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Introductie 

Doe-het-zelf of klussen is een benaming voor een creatieve of constructieve activiteit die door 

de consument zelf wordt gedaan, in tegenstelling tot werk dat door een vakman wordt gedaan.  

Deze studie werd gemaakt voor de Vlaamse ondernemer die in deze branche in Duitsland zaken wil 

doen. Ze belicht de omvang en structuur van de markt. Verder vindt u een overzicht van 

de belangrijkste spelers en geeft ze een kijk op de opportuniteiten in de sector.  

De markt voor doe-het-zelfproducten en -diensten in Duitsland is de grootste in Europa. Zelfs op 

wereldvlak behoort de Duitse doe-het-zelfsector, qua omzet, tot de top. De groei is niet spectaculair, 

maar wel gestaag en ook de onlinehandel heeft zijn intrede gedaan. De studie gaat in op de gevolgen 

en kansen van deze evolutie.  

Structuur  

Marktstructuur  

Voor deze studie nemen we de marktdefinitie over van de BHB (Bundesverband Deutscher 

Heimwerker- und Baumärkte e.V.).  

De doe-het-zelfmarkt in Duitsland is behoorlijk complex en boort verschillende verkooplijnen en 

assortimenten aan. Om de markt te definiëren, wordt er een 4-voudige structuur aangenomen.  

• Bau- und Heimwerkermärkte: bevat alle doe-het-zelf winkels, alsook elke handel die zich richt op 

de doe-het-zelver. Tot slot worden ook de aangesloten tuincentra hierin opgenomen. De term 

“Bouw- en doe-het-zelfmarkt” wordt gebruikt als het assortiment volgende productvelden bevat: 

doe-het-zelf, bouwen, wonen en tuin. Deze definitie is onafhankelijk van de verkoopoppervlakte.  

• DIY-Kernmarkt: is samengesteld uit drie gebieden. Er zijn de Bau- en Heimwerkermärkte, 

de “Fachmärkte” of gespecialiseerde vakhandel (grote ondernemingen ) en de “Fachhandel” of 

gespecialiseerde vakhandel (kleine ondernemingen).  

• Erweiterter DIY-Markt: letterlijk vertaald is dit de uitgebreide doe-het-zelfmarkt. Deze omvat alle 

verdere omzet met DHZ-gerelateerde assortimenten en wordt nog uitgebreid met overige 

vakhandel en andere verkoopkanalen (incl. ‘Handwerker’)  

• DIY-Gesamtmarkt: de uitgebreide markt, de doe-het-zelfmarkt en de doe-het-zelf-gerelateerde 

assortimenten vormen samen de totale doe-het-zelfmarkt.  

Assortimenten  

Zoals in onderstaande tabel aangegeven, wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

het kernassortiment en het uitgebreide assortiment. Het kernassortiment wordt dan verder verdeeld 

in de categorieën doe-het-zelfmarkt, bouwstoffen en tuin.  
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• Doe-het-zelfassortiment: o.a. ijzerwaren, sloten, gereedschap, machines, bouw- en 

reinigingsapparaten, tapijten, verf, decoratie, thuistextiel, elektrische apparaten, sanitair, 

verwarming, airconditioning, bodembedekking, hout, kunststof, licht  

• Bouwstoffen: alle bouwstoffen inclusief alles voor bewatering, drooglegging, 

binnenhuisverbouwing, droogbouw, bouwelementen, bouwchemie, tegels  

• Tuin: o.a. indoor en outdoor planten, meststof, aarde, gewasbescherming, tuingereedschap, 

tuinmachines, tuinmeubels, barbecue en -benodigdheden  

• Uitgebreide assortiment: o.a. vrije tijd, speelgoed, knutselen, kleine- en zelfbouwmeubels inclusief 

keukens, huishoudgerief, kleine elektronica, fietsen en toebehoor, huisdierbenodigdheden, 

autotoebehoren, seizoenartikelen  
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Sortimentsentwicklung 2018 

 

Bron: www.bhb.org/verband/zahlen-fakten/diy-branchenzahlen  

Verkoopoppervlakte  

De verkoopoppervlakte van een bouw- en doe-het-zelfzaak bestaat uit alle oppervlaktes die 

toegankelijk zijn voor klanten. Het meetellen van infocentra, houtbewerkingszones, etc. is relevant 

omdat ook in deze servicezones klantenomzet gemaakt wordt.  

Zones voor diensten- en goedereningang, sociale ruimtes voor medewerkers of bureauruimtes worden 

niet als verkoopoppervlakte gezien, aangezien hier geen omzet gegenereerd wordt.  

