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ACHTER DE GESLOTEN DEUREN VAN DE PROTOTYPE-AFDELING

De geheime autowereld: 
camera’s verboden!
Na een bezoek aan het Centre 
de Realisation Des Prototypes 
Mécaniques van Renault heb-
ben we nieuws: prototypes 
zijn onder ons. In grotere aan-
tallen dan we kunnen bevroe-
den. Een handvol concepten 
steelt letterlijk de show, maar 
op straat rijden ze met dui-
zenden rond. Waarom we ze 
niet zien? Ze zijn vermomd...

DOOR ROB VAN GINNEKEN / FOTO’S RENAULT

CRPM is de naam. Achter dat mysterieuze acroniem gaat 
geen Franse politiedienst schuil, maar een zo mogelijk nóg 
geheimzinniger afdeling van Renault. Voluit: Centre de 
Realisation Des Prototypes Mécaniques. De geboortegrond 
van prototypes zoals we die op de internationale autoshows 
zien. Maar er zijn zonder twijfel ook studies die nooit het 
daglicht zien.
Dezelfde afdeling houdt zich ook bezig met series testauto’s 
die in de wandelgangen ‘muilezels’ worden genoemd. Die 
worden gebouwd om met platform- en motortechniek van 
toekomstige generaties, maar vermomd als het huidige 
model, de weg op te gaan.
Ook de vervolgstap wordt door dezelfde technici begeleid. 
De prototype-afdeling levert tussenstadia van een toekom-
stig model waar de meest mensen nog nooit van hebben 
gehoord. Wat dacht je van begrippen als ‘VC’ en ‘Cubing’?
Kortom: samen met de designafdeling gaat CRPM over alles 
waar ‘spionagefotografen’ van de automedia zo’n beetje hun 
ziel voor verkopen.

Spionagefotografen
Tijdens een bezoek aan het Renault Technocentre komen we 
dan ook door het hart van de ontwikkelings- en enginee-
ringafdelingen. Diep verscholen in het technische hoofd-

kwartier, iets buiten Parijs. Eerste indruk: het is énorm groot. 
Metaal en glas zo ver het oog reikt.
We zijn hier op een nogal bizarre missie: kennis maken met 
een technisch gesproken ravissant project. Omdat we alleen 
zo echt in de diepere achtergronden kunnen kijken. Maar 
niét voordat we letterlijk in tienvoud verklaringen hebben 
ondertekend dat we alles daarover tot de grote onthulling 
op de Salon Automobile van Parijs onder de pet houden. 
Rendez vous op 2 oktober dus.
Zelden zijn we bij een bezoek aan een R&D- of designafde-
ling zo zorgvuldig op camera’s en telefoons onderzocht. 
Eerst bij de grote ingang en verderop nog maar eens bij 
de veiligheidscontrole met twéé sluizen van CPRM. Binnen 
wordt rap duidelijk waarom. Hier werkt men aan de auto’s 
van binnenkort, volgend jaar én de verdere toekomst.

700 protobouwers
We worden begeleid door Stéphane Deblaise, de vice pre-
sident van de prototype-afdeling. Hij reageert geamuseerd 
op onze verrassing dat we niet in gesloten werkplaatsen 
terecht komen, maar feitelijk een soort grote fabriekshal: 
“Er zijn meer locaties, maar alleen hier in de pilotfabriek 
hebben we al 40.000 m2 beschikbaar. De locatie ligt bewust 
midden tussen de design- en de technische ontwerpafde-
ling. Het contact wordt makkelijker en dat komt goed uit, 
want daar werken ze veel op computerschermen. Hier kun-

Renaults prototypeafdeling bouwt 
jaarlijks een tot vijf ‘concept cars’ 
geheel met de hand. De 2000 
vermomde proto’s trekken minder 
aandacht.

‘DE OPVOLGERS  
VAN DE CLIO EN  
DE NIEUWE ESPACE 
RIJDEN AL LANG 
ROND, VERMOMD 
ALS OUD MODEL’
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nen we zien hoe een onderdeel of ontwerp er in werkelijk-
heid uitziet”.
Niet helemaal het ambachtelijke gebeuren dat een buiten-
staander zich, een tikje geromantiseerd, voor de geest haalt. 
“Dat kan ook niet. We hebben alleen al 1500 gespecialiseer-
de prototypebouwers in de wereld. Hier in Parijs zijn dat er 
700, die aan de meer geavanceerde concepten en modellen 
werken. Zeg maar: de klasse van Clio via Mégane tot Espace. 
Grotendeels met de hand natuurlijk. Overigens doen we 
ook wel eens iets voor Samsung Motors. En tegenwoordig 
ook voor Nissan, met een project dat in de Alliantie speelt”.

