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Het loopt al tegen de zomervakantie als bij De
Auto Avenue nog steeds geen bouwvergunning
binnen is. De daken moeten vervangen worden,
één wand moet worden gesloopt, er komen
nieuwe garagedeuren en de verwarming wordt
vervangen door vloerverwarming. Als de vergun-
ning nog lang op zich laat wachten, zitten perso-
neel en klanten straks in een tochtige, natte bouw-
put. In dat geval moet directeur Marco van Veld-
huizen de hele verbouwing uitstellen. “Maar dat
ligt moeilijk, want de onderdelen zijn al gekocht en
alles is al gepland.” Midden in de bouwvakvakantie
komt, geheel onverwacht, de vergunning alsnog
binnen. Van Veldhuizen belt de aannemer en de
sloper en beiden beginnen de volgende dag. Van
Veldhuizen: “Dat gaf een goed gevoel. Dit zijn dui-

delijk geen ambtenaren die moeilijk doen over
bouwvakvakantie, maar flexibele aannemersbe-
drijven uit de regio. Een goed begin is het halve
werk”. Van Veldhuizen heeft samen met Bouwkun-
dig teken- en adviesbureau Totaalplan alles tot in
de puntjes voorbereid. Samen doen ze de verdere
projectbegeleiding. “Door slechte ervaringen met
aannemers wil ik zelf de hoofdaannemer zijn en
zelf de onderaannemers uitkiezen.”

Onderhoud gaat gewoon door
De verbouwing vindt in fases plaats. De eerste fase
is de aanbouw van vier meter bij de werkplaats
door middel van een grote stalen constructie. De
wasplaats wordt gesloopt en de milieuruimte en
meterkast verplaatst. Nog voor het eind van de

bouwvak, is de voorbereiding klaar en begint het
grote werk. Er moet een damwand worden
 gemaakt om te voorkomen dat de gastransport-
leiding, die langs het pand loopt, breekt. De aanne-
mer vindt het echter een overbodige constructie.
Hij kiest ervoor om de palen, die als fundering
 dienen voor de staalconstructie, als ‘wokkels’ in de
grond te boren. Van binnenuit worden ze met
beton volgestort. Van Veldhuizen: “Dat was goed
meegedacht. Je komt tijdens de verbouwing veel
verrassingen tegen en dan is het van belang dat je
partijen om je heen hebt die meedenken, snel han-
delen en je financieel niet uitkleden”. Tijdens de
verbouwing draait de werkplaats door. Een
 tussenwand doet dienst als stofwand en deelt de
werkplaats in tweeën; aan de ene kant begint de

“Het was de stress waard”
Tweede aflevering van de werkplaatsverbouwing van De Auto Avenue

In deze tweede aflevering volgen we Mitsubishi- en Suzuki-dealer De Auto Avenue in Tilburg

bij de verbouwing van de werkplaats. Directeur Marco van Veldhuizen en chef werkplaats

Ed Timmermans dachten alles gepland te hebben. Maar wie kon een faillissement van de  hef-

brugleverancier voorzien?

Het is een genot om hier te werken. De vloerverwarming onder
de prachtige antracietgrijze tegels is heerlijk comfortabel, de
werkplaatsdeuren laten veel licht binnen en ze werken (net als
de afzuiger) via een afstandsbediening. De gereedschapskarren
zijn nieuw, de olie, ruitenwisservloeistof, koelvloeistof en lucht
komen uit het plafond en de zes stempelbruggen, twee arm-op-
namebruggen en twee  rijbaanbruggen zorgen voor veel vrije
werkruimte.
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De monteurs kunnen door de glazen schuifdeur op de achtergrond naar de showroom lopen (links van de  glazen deur zit de knop), maar
aan de andere kant is de deur alleen te bedienen via een afstandsbediening. Dat is dezelfde afstandsbediening die de monteurs hebben
voor de overheaddeuren/afzuiginstallatie.

