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Wat gaat er schuil achter Nederlands bekendste geluidswal?

De ambities van Louwman Exclusive 
Het opvallende pand in de geluidswal van de A2 werd in 2007 door Hessing gebouwd. In 2012 

– na het faillissement van Hessing – trok Louwman Exclusive in het pand en die heeft de ambi-

tie om uit te groeien tot hét centrum voor exclusieve (jong gebruikte) auto’s in Nederland. Het 

recent verworven dealerschap van McLaren is een stap in de goede richting.

Louwman Exclusive heeft na het faillissement van 
Hessing in januari 2012 het opvallende pand aan 
de A2 in Utrecht gekocht. Een deel van het perso-
neel en de voorraad werd overgenomen en veer-
tien dagen later draaide het bedrijf alweer; dit keer 
als Louwman Exclusive. Met Hessings faillissement 
waren ook alle dealercontracten geëindigd, dus de 
eerste prioriteit was het verwerven van dealer-
schappen van exclusieve merken. Maserati werd 
als eerste binnengehaald en daarna volgde Lexus, 
dat na de sluiting van Lexus Breukelen opnieuw 
onderdak langs de A2 vond. De dealerschappen 
van Bentley, Lamborghini en Bugatti gingen naar 
Pon in Leusden (Het Koopmanshuis van Pon Luxu-
ry Cars) en het dealerschap van Rolls-Royce naar 
Cito Motors in Eindhoven. Louwman Exclusive 
sloot wel servicecontracten af met Bentley, Lam-
borghini en Rolls-Royce. Recentelijk werd McLaren 
binnengehaald, dat tot dat moment Nederlandse 
klanten vanuit Brussel moest bedienen. Het kleine 
Nieuw-Zeelandse/Britse McLaren heeft een grote 
historie, al is het nog tamelijk onbekend bij het 
grote publiek.

Hét centrum voor exclusieve auto’s
Morgan blijft bij Louwman-dochter Nimag in 
Vianen. De Morgan 3 Wheeler Cyclecar – waar je 

bij binnenkomst in de showroom op de eerste 
verdieping gelijk tegenaan loopt – is dus een 
teasertje. Ook gebruikte Aston Martins, Ferrari’s en 
Porsche’s passen prima tussen de andere merken 
en maken de ambitie van het bedrijf duidelijk: dit 
moet hét centrum voor exclusieve (jong gebruik-
te) auto’s in Nederland worden. Om duidelijk te 
maken dat het weer bruist langs de A2, wil het be-
drijf ‘traffic’ genereren. In de werkplaats doet After 
Sales Manager André Bouwman dat onder andere 
met een gratis wintercontrole voor de exclusieve 
merken. Bouwman: “Daarmee halen we klanten 
binnen en laten we zien dat hét centrum voor 
exclusieve auto’s weer leeft”. Met BER-regelingen 
zijn de klanten niet bezig, maar wel verwachten ze 
dat hun dealer alle garantieklussen kan uitvoeren. 
Voor zes merken (Rolls-Royce, Bentley, Lamborg-
hini, Maserati, McLaren en Lexus) is dat dus in 
eigen huis geregeld en voor de andere merken 
(zoals Ferrari en Aston Martin) werkt men samen 
met andere partijen. Bouwman: “Klanten willen 
twee dingen: het officiële stempeltje in het onder-
houdsboekje en een relatie met hun dealer, zowel 

Het pand van Louwman Exclusive is ook nog een geluidswal. De  
A2 (links richting Utrecht – rechts naar Amsterdam) is met twee-
honderdduizend passerende automobilisten één van de drukst-
bereden snelwegen van Nederland (foto Louwman Exclusive).

Na de MTS kwam André Bouwman in 1996 bij Hessing in De Bilt te 
werken en daar werd hij verliefd op Lamborghini. André groeide 
door tot voorman van Maserati en Lamborghini, service adviseur, 
service manager en inmiddels is hij After Sales Manager.
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Aan de linker- en rechterkant bevinden zich lange rijen 
bruggen. We zien een Rolls-Royce, Maserati’s, Lamborghini’s 
en op de voorgrond een ‘gewrapte’ Porsche.

als het gaat om verkoop als om de aftersales”. Om 
klanten vast te houden zet Louwman Exclusive in 
op het verkopen van verlengde garanties. Deze 
programma’s lopen via de autofabrikanten en bie-
den de klant een verzekering tegen onverwachte 
onkosten in het vierde en vijfde jaar. Er is zelfs een 
verzekering voor het zesde en zevende jaar, al is 
die beperkt tot alleen motor en versnellingsbak. 
Bouwman biedt de verzekeringen scherp aan, 
want de winst zit in de langere loyaliteit van de 
klant, niet in het verkopen van de verzekering.