Een tot vijf
Krijgen we het resultaat van die inspanningen altijd te zien? 
Om te beginnen de échte prototypes zoals we die van ten-
toonstellingen kennen, hoeveel zijn dat er eigenlijk? “Soms 
één per jaar en dat kan oplopen tot maximaal vijf. Dit jaar 
worden het er drie.”
Eerst het slechte nieuws dan maar: hoe vaak gaat een 
concept weer de magazijnen in? “De prototypes die wij 
bouwen zijn bedoeld voor het testen van nieuwe concep-
ten. Misschien de helft wordt werkelijkheid. Als je dat zo 
kunt zeggen, tenminste. Vaak spreek je niet over de hele 

auto, maar over delen van het ontwerp en de techniek die in 
nieuwe modellen komen.”
Met als grote klapper het huidige project op de Salon 
Automobile van Parijs? Dat roept een belangrijke vraag op: 
de deadline is nog maar een half jaar weg en er staat hier 
duidelijk nog geen auto! “Laat ik het meer algemeen houden 
om je te laten zien hoe de planning met een prototype 
doorgaans loopt. Tussen de definitieve ‘design bevriezing’, 
zeg maar de uiteindelijke keuze uit de designopties, en 
het tastbare concept op een show zit ongeveer een jaar. In 
het traject daarvóór werken we nog met kleimodellen. Die 
zijn er in dit geval dus al. Het ontwerp ligt vast. Nu is het 
startschot voor de vólgende stap gevallen: het bouwen van 
een rijdende versie. De voorbereiding voor de bouw van 
een belangrijk prototype loopt zo’n zes maanden. De laatste 
zes zijn dan een race naar de deadline: een tentoonstelling 
veelal.”

Samenwerken met leveranciers
De helft van de beschikbare tijd is dus nodig in de aanloop? 
Waarom zo lang?
“Onderdelen kunnen we hier maken, maar je hebt ook te 
maken met toeleveranciers van componenten. Een een-
voudig voorbeeld: je kunt bijvoorbeeld wel een innovatieve 
bandenmaat op je lijst zetten, maar die zal pakweg Michelin 
toch eerst moeten ontwikkelen en in een kleine startserie 
produceren.”
Hoe groot is de rol van de toeleveranciers? “We werken met 

Kleimodellen zijn voor designstudies, echte prototypes 
worden als rijdende auto opgebouwd. Speciale meetap-
paratuur (achter de auto) en exacte positionering op 
een solide platform maken digitaliseren van het model 
mogelijk.

Kleimodel of 
prototype?
Niet bij elke tentoonstellings-
auto is het menens, zo onder-
streept men in de prototype-
afdeling. Soms heb je het over 
een eigen project van de de- 
signafdeling. Veelal een klei-
model of grotendeels een klei-
model. “Meer om de mening 
van het publiek te testen, geen 
prototype dus”, onderstreept 
Stéphane Deblaise. “De naam 
prototype zegt meteen dat 
we er iets mee willen, meer 
dan een proefballon. Je kijkt 
naar productieprocessen en 
techniek. Je verkent of je idee 
uitvoerbaar is. En of je er in de 
praktijk iets mee kunt.”
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Laatste detaillering voor het spuit-
klaar maken in de eigen lakafdeling 
gebeurt door de maquettistes.

In prototypes is veel aandacht voor gebruiksmoge-
lijkheden van materialen. Dit is de Alpine A110-50 
carbonstudie.

veel bedrijven samen en kiezen voor de sleutelprojecten de 
meest toonaangevende uit. Als ze meedoen, stoppen ze al 
hun kennis in de componenten die zij moeten aanleveren. 
Dergelijke projecten leveren vaak patenten op, zeker deze 
keer, en soms wordt zo’n patent gedeeld met de toeleveran-
cier. Soms is het van ons.”
Hoe ver gaat dat in de praktijk? “Je kunt het een co-design 
proces noemen. Vaak vind je de mensen van toeleveranciers 
hier in de pilotproductie. Hun rol wordt gestaag groter en ze 
investeren ook flink in nieuwe oplossingen. Je hebt dan ook 
met grote concerns te maken. Als het pakweg over stoelen 
gaat, zijn er twee of drie partijen waar je mee spreekt.”
In de afdeling zie je meteen dat naast vakmanschap ook 
planning en logistiek een hoofdrol spelen. We zien bij menig 
werktafel meterslange lijsten hangen waarop letterlijk elk 
afzonderlijk onderdeel van het prototype vermeld staat. Bo-
vendien staat erbij wanneer het beschikbaar is en in welke 
tevoren bepaalde volgorde, en wanneer, alles moet worden 
gemonteerd. Improviseren bestaat niet in de prototype-
afdeling.