Deze foto is precies aan de andere kant genomen. De klanten
stappen links het bedrijf binnen en lopen dan rechtdoor naar de
receptie of rechtsaf de werkplaats in; dat laatste alleen als de
monteur dat wil (afstandsbediening). Het rechtergedeelte van
de werkplaats is zo’n vier meter uitgebouwd, waardoor het vloer-
oppervlak nu 480 vierkante meter groot is.

verbouwing, aan de andere kant werken de  mon-
teurs door op 200 in plaats van 400  vierkante
meter. Het vervangen van de oude remmentest-
bank levert een probleem op: hoe moet dat met de
APK-afmeldingen in de tijd dat de nieuwe rem-
mentestbank nog niet geïnstalleerd is? Navraag bij
de RDW leert dat een APK-station op een 
bestaande locatie met een bestaande erkenning
tot 2013 ook met een Motometer mag werken. 

Het nadeel van uitlijnen op een rijbaanbrug zonder kolommen, is
dat de steunen uitgeklapt moeten worden. Maar De Auto Avenue
is geen bandenservicebedrijf, dus zo vaak is dat niet nodig. Waar
de steunen op de vloer komen, zijn mooie rvs-plaatjes in de vloer
 gemaakt. Ook de uitlijncamera’s hebben geen last van pilaren.
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De remmentestbank kan dus afgevoerd worden en
de equipmentleverancier levert tijdelijk een Moto-
meter in bruikleen. De monteurs moeten weliswaar
tien weken lang eerst onder een brug doorrijden
om bij de andere bruggen te komen, maar het 
bedrijf blijft functioneren.

Een week gewonnen
Het plaatsen van de nieuwe bruggen is geen
 gemakkelijke klus. Eerst worden er gaten in de
oude vloer gezaagd en daar wordt dan de grond
drie meter diep uitgegraven om er de cassettes in
te kunnen plaatsen. Het zand blijkt bijzonder
 stabiel te zijn; het kalft niet af en hoeft dus niet
vervangen te worden. De Auto Avenue moet een
heftruck huren om de cassettes te plaatsen, dus de
equipmentleverancier moet de helft van de tien
cassettes op tijd leveren. De andere helft komt
wanneer de rest van de werkplaats aan de beurt is.
De bruggen zelf en dus ook de montageploeg
voor de bruggen zijn nu nog niet nodig. Om te
voorkomen dat de cassettes bij het storten van het
beton omhoog worden gedrukt, worden ze veran-
kerd aan de oude vloer; als het beton droog is kan
de oude vloer eruit. Mede door het sloopwerk is er
een week op het schema gewonnen. Van Veldhui-
zen: “Dat was een enorme opsteker: zelf de coördi-
natie van de verbouwing doen en dan ook nog op
het schema voorlopen”. Maar Van Veldhuizen
juicht te vroeg. De equipmentleverancier werkt
slechts één dag en komt de  volgende iets later
“om spullen te halen”. Maar ze komen niet. Chef
werkplaats Ed Timmermans: “Ze lieten niets van
zich horen en dus ben ik gaan bellen. Het bleek

dat er door een reorganisatie mensen werden ont-
slagen”. De aannemer sloopt de oude vloer met
een Bobcat, een hoop kabaal en in slechts twee
dagen. Als de vloer geëgaliseerd is en het zand
aangetrild, leggen de elektricien en de loodgieter
de nieuwe leidingen. Het zijn lokale ondernemers
waar Van Veldhuizen  tevreden over is. In de
nieuwe betonvloer zijn staalvezels verwerkt. Van
Veldhuizen: “Bij een  monolietvloer zouden de ve-
zels die boven de vloer uitkomen voor problemen
kunnen zorgen, maar hier komt boven op het
beton vloerverwarming, een cementdekvloer en
daarboven de door Ed uitgekozen antracietgrijze
vloertegels”. Vezelbeton is weliswaar duurder dan
betonvlechten, maar het scheelt een hoop tijd; de
vloer zit er in slechts een halve dag in en ook het
leggen van de vloerverwarming levert geen pro-
blemen op.

