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Denk je aan het upgraden van je hal of het investeren in wat extra 
opbergruimte, dan denk je al snel aan partijen zoals Blokker, Ikea en 
Xenos. Dat is ook logisch. Deze partijen hebben namelijk twee belangrijke 
zaken met elkaar gemeen: het zijn vaste namen in de winkelstraat of 
woonboulevard en ze hebben alledrie een assortiment aan kapstokken en 
opbergkisten. 

Home & Living 2020
Woonruimte: hal & opbergruimte

Blokker, Ikea en Xenos uit het veld geslagen 
door bol.com in eigen markt

Toch vertaalt de naamsbekendheid van deze bedrijven zich niet direct naar online 
verkoop. De webshops van Blokker, Ikea en Xenos zijn via Google zelfs slecht te vinden. 
Dan hebben we het niet over zoekopdrachten met de merknaam ‘Blokker’ of ‘Xenos’ erin, 
maar over zoekopdrachten zonder merknaam, zoals ‘kapstok’ en ‘opbergkist’. 

OAK is de online markt rondom opbergartikelen ingedoken om te zien welke bedrijven 
het beste presteren in Google en voor wie er de grootste kansen liggen.

Dit onderzoek geeft je inzicht in:
• Op welke relevante zoektermen wordt het meest gezocht in Google?
• Winnaars en verliezers: wie heeft het grootste organische marktaandeel?
• Welke partijen hebben de meeste organische topposities in Google?
• Volledige lijst met marktaandelen van ruim 100 relevante spelers

Waar wordt het meest op gezocht in de opbergartikelen markt?
Jaarlijks wordt er ruim 2,9 miljoen keer gezocht naar opbergproducten binnen Google. 
Hierbij hebben we zoekopdrachten op eigen merknamen, zoals “Blokker kapstok” of 
“opbergkist Xenos” buiten beschouwing gelaten. Hieronder zie je de top 5 zoektermen 
binnen de totale markt van de afgelopen twaalf maanden. Wil je nog meer zoektermen 
zien? Bekijk dan de top 100 meest gebruikte zoektermen achter in de bijlagen van dit 
onderzoek (Appendix 1). 

# Keyword Volume* Huidige toppositie

1 Kapstokken ±40,500 bol.com
2 Kledingrekken ±33,100 bol.com
3 Wasmanden ±27,100 blokker.nl
4 Wandplanken ±22,200 ikea.com
5 Verhuisdozen ±22,200 verhuisboxen.nl

*Gemiddeld maandelijks zoekvolume berekend over 12 maanden van mei 
2019 tot en met april 2020. Peilmoment van topposities: april 2020.
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51% van het totale zoekverkeer in de markt komt van 5 zoektermen 

Winnaars en verliezers: wie heeft het grootste organische marktaandeel?
De online markt rondom opbergartikelen wordt gedomineerd door bol.com. De 
marketplace heeft een totaal marktaandeel van 16,6%. Dit komt neer op een geschat 
websiteverkeer van meer dan 45.000 bezoekers per maand via de zoekresultaten 
van Google. En dat voor opbergartikelen alleen. De top 10 bedrijven met het grootste 
marktaandeel hebben gezamenlijk 51% van de gehele online markt in handen.

Staar je niet blind op alleen zoektermen met de hoogste volumes
Focus je als online verkoper in deze markt op zoektermen met zowel de hoogste 
zoekvolumes als termen met lagere zoekvolumes. Ook al hebben de termen met hoog 
zoekvolume de grootste potentie, de concurrentie voor deze zoektermen is ook groot. 
Hierdoor moet je meer investeren om op deze termen zichtbaar te zijn. De zoektermen 
met lagere volumes, de mid- en longtail, zijn vaak minder competitief en vormen 
nog steeds een groot deel van het totale volume in de markt. Dit is goed zichtbaar in 
onderstaande grafiek:

49%

51%

Top 10 hoogste SEO marktaandeel  in de online opbergartikelen markt
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Bekijk het totaal aantal nummer 1, 2 en 3 posities van de 20 grootste spelers in Appendix 
3.