Om tot een betere vergelijking tussen verschillende ondernemingen te komen, geeft men niet elke 

soort oppervlakte eenzelfde gewicht. Daardoor krijgen ook de statistieken over productiviteit 

een duidelijkere betekenis.  

http://www.bhb.org/verband/zahlen-fakten/diy-branchenzahlen
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Bron: www.bhb.org/verband/zahlen-fakten/branchendefinitionen  

Economische situatie Duitsland  

De Duitse economie draait de laatste jaren op volle toeren. De cijfers weerspiegelen dat beeld. 

Ten opzichte van 2017 is het bruto binnenlands product in 2018 met 3,7% gegroeid1. Met een bbp van 

3.397 miljard euro in 2018 is de Bondsrepubliek Duitsland de vierde sterkste economie ter wereld, na 

de VS, China en Japan. Duitsland heeft dus nog steeds met voorsprong het grootste bbp van Europa. 

Het Verenigd Koninkrijk volgt met 2.390 miljard euro, gevolgd door Frankrijk met 2.348 miljard euro. 

Zodra het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de Europese Unie zal behoren en op basis van de cijfers 

van 2018, komt Frankrijk op de 2de plaats te staan, gevolgd door Italië met 1.753 miljard euro. België 

stond in 2018 op de 10de plaats met 450 miljard euro2.  

In 2019 is de Duitse economie nog gegroeid maar de cijfers hiervan zijn echter nog niet bekend. Dit is 

vooral ondersteund door de consumptie: de particuliere consumptieve bestedingen lagen na 

prijscorrectie 1,6% hoger dan in 2018, terwijl de consumptieve bestedingen van de overheid met 2,5% 

toenamen. De particuliere en overheidsconsumptie-uitgaven zijn dus sterker gestegen dan in de twee 

voorgaande jaren (particuliere consumptie-uitgaven in 2017 en 2018 elk +1,3% ten opzichte van 

het voorgaande jaar; overheidsconsumptie-uitgaven in 2017 +2,4% en 2018 +1,4% ten opzichte van 

het jaar ervoor).3 

 

1 www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/duitsland/feiten-en-cijfers  
2 www.statista.com/statistics/685925/gdp-of-european-countries  
3 www.marketing-boerse.de/news/details/2003-deutsche-wirtschaft-ist-im-jahr-2019-um-06--gewachsen/163335  

http://www.bhb.org/verband/zahlen-fakten/branchendefinitionen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/duitsland/feiten-en-cijfers
http://www.statista.com/statistics/685925/gdp-of-european-countries
http://www.marketing-boerse.de/news/details/2003-deutsche-wirtschaft-ist-im-jahr-2019-um-06--gewachsen/163335
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Duitsland doet het verder ook goed in de buitenlandse handel. In 2019 werd er in totaal voor 

1.328 miljard euro uitgevoerd, tegenover 1.317 miljard euro in 2018. Het is een kleinere toename 

(+0,8%) dan in het voorgaande jaar (+3%).1 

Voor de Vlaamse bedrijven is het interessant om te weten dat de Vlaamse uitvoer naar Duitsland in 

2018 een recordhoogte bereikte van 59,9 miljard euro. In 2019 daalde de Vlaamse uitvoer naar 

Duitsland licht tot 58,3 miljard euro. Duitsland blijft daarmee met voorsprong de grootste afzetmarkt 

voor Vlaamse bedrijven, voor Nederland, Frankrijk, UK en Italië.2  

De coronacrisis zal ook op de Duitse economie een belangrijke impact hebben. In de voorjaarsraming 

2020, die de Duitse regering op 29 april 2020 bekendmaakte, wordt uitgegaan van een daling van 

het bbp in 2020 met 6,3%. Voor 2021 wordt een groei van 5,2% verwacht in de loop van 

het inhaalproces.  

Doe-het-zelfmarkt  

Omzet  

In 2018 bedroeg de totale bruto omzet van de doe-het-zelfmarkt in Duitsland 244 miljard euro. Dit is 

een lichte stijging van 1,4% ten opzichte van 2017. De Duitse doe-het-zelfmarkt kent de laatste jaren 

geen opmerkelijke groei. Belangrijk om te weten, is dat hierbij ook de omzet van de zogenaamde 

‘Handwerker’ wordt meegeteld (typische Duitse term die vakmannen en professionals aanduidt).3  

De omzet van de doe-het-zelfkernmarkt (exclusief verkoop op afstand) in Duitsland schommelde 

de afgelopen tien jaar tussen 42,5 miljard euro en 46 miljard euro. De DYI-kernmarkt in Duitsland 

omvat alle doe-het-zelfwinkels, de gespecialiseerde vakhandel (grote ondernemingen) en 

de gespecialiseerde vakhandel (kleine ondernemingen). Sinds 2017 is de verkoop op afstand 

opgenomen in de doe-het-zelfkernmarkt. In 2018 bedraagt de totale omzet van  

de doe-het-zelfkernmarkt in Duitsland ongeveer 46 miljard euro (zie organigram in het blauw). Dit zou 

een stijging van meer dan één procent betekenen ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook is 

het marktaandeel van deze kernmarkt sterk gegroeid van 9,3% in 2015 naar 19% in 2018.4 

