1,T&STB=G2 

http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/06/omzet-doe-het-zelfwinkels-lager-in-2015
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81804NED&D1=a&D2=12-13&D3=16,33,50,67,84,101,118,135,152,169,186,l&HD=161230-1422&HDR=G1,T&STB=G2
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81804NED&D1=a&D2=12-13&D3=16,33,50,67,84,101,118,135,152,169,186,l&HD=161230-1422&HDR=G1,T&STB=G2
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Figuur 2. Totale winkelomzet vanaf periode 6 – 2015 en 2016 

2016 (in miljoen euro per periode van vier weken) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cumulatief 

Bouwmarkt 229,1 221,2 235,1 201,0 198,1 209,5     2.349,6 

VBS 18,5 22,1 20,2 21,4 21,1 18,0     206,4 

IJZW + Ov. DHZ 35,1 35,7 34,7 34,0 36,1 37,7     371,8 

Totaal 282,7 279,1 290,1 256,4 255,3 265,1     2.927,9 

2015 (in miljoen euro per periode van vier weken) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cumulatief 

Bouwmarkt 225,0 212,5 215,4 189,5 188,9 198,8 189,5 203,5 2624,6 

VBS 18,9 21,7 20,3 20,9 19,4 16,7 18,7 20,7 242,8 

IJZW + Ov. DHZ 36,2 37,0 35,2 33,9 34,5 35,9 35,9 34,3 448,1 

Totaal 280,1 271,2 270,9 244,4 242,8 251,4 244,1 258,5 3.315,6 

Bron: GFK DIY Panel 

Traditioneel behaalt de totale branche van doe-het-zelfzaken de meeste omzet in het voorjaar. In april 

en mei ligt de omzet doorgaans 30% hoger dan in januari. Januari, februari en november zijn de 

maanden waarin de bouwmarkten relatief weinig omzet realiseren. Door de jaren heen is dat beeld 

vrijwel constant.2  

Aantal winkels 

Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat het aantal doe-het-zelfzaken 

jaarlijks afneemt. De onderstaande figuur laat zien dat ook het aantal bouwmarkten aanzienlijk 

terugloopt: van bijna 1000 in 2010 naar 760 in 2016. Volgens het CBS is in de periode 2007-2015 het 

aantal doe-het-zelfbedrijven met 16% afgenomen (van 2.330 naar 1.960 bedrijven). 

Figuur 3. Aantal doe-het-zelfzaken 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Winkels in doe-het-

zelfartikelen (SBI: 4752) 

4.201 4.156 4.060 3.890 3.850 3.820 3.785 

Waarvan: Bouwmarkten (SBI: 

47528) 

935 933 905 860 810 780 760 

Waarvan: Winkels in verf en 

behang (SBI: 47522) 

517 511 495 460 450 430 415 

Bron: CBS 

                                                           
2  http://detailhandel.info/index.cfm/branches/huis-tuin/doe-het-zelfzaken/bouwmarkten-en-winkels-alg-assortiment/ 

http://detailhandel.info/index.cfm/branches/huis-tuin/doe-het-zelfzaken/bouwmarkten-en-winkels-alg-assortiment/
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Tijdens de voorbije zeven jaar zijn in totaal 170 doe-het-zelfzaken failliet gegaan, waaronder ruim 

100 bouwmarkten.  

Winkelvloeroppervlakte 

De grootste winkelvloeroppervlakte in de doe-het-zelfsector staat op rekening van de bouwmarkten. 

Zij bezitten 84% van het winkelvloeroppervlak in de doe-het-zelfsector (2.623.000 m²).  