Fonq zit Marktplaats op de hielen met extreme focus
Ondanks het gigantische aanbod en de lage prijzen van de tweedehands markt, wint 
Marktplaats het nog maar nipt van Fonq. De webshop voor tweedehands artikelen staat 
bovenaan de zoekopdrachten in Google voor 115 belangrijke zoektermen. Echter zijn dit 
voornamelijk mid- en longtail zoektermen met lager zoekvolume. Denk bijvoorbeeld aan 
‘wandplanken industrieel’ met een zoekvolume van 2400 per maand. Fonq daarentegen 
weet te scoren met 13 topposities op generieke zoektermen met de hoogste zoekvolumes. 
Bijvoorbeeld: een top 4 positie op ‘kapstokken’ met 40.500 zoekopdrachten per maand.

Kansen voor traditionele retailers Blokker, Ikea en Xenos 
De traditionele retailers in de markt zijn niet goed zichtbaar in Google. Blokker pakt slechts 
4,6% marktaandeel, gevolgd door Ikea (4%) en Xenos (3,1%). Het is opvallend dat deze 
grote namen zo weinig websiteverkeer binnen weten te halen. Je zou meer verwachten 
vanwege hun brede assortiment en naamsbekendheid. Onze lievelingsrookworsten-
specialist Hema is zelfs praktisch onzichtbaar in Google. Hema heeft een marktaandeel 
van slechts 0,6%. Voor deze bekende merken kun je met kleine optimalisaties al veel 
groei realiseren.

Bekijk de volledige lijst met het organische marktaandeel van 100 partijen in Appendix 2.

Bol.com rankt op meeste topposities in Google
Marketplace bol.com is met 16,6% marktaandeel de onbetwiste marktleider. Dit heeft 
de partij te danken aan vele jaren investeren in zoekmachine optimalisatie (SEO). 
Als resultaat staat de webshop op 83 van de belangrijkste zoekwoorden in de markt 
bovenaan de eerste pagina van Google. Marktplaats, nummer twee in de markt, heeft 
ter vergelijking slechts 36 topposities. Hieronder zie je hoeveel top 3 posities de best 
presterende partijen hebben weten te bemachtigen in Google.

Aantal top 3 posities voor de tien partijen met het grootste marktaandeel
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Wehkamp opnieuw slechtste online pure player
Waar is Wehkamp? Dat is een terugkerende vraag in onze marktonderzoeken. Wehkamp 
is een pure online player en is daarom afhankelijk van vindbaarheid in Google. Daarbij 
heeft de partij een relevant assortiment binnen deze markt. Je zou dus verwachten dat 
Wehkamp in de top presteert. Niets is minder waar. Van de ruim 230 zoektermen in dit 
onderzoek staat Wehkamp nul keer in de top 3 zoekresultaten van Google. De partij heeft 
maar een marktaandeel van 0,01%. Eén ding is zeker: de kansen liggen voor Wehkamp 
voor het oprapen.

Doe-het-zelf winkels online niet populair
De bekende doe-het-zelf winkels, zoals Gamma en Karwei, bieden uiteraard ook online 
opbergartikelen aan. Toch zijn ze slecht te vinden in Google. Gamma eindigt met 
minder dan 1% marktaandeel op plek 15 in de markt. Karwei eindigt op plek 12 met 
1,7% marktaandeel. Voor de doe-het-zelf winkels valt er dus nog wat te klussen aan de 
websites. 