De gespecialiseerde vakhandel in grote bedrijven haalde hiervan 6,7% oftewel 16,5 miljard euro 

binnen (zie organigram in het rood), de gespecialiseerde vakhandel in kleine bedrijven zette 7,1 miljard 

euro (2,9%) om (zie organigram in het groen) en de doe-het-zelfwinkels (zie organigram in het paars) 

droegen bij met 22,3 miljard euro (9,1%). Deze 3 sectoren maken de kern uit van  

de doe-het-zelfmarkt.5 

 

1 www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/Tabellen/gesamtentwicklung-aussenhandel.html  
2 www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/duitsland/cijfers  
3 www.bhb.org/verband/zahlen-fakten/diy-branchenzahlen  
4 www.de.statista.com/statistik/daten/studie/205930/umfrage/umsatz-des-diy-marktes-im-engeren-sinn  
5 www.de.statista.com/statistik/daten/studie/256795/umfrage/veraenderung-des--diy-umsatzes-zum-vorjahr  

http://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/Tabellen/gesamtentwicklung-aussenhandel.html
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/duitsland/cijfers
http://www.bhb.org/verband/zahlen-fakten/diy-branchenzahlen
http://www.de.statista.com/statistik/daten/studie/205930/umfrage/umsatz-des-diy-marktes-im-engeren-sinn
http://www.de.statista.com/statistik/daten/studie/256795/umfrage/veraenderung-des--diy-umsatzes-zum-vorjahr
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Bron: www.bhb.org/verband/zahlen-fakten/diy-branchenzahlen  

http://www.bhb.org/verband/zahlen-fakten/diy-branchenzahlen
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Europese markt 

In 2017 groeide de omzet van de DIY-kernmarkt (doe-het-zelfwinkels, gespecialiseerde vakhandel in 

grote en kleine bedrijven) in de Europese Unie met 2% tot een volume van 726,5 miljard euro.  

Het doe-het-zelf-assortiment steeg met 0,9% en het bouwmateriaalassortiment met 4,4%, maar 

de verkoop in het tuinassortiment kromp met 0,1%. Deze cijfers zijn vastgesteld door het Duitse 

marktonderzoeksbureau IFH. 

Meer dan de helft van de omzet van de doe-het-zelfkernmarkt wordt toegeschreven aan DIY, 

de belangrijkste goederengroep (51%), bouwmaterialen met 37% en het tuinsegment met 12%. 

De grootste interne markt is Duitsland, gevolgd door Frankrijk en Groot-Brittannië (2017). 

Daarmee blijft Duitsland de grootste speler in Europa in de doe-het-zelfbranche.1 

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, verwachten we dat Italië de derde 

plaats gaat innemen in 2020. 

Het marktonderzoeksbureau Technavio voorspelt dat de doe-het-zelfkernmarkt in Europa tegen 2020 

zal groeien met een langzame maar gematigde gemiddelde jaarlijkse groeivoet van ongeveer 2%. 

De recente toename van het huizenbezit en het stijgende besteedbare inkomen van de bevolking zal 

de doe-het-zelfmarkt in Europa stimuleren. Door het groeiende consumentenvertrouwen zijn 

de uitgaven aan zaken als meubilair en gereedschap toegenomen. Ook de diversificatie van 

de productlijnen is een kritische factor die de groeivooruitzichten in deze markt in de voorspelde 

periode zal bevorderen.2 

Frankrijk is de tweede grootste speler in Europa. De Franse DIY-kernmarkt groeide met 0,4% en heeft 

in 2018 een omzet van 26 miljard euro geboekt. De grootste ketens in Frankrijk zijn Groupe Adeo en 

Mr. Bricolage.3 

Het Verenigd Koninkrijk vervolledigt het podium van de grootste doe-het-zelfkernmarkten in Europa 

in 2017. In dit land wordt doe-het-zelf meer beschouwd als een “serious business” dan als louter een 

hobby. De twee grootste ketens zijn Wilkinson Hardware en B&Q (Kingfisher). Het leven is duur in 

het Verenigd Koninkrijk en daarom koos in 2017 69% van de volwassenen daar voor DIY om geld te 

besparen.4 

In 2018 was de globale omzet van de doe-het-zelfwinkels 594 miljard euro waard, een stijging van 1,1% 

ten opzichte van het jaar ervoor. Noord-Amerika en Europa samen vertegenwoordigen ongeveer 87% 

van deze markt, hoewel hun gezamenlijke bevolking slechts 17% van de wereldbevolking uitmaakt. 