Klanten in de werkplaats houden
Een paar maanden geleden is voor eigenaren van 
een ietwat belegen Rolls-Royce of Bentley nog 
een initiatief genomen: het Classic-programma. 
Het is de bedoeling dat een deel van de werk-
plaats zich focust op Rolls-Royce’s en Bentley’s 
van tien jaar en ouder. Volgens Bouwman kan dat 
op termijn uitgroeien tot tien à vijftien procent 
van de werkplaatsomzet. Onder het Classic-pro-
gramma vallen na-oorlogse auto’s, die in de oude 
fabriek in Crewe zijn gebouwd, dus Bentley’s (pre-

Volkswagen) en pre-Phantom Rolls-Royce’s. Bouw-
man: “Een van onze technici weet alles van deze 
auto’s en is lid van de Rolls-Royce- en de Bentley-
club. Wij zetten de auto op de brug en geven 
uitleg en advies, zodat de klant een goed inzicht 
van de staat van zijn auto krijgt. Sommige klanten 
willen een deel van het onderhoud zelf doen en 
wij adviseren welke werkzaamheden zelf zijn te 
doen en welke beter door ons gedaan kunnen 
worden”. Speciale aandacht heeft Bouwman voor 
het magazijn, dat de onderdelen voor deze auto’s 
moet verkopen. De merkstandaards die dealers 
aanhouden zijn kostbaar en bestaan onder andere 
uit investeringen in speciaalgereedschap en test-
kasten. Bouwman: “Het uurloon van Rolls-Royce 
en Bentley is 124 euro exclusief BTW, maar voor 
deze classics zijn die investeringen al afgeschre-
ven. Bovendien ligt de verhouding uren versus ge-
bruikte apparatuur anders dan bij moderne auto’s, 
waardoor het werkplaatstarief naar beneden kan. 
We rekenen voor het Classic-programma daarom 
twintig procent minder: 99,20 euro exclusief BTW”. 
Het Classic-programma is niet vanuit de fabriek 

opgezet, maar de fabriek ondersteunt het volgens 
Bouwman wel. Ook voor de Italiaanse merken zal 
er een Classic-programma komen.

Aansturing vanuit de service-adviseur
De werkplaats telt zes technici, waarvan drie 
APK-keurmeesters (een vierde is in opleiding) en 
vijftien bruggen. Die enigszins scheve verhouding 
is een gevolg van de recente doorstart van het 
bedrijf in een groot, al langer bestaand pand. 
Louwman Exclusive wil verdubbelen naar twaalf 
monteurs. Bouwman: “We gaan binnenkort op 
zoek naar nieuwe technici. Reacties van Eerste 
Monteurs zijn welkom”. De werkplaats beschikt nu 
over twee Lexus-specialisten, twee Rolls-Royce-, 
Bentley- en McLaren-specialisten en twee Ma-
serati- en Lamborghini-specialisten. Er zijn twee 
Service Advisors, Hans Fonke en Sander van Dru-
ten. De een is meer gericht op de Britse merken, 
de ander op de Italiaanse merken. De service-
adviseurs hebben een technische achtergrond 
en leggen de eerste contacten met de klant; 
ze maken onderhoudsafspraken, verzorgen de 