De belangrijkste inzichten uit dit onderzoek
• Elk jaar wordt er ruim 2,9 miljoen keer gezocht naar opbergartikelen in Google in 

Nederland alleen.
• 51% van deze zoekopdrachten is afkomstig van slechts vijf zoektermen.
• Bol.com is de meest zichtbare partij in de markt met 16,6% marktaandeel, gevolgd 

door Marktplaats met 6,4% marktaandeel. 
• Marktplaats is vooral zichtbaar op mid- en longtail zoekwoorden met lagere 

zoekvolumes, terwijl Fonq rankt op shorttail zoekwoorden met hoge zoekvolumes. 
• Bekende offline retailers, zoals Ikea, Blokker, Xenos en Hema, presteren online 

slechter dan verwacht. Hier liggen grote kansen.
• Wehkamp is de grote verliezer van de online pure players met slechts 0,01% online 

marktaandeel.
• Doe-het-zelf winkels, zoals Gamma en Karwei, zijn online minder populair dan 

verwacht en halen weinig organisch verkeer binnen.

Heads up! Het volgende onderzoek in de Home & Living branche komt eraan. Houd 
daarom je mail in de gaten of check oakisnow.com voor updates. 

Wil je niet wachten op de volgende update, maar direct weten hoe jouw organisatie 
scoort qua organische zichtbaarheid voor alle categorieën in de Home & Living branche? 
Neem dan direct contact met ons op!
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Waarom is organisch verkeer belangrijk?
Organisch verkeer komt een website binnen via een zoekmachine zoals Google of 
YouTube, een externe blog of website, of social media. Bezoekers komen in contact met 
jouw site,omdat ze ergens jouw online content zien die hen aanspreekt of die volgens 
Google (of een andere zoekmachine) het beste aansluit op de gebruikersintentie. 

Het ranken (hoge posities claimen) op belangrijke, relevante zoekwoorden in zoekmachines 
is een belangrijke manier om organisch verkeer binnen te halen. Hoe hoger jouw pagina’s 
ranken op bepaalde zoekwoorden, hoe groter de kans dat gebruikers naar jouw website 
gaan en niet naar die van concurrenten. Organisch verkeer is dus – in tegenstelling tot 
advertenties – kwalitatief, duurzaam en verdiend verkeer. Dit weerspiegelt de online groei 
en gezondheid van een website en merk.

Over OAK
OAK helpt bedrijven in het realiseren van organische online groei. Vergeet hoge 
advertentiekosten: wij voeren digital marketing graag nét even anders uit. 
Duurzaam en verdiend. Niet gekocht.

Hoe? Wij vergroten je zicht- en vindbaarheid in zoekmachines. Van Google tot 
YouTube of bijvoorbeeld Amazon. Met het opbouwen van juiste technische 
fundamenten en een ijzersterke contentstrategie zorgen wij voor duurzame 
groei die blijft uitbreiden. 

Benieuwd hoe wij jou verder kunnen helpen met jouw online groeistrategie? 
Neem dan contact met ons op. De koffie staat klaar!
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Top 100 
hal en opbergruimte keywords01

# Keyword Volume
1 kapstokken 40,500
2 kledingrekken 33,100
3 wasmanden 27,100
4 wandplanken 22,200
5 verhuisdozen 22,200
6 kledinghangers 8,100
7 mand 8,100
8 opbergkisten 6,600
9 opbergdoos 6,600