Duizenden muilezels op de weg
Een opvallend detail is dat er bij CPRM voor het serieuze 
werk op een zwaar metalen plateau gewerkt wordt. Als 
basis voor zeer precies werkende meetapparatuur, die in 
verbinding staat met computers. Zo kan de vorm digitaal 
worden vastgelegd en gecontroleerd. We kennen het van 
andere R&D-afdelingen. Waarom gebeurt dat in andere 
gevallen niet? “Dat heeft alles te maken met het doel van elk 
specifiek project. Er komen hier veel meer auto’s vandaan, 
anders hoef je niet op 40.000 m2 te werken. Zo bouwen we 
ongeveer 2000 ‘mules’ (muilezels) per jaar. Je kunt voor een 
nieuw model niet met platform-, motor- en afstellingtesten 
wachten tot de designers en andere afdelingen allemaal 
klaar zijn.”
Er wordt al getest wanneer een auto nog ergens op de 
tekentafel ligt? De opvolgers van de Clio en de nieuwe 
Espace rijden al ergens rond? “Al lang. Je kiest een automo-
del uit dat zich er goed voor leent en liefst ook ongeveer uit 
dezelfde klasse, zodat de vergelijking opgaat. Die duurtest-

series bouwen vergt een maand of vier planning en we zijn 
met een mule een week of vijf bezig.” Intrigerend gegeven: 
‘ze’ zijn onder ons, zonder dat we het weten.

De vehicle check
We nemen aan dat bij een bezoek van de pers niet alles 
open en bloot in de CPRM-afdeling staat. Maar kennelijk 
gebeurt er nog meer hier: “We bouwen ook zo’n 500 auto’s 
voor de zogenaamde VC, de vehicle check. Je zou het de 
laatste serie prototypes kunnen noemen. De aanloop naar 
productie in het laatste jaar. Niet in de fabriek, maar wel met 
alle delen van toeleveranciers en de juiste tooling. Dat  
geeft minder stress, al was het maar vanwege de spionage- 
fotografen. En je hebt engineering, design en de toeleve-
ranciers bij elkaar. Er is dan nog veel werk. Problemen die 
opeens opduiken en dan pas kun je echt beoordelen hoe het 
er kwalitatief uitziet. En aanvoelt”.
Hoe vlot gaat dát dan? “De eerste VC duurt twee weken, de 
volgende een week en de vijfhonderdste gaat bijna in het 
tempo dat de fabriek moet halen.”
Meteen de laatste kans om er nog iets aan te doen? “Klopt. 
En dat is vaak nodig ook. Iedereen werkt tegenwoordig met 
CAD-beeldschermen, maar dat is toch een ander verhaal dan 
de échte auto. Daarom vindt ook cubing plaats.”
Pardon? “Computergestuurd ontwerpen en produceren 
is mooi, maar zo werkt het in de praktijk niet. Wanneer je 
begint te assembleren, blijken de afmetingen opeens niet 
helemaal te kloppen. Daarom bouwen we ook een auto uit 
aluminium. Dat materiaal kunnen we extreem maatvast ma-
ken. Daar kunnen alle onderdelen op worden gemonteerd. 
Daimler werkt ook zo.”
Wat brengt dat? “Vroeger wist je bij een naad of een slecht 
passend onderdeel niet of het aan jou als fabrikant lag of 
aan de leverancier. Dat is verleden tijd, want je vervangt bij 
cubing de motorkap of pakweg een koplamp van Valeo voor 
het door ons gemaakte ‘perfecte’ onderdeel op de ‘perfect 
maatvaste’ auto. Dan weet je meteen waar het probleem zit.”

‘WANNEER 
JE BEGINT TE 
ASSEMBLEREN, 
BLIJKEN DE 
AFMETINGEN 
OPEENS NIET 
HELEMAAL TE 
KLOPPEN’

Nieuwe technologische ontwikke-
lingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van lichttechniek, maken opval-
lende designaccenten mogelijk.

TECHNIEK

AMT | 2014 www.amt.nl3