De gemiddelde winkelvloeroppervlakte van bouwmarkten komt neer op 2.389 m². 3 

Kenmerkend voor de laatste jaren zijn de megabouwmarkten in Nederland. Het Duitse Bauhaus 

opende in 2015 zijn eerste vestiging in Groningen met een winkeloppervlakte van 20.000 m2, gevolgd 

door een tweede vestiging in Hengelo die in de loop van 2017 zijn deuren opent. Bauhaus werkt ook 

aan megawinkels in onder meer Venlo en Amersfoort. Het bedrijf heeft de ambitie om in totaal 

15 vestigingen te openen in Nederland. Hornbach die met zijn vestiging in Breda de grootste 

bouwmarkt van Nederland is, heeft daar een oppervlakte van meer dan 23.000 m2. Het bedrijf heeft 

inmiddels 11 megavestigingen waarvan de 12de in 2018 geopend zal worden. Deze vestiging krijgt een 

vloeroppervlakte van circa 15.000 m2.  

Samenwerkingsverbanden  

Samenwerkingsverbanden binnen de doe-het-zelfsector komen in verschillende vormen voor. 

Volgens het onderzoeksbureau Gfk is 62% van de verkooppunten aangesloten bij een inkoop- of 

franchiseorganisatie. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn de financiële aspecten en gezamenlijk 

aankoop.  

Minder dan 40% voert een zelfstandige zaak. De grootste groep zelfstandigen bevindt zich onder de 

ijzerwarenzaken. Daar is 71% zelfstandig. Bij de bouwmarkten maakt 97% deel uit van een keten, 

inkoopcombinatie of winkelformule. De overige doe-het-zelfzaken en verf- en behangzaken zitten er 

tussenin. Daar maakt respectievelijk 66% en 57% deel uit van een keten.4 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de winkelformules die actief zijn op de Nederlandse markt 

en in de ruime categorie ‘Doe-het-zelfzaak’ vallen. De formules worden in hoofdstuk 4 uitgelicht. 

Figuur 4. Overzicht formules 

Eigenaar Winkelconcepten/formules 

Agri Retail Welkoop 

Bauhaus Bauhaus 

Concepts & Companies Colors@Home, Profiel Verf & Behang, Otak 

Comafin Thuisin 

DMG Decohome, Verf&Wand  

DGN Retail  Hubo, Multimate 

                                                           
3 Bron: detailhandel.info/Locatus 
4 Ketens in Kaart / Mixpress B.V. / Publicatie / 2015 
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Euretco Decorette 

Intergamma B.V. Gamma, Karwei 

Hornbach Hornbach 

Kluswijs  Kluswijs 

Nicovij UA Enorm, Proform, Lockmasters 

Maxeda Praxis, Formido 

Transferro Probin, Provak 

IJsvogel Groep BoerenBond  

Veris Bouwmaterialen BouwCenter en Stiho  

Aveve Aveve 

Kerngegevens doe-het-zelfsector - winkelformules 

Hieronder is een overzicht van de belangrijkste doe-het-zelfwinkelformules in Nederland 

weergegeven. Er werd geen volgorde volgens belang gevolgd. Ook werd geen rekening gehouden met 

de verschillende formules of samenwerkingsverbanden (bouwmarkt, doe-het-zelf, gespecialiseerde 

handel). De klassering is louter alfabetisch. Vandaar dat de tuincentra van Aveve Nederland eerst 

komen te staan. 

Naast deze formules zijn ook de inkoopcombinaties Zevij en Ferney Group opgenomen in het overzicht. 

Hoewel zij geen eigen formule-concept hanteren zijn beide inkoopgroepen van groot belang voor de 

technische groothandel en de ijzerwarenvakhandel.  

Aveve 

De overname in het voorjaar van 2003 van vier Boerenbondwinkels in Beek, Gulpen, Heugem-

Maastricht en Merkelbeek van de landbouwcoöperatie Swentibold was voor het Belgische Aveve een 

eerste verkenning van de Nederlandse markt. Binnen dit en drie jaar wil Aveve in Nederlands Limburg 

en Noord-Brabant beschikken over 25.000 m² verkoopruimte. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Aveve Nederland B.V. 