Op de begane grond zijn de receptie en werkplaats gevestigd. Klanten kunnen met de lift naar 
de showroom op de eerste verdieping. Na de verbouwing zal het pand ‘opener en transparanter’ 
worden en zal een grote trap gelijk naar de showroom leiden.
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werkplaatsplanning en werkorders, bestellen de 
onderdelen bij het magazijn en nemen de factuur 
met de klant door. Bouwman is After Sales Mana-
ger en ook verantwoordelijk voor het magazijn. 
De autotechnici krijgen hun opdrachten van de 
receptie en niet van een werkplaatschef, want die 
is er niet. Er is wel een derde man achter de twee 
service-adviseurs, die zorgt voor de verdeling van 
het werk, de garantieklussen in de gaten houdt 
en de eindcontrole doet. De diversiteit van zes 
automerken kent z’n beperkingen. Zo is er geen 
voorinspectie in aanwezigheid met de klant mo-
gelijk, een formule waar bijvoorbeeld Audi sterk 
op in zet. Bouwman: “Bij ons is geen enkele auto 
hetzelfde. Veel monteurs zijn met meerdere auto’s 
tegelijk bezig en daar hebben we ook de ruimte 
voor. Bovendien hebben we minder doorgangen 
dan een grote Audi-dealer en kunnen we niet alle 
onderdelen op voorraad hebben. Alleen bij Lexus 
zijn de onderhoudsbeurten relatief gemakkelijk 
achter elkaar te plannen en af te werken”. De 
werkplaats telt nu zo’n vijftig doorgangen per 
week, maar de fluctuatie is groot, want klussen 
zoals een motorrevisie kunnen wel een week 
duren. De bulk bestaat echter uit onderhouds-
werkzaamheden.”

Hoogteslag van band en wiel controleren
Louwman Exclusive gebruikt een Corghi de- en 
montageapparaat, dat ook Michelin Pax-banden 
(voor Rolls-Royce) aan kan. Balanceren doet 
technicus Bas te Brummelstroete op een Hunter 
ForceMatch. Dit apparaat is voorzien van een 
‘loadroller’, die tegen de band wordt gedrukt om 
de hoogteslag van de band te controleren. Trillin-
gen door hoogteslag zijn vreselijk voor met name 

strak afgeveerde Lamborghini’s of McLaren’s 
(met vaak hele platte banden). Banden met een 
technische serie van /70, /60 of /50 kunnen in de 
wang veel meer compenseren, dan een /30 of /25 
(het getal geeft de hoogte van de wang aan als 
percentage van de breedte van de band). De load-
roller controleert de hoogteslag in de band en 
twee armen, die tegen het wiel worden gedrukt, 
controleren de rondheid van het wiel. Vervolgens 
vergelijkt de Hunter de hoogteslag van het wiel 
met die van de band en rekent uit of band en wiel 
ten opzichte van elkaar gedraaid kunnen worden, 
zodat de gezamenlijke hoogteslag binnen de mar-
ges blijft. De Hunter geeft aan waar Te Brummel-
stroete op de band en op het wiel een krijtstreep-

je moet zetten. De band-wielcombinatie wordt 
daarna van het apparaat gehaald en op het de- en 
montageapparaat gelegd. Om band en wiel ten 
opzichte van elkaar te kunnen draaien, laat Te 
Brummelstroete de band leeglopen en duwt hij 
de wangen naar binnen. Daarna wordt het wiel 
ten opzichte van de band gedraaid tot de krijt-
streepjes op band en wiel tegenover elkaar staan. 
Vervolgens wordt de band weer opgepompt en 
weer op het balanceerapparaat op hoogteslag ge-
controleerd. Te Brummelstroete: “Het kan zijn dat 
het balanceerapparaat een nieuwe band afkeurt 
en dan gaat die band voor garantie terug naar 
de fabrikant”. Als de hoogteslag in orde is, kan de 
band vervolgens gebalanceerd worden.
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Sander van Druten (links) en Hans Fonke (midden) zijn de service-adviseurs. Rechts zit Parts Adviser Marco Waversveld. Achter hen is 
er een doorkijk naar de werkplaats, waar een Rolls-Royce Phantom op de brug staat.

De vele lagesectiebanden (tot zelfs /25-series) maken de- en 
monteren niet makkelijk. Bas te Brummelstroete werkt met 
een Corghi, waar hij een 20 inch Maserati-wiel met Pirelli-band 
op heeft liggen.

De ‘loadroller’ van de Hunter GSP9700 drukt tegen de band aan 
om de hoogteslag te controleren. Vooral bij sportauto’s met 
platte banden zijn trillingen door hoogteslag een probleem. 
Uiteraard kan de Hunter ook balanceren.
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Volgens fabrieksvoorschrift moeten Maserati’s uitgelijnd worden 
met belading. Om een ideale balans en normale rij-omstandig-
heden (bestuurder, passagier, bagage en brandstof in de tank) te 
simuleren, legt Ton van Ede gewichten van de sportschool in de 
auto. Pas dan wordt er uitgelijnd.