De doe-het-zelfmarkten van deze twee continenten bedragen 516 miljard euro. Noord-Amerika en 

Europa bereiken respectievelijk 58% en 29% van de wereldmarkt. De Verenigde Staten van Amerika 

hadden in 2018 met 932 euro de hoogste gemiddelde uitgaven per hoofd van de bevolking voor 

 

1 www.diyinternational.com/home/news/article/the-european-diy-market-most-recently-grew-by-two-per-cent  
2 www.technavio.com/report/europe-general-retail-goods-and-services-diy-market-europe-2016-2020  
3 www.observatoiredelafranchise.fr/dossier-franchise/le-marche-du-bricolage-en-croissance-de-04-en-2018-1789.htm  
4 www.statista.com/study/28054/diy-and-home-improvement-market-in-the-united-kingdom-uk-statista-dossier  

http://www.diyinternational.com/home/news/article/the-european-diy-market-most-recently-grew-by-two-per-cent
http://www.technavio.com/report/europe-general-retail-goods-and-services-diy-market-europe-2016-2020
http://www.observatoiredelafranchise.fr/dossier-franchise/le-marche-du-bricolage-en-croissance-de-04-en-2018-1789.htm
http://www.statista.com/study/28054/diy-and-home-improvement-market-in-the-united-kingdom-uk-statista-dossier
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de doe-het-zelfsector. Dit zijn cijfers uit het Global Home Improvement Report 2019 van 

de internationale fabrikanten- en handelsverenigingen Fediyma en Edra/Ghin. 

Nog interessanter is dat ongeveer 81% van de wereldwijde doe-het-zelfwinkels (482 miljard euro) is 

geconcentreerd in slechts acht landen: VS, Duitsland, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 

Australië en Italië.  

Bovendien vertegenwoordigen de drie belangrijkste doe-het-zelflanden in Europa, namelijk Duitsland, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, 50% van de markt van het continent.1 

Offline vs. Online  

Offline  

Het aantal fysieke locaties is sinds 2014 stabiel. De trend die zich vanaf 2011 doorzette, waarbij er 

steeds minder doe-het-zelfzaken waren, lijkt voorbij te zijn. Tussen 2011 en 2014 daalde het aantal 

winkels van 2.442 naar 2.118 (-13%). Ondertussen is dit weer gestegen en dan gedaald. In 2018 waren 

er 2.119 fysieke locaties.  

Interessant hierbij is dat de totale oppervlakte van de doe-het-zelfzaken tussen 2011 en 2014 daalde, 

maar wel relatief constant bleef. De oppervlakte daalde namelijk met 3,3% van 13.486 m² naar 

13.032 miljoen m². In 2015 herstelde dit weer tot 13.300 miljoen m². Tot 2018 is dit cijfer niet echt 

veranderd, de totale oppervlakte bedraagt 13.276 m².  

We kunnen vaststellen, dat het aantal zaken duidelijk verminderd is, maar dat de oppervlakte per zaak 

groter wordt. Dit is te verklaren door de concurrentie met de onlinemarkt. Daar is de keuze groter, 

waardoor de zaken zelf ook een groter aanbod willen presenteren en er bijgevolg meer ruimte nodig 

is.  

 

1 www.diyinternational.com/home/news/article/the-global-diy-market-increased-by-11-per-cent-in-2018  

http://www.diyinternational.com/home/news/article/the-global-diy-market-increased-by-11-per-cent-in-2018
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Bron: www.bhb.org/verband/zahlen-fakten/diy-branchenzahlen  

Online  

In 2018 groeide de Duitse online handel tot een volume van 53,4 miljard euro. Dit betekent dat 

de inkomsten uit e-commerce met 4,7 miljard euro zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Voor 2019 verwachtte het Handelsverband Deutschland een groei tot een volume van 

57,8 miljard euro. De exacte cijfers van 2019 werden nog niet vrijgegeven.  

 

Bron: www.einzelhandel.de/presse/zahlenfaktengrafiken/861-online-handel/1889-e-commerce-umsaetze  

Ook in de doe-het-zelfmarkt is e-commerce ingeburgerd. De algemene trend naar online aankopen 

heeft zich de afgelopen jaren dan ook bij de doe-het-zelver en de vakman doorgezet. Daarnaast biedt 

de markt noch steeds voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. In 2018 bedroeg de online-omzet van 

http://www.bhb.org/verband/zahlen-fakten/diy-branchenzahlen
http://www.einzelhandel.de/presse/zahlenfaktengrafiken/861-online-handel/1889-e-commerce-umsaetze
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de DIY markt 3.671 miljoen euro. Er wordt verwacht dat dit nog zal stijgen in de komende jaren naar 

een omzet van 4.000 miljoen euro in 2019 en 4.275 miljoen euro in 2020.  