Polychemstraat 2 

6191 NL Beek LB 

T: +31 46-4374444 

www.aveve.nl  

Groep Aveve Bouwmarkt + tuin, dier en 

hobby 

Divisiedirecteur Nederland: 

Mevr. S. Devreese 

De inkoop is centraal geregeld 

7 vestigingen in Nederland. De groep bezit in totaal 4.500 m² vloeroppervlakte in Nederland 

 

  

http://www.aveve.nl/
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Bauhaus 

Bauhaus behoort tot de grootste doe-het-zelfketens van Europa en opende in 2015 haar eerste 

vestiging in Nederland, Groningen. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Prins Hendrikplein 1 

7316 AM Apeldoorn 

Postbus 470 

7300 AL Apeldoorn 

T: +31 55 – 7506600 

www.bauhaus-nl.com/ 

BAUHAUS Nederland C.V. Bouwmarkt + 

Tuincentrum 

Directeur:  

Dhr. Johannes Harter 

Boerenbond 

Boerenbond is een formule van de IJsvogel Groep en kent een soortgelijke opzet als Aveve. In 2013 

vond er een splitsing plaats tussen AgriRetail en de IJsvogel groep waardoor de IJsvogel groep verder 

deed met de Boerenbond formule en AgriRetail franchisegever bleef van de Welkoop-winkels. De 

Boerenbond winkels zijn voornamelijk in Zuid-Nederland te vinden. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Galvanistraat 100 

6716 AE Ede 

Postbus 4012 

6716 AE Ede 

T: +31 318-759247 

www.boerenbond.nl 

De IJsvogel Holding B.V. Bouwmarkt + tuin, 

dier, agrarisch, buiten, 

hobby 

Directeur: 

Dhr. A. Malenstein 

De inkoop is centraal geregeld. De groep werkt met contractleveranciers en eigen import 

721 vestigingen, met een gemiddeld vloeroppervlakte tussen de 800 - 1200 m² 

1 vestiging met een vloeroppervlakte van 20.000 m². Bauhaus werkt ook aan megawinkels in onder 

meer Arnhem, Venlo en Hengelo 

 

  

http://www.bauhaus-nl.com/
http://www.boerenbond.nl/
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Bouwcenter 

Bouwcenter is een concept dat zich zowel op de professional als de particulier richt. Het is tevens een 

grote speler in de bouwmaterialen groothandel. Bouwcenter is een formule van Veris 

Bouwmaterialengroep BV. Stiho, de andere formule van Veris is meer een bouwgroothandel. 

Sinds 1 januari 2017 sloot Veris zich met de formule Bouwcenter aan bij de inkooporganisatie 

Transferro.  

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Avelingen-West 

4202 MS Gorinchem 

T: +31 183 650 100 

www.veris.nl  

Veris Bouwmaterialen 

Groep 

IJzerwaren en 

gereedschappen 

Directeur:  

Dhr. M.E.L. de Dobbelaere 

De inkoop is zowel centraal als decentraal geregeld. De groep werkt met contractleveranciers en 

een eigen import 

Er zijn 40 leden aangesloten met 539 vestigingen 

Colors@Home 

Colors@Home is samen met Profiel Verf & Behang en Otak (woonwinkel) een winkelformule van 

Concepts & Companies. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Oosteinde 35 

3842 DR Harderwijk 

T: +31 341 45 48 00 

www.colorsathome.nl/nl/welkom/1/ 

www.concepts-

companies.nl/wie_is_c&c.htm  

Concepts & 

Companies B.V. 

Verf- en 

behangzaak 

speciaalzaak + 

wonen 

Directeur: 

Dhr. C.J. van Proojen  

De inkoop is centraal geregeld. De groep werkt met contractleveranciers 

Circa 150 vestigingen met een gemiddeld vloeroppervlakte van 250m² 

Decohome 

Decohome is samen met Verf & Wand een formule van Detail Management Groep (DMG). 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Jan van Gentstraat 20  

1171 GL Badhoevedorp 

Postbus 272 

3830 AG Leusden  

T: +31 20 47 11 734  

www.decohome.nl/winkels/winkels/leusd

en  

Comafin 

Franchise B.V. 