De relatie tussen Lamborghini en Hessing gaat terug naar 1996. Een groot deel van die geschie-
denis heeft Lamborghini-specialist Gerrit Wijmenga meegemaakt. Hier leest hij een vijf liter 
tiencilinder Lamborghini Gallardo Spyder uit.

Deze Corvette uit 1958 geeft door opgedroogde benzine en vuilaanslag geen teken van leven 
meer. De auto is vijftien jaar geleden gerestaureerd, maar daarna nooit meer gebruikt. Aan Guido 
Schuerman de taak om de carburateurs te reinigen en de auto rijdend te maken.

Afslag op de loadindex
Banden zijn het enige contact tussen sportauto 
en wegdek. Niet iedereen is zich daarvan bewust 
en sommige mensen denken dat als de maat 
goed is, de band goed genoeg voor hun auto is. 
Bouwman: “Wij kunnen geen prijsstunter zijn, 
maar we leveren banden wel heel scherp geprijsd. 
Als mensen toch goedkopere banden vinden, 
hebben die banden wel dezelfde maat, maar 
zelden de juiste snelheidscode of loadindex. Dat 
verklaart het prijsverschil”. Veel eigenaren staan 
niet stil bij het gebruik van XL (extra load)-banden 
en denken dat een loadindex iets is voor bestel-
auto’s of caravanrijders; niet voor hun Maserati of 
Lamborghini. Het luchtvolume en de spanning 
van een band bepalen het draagvermogen, en het 
draagvermogen is weer medebepalend voor de 
topsnelheid. Daarom hebben zoveel snelle sport-
auto’s XL-banden. Wat veel mensen niet weten 
is dat er voor snelheden boven de 210 km/u – in 
verband met de warmteontwikkeling in de band 
– een afslag op de loadindex geldt. De ETRTO 
(European Tyre and Rim Technical Organisation) 
hanteert een afslag op de loadindex om te bepa-
len welke snelheid een band aan kan. Het werkt 
als volgt. Een V-band (tot 240 km/u) heeft bij een 

Interieurspecialist
Sander van ‘t Ende is de bekle-
ding- en carrosseriespecialist van 
Louwman Exclusive. Bijna alle ex-
clusieve auto’s hebben een lederen 
interieur. Slijtage van het leer komt 
vooral voor bij lage sportauto’s bij 
de instapwangen en de rugleu-
ning. Ook jeansverkleuring door 
spijkerbroeken en leren jassen 
en balpen- en stiftstrepen zijn 
veelvoorkomende beschadigingen. 
Sander reinigt de bekleding eerst 
met een lederreiniger, dan met 
wasbenzine en vervolgens met 
een GLD-reiniger. Een weekmaker 
maakt het leer plakkerig, zodat 
de verf goed hecht. Voordat het 
leer gespoten kan worden, moet 
Sander eerst de verf op kleur 
maken. Het is mogelijk om een 
staal – bijvoorbeeld afkomstig 
van de onderkant van een stoel 
– op te sturen naar leverancier 
Colourlock, die vervolgens een liter 
verf terugstuurt. Sander: “Ik heb van veel leersoorten de recepten klaarliggen om de juiste kleur aan 
te maken, maar vaak moet je nog wel wat bijmengen. Door uv-invloeden en het menselijk lichaam is 
de kleur van een tien jaar oude bekleding niet meer hetzelfde als toen die bekleding nieuw was. Als 
ik geen recept heb, pak ik de RAL-waaier, kijk wat er het beste bij in de buurt komt en meng aan de 
hand daarvan verder”. Het interieur is afgeplakt en een propellertje blaast de spuitnevel gelijk naar 
buiten. Bij het spuiten heeft Sander een föhn bij de hand, om het oppervlak gelijk te drogen. Daarna 
volgt een ‘topcoating’, bestaande uit een soort blanke lak met een ‘vernetzer’, die zorgt voor een snelle 
uitharding. Sander: “Als we helemaal klaar zijn, volgt nog een soort verzegeling. Als er later dan toch 
weer vuil, jeansverkleuring, balpen- of stiftstrepen op komen, dan volstaat het om met een natte 
doek of een licht schoonmaakmiddel de bekleding schoon te maken”. Sander heeft bij Colourlock een 
training gevolgd, maar de kneepjes van het vak ontwikkelde hij zelf. Sander: “Ik heb kortgeleden de 
witte bovenkant van een Maserati-dashboard zwart gespoten. De klant had last van lichtweerkaatsing 
op het witte leer en was heel blij met het resultaat. Hij vroeg of ik ook auto’s van een vriend van hem 
wilde doen. Leuk, als je zulke positieve reacties krijgt”.
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Het meest populaire merk van Louwman Exclusive is Maserati, waarvan alle types, nieuw en 
gebruikt, in de showroom staan. De Maserati op de voorgrond is een klassieker, die tijdelijk van 
het Louwman Museum is geleend.