Een week verloren
Van Veldhuizen en Timmermans besteden het leg-
gen van de cementdekvloer en de tegels aan één
partij uit om de kans op fouten te minimaliseren.
Van Veldhuizen: “Ed en ik hamerden er bij de te-
gelzetter op dat de vloer perfect moest zijn. Het
leggen van het cement laat hij door een ander
doen, maar op de afgesproken dag komt er nie-
mand. Pas de volgende dag om 15.00 uur komen
ze langs; ze hebben er dan al een zware klus op

Er zit veel denkwerk in de vloer, want de vloerverwarming is
overal om de rijplaten, steunen, remmentestbank en afvoer-
gootjes heen gelegd. Alles ligt in de vloer en er niet bovenop.
Geen wonder dat Marco van Veldhuizen en Ed Timmermans bij de
tegelzetter bleven  hameren op een volledig vlakke vloer.

Uit het plafond worden 0W20 en 5W40 aangevoerd, plus ruiten-
wisser-, koelvloeistof en lucht. De aanvoerleidingen zijn in het
H-profiel van de plafondbalken gemonteerd, zodat ze groten-
deels uit het zicht zijn.

Het bedieningspaneel voor de deuren (boven) is in de stalen
 dragers ingebouwd. Daaronder het geel/blauwe paneel met de
bediening voor de brug en daaronder luchtaansluiting en 220
Volt en 380 Volt (ook voor laden van elektrische auto’s). Alle
 kabels en krulsnoeren, zoals voor de onderdoorloopbeveiliging,
zijn of weggewerkt of werken via een sensor en WiFi-Bluetooth.
De monteurs hebben een tien-kanaals afstandsbediening voor
acht overheaddeuren. De twee kanalen die vrij bleven, zijn
 gebruikt voor de showroomdeur en de afzuiginstallatie (zodat
de monteur van de laatste brug, niet eerst vier bruggen hoeft te
passeren voor hij de schakelaar om kan zetten).
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In de milieuruimte staan drie dubbelwandige tanks van 1.500
liter elk: één voor de afgewerkte olie, één voor 0w20 en één voor
5W40. Links achteraan zit de verdeler voor de vloerverwarming
en verder staat er een compressor voor de lucht, installaties voor
de ruitensproeier- en de koelvloeistof en een boiler voor het
warme water in de drie werkplaatswasbakken.

zitten”. Timmermans: “De vloer leek wel golfplaat.
De tegelzetter heeft de hoogste punten zelf afge-
vlakt en moest veel lijm gebruiken om de vloer te
egaliseren. De vloer werd uiteindelijk waterpas,
maar slechts met de nodige vertragingen. Door
de reorganisatie bij de equipmentleverancier en
het gepruts van de tegelzetter zijn we onze week
voorsprong alweer kwijt”. Ook bij de leverancier
van de garagedeuren  verdwijnt de verkoper door
een reorganisatie; weg contactpersoon. Boven-
dien is de eerste montageploeg ronduit rampzalig.
Met grote  precisie en aandacht voor detail heeft
Totaalplan de staalconstructie zodanig ontwor-
pen, dat de deuren precies passen en dat de be-
drading, de luchtleiding en zelfs de bedienings-
panelen keurig worden weggewerkt in speciale
kabelgoten. Een prachtig ontwerp. Van Veldhuizen:
“Maar de monteur van de montageploeg gooit z’n
gereedschap neer en begint te vloeken en te tie-
ren dat niets past. We zijn gaan meten en de teke-
ning klopt precies: 4,20 meter, einde discussie”.
Terwijl de monteur nog wat napruttelt ziet Van

Veldhuizen de oplossing. “Ik bood aan dat wij de
gaten zouden boren, zodat hij het kon popnage-
len. Het duurde een tijdje voordat hij het begreep
en zelfs daarna had hij nog moeite om te begrij-
pen dat je in een stalen constructie geen alumi-
nium  popnagels moet nagelen. Meedenken was
hem vreemd.” Timmermans: “Als de montage-
ploeg voor de laatste deur nog een uurtje nodig
heeft, zetten ze niet even de schouders eronder,
maar komen ze daar de volgende dag vanuit
Utrecht doodleuk nog even voor terug”. In de
tweede fase komt een montageploeg van de deu-
renleverancier, die wel van aanpakken weet. Het
resultaat mag er zijn.

