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REPORTAGE
Op bezoek bij Donkervoort Automobielen

Nederland telt ook na de recente
(terug?)komst van Spijker, slechts
weinig eigen automerken. Maar al
sinds 1978 kennen we het kleine
merk Donkervoort, het geesteskind
van de uiterst getalenteerde auto-
technicus en serieuze autoliefheb-
ber, Joop Donkervoort. De oud
IVA-leerling Joop baseerde zijn
auto destijds op de Caterham Su-
per Seven, een zogenoemde kit-
car, waarvan hij de importrechten
had verworven. Tegenstand ge-
noeg, in het begin vooral van de
RDW die dergelijke auto’s sowieso
niet graag op onze wegen ziet. En
al helemaal niet na een aantal half
of geheel mislukte pogingen van
Joop’s voorgangers. Maar Joop
Donkervoort zette stug door. Hij
kon ook niet anders want hij had
alles op deze ene kaart gezet. Joop
slaagde en dat was voornamelijk
omdat de oude Super Seven onder
zijn leiding een degelijke techni-
sche basis kreeg.

Belangrijke mijlpalen
Inmiddels zijn er bij Donkervoort
Automobielen BV, zoals het be-
drijf officieel heet, twee belangrij-
ke mijlpalen bereikt. Vorig jaar
werd vlak naast het hoofddepot
van ‘De Nederlandse Bank’ bij
Lelystad, een gloednieuw fabrieks-
pand betrokken, en eind januari
vlak voor de AutoRAI werd de

200ste in Nederland geregistreerde
Donkervoort, een D8-210 aan z’n
nieuwe eigenaar overhandigd.
Deze is creatief topman bij een
groot Duits reclamebureau en hij
zal zijn auto als dagelijks vervoer-
middel gaan gebruiken, er van uit-
gaand dat rijden in een Donker-
voort goed is te vergelijken met 1
op 1 communicatie. Het is al zijn
tweede Donkervoort, maar deze is
geheel volgens de wensen van de

nieuwe eigenaar gebouwd. De me-
tallic blauw gespoten D8 is in race
trim uitgevoerd, kreeg een 210 pk
Audi motor, cycle wings, een be-
kleding van Mercedes stof en een
speciaal ontwikkeld kinderzitje.

Dat Donkervoort producten een
lang leven hebben is bekend. Maar
het is extra leuk om te vernemen
dat de eerste twee chassis, die wer-
den gebruikt voor proefritten door
klanten en journalisten, nog steeds

‘Vergeet de romantiek, het is hard werken!’

Auto’s bouwen als ambacht
Vorig jaar nam Donkervoort z’n intrek in een gloednieuw fabriekspand, gebouwd

op een locatie langs de A6 bij Lelystad. Daar wil Joop Donkervoort z’n ambitie

van 200 auto’s per jaar gaan verwezenlijken. AMT liet zich rondleiden in het

prestigieuze onderkomen, waar passie en vakmanschap de boventoon voeren.

Een overzicht van de  nieuwe werk-
plaats waar robots ontbreken,alles is
degelijk handwerk.Extra complex is het
dat er geen Donkervoort hetzelfde is.
Ieder exemplaar wordt geheel volgens
de wensen van de klant gebouwd.

Joop Donkervoort ging in 1978
met zijn bedrijf van start en heeft
inmiddels internationale bekend-
heid verworven.Het merendeel
van de productie vindt z’n weg
naar buitenlandse liefhebbers.
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bestaan. Het eerste chassisnummer
is in handen van een Belg, en num-
mer 002, een S7 rijdt in Nederland.
Dat waren de eerste twee exempla-
ren van een lange reeks van onge-
veer 850 auto’s die Donkervoort
tot nu toe heeft geproduceerd.

Weinig auto’s voor twee en
twintig jaar denkt u? Bedenk dan
echter dat een Donkervoort een
wel heel bijzonder product is dat
op een zeer ambachtelijke wijze
wordt gebouwd.

Gas terug
Donkervoort verhuisde augustus
vorig jaar van de romantische
boerderij met woonhuis in Nieuw-
Loosdrecht, naar een strak pand
aan de A6. Aan de buitenkant valt
vooral de ronde showroom op met
daarboven de kantoren. Heel sub-
tiel maar achteraf zinloos: van bo-
ven gezien vormt het pand het
Donkervoort logo. Jammer, maar
er mag vanwege de zwaarwichtige
buurman DNB, geen luchtfoto van
de fabriek worden gemaakt. We
zullen dit speciale logo dus wel
nooit zien. En de verlichting van
de showroom wordt op verzoek
van de politie wat eerder uitgedaan
dan de bedoeling was, want iets te
vaak namen in de afgelopen perio-
de automobilisten op de A6 hun
gas terug om naar al dat moois te

kijken en dat leidde al eens tot ge-
vaarlijke situaties.

Binnen in de fabriek is ook nog
niet alles zoals het wezen moet.
Als oorzaak daarvan is de zachte
winter 1999/2000 aan te wijzen,
die zich manifesteerde met weinig
sneeuw en ijs maar des te meer
stormen. Donkervoort weet inmid-
dels uit ervaring dat hij op deze
plek alles uit eerste hand krijgt: de
harde westenwind heeft vrij spel
op deze locatie in het vlakke pol-
derlandschap. Zo vlogen regelma-
tig de steigers letterlijk langs de
gevels en is in de bouwperiode een
deel van het dak al eens wegge-
waaid. Ook werd door de wind de
zijwand van de fabriek uit het lood
gedrukt. Deze wand zit nog steeds
niet helemaal zoals het hoort. Joop
Donkervoort zelf noemt dit slechts
een van de vele tegenvallers die de

bouw van zijn nieuwe fabriek heb-
ben belaagd. Maar de stemming op
de werkvloer vindt hij desondanks
uitstekend, want de eerste span-
ning bij zijn mensen van de verhui-
zing, is achter de rug.