McLaren is bij het grote publiek nog onbekend. Toch heeft het dealerschap grote marketing-
waarde, omdat het merk veel historie heeft en de ambitie van Louwman Exclusive onderstreept. 
De aankleding is nog wat kil.

snelheid van 210 km/u honderd procent van het 
draagvermogen, maar daarboven loopt dat terug; 
het is bij 220 km/u 97 procent, bij 230 km/u 94 
procent en bij 240 km/u 91 procent. Dat is bij die 
snelheid dus een afslag van negen procent. Bij W-
banden (tot 270 km/u) is de afslag bij 250 km/u 5 
procent, bij 260 km/u 10 procent en bij 270 km/u 
15 procent. Bij 270 km/u heeft de band dus nog 
maar 85 procent van het draagvermogen. In z’n 
algemeenheid geldt: hoe hoger de snelheid hoe 
hoger de afslag.

Grote verbouwing aanstaande
Om een hele lage Lamborghini op de brug te 
kunnen rijden, zijn alle Autec-bruggen lager dan 
normaal. De rijplaten zijn ook breder en de pilaren 
staan ook iets verder uit elkaar. Het zijn allemaal 
vierkolommers, twee ervan hebben een capaciteit 
van vijf ton, zodat ook een verlengde Rolls-Royce 
gelift kan worden. Er zijn twee tweekolommers, 
die voor speciale revisies worden gebruikt. Tussen 
beide bruggen is ruimte gemaakt om gedemon-
teerde motoren en onderdelen neer te leggen op 
karren en/of tafels. De werkplaats heeft te maken 
met zes brand-standards. De merkspecialisten 
hebben het speciaalgereedschap en de testers op 
vaste plekken liggen.
Binnenkort zal de werkplaats, die in 2007 door 

Hessing werd gebouwd, onder handen worden 
genomen. Er komt een nieuwe milieustraat en de 
kasten aan de zijwand gaan weg. Het is onderdeel 
van een grote verbouwing, waarbij vooral de 
benedenverdieping een metamorfose zal onder-
gaan. Er komt een grote trap naar de showroom 
op de eerste verdieping. De hele benedenverdie-
ping zal ‘geopend’ worden, mede omdat er ook 

een grote glazen pui aan de voorzijde zal worden 
gemaakt. Kantine, magazijn en receptie zullen 
worden aangepast en er komt een grote shop 
voor merchandising en accessoires. De verbou-
wing moet aan het eind van het eerste kwartaal 
2014 klaar zijn en dan zal duidelijk worden of 
Louwman Exclusive zal uitgroeien tot hét centrum 
voor exclusieve auto’s in Nederland.
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Hier is duidelijk zichtbaar dat de showroom weliswaar verschillende verdiepingen en tussenverdiepingen kent, maar dat die verdie-
pingen met elkaar verbonden zijn via schuine vloeren. Er is overigens ook een autolift. Helemaal boven staat Lexus, op het schuine 
deel Lamborghini en beneden Maserati.

De werkplaats is gevestigd op de begane grond en de showroom op de eerste verdieping. Pal 
onder deze Maserati’s bevindt zich dus de werkplaats. Links is nog net de A2 zichtbaar (we kijken 
hier richting Utrecht).

Exclusieve auto’s worden ingeruild en ook bijgekocht, want Louwman Exclusive wil hét centrum 
voor exclusieve auto’s worden. In het merkvreemde deel van de showroom staan Aston Martins, 
Jaguar XK’s, diverse Ferrari’s en Porsches en een Ford GT.
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