Waar blijven de bruggen?
De week voorsprong is verspeeld, maar op 4  no-
vember 2011 is de eerste helft van de werkplaats
klaar. Dat is net op tijd voor de 150 klanten die langs-
komen voor de winterinspectie en de  driehonderd
klanten die hun zomer/winterbanden laten wisse-
len. De monteurs hebben het genoegen twee soor-
ten olie, plus de ruitenwisser- en de  koelvloeistof uit
de lucht aangevoerd te krijgen. De leidingen liggen
niet onder de spanten door, maar zijn netjes in de
H-balken weggewerkt. De installatie wordt in be-
drijf genomen, maar als de monteurs aan de winter-
inspectie beginnen, stroomt de  koelvloeistof langs
de muur. De installateur is  vergeten een koppeling
aan te draaien. Van Veldhuizen: “Bij dat bedrijf liep
het niet goed: ook zij besteedden alles uit”. Na de
winterinspectie worden de bruggen in de tweede
helft van de werkplaats gedemonteerd, het plafond
schoon gespoten en de gaten voor de volgende vijf
cassettes gezaagd en gegraven. Timmermans:
“Maar de equipmentleverancier levert geen casset-
tes, ik krijg ontwijkende antwoorden, de secreta-
resse wil mij niet doorverbinden en ik realiseer me
dat ze ons met een kluitje in het riet stuurt”. Van
Veldhuizen twijfelt niet langer. Hij laat een neef van
zijn vrouw onmiddellijk de cassettes bij de fabrikant
in Duitsland ophalen. De heftruck wordt gehuurd,
maar dan blijkt dat één van de vijf cassettes - na-
tuurlijk de cassette die als eerste geplaatst zou wor-
den - van een ander type is. Weer een tegenvaller.
De equipmentleverancier maakt het later in orde,
maar De Auto Avenue moet dan wel weer een hef-
truck regelen.

Hoezo verkeerd geleverd?
Timmermans belt met de equipmentleverancier of
de levering van de bruggen in plaats van  vrijdag,
in verband met het storten van het beton, naar
maandag kan worden uitgesteld. Dat kan.
De bruggen worden maandag geleverd, maar de
montageploeg wordt ‘s middags naar de zaak
 geroepen. De equipmentleverancier is failliet.
 Timmermans: “Wij waren in ieder geval blij dat we
al het materiaal in huis hadden”. Maar dan komt de
donkere kant van een faillissement naar boven: De
fabrikant van de bruggen, probeert het materiaal
terug te krijgen en belt op; de equipmentleveran-
cier heeft per ongeluk de verkeerde bruggen gele-
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In de werkplaats hangen drie wasbakken, zodat de monteurs niet
naar de wasplaats hoeven lopen. De wasbakken beschikken (via
een eigen boiler) direct over warm water. Er komt nog een hand-
doekrol naast te hangen.

De muurtegels zijn weliswaar besmettelijk licht van kleur, maar
de tegels zijn zo verschrikkelijk hard dat vuilpenetratie onmogelijk
is. Het contrast met de afwerkrand (met luchtnippel) en vloer in
antraciet is prachtig. De inbouwstopcontacten en schakelaars zijn
slagvast en nauwelijks kapot te krijgen. Wel duur, maar ook ‘af’.
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verd. Plotseling staat er ook een vrachtwagen bij
De Auto Avenue voor de deur; de chauffeur komt
de verkeerd geleverde bruggen ophalen. Van Veld-
huizen: “Het was geen zuivere koffie. Ze probeer-
den van alles. De chauffeur kreeg niets mee en
tegen de fabrikant zei Ed dat de bruggen al ge-
monteerd waren. Ik bel ondertussen een advocaat
om te weten wat mijn rechten zijn, want ik heb het
idee dat de bruggen snel de grond in moeten: vast
is vast. We monteren ze zelf, want we hadden tij-
dens de eerste fase gezien hoe de equipmentleve-
rancier dat deed”. De losse onderdelen en rijplaten
worden voor de zekerheid elders gebracht en de
tegelzetter wordt aan het werk gezet. Helaas
maakt die er ook dit keer een potje van. Timmer-
mans: “De vloer lag er bol in. De tegelzetter wilde
doorgaan, maar we hebben hem gedwongen op-
nieuw te beginnen”. Van  Veldhuizen: “Ook zoiets:
overal in het bedrijf lag stof. Ik vraag de tegelzetter
of hij de tegels buiten kan snijden. Oh ja, dat was

ook goed. Waarom kan zo’n man dat zelf niet ver-
zinnen?”