Verf en 

behangzaak 

speciaalzaak 

+ wonen 

Directeur: 

Dhr. F.H.J.A van 

der Linden  

http://www.veris.nl/
http://www.colorsathome.nl/nl/welkom/1/
http://www.concepts-companies.nl/wie_is_c&c.htm
http://www.concepts-companies.nl/wie_is_c&c.htm
http://www.decohome.nl/winkels/winkels/leusden
http://www.decohome.nl/winkels/winkels/leusden
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www.detailmanagementgroep.nl/home/93

-246.aspx  

De inkoop is centraal geregeld 

106 vestigingen met een vloeroppervlakte tussen de 200 en 800m² 

Decokay 

Decokay een verf- en behangspeciaalzaak met vestigingen over heel Nederland. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Ruijsstraat 57 

5921 VJ Venlo 

T: +31 77 387 45 65 

www.decokay.nl 

Decokay B.V. Verf en behangzaak speciaalzaak 

+ wonen 

Directeur:  

Dhr. R.G. van Wees en  

Dhr. E. Wassink  

De inkoop is centraal geregeld. Decokay werkt met contractleveranciers 

35 vestigingen  

Decorette 

Decorette is een formule van Euretco en is de grootste retailservice-organisatie in Nederland die, na 

de acquisitie van DGN Retail, ook Hubo en Multimate in haar pakket heeft. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Koninginneweg 1 

3871 JZ Hoevelaken 

Postbus 150 

3870 CD Hoevelaken 

T: +31 33 253 2851 

www.decorette.nl  

Euretco B.V. Verf en behangzaak speciaalzaak + 

wonen 

Directeur:  

Dhr. C.S. Evers 

De groep werkt met contractleveranciers 

43 vestigingen met een gemiddeld vloeroppervlak van 195m² 

Enorm 

Enorm is een formule van de inkooporganisatie Nicovij, een samenwerkingsverband van zelfstandige 

ondernemers binnen de distributie van de ijzerwaren- en gereedschappenbranche. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Arnsbergstraat 5 

7418 EZ Deventer 

Postbus 52 

7400 AB Deventer 

T: +31 570 63 68 00 

www.enorm.nl 

Nicovij  IJzerwaren en gereedschappen Directeur: 

Dhr. W.M. Dekens 

http://www.detailmanagementgroep.nl/home/93-246.aspx
http://www.detailmanagementgroep.nl/home/93-246.aspx
http://www.decokay.nl/
http://www.decorette.nl/
http://www.enorm.nl/
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De inkoop is zowel centraal als decentraal geregeld. De groep werkt met contractleveranciers en 

een eigen importdienst 

43 vestigingen  

Ferney Group 

Ferney Group BV is een Nederlandse inkoopcombinatie van bouwbeslag, machines, gereedschappen 

en ijzerwaren voor de professionele ijzerwarenvakhandel. De aangesloten leden zijn zelfstandige 

ondernemers die veelal gericht zijn op b2b. 

Adres Inkoopgroep Winkeltype Directeur 

Amperestraat 15 

1704 SM Heerhugowaard 

Postbus 24 

1700 AA Heerhugowaard 

T: +31 72 576 5000 

www.ferney.nl  

Ferney Group B.V. IJzerwaren en 

gereedschappen 

Directeur:  

Dhr. J.H.C. Jenster 

De inkoop is zowel centraal als decentraal geregeld. De groep werkt met contractleveranciers en 

een eigen importdienst 

48 aangesloten leden in Nederland en België met totaal 201 verkooppunten 

Formido 

Formido is een keten van kleinere doe-het-zelfwinkels en maakt deel uit van Maxeda DIY Group, de 

grootste doe-het-zelfretailer in de Benelux. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Watergoorweg 65 