Online-Umsatz im DIY-Markt in Deutschland in den Jahren 2006 bis 2020  

(in Millionen Euro) 

 

Bron: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/435115/umfrage/e-commerce-umsatz-im-diy-markt-in-deutschland/. 

Deze grafiek enkel voor intern gebruik bestemd en mag in geen geval worden gepubliceerd.  

De grootste omzet in e-commerce kwam van de aankoop door consumenten van benodigdheden en 

materiaal om te klussen. In 2018 bedroeg die uitgave 2.468 miljoen euro, ofwel 67,2% van de totale 

omzet. We verwachten dat het in 2020 zal stijgen tot 2.880 miljoen euro. Dan komt 

het tuinassortiment met 1.008 miljoen euro (27,4%). In 2020 zal dit cijfer ook stijgen tot 

1.165 miljoen euro. Op de derde plaats komen de bouwstoffen en bouwmaterialen, die in 2018 

een online-omzet hadden van 195 miljoen euro. Daarmee maken ze 5,3% van de online  

doe-het-zelfmarkt uit. In 2020 wordt hiervan een stijging verwacht tot 230 miljoen euro.  

Het is duidelijk dat de concurrentiedruk voor alle betrokkenen stijgt. De verschuiving naar online 

aankopen heeft in het doe-het-zelfsegment wat op zich laten wachten en eenvoudig is/wordt 

de verschuiving voor de miljardenmarkt in ieder geval niet. Aangezien er meer en meer volume 

omgezet wordt door online verkoopkanalen, is de strijd voor de lucratiefste posities al lang begonnen. 

Vooral Amazon.de heeft zich in het doe-het-zelfsegment, als een belangrijke concurrent voor 

de traditionele spelers, gevestigd.  

Tegenwoordig wordt Amazon.de in de doe-het-zelfmarkt gerekend tot speler die over alle 

assortimenten beschikt. Op de onlinemarkt is ondertussen in de hoofdcategorieën ”Baumarkt” en 

“Garten” een bijzonder indrukwekkend aanbod aanwezig. Om de doe-het-zelfmarkt binnen te komen, 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/435115/umfrage/e-commerce-umsatz-im-diy-markt-in-deutschland/
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paste Amazon een strategie toe, die het al vaker heeft ingezet bij het aanboren van een nieuwe markt. 

Zij maken gebruik van 2 factoren, die elkaar versterken. Amazon combineert namelijk een groot 

aanbod met een positief prijsimago. Daardoor zijn ze erg populair als “go-to product” online, zowel 

voor doe-het-zelfproducten als voor andere producten die zij aanbieden. De stationaire markt kan 

hierdoor moeilijk concurreren qua prijs.  

De BHB (Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.) raadt de traditionele spelers aan om 

hun online aanbod en omnichannel concepten uit te breiden en uit te werken. De grootste sterkte van 

de stationaire handel is nog steeds de combinatie tussen de fysieke koopervaring en de mogelijkheid 

tot persoonlijk advies door de medewerkers ter plaatse. 

Spelers  

In 2019 werd Obi (met als moederbedrijf Tengelmann) opnieuw marktleider in de doe-het-zelfsector. 

In 2018 behaalde Obi in Europa een omzet van 7,7 miljard euro. Obi heeft in totaal 668 zaken waarvan 

354 in Duitsland. In 2018 heeft Obi binnen Europa een verkoopoppervlakte van 5 miljoen m².1  

De tweede plaats gaat naar Bauhaus met 276 winkels waarvan 154 in Duitsland in 2018. Bauhaus heeft 

in 2016 een verkoopoppervlakte van 3.108 miljoen m². Tussen 2016 en 2017 is hun omzet gestegen 

met 1,4% van 6.290 miljard euro naar 6.380 miljard euro.2 

Hornbach vervolledigt het podium met een netto omzet van 4,09 miljard euro in 2019 over 

een verkoopoppervlakte van 1.853 miljoen m² verdeeld over 158 filialen waarvan 97 in Duitsland.3 

Rang Bedrijfsnaam Verkoopkanaal Aantal filialen 2018 
(+/-2017) 

1 Tengelmann Obi 668 (+13) 

2 Bauhaus Bauhaus 276 (+2) 

3 Hornbach Hornbach 158 (+2) 

4 Hagebau Hagebaumarkt, Werkers Welt 545 (-4) 

5 Rewe Toom, B1 333 

6 Globus Globus, Hela 93 

7 Poco Poco Einrichtungsmärkte 125 (+6) 

8 Eurobaustoff i&M Bauzentren 671 (+19) 

9 Hellweg Baywa Bau & Garten, Hellweg, Baufreund 145 (+1) 

Bron: Unternehmensangaben/baumarktmanager (www.baumarktmanager.de/die-top-30-baumaerkte-2018/150/67702)  

 

1 https://de.statista.com/themen/2214/obi  
2 https://de.statista.com/themen/2215/bauhaus  
3 https://de.statista.com/themen/1281/hornbach-baumarkt-ag  

http://www.baumarktmanager.de/die-top-30-baumaerkte-2018/150/67702
https://de.statista.com/themen/2214/obi
https://de.statista.com/themen/2215/bauhaus
https://de.statista.com/themen/1281/hornbach-baumarkt-ag
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Op 1 januari 2020 waren er in Duitsland 2.106 zaken, die aan de definitie van de BHB voor 

een Baumarkt voldoen (minstens 1.000 m² overdekte verkoopoppervlakte en een breed assortiment). 