10 mandje 4,400
11 kapstokken industrieel 4,400
12 kapstokken staand 4,400
13 wandkapstok 3,600
14 manden 2,900
15 ophanghaken 2,900
16 kapstokken wand 2,900
17 kapstokken zwart 2,400
18 wandplanken industrieel 2,400
19 kisten 2,400
20 schoenenkasten 2,400
21 mand met deksel 1,900
22 kapstokken hout 1,900
23 kapstok kast 1,600
24 deurkapstok 1,600
25 verhuisdozen kopen 1,600
26 wandplanken zwevend 1,300
27 opbergkisten hout 1,300
28 kapstok steigerbuis 1,300
29 industriele wandplanken 1,300
30 opbergkist hout 1,300
31 kapstokken steigerhout 1,300
32 schoenenkast zwart 1,300
33 opbergdoos met deksel 1,300
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# Keyword Volume
34 kapstokhaakjes 1,300
35 schoenenkast wit 1,000
36 aardappelkisten 1,000
37 opbergtas 880
38 kapstokken wit 880
39 kapstokken zwart metaal 880
40 schoenenkast industrieel 880
41 manden zeegras 880
42 kledingrek zwart 880
43 manden voor planten 720
44 opbergkist speelgoed 720
45 kledingrekken wit 720
46 opbergdoosjes 720
47 kapstokken kopen 720
48 opbergkisten speelgoed 720
49 cd opbergsystemen 720
50 opbergdoos met vakjes 720
51 wandplanken hout 590
52 opbergtas speelgoed 590
53 kasten hal 590
54 kledingrekken kopen 590
55 kapstokken design 480
56 kapstok met schoenenkast 480
57 mand riet 480
58 schoenenkast met kapstok 480
59 wandplanken op maat 480
60 opbergdoos karton 480
61 manden aan de muur 480
62 verhuisdozen bestellen 480
63 kapstokken muur 480
64 manden riet 480
65 kapstokken rvs 480
66 cadeaumanden 480
67 kasten voor in de hal 480
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# Keyword Volume
68 kapstokken met spiegel 390

69 kapstokken met hangers 390
70 wandplanken mangohout 390
71 opbergtas tuinkussen 390
72 kapstokken hangend 390
73 schoenenkast steigerhout 390
74 opbergbox hout 390
75 wandplanken steigerhout 390
76 opbergsystemen 390
77 verhuisdozen boeken 320
78 opbergbox groot 320
79 schoenenkast spiegel 320
80 opbergtas met rits 320
81 schoenenkast smal 320
82 plafondlamp hal 320
83 lademanden 320
84 kledingrekken goud 320
85 kisten met deksel 320
86 kapstok zwart staal 320
87 kapstok stang 320
88 canvas manden 320
89 kapstokken met opbergruimte 320
90 mand zwart 320
91 kapstok schoenenrek 320
92 kasten gang 320
93 manden zwart 320
94 opbergtas box 320
95 kapstok knoppen 320
96 hanglampen gang 320
97 kledinghangers zwart 320
98 opbergkisten buiten 320
99 opbergsystemen garage 320

100 opbergbox zwart 320
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Top 100 bedrijven met het grootste organische 
marktaandeel in de online opbergartikelen markt02

# Domein
marktaandeel 

(%) in organisch 
verkeer

1 bol.com 16.62%
2 marktplaats.nl 5.38%
3 fonq.nl 5.04%
4 blokker.nl 4.64%
5 ikea.com 3.97%
6 leenbakker.nl 3.56%
7 jysk.nl 3.23%
8 beslist.nl 3.10%
9 xenos.nl 3.09%

10 lumz.nl 2.40%
11 verhuisboxen.nl 2.02%
12 karwei.nl 1.67%
13 kapstok-expert.nl 1.54%
14 woonexpress.nl 0.94%
15 gamma.nl 0.94%
16 prontowonen.nl 0.91%
17 gruppocorso.nl 0.77%
18 wasmandgigant.nl 0.76%
19 nl.pinterest.com 0.71%
20 verpakkingenxl.nl 0.66%
21 hema.nl 0.61%
22 opbergdozen.nl 0.55%
23 musthaves.nl 0.52%
24 shopalike.nl 0.51%
25 brabantia.com 0.48%
26 verhuisdozenstore.nl 0.46%
27 praxis.nl 0.45%
28 home24.nl 0.37%
29 nl.casashops.com 0.36%
30 kwantum.nl 0.34%
31 hornbach.nl 0.33%
32 verhuizenkunjezelf.nl 0.32%
33 verhuisdozensale.nl 0.31%
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# Domein
marktaandeel 

