
Ferney 30 jaar! 
 
Eind 1989 / begin 1990 trokken de directies van Nivij het Noorden en Uniferro de conclusie, dat 
samengaan beter was dan alleen doorgaan. Na akkoord van de aandeelhouders was de fusie op 23 
december 1991 een feit. 
 
Het samengaan had wel wat voeten in de aarde, Nivij en 

Uniferro bleken toch wel heel verschillende bedrijven. Nivij 

richtte zich vooral op de inkoop en had problemen met de 

interne organisatie. Uniferro focuste zich voornamelijk op 

verkoop.  

De aandeelhouders gingen ook akkoord met de aankoop van 

5000 m2 grond in Heerhugowaard. Als oudste commissaris van 

de RvC sloeg Joop te Dorsthorst (Dozon) in 1992 de eerste paal 

om het pand uit te breiden.    

In 1994 werd besloten om de naam te wijzigen van Ferni® 

Holland B.V. naar Ferney. De saamhorigheid in de groep was er 

nog niet, dus waar de diverse leden ook maar bij elkaar 

kwamen zaten ze meestal apart. De aanzet tot verbetering van 

de onderlinge relatie werd gegeven door Jaap Troost (Beto), 

die in 1995 als interim directeur werd aangesteld. Na het 

aantreden van Fred Huurman als nieuwe directeur, werd dit 

al snel verder uitgebouwd en nu weten nog maar weinig 

leden van dit verleden af.  

In de daaropvolgende jaren werd 

Ferney met haar leden en de 

medewerkers een hechte groep. Er 

werden veel evenementen voor 

leden en leveranciers 

georganiseerd; de Sail, een 

motortoerrit, de IKO Trophy, de 

Ferney Golfdag, huisbeurzen, 

ledenreizen en seniorendagen. De 

Ferney huisband, waar Hiscal 

Hendriks (Delftechniek) deel van 

uitmaakte, trad regelmatig op. 

 

 

 

De eigen merken Kelfort, Ironside en Oxloc 

werden geïntroduceerd en leverden een 

belangrijke  bijdrage aan de verdere groei.  

 

Joop te Dorsthorst slaat de eerste paal 

Ferney huisbeurs 1998 



In 2005 bleek dat het magazijn te 

klein was voor alle 

voorraadproducten, de import uit 

het Verre Oosten nam steeds 

meer toe. Na een bezoek van de 

milieudienst van Heerhugowaard, 

werd de opslag van alle 

gevaarlijke stoffen afgekeurd. 

Besloten werd om het pand 

verder uit te breiden en in 2007 

zijn de nieuwbouwplannen 

gerealiseerd. De opening werd 

groots gevierd in de nieuwe 

hallen. 

In 2012 nam Han Jenster het stokje over van Fred Huurman. In de daaropvolgende jaren vroeg de 

markt om een nog grotere focus op samenwerking, welke diverse groepen leden met elkaar 

realiseerden. De vrijheid die Ferney haar leden biedt om eigen keuzes te maken, blijkt echter nog 

altijd cruciaal om voor Ferney te kiezen. 

In 2022 zal een nieuw strategisch plan vastgesteld worden. Na 30 jaar blijven wij vooruit kijken en 

verder bouwen aan een goede samenwerking met leden en leveranciers.  

 

 

 

 

 

 