Deze zaken beschikken over een totale overdekte verkoopoppervlakte van ongeveer 11,9 miljoen m². 

De Baumarkt in Duitsland in 2020 heeft een gemiddelde binnenoppervlakte van ongeveer 5.986 m².  

Inkoopkanalen  

In Duitsland zijn er twee belangrijke inkoopcoöperaties om de inkoop van goederen te 

vergemakkelijken.  

Een belangrijke partner voor bouwen, wonen en tuinieren is BAUVISTA; een inkoopcoöperatie met 

meer dan 700 vestigingen in heel Duitsland die zich heeft gepositioneerd als een fullserviceprovider 

voor bouwmaterialenhandelaren, bouwmarkten en tuinieren. 

Ze organiseren jaarlijks een “HandelsForum” in Bad Salzuflen waar u in contact kunt treden met 

de coöperatie. Daar ontdekt u ook de nieuwste aanbiedingen van hun leveranciers, nieuwe 

productassortimenten en presentatieconcepten, evenals suggesties en tips voor het verhogen van 

de verkoop op de kassa.1 

Daarnaast is ook DIYtrade Far East Limited een belangrijke inkooporganisatie voor de Duitse  

doe-het-zelf en tuincentrum winkelkeketens. De organisatie is in 2014 opgericht en heeft haar 

hoofdkantoor in Hong Kong. Met vele jaren ervaring in sourcing, inkoop, efficiënte structuren 

een snelle manieren van communiceren wil DIYtrade de kloof tussen Europa en het Verre Oosten 

overbruggen. Een doelstelling waar ze duidelijk in slagen aangezien ze al actief is in Duitsland, 

Oostenrijk en Hongarije. Hun partners in Duitsland zijn HELLWEG Die Profi-Baumärkte, BayWa Bau- & 

Gartenmärkte en Gartencenter Augsburg.2 

De meeste doe-het-zelfzaken kopen hun producten direct in bij de fabrikanten. Meestal hebben zij 

door een jarenlange samenwerking een goede verstandhouding opgebouwd. Voor nieuwe spelers kan 

de instap hierdoor een uitdaging zijn. Echter, via het netwerk van het magazine “Baumarktmanager” 

en de BHB, zijn er verschillende mogelijkheden om met fabrikanten en leveranciers in contact te 

komen.  

De “Baumarktmanager”, bijvoorbeeld, publiceert regelmatig een rubriek “Neue Produkte” waarin ze 

de nieuwste producten van fabrikanten toelichten. Daarbij worden ook de contactgegevens vermeld, 

zodat de producten kunnen worden aangekocht. Daarover vindt u hier meer informatie.  

De BHB geeft dan weer veel informatie over het logistieke proces en hoe dit te optimaliseren. 

Daarover hebben zij in december 2016 een studie gepubliceerd. Hierin wordt uitgelegd op welke 

punten er gelet moet worden bij het aankopen van goederen. Zij promoten daarbij NVE (Nummer der 

Versandeinheit). De studie (Duits) kunt u onder deze link terugvinden.  

 

1 www.bauvista.de/bauvista-ihre-einkaufskooperation  
2 www.diytrade.com.hk  

https://www.baumarktmanager.de/neue-produkte/158/6018/
https://www.bhb.org/verband/zahlen-fakten/studien/
http://www.bauvista.de/bauvista-ihre-einkaufskooperation
http://www.diytrade.com.hk/
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Bovendien kunt u FIT contacteren om contactenlijsten van aankopers te verkrijgen.  

Tot slot is de Duitse markt bij uitstek een beurzenmarkt. Deelnemen aan een beurs is dan ook de ideale 

manier om nieuwe Duitse klanten of verdelers te leren kennen. Een overzicht van de belangrijkste  

DIY-, bouw- en bouwmaterialenbeurzen vindt u verderop in deze studie. 

Marktkansen  

Digitalisering  

Zelfs als men de omzet van de onlineverkoop van winkels met fysieke locaties niet meetelt, kan men 

een duidelijke tendens zien naar de uitbreiding van de e-commerce in de doe-het-zelfmarkt. 

Deze handel staat, zoals eerder vermeld, in vergelijking met andere branches nog in zijn 

kinderschoenen. Er is dus nog veel ontwikkelingspotentieel. Hierbij moet wel rekening gehouden 

worden met Amazon.de.  