3861 MA Nijkerk 

Postbus 1057 

360 BB Nijkerk 

T: +31 33-2474547 

www.formido.nl 

Maxeda DIY Group Bouwmarkt Directeur: 

Dhr. E.J. van den Ham 

De inkoop is zowel centraal als decentraal geregeld. De groep heeft een eigen importdienst en werkt 

met contractleveranciers 

81 vestigingen waarvan 65 in franchise. De gemiddelde vloeroppervlakte is 1.850 m² 

 

  

http://www.ferney.nl/
http://www.formido.nl/
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Gamma 

Gamma heeft een franchiseformule en is marktleider in de doe-het-zelfmarkt in Nederland en België. 

De eigenaar van de formule is Intergamma BV. Naast Gamma behoort ook de formule Karwei bij 

Intergamma. Intergamma behoort tot de 15 grootste in Europa. Gamma is een typisch voorbeeld van 

een bouwmarkt. De eerste Gamma-bouwmarkt opende haar deuren op 11 mei 1971 in Breda. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Gamma 

Storkstraat 2 

3833 LB Leusden 

Postbus 100 

389 AC Leusden 

T: +31 33-4348111 

www.gamma.nl  

Intergamma Bouwmarkt Directeur: Dhr. R.G. Kloos 

De inkoop is centraal geregeld. De groep heeft een eigen importdienst 

165 vestigingen waarvan de grootste bouwmarkt een oppervlakte heeft van 10.000 m² 

Hornbach 

Het Duitse Hornbach is een internationale keten met meer dan 150 filialen. Het bedrijf is als enige in 

de sector een geïntegreerd beursgenoteerd familiebedrijf, in tegenstelling tot andere Nederlandse 

bouwmarkten die vaak tot een franchiseorganisatie behoren. Hornbach is voor de 11de keer door de 

consumenten tot beste bouwmarkt van 2016verkozen. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Grootslag 1 

3991 RA Houten 

Postbus 1099 

3430 BB Nieuwegein 

T: +31 30-2669898 

www.hornbach.nl  

Hornbach Baumarkt AG Bouwmarkt en 

tuincentra 

Directeur: E. d Goede 

De inkoop is centraal geregeld. De groep heeft een eigen importdienst 

11 vestigingen, met 23.000 m² is Hornbach Breda de grootste vestiging en bouwmarkt in Nederland 

 

  

http://www.gamma.nl/
http://www.hornbach.nl/
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Hubo 

Hubo is een doe-het-zelfspeciaalzaak en samen met Multimate is de zaak onderdeel van DGN Retail 

BV. DGN Retail is op zijn beurt onderdeel van Euretco. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Koninginneweg 1 

3871 JZ Hoevelaken 

Postbus 150 

3870 CD Hoevelaken 

T: +31 33 - 253 29 11  

www.hubo.nl 

DGN Retail BV. 

Onderdeel van Euretco 

Bouwmarkt Directeur: 

Dhr. G.J.J.G. Janssen 

De inkoop is centraal geregeld. De groep werkt met contractleveranciers 

160 vestigingen waarvan 65 in franchise. De gemiddelde vloeroppervlakte is 1.850 m² 

Karwei 

Karwei is een van de grootste bouwmarktformules. Samen met Gamma hoort Karwei bij de marktleider 

Intergamma. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Karwei 

Storkstraat 2 

3833 LB Leusden 

Postbus 100 

389 AC Leusden 

T: +31 33-4348111 

www.karwei.nl  

Intergamma Bouwmarkt Directeur M.M. van der Sluis 

De inkoop is centraal geregeld. De groep heeft een eigen importdienst 

136 vestigingen. De vloeroppervlakte varieert tussen de 2.000 en de 6.000 m² 

KlusWijs 

KlusWijs is de jongste doe-het-zelfketen van Nederland en behoort tot de groep van kleinere 

bouwmarkten. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Prins Hendrikplein 1 

7316 AM Apeldoorn 

Postbus 470 

7300 AL Apeldoorn 

T: +31 55–7506600 

www.kluswijs.nl  

KlusWijs BV Bouwmarkt  Directeur: 