(%) in organisch 
verkeer

34 rietveldlicht.nl 0.30%
35 nl.wikipedia.org 0.30%
36 kieskeurig.nl 0.29%
37 dille-kamille.nl 0.28%
38 goedkopeverhuisdoos.nl 0.24%
39 debetoverdezolder.nl 0.24%
40 loods5.nl 0.21%
41 zaagfabriek.com 0.18%
42 stoermetaal.nl 0.18%
43 consumentenbond.nl 0.17%
44 otto.nl 0.17%
45 retif.nl 0.16%
46 cavetown.nl 0.16%
47 furnea.nl 0.16%
48 lionshome.nl 0.13%
49 curverwebshop.nl 0.12%
50 opbergspecialist.nl 0.12%
51 bleijenberg-shop.nl 0.11%
52 steigerhuys.nl 0.11%
53 kinder-kapstok.com 0.11%
54 grasonderjevoeten.nl 0.11%
55 stas.nl 0.11%
56 steigerbuis-online.nl 0.11%
57 dok2.nl 0.10%
58 zeeman.com 0.09%
59 alle-ophangsystemen.nl 0.09%
60 stylemeubels.nl 0.08%
61 vidaxl.nl 0.07%
62 mamaloesbabysjop.nl 0.07%
63 boekenplankenopmaat.nl 0.07%
64 hoekmanhoutindustrie.nl 0.07%
65 etsy.com 0.07%
66 vansloophout.com 0.07%
67 sweetlivingshop.nl 0.06%
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# Domein
marktaandeel 

(%) in organisch 
verkeer

68 vtwonen.nl 0.06%

69 blindewandplanken.nl 0.06%
70 spandoekman.nl 0.06%
71 intratuin.nl 0.06%
72 action.com 0.06%
73 desfeerhoeve.nl 0.05%
74 dehoutwagen.nl 0.05%
75 rotanmanden.nl 0.05%
76 uitvaartwinkelalmere.nl 0.05%
77 homedeco.nl 0.05%
78 mandenstijl.nl 0.05%
79 bhmm.nl 0.05%
80 zusss.nl 0.05%
81 flinders.nl 0.05%
82 kachelsenhaardenwinkel.nl 0.05%
83 straluma.nl 0.04%
84 speelgoedkist.nl 0.04%
85 design85.nl 0.04%
86 dozen.nl 0.04%
87 hetmandenhuys.nl 0.04%
88 nl.aliexpress.com 0.04%
89 onlinedeurbeslagshop.nl 0.04%
90 lampenlicht.nl 0.04%
91 deverrassingsmand.nl 0.04%
92 maisonsdumonde.com 0.04%
93 lampidee.nl 0.04%
94 dimehouse.nl 0.03%
95 roomed.nl 0.03%
96 beschermhoesshop.nl 0.03%
97 cafetmandje.amsterdam 0.03%
98 powerplustools.nl 0.03%
99 obelink.nl 0.03%

100 cdopbergsystemen.nl 0.03%
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Totaal aantal nummer 1, 2, en 3 posities van de 20
grootste spelers in in de online opbergartikelen markt03

# Domein Aantal nr. 
1 posities

Aantal nr. 
2 posities

Aantal nr. 
3 posities

1 bol.com 83 40 31
2 marktplaats.nl 36 45 34
3 fonq.nl 1 8 4
4 blokker.nl 2 7 5
5 ikea.com 9 10 10
6 leenbakker.nl 6 7 9
7 jysk.nl 5 7 11
8 beslist.nl 13 16 29
9 xenos.nl 8 8 4

10 lumz.nl 2 1 0
11 verhuisboxen.nl 5 1 1
12 karwei.nl 2 4 2
13 kapstok-expert.nl 1 2 5
14 woonexpress.nl 0 0 0
15 gamma.nl 2 6 6
16 prontowonen.nl 0 0 1
17 gruppocorso.nl 0 1 1
18 wasmandgigant.nl 0 0 0
19 nl.pinterest.com 2 2 2
20 verpakkingenxl.nl 0 0 2



OAKISNOW.COM

OFFICE
Johan Huizingalaan 763A
1066VH, Amsterdam

CONTACT
+31 20 7703 443
contact@oakisnow.com