Daarnaast is het zo dat, door de vele technische mogelijkheden, de verwachtingen voor mobiele 

interacties stijgen. De handel moet hierop reageren, ook en voornamelijk aan de kassa, waar de trend 

naar meer en meer mobiele betalingen zich aandient. De technologie maakt het tegenwoordig 

mogelijk om zonder cash en veilig te betalen via smartphone. Verder zijn mobiele diensten ook 

een onvermijdbaar element geworden in een multichannel strategie. Pilootprojecten voor 

de stationaire handel schieten als paddenstoelen uit de grond.  

Op dit moment is het echter nog niet duidelijk, welke technologie zich uiteindelijk zal doorzetten. 

Niemand weet precies wat het beste is om alle mogelijke zaken, van coupons tot betalingstransacties 

te combineren op de meest efficiënte manier.  

Op dit moment lijken de grootste kanshebbers te zijn:  

• Het scannen van QR-codes (moet echter nog steeds gescand worden en vereist dus een grotere 

interactie)  

• Het Bluetooth-Low-Energy systeem (BLE, wordt o.a. gebruikt door PayPal en heeft geen 

internetverbinding nodig)  

• Near Field Communication (NFC, enkel mogelijk voor betalingsoverdrachten, geen verdere 

informatie).  
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Bron: Bundesverband Deutscher Heimwerker- und Baumärkte e.V. (BHB)  

Interessante contacten  

Verenigingen 

BHB - Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V. 

Adres Hohenzollernring 14 

50672 Köln 

Telefoon +49 221 277595-0 

Email info@bhb.org  

Website  www.bhb.org  

EDRA/GHIN – European DIY Retail Association/Global Home Improvement Network 

Adres An der Rechtschule 1-3 

50667 Köln 

Telefoon +49 221 27059555 

Email info@edra-ghin.org  

Website  www.edra-ghin.org  

 

  

mailto:info@bhb.org
http://www.bhb.org/
mailto:info@edra-ghin.org
http://www.edra-ghin.org/
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Herstellerverband Haus & Garten e. V. 

Adres Deutz-Mülheimer Str. 30 

50679 Köln 

Telefoon +49 (0) 221 279801 0 

Email info@herstellerverband.de  

Website  www.herstellerverband.de  

Beurzen  

Bouw 

Architect at Work – Architects meets Innovation  

Wat:  De vakbeurs ARCHITECT@WORK BERLIJN is een totaalevenement exclusief 

voor architecten, ingenieursbureaus, interieurontwerpers, monteurs en 

andere klanten met een focus op productinnovaties. Talrijke fabrikanten en 

exclusieve distributeurs presenteren nieuwe en innovatieve producten, 

materialen, toepassingen en diensten, die zullen worden voorgelegd aan 

een comité van architecten en interieurontwerpers, die de innovatiewaarde 

van elk tentoongesteld product zullen evalueren en ook zorgen voor 

een evenwichtig aanbod, zodat de afzonderlijke productgroepen adequaat 

vertegenwoordigd zijn. 

Bezoekersprofiel: Architecten, interieurontwerpers, ontwerpers, installateurs, ingenieurs, 

stedenbouwkundige planners, medewerkers van gemeentelijke instellingen, 

ontwikkelaars, docenten (van universiteiten van architectuur en interieur), 

studenten architectuur, interieur architectuur en bouwkunde (in het laatste 

academiejaar). 

Wanneer: Najaar  

Waar: Station Berlijn 

Frequentie:  Alle 2 jaar 

Website  www.architectatwork.de  

 

mailto:info@herstellerverband.de
http://www.herstellerverband.de/
http://www.architectatwork.de/
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BAU 

Wat:  Vakbeurs voor architectuur, bouwmaterialen en systemen. Een groot aantal 

internationale exposanten presenteren materialen en systemen voor 

de industriële bouw en de objectbouw, de residentiële bouw en 

de binnenafwerking. Het is dé belangrijkste ontmoetingsplaats voor al 

diegenen die professioneel betrokken zijn bij de planning en de bouw, van 

investeerders tot planners , van architecten tot ambachtslieden, van dealers 

van bouwmaterialen tot exploitanten.  

Wanneer: Voorjaar 

Waar: Messe München 

Messegelände 

81823 München 

Frequentie:  Alle 2 jaar 

Website  www.bau-muenchen.de  

BAUMA 

Wat:  Wereldwijde toonaangevende vakbeurs voor bouw, bouwmaterialen en 

mijnbouwmachines, bouwvoertuigen en bouwmaterieel. Meer dan 

3.400 exposanten, inclusief alle marktleiders uit bijna 60 landen, presenteren 

zich op Bauma Messe in München en laten hun nieuwste producten, verdere 

ontwikkelingen en innovaties in de bouwmachine-industrie zien.  