Dhr. H. Horensius 

De inkoop is zowel centraal als decentraal geregeld. De groep heeft een eigen importdienst 

De groep heeft 28 vestigingen 

http://www.hubo.nl/
http://www.karwei.nl/
http://www.kluswijs.nl/
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De KlusWijs formule kent 3 segmenten: 

 KlusWijs Compact met max. 800 m² vloeroppervlakte 

 KlusWijs Bouwmarkt met 700-2000 m² vloeroppervlakte 

 KlusWijs Extra met min. 2000m² vloeroppervlakte 

Multimate 

Multimate bouwmarkt is een wat kleinere bouwmarkt en behoort tot de DGN-groep.  

Per 1 januari 2015 omvat DGN Retail ook de formule Hubo. De serviceorganisatie is in 2014 onderdeel 

van Euretco. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Koninginneweg 1 

3871 JZ Hoevelaken 

Postbus 150 

3870 CD Hoevelaken 

T: +31 33-253 29 11 

www.multimate.nl 

DGN Retail BV. 

Onderdeel van Euretco. 

Bouwmarkt Directeur: 

Dhr. G.J.J.G. Janssen 

De inkoop is centraal geregeld. De groep werkt met contractleveranciers 

70 vestigingen met een gemiddeld vloeroppervlakte van 1900 m² 

Praxis 

Praxis behoort tevens tot de top van de doe-het-zelfmarkt in Nederland en maakt deel uit van Maxeda 

DIY Group. Maxeda DIY Group is de grootste doe-het-zelfretailer in de Benelux en heeft Praxis, Plan-It 

by Praxis en Formido in Nederland en Brico en Plan-It in België en Luxemburg. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

De Entree 500 

1101 EE Amsterdam-Zuidoost 

Postbus 22189 

1110 CD Amsterdam-Zuidoost 

T: +31 20-3983333 

www.praxis.nl  

Maxeda DIY Group Bouwmarkt Directeur: 

Dhr. J. de Beijer 

De inkoop is centraal geregeld. De groep heeft een eigen importdienst en werkt met 

contractleveranciers 

146 vestigingen. De gemiddelde vloeroppervlakte is 4.100 m² (variërend van 2000 tot 15.500 m²) 

 

  

http://www.multimate.nl/
http://www.praxis.nl/
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Profiel Verf & Behang 

Profiel Verf & Behang is samen met Colors@Home en Otak (woonwinkel) een winkelformule van 

Concepts & Companies. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Oosteinde 35 

3842 DR Harderwijk 

T: +31 341 45 48 00 

www.profielverfenbehang.nl  

Concepts & 

Companies B.V. 

Verf en behangzaak 

speciaalzaak + wonen 

Directeur: 

Dhr. C.J. van Proojen  

De inkoop is centraal geregeld. De groep werkt met contractleveranciers 

76 vestigingen met een gemiddeld vloeroppervlakte van 150m² 

Provak 

Provak is een keten van de inkooporganisatie Transferro. Bij Provak zijn de deelnemers zelfstandigen. 

Maar bij Transferro zijn het franchisenemers. Probin is de bouw- en industriegroep binnen Transferro. 

De deelnemende bedrijven zijn groothandels in ijzerwaren, gereedschappen en hang- en sluitwerk. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Lingenstraat 4 

8028 PM Zwolle 

Postbus 30178 

8003 CD Zwolle 

T: +31 38 455 6080 

www.provak.com  

Transferro IJzerwaren en gereedschappen Directeur: 

Dhr. C. Tigchelaar 

De inkoop is zowel centraal als decentraal geregeld. De groep werkt met contractleveranciers en 

een eigen importdienst 

7 vestigingen 

Thuisin 

Comafin´s formule ´Thuisin´, behoort tot de categorie verf- en behangspeciaalzaak (vbs). De groep 

groeit flink en heeft nu bijna 45 winkels.  

