
 

 

Nederlanders komende weken massaal naar tuincentra 
Tuincentrum ondervindt met name concurrentie van bouwmarkt onder jongere consumenten 

 

Rotterdam, 29 maart 2011 - Ruim tweederde van de Nederlandse consumenten met een tuin is van plan om dit 

voorjaar nieuwe tuinplanten aan te schaffen. Het merendeel van deze planten wordt aangeschaft in het tuincentrum 

(70%). Onder jongere consumenten ondervinden tuincentra met name concurrentie van bouwmarkten. Eén op de vijf 

consumenten jonger dan 35 jaar schaft nieuwe tuinplanten aan in de bouwmarkt. Dit blijkt uit het WoonOmnibus 

onderzoek van USP Marketing Consultancy (Business Unit DHZ) dat begin maart is uitgevoerd onder ruim 600 

consumenten.   

 

Bouwmarkt grootste concurrent in verkoop tuinplanten 

Voor de aanschaf van nieuwe tuinplanten gaat 70% van de Nederlanders met een tuin naar het tuincentrum. Met name 55-

plussers zijn trouwe klanten van het tuincentrum; 82% van deze consumenten schaft tuinplanten aan in het tuincentrum.  

Onder invloed van branchevervaging is het aanbod aan tuinplanten in supermarkten en woonwarenhuizen de afgelopen jaren 

sterk toegenomen. In bouwmarkten wordt het assortiment tuinproducten ook steeds meer uitgebreid met planten en bomen. 

De consumenten van 55 jaar en ouder blijven ondanks deze ontwikkelingen  trouw aan het tuincentrum. Onder consumenten 

jonger dan 35 jaar ondervinden tuincentra (56%) echter relatief veel concurrentie van bouwmarkten. Eén op de vijf jongere 

consumenten schaft planten, bomen of een gazon aan in de bouwmarkt (19%).    

 

Aankooppunt planten/bomen/gazon - Naar leeftijd 

 
Totaal  

 

Jonger dan 35 
jaar  

35 tot 55  
jaar 

55 jaar  
en ouder  

Tuincentrum  70% 56% 69% 82% 

Bouwmarkt 11% 19% 11% 4% 

Kweker/hovenier 3% 1% 4% 3% 

Markt 2% 2% 1% 3% 

Bloemenzaak 2% 1% 3% 1% 

Supermarkt 1% 1% 0% 1% 

Anders 1% 1% 1% 1% 

Weet niet/geen mening 11% 19% 11% 5% 

 

  



 

 
 
  

 

Helft van de tuinen wordt dit jaar voorzien van nieuwe planten, bomen of nieuw gazon 

Ruim tweederde van de consumenten met een tuin is van plan om dit voorjaar planten, bomen of een nieuw gazon aan te 

schaffen (70%). Daarnaast zijn vier op de tien consumenten van plan om nieuwe bloempotten aan te schaffen (42%). Ook 

nieuwe verlichting (20%), bestrating (19%) en tuinmeubelen (16%) zijn relatief populaire producten voor de tuin. Opvallend is 

ook de opkomst van loungesets (9%), terrasverwarmers (4%) en zwembaden/jacuzzi’s (4%).  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy, Business Unit DHZ 

Reinier Zuydgeest MSc. 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: zuydgeest@usp-mc.nl 

Internet : www.usp-mc.nl 

 
 
Technische verantwoording: 

De cijfers uit dit artikel zijn afkomstig uit de WoonOmnibus, dit is een onderzoek van USP Marketing Consultancy. Voor dit 

onderzoek zijn begin maart van dit jaar 643 online enquêtes afgenomen onder leden van het consumentenpanel 

DeelUwMening.nl. De resultaten van dit onderzoek zijn gewogen naar regio en geslacht. Door de uitkomsten van het 

onderzoek te wegen, worden de resultaten representatief voor de Nederlandse consument.  
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De vragen die ten grondslag liggen aan dit artikel zijn alleen gesteld aan de consumenten met een tuin (79% van de 

respondenten). De volgende vragen zijn voorgelegd aan deze consumenten: 

 

1) Wat zou u dit voorjaar willen kopen voor in uw tuin? Meerdere antwoorden mogelijk.  

 Bloempotten 

 Loungeset 

 Nieuw terras aanleggen 

 Nieuwe bestrating 

 Parasol 

 Partytent 

 Pergola 

 Planten/bomen/gazon 

 Schutting 

 Terrasverwarmer 

 Tuinhuis/schuur 

 Tuinmeubels 

 Verlichting 

 Vijver 

 Zandbak of speeltoestellen 

 Zwembad/jacuzzi 

 Anders, namelijk ………… 

 

2) Indien men van plan is planten/bomen/gazon aan te schaffen: Als u planten, bomen of een nieuwe gazon voor uw tuin gaat 

aanschaffen, waar gaat u deze dan kopen? 

Indien men niet van plan is planten/bomen/gazon aan te schaffen: Stel dat u planten, bomen of een nieuwe gazon voor uw 

tuin gaat aanschaffen, waar zou u deze producten dan kopen? 

 Bouwmarkt 

 Tuincentrum (bijvoorbeeld Intratuin, Groenrijk) 

 Supermarkt 

 Op de markt 

 Bloemenzaak 

 Warenhuis 

 Anders, namelijk ………… 

 Weet niet/geen mening 

 