Bezoekersprofiel: Het ontmoetingspunt voor de vastgoedindustrie, de projectontwikkelaars, 

voor de bouwprojectleider en de bouwnijverheid, voor architecten, 

aannemers en vakmensen in sanitair, verwarming en airco, voor ingenieurs, 

voor investeerders en voor huiseigenaren. 

Wanneer: Voorjaar 

Waar: Messe München 

Messegelände 

81823 München 

Frequentie:  Alle 3 jaar 

Website  www.bauma.de  

BAUTEC 

Wat:  Internationale vakbeurs voor bouw- en bouwtechniek. Bautec is 

het ontmoetingspunt voor de huisvestings-en vastgoedindustrie, voor 

ontwikkelaars, voor de bouwnijverheid, voor architecten en ingenieurs, voor 

investeerders en voor eigenaars. 

http://www.bau-muenchen.de/
http://www.bauma.de/
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Wanneer: Voorjaar 

Waar: Berlin Expo Center City 

Frequentie:  Alle 2 jaar 

Website  www.bautec.com  

DACH + HOLZ International  

Wat:  Vakbeurs voor houtbouw, uitbouw, daken (en dakbedekking) en muren (ook 

wand- en water dichtings-en loodgieters technologie). 

Ongeveer 580 nationale en internationale exposanten presenteren producten 

en kundigheden die betrekking hebben op het hele gebouw.  

Wanneer: Voorjaar 

Waar: Koelnmesse  

Messeplatz 1 

50679 Köln 

Frequentie:  Alle 2 jaar 

Website  www.dach-holz.com  

FENSTERBAU FRONTALE  

Wat:  Messe Fensterbau frontale in Nürnberg is de internationale vakbeurs voor 

ramen, deuren en gevel, technologieën, componenten en bouwelementen. 

Meer dan 800 exposanten op nationaal en internationaal vlak presenteren 

hun producten en diensten voor architecten, vakmannen en de handel. 

Wanneer: Voorjaar 

Waar: Messe Nürnberg 

Messezentrum 

90471 Nürnberg 

Frequentie:  Alle 2 jaar 

Website  www.frontale.de  

Internationale Handwerkmesse 

Wat:  Ontmoetingsplaats voor iedereen die wil bouwen, renoveren en 

moderniseren (veel bedrijven van het ZVEH zijn hier aanwezig). 

Wanneer: Voorjaar 

Waar: Messe München 

Messegelände 

http://www.bautec.com/
http://www.dach-holz.com/
http://www.frontale.de/
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81823 München 

Frequentie:  Jaarlijks 

Website  www.ihm.de  

ReWoBau 

Wat:  De oudste en grootste consumenten beurs over de onderwerpen van 

renovatie-huisvesting bouw en energiebesparing, in het Rijn-Main gebied. 

Ongeveer 250 exposanten zullen zich op de ReWoBau Messe Wiesbaden 

presenteren en hun producten en diensten laten zien en informeren over 

de nieuwste ontwikkelingen, trends en aanbiedingen. 

Wanneer: Voorjaar 

Waar: Rheinmain Congresscenter Wiesbaden 

Frequentie:  Jaarlijks 

Website  www.renovieren-wohnen-bauen.de  

BOUWMATERIALEN 

INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 

Wat:  Toonaangevende internationale vakbeurs voor werktuigen/ gereedschappen, 

industriële benodigdheden, bevestigings- en verbindingstechnologie, fittingen 

en doe-het-zelfbenodigdheden. Zo'n 2.700 exposanten uit meer dan 

50 landen presenteren er hun nieuwste ontwikkelingen en innovaties. 

Wanneer: Voorjaar 

Waar: Koelnmesse  

Messeplatz 1 

50679 Köln 

Frequentie:  Alle 2 jaar 

Website  www.eisenwarenmesse.de  

 

  

http://www.ihm.de/
http://www.renovieren-wohnen-bauen.de/
http://www.eisenwarenmesse.de/
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Magazines  

Baumarktmanager 

 

www.baumarktmanager.de 

diy Fachmagazin  

 

www.diyonline.de/diy-fachmagazin  

DIY International  

 
www.diyinternational.com  

CARO Fliesen und Bad im Handel  

 
www.rudolf-

mueller.de/Medien/Fachzeitschriften/CARO  

Küche & Bad Forum  

 

www.kuecheundbadforum.de 

 

http://www.baumarktmanager.de/
http://www.diyonline.de/diy-fachmagazin
http://www.diyinternational.com/
http://www.rudolf-mueller.de/Medien/Fachzeitschriften/CARO
http://www.rudolf-mueller.de/Medien/Fachzeitschriften/CARO
http://www.kuecheundbadforum.de/
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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: augustus 2020. 
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