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Wijnkamp 3 

7471 AB Goor 

Postbus 58 

7470 AB Goor 

T: +31 547-276191 

www.thuisin.nl  

Comafin Franchise B.V. Verf en behangzaak 

speciaalzaak + wonen 

Directeur: 

Dhr. M.J. Brouwer en 

H.H.E. Eijkelkamp  

De groep werkt met contractleveranciers 

38 vestigingen met een gemiddeld vloeroppervlakte van 850m² 

http://www.profielverfenbehang.nl/
http://www.provak.com/
http://www.thuisin.nl/
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Verf & Wand 

Verf & Wand is samen met Deco Home een formule van Detail Management Groep (DMG). 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Jan van Gentstraat 20  

1171 GL Badhoevedorp 

Postbus 272 

3830 AG Leusden  

T: +31 20 47 11 734  

www.verfenwand.nl 

DMG Verf en behangzaak 

speciaalzaak + wonen 

Directeur: 

Dhr. F.H.J.A van der Linden 

De inkoop is centraal geregeld. De groep werkt met contractleveranciers 

64 vestigingen met een gemiddeld vloeroppervlakte van 350m² 

Welkoop 

Welkoop is een formule van de retailer ‘Agri Retail’. De formule positioneert zich tussen een 

tuincentrum, dierenspeciaalzaak en bouwmarkt in. 

Adres Eigenaar Winkeltype Directeur 

Galvanistraat 100 

6716 AE Ede 

Postbus 4012 

6716 AE Ede 

T: +31 318-759247 

www.welkoop.nl  

Agri Retail Bouwmarkt + tuin, dier, agrarisch, buiten, 

hobby 

Directeur: 

Dhr. P. Burger 

De inkoop is centraal geregeld. De groep werkt met contractleveranciers en heeft een eigen 

importdienst 

154 vestigingen met een gemiddeld vloeroppervlakte tussen de 800 - 1200 m² 

Zevij-Necomij 

Zevij-Necomij is een inkooporganisatie voor de technische groothandel en de ijzerwarenvakhandel. 

Adres Inkoopgroep Winkeltype Directeur 

Touwslagerijweg 4 

4906 CS Oosterhout 

Postbus 447 

4900 AK Oosterhout 

T: +31 162 426917 

www.zevij-necomij.com 

Coöperatie Zevij B.A. IJzerwaren en 

gereedschappen 

Directeur: 

Dhr. M.E.L. de Dobbelaere 

De inkoop is zowel centraal als decentraal geregeld. De groep werkt met contractleveranciers en 

heeft een eigen importdienst 

Er zijn 40 leden aangesloten met in totaal 539 vestigingen 

http://www.verfenwand.nl/
http://www.welkoop.nl/
http://www.zevij-necomij.com/
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Vakbeurzen 

De Nationale DHZ Sessie 

De Nationale DHZ Sessie is het netwerkevent voor de doe-het-zelfsector. Ruim 175 toppers uit doe-

het-zelfretail en -industrie komen bij elkaar Dit middagcongres biedt de gelegenheid om te netwerken, 

er zijn marktcijfers, visies en meningen. 

Datum: 15 maart 2017, jaarlijks evenement (aanvang 12:00 uur) 

Plaats: InnStyle, Maarssen Bekijk de locatie in maps  

Meer informatie is te vinden via de link: www.mixonline.nl/sessie 

Schilder, Glas en afbouw vakdagen (SGA) 

Dit is een platform voor de schilder-, glas- en afbouwindustrie. Als enige vakbeurs in Nederland brengt 

S.G.A. Vakdagen fabrikanten, toeleveranciers, dienstverleners en geïnteresseerden uit de branche 

samen. 

De SGA vakdagen worden gehouden in combinatie met de Interieurbouw Vakbeurs en de vakbeurs 

Bouw Compleet. 