Energiemodules op de brug
De monteurs verheugen zich ondertussen op de
nieuwe apparatuur: een nieuwe viergasmeter, een
nieuw aircovulstation, nieuwe uitlijnapparatuur,
nieuwe gereedschapskarren en tien nieuwe hef-
bruggen die allemaal zijn verzonken in de vloer:
zes stempelbruggen, twee arm-opnamebruggen
en twee rijbaanbruggen. Timmermans: “Uitlijnen
doen we op een tweekolommer met rijbanen met
uitklapbare steunen. Het nadeel is dat je die steu-
nen elke keer moet uitklappen, maar we zijn geen
bandenspecialisten die tien auto’s per dag uitlijnen.
Het voordeel is dat we nooit meer last hebben van
kolommen. Waar de steunen op de vloer komen,
hebben we mooie rvs-plaatjes laten maken: niet
op, maar in de vloer”. De zes stempelbruggen heb-
ben standaard energiemodules, maar voor de twee

arm-opnamebruggen en de twee  rijbaanbruggen
maakt Timmermans zelf een ontwerp, zodat de
energiemodule nog mooier is weggewerkt. Tim-
mermans: “Wat ik niet begrijp is dat alle bruggen
rood zijn en dat ze zijn afgemonteerd met blauwe
slangen. Dat moet dus anders”. Met de doorstart
van de equipmentleverancier worden de proble-
men opgelost, maar Van Veldhuizen wil wel korting
als genoegdoening voor alle ellende. Daar gaat de
equipmentleverancier mee akkoord.

Eindelijk klaar
Van Veldhuizen is enthousiast over het resultaat:
“Het is prachtig! Waarom zouden we in de werk-
plaats niet ook auto’s afleveren? Dat doen we toch
vaak op een zaterdag of in de avond. De werk-
plaats is nu zo mooi dat we die ook kunnen
 gebruiken als showroom; bij een weekendshow
rijden we de hele werkplaats vol met auto’s”. Van
Veldhuizen vindt het resultaat alle stress waard ge-
weest. Onverwachte tegenvallers waren er ook;
een rioolleiding onder de werkplaatsvloer. En ook
werden wijzigingen op het laatste moment door-
gevoerd, zoals de beslissing om de wasruimte en
de milieuruimte naast elkaar te bouwen. Qua extra
kosten is de verbouwing meegevallen. De aanne-
mer heeft alles opgeteld en afgetrokken en kwam
op meerwerk van € 750,-. De Auto  Avenue heeft
geluk gehad met het weer, zodat de monteurs
zelfs buiten banden konden verwisselen en Van
Veldhuizen vindt dat hij en Ed goede hoofdaanne-
mers waren. “Over zeven van de tien onderaanne-
mers ben ik heel tevreden. Ik ben blij dat ik het zo
gedaan heb. Ik weet nu dat als je een autobedrijf
met al z’n facetten kunt aansturen, dat je dan ook
een verbouwing kunt leiden.”

Mitsubishi brengt in de komende drie jaar acht plug-in hybride
auto's op de markt. Die auto's zullen straks ook aan een elektri-
sche paal opgeladen moeten worden. De Auto Avenue is er nu
klaar voor.

Oog voor detail. Het is de brugleverancier blijkbaar niet opgeval-
len, maar Ed Timmermans heeft oog voor detail en stoorde zich
aan de blauwe slangen op de rode bruggen. Hij zal ze alsnog
laten vervangen door rode slangen.

Het blauwe stopcontact en de luchtaansluiting op diverse brug-
gen is standaard, maar voor de arm-opnamebruggen ontwierp
Ed Timmermans een eigen systeem.

Het was de stress waard.
Marco van Veldhuizen
(links) en Ed Timmermans
zijn bijzonder tevreden met
het resultaat. En Timmer-
mans heeft zijn zin gekre-
gen; alles is in RAL 7016
uitgevoerd.
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