Datum: 10 tot en met 12 oktober 2017, jaarlijks evenement 

Plaats: Evenementenhal Hardenberg Bekijk locatie in maps 

Meer informatie is te vinden via de link: www.evenementenhal.nl/hardenberg/ 

Bouw Compleet Hardenberg 

Bouw Compleet brengt de totale bouwwereld samen. De grote kracht van dit vakbeursconcept schuilt 

in het diverse aanbod aan exposanten uit alle lagen van de bouwbranche. De beurs valt samen met 

Interieurbouw en de SGA vakdagen. 

Datum: 10 tot en met 12 oktober 2017, jaarlijks evenement 

Plaats: Evenementenhal Hardenberg Bekijk locatie in maps 

Meer informatie is te vinden via de link: www.evenementenhal.nl/hardenberg/ 

Interieurbouw 

Voorheen was deze beurs bekend als Interieur & Hout vakbeurs. Deze editie zal gecombineerd worden 

met Bouw Compleet en Schilder, Glas & Afbouw Vakdagen. 

Datum: 10 tot en met 12 oktober 2017, jaarlijks evenement 

Plaats: Evenementenhal Hardenberg Bekijk locatie in maps 

Meer informatie is te vinden via de link: www.evenementenhal.nl/hardenberg/ 

https://www.google.be/maps/place/Inn+Style/@52.1415909,5.0712891,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c66e5cdf6d3067:0xb72030e733a4b7fe!8m2!3d52.1415876!4d5.0734778
http://www.mixonline.nl/sessie
https://www.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode&q=4207HZ+Franklinweg+2&sll=52.469397,5.509644&sspn=4.25724,12.425537&ie=UTF8&hq&hnear=Franklinweg+2,+4207+Dalem,+Gorinchem,+Zuid-Holland&z=16&iwloc=A
http://www.evenementenhal.nl/hardenberg/
https://www.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode&q=4207HZ+Franklinweg+2&sll=52.469397,5.509644&sspn=4.25724,12.425537&ie=UTF8&hq&hnear=Franklinweg+2,+4207+Dalem,+Gorinchem,+Zuid-Holland&z=16&iwloc=A
http://www.evenementenhal.nl/hardenberg/
https://www.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode&q=4207HZ+Franklinweg+2&sll=52.469397,5.509644&sspn=4.25724,12.425537&ie=UTF8&hq&hnear=Franklinweg+2,+4207+Dalem,+Gorinchem,+Zuid-Holland&z=16&iwloc=A
http://www.evenementenhal.nl/hardenberg/
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Bouw en Installatie Zuid-Nederland 

Exposanten op ‘Bouw en Installatie Zuid-Nederland’ zijn fabrikanten, importeurs en leveranciers in de 

segmenten woning- en utiliteitsbouw, de schilder-, glas-, en afbouwbranche. De beurs is gericht op het 

vakpubliek in Zuid-Nederland. 

Datum: 21 tot en met 23 november 2017, jaarlijks evenement 

Plaats: Evenementenhal Venray Bekijk locatie in maps 

Meer informatie is te vinden via de link: http://booking.evenementenhal.nl/nl/bouw-installatie-zuid-

nederland-2017/venray 

Bouwbeurs 

Met zo’n 70.000 bezoekers en 500 exposanten is de Bouwbeurs de grootste vakbeurs voor de 

uitvoerende bouw.  

Datum: 4 tot en met 8 februari 2019, 2-jaarlijks evenement 

Plaats: Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein Bekijk locatie in maps 

Meer informatie is te vinden via de link: www.bouwbeurs.nl  
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http://www.boerenbond.nl/
http://www.welkoop.nl/
http://www.aveve.nl/
http://www.colorsathome.nl/
http://www.profielverfenbehang.nl/
http://www.thuisin.nl/
http://www.decohome.nl/
http://www.verfenwand.nl/
http://www.decorette.nl/
http://www.decokay.nl/
http://www.provak.com/
http://www.ferney.nl/
http://www.zevij-necomij.com/
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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: Februari 2017 
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