De vele beslommeringen van de
verhuizing hebben ook de produc-
tie niet bepaald goed gedaan. Dit
jaar verwacht Donkervoort in de
nieuwe fabriek 60 tot 62 auto’s te
fabriceren, waarvan er zo’n 25 aan
Nederlandse klanten worden ver-
kocht. Dat zijn er in de totale pro-
ductie zo’n zesentwintig minder
dan in het topjaar 1991 het geval
was. Maar Donkervoort rekent in
de nabije toekomst op een groei
naar 200 auto’s per jaar.

Gezocht: vakmensen
Het aantal van dertig man die Don-
kervoort momenteel te eten geeft
zal gestaag moeten worden uitge-
breid. En dat valt niet mee, want
hij zoekt hoog gekwalificeerde
medewerkers en bij voorkeur men-
sen die het autohart op de juiste
plaats hebben. “Ik heb hier het

liefst allemaal technici die bij wij-
ze van spreken geheel zelfstandig
een auto van A tot Z kunnen bou-
wen”, vindt Joop. Hij wijst naar de
plaatwerkerij en noemt als voor-
beeld dat de mensen die daar wer-
ken, niet alleen plaatwerk kunnen
vervangen maar ook kunnen klop-
pen en vormen. Wijst dan naar bo-
ven waar in een deels afgesloten
vide, de composiet delen worden
gemaakt. Heel specialistisch werk
en dat geldt ook voor de chassis-
productie. “Hard-solderen wordt
nergens meer geleerd, maar dat is
wel de specifieke manier waarop
wij de prototypen van onze chassis
bouwen, de chassis dus die we al
bijna vanaf de eerste jaren van
Midas uit Engeland betrekken. Dat
blijft ook zo en dus is dat een on-
derdeel dat wij onze mensen hier
in de praktijk leren. Maar toch ook
omdat we geleidelijk aan de chas-
sis steeds meer zelf willen gaan
bouwen. Ook andere zaken zoals
bijvoorbeeld het TIG-lassen van
het aluminium koetswerk, zijn in
onze productie heel belangrijk.”

Naast de productiefaciliteiten
biedt het nieuwe onderkomen
plaats aan een imposante show-
room met daarboven kantoren.
Uit de lucht gezien vormt het pand
het Donkervoort logo.

Donkervoort is duidelijk nog niet
bekomen van alle hectiek die een
verhuizing met zich meebrengt.
De mooie showroom kan nog wel
wat meer opvulling gebruiken.

Veel export
Joop Donkervoort begon in 1978
met het bouwen van tweezits
sportwagens die zijn naam droe-
gen.In 1991 werd een topjaar be-
reikt met 85 verkochte auto’s.Dit
jaar zullen dat er 62 zijn, wat gro-
tendeels is terug te voeren op de
haperende productiemaanden
als gevolg van de verhuizing.Cir-
ca 25 stuks blijven in Nederland,
de belangrijkste exportmarkten
voor Donkervoort zijn traditoneel
Frankrijk en Duitsland.
Donkervoort bouwde van 1978
tot heden circa 850 auto’s en bij
het bedrijf werken 30 mensen.
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Juiste mentaliteit
Donkervoort bouwt z’n auto vol-
gens een fasenplan. Dat is zorgvul-
dig gedocumenteerd met foto’s en
met nauwkeurige beschrijvingen.
Dat heeft onder meer te maken met
de homologatie van de auto, die
moet voldoen aan de norm ISO
9000 die bepaalt dat elke auto ge-
lijk moet zijn aan de vorige en de
volgende. Met een kleine glimlach
bekent Joop dat de gang van zaken
in Loosdrecht nog allemaal wat
los-vaster ging dan hij nu van plan
is, onder meer door het invoeren
van kleine examens. Door de gro-
tere club mensen is dat ook logisch
en het verschaft meer duidelijkheid
in het waarderingssysteem.

Dan komt de nuchtere ontboeze-
ming: “Waar wij eigenlijk voortdu-
rend naar op zoek zijn, dat zijn
mensen met de juiste mentaliteit.
Wie hier naar toe komt met het
idee van ‘nou kan ik helemaal zelf
een auto in elkaar zetten’, die heeft
een droom die niet bewaarheid kan
worden. Althans zeker niet direct,
want voordat je bij ons wat wij dan
noemen een ‘meesterbouwer’ bent,
dan ben je de nodige jaartjes ver-
der. Wat ik wil zeggen is het vol-
gende: vergeet de romantiek, er
wordt hier heel hard gewerkt.”

Naast het verantwoordelijk-
heidsbesef dat Joop Donkervoort
van zijn mensen vereist, stelt hij
ook betrokkenheid en meedenken
zeer op prijs. Joop wordt zelfs een
beetje fel: “we moeten niet klakke-
loos alles nadoen wat een voorgan-
ger altijd zo heeft gedaan. Nee, het
is juist van groot belang dat we al-
lemaal mee helpen om productie-
methoden en zelfs het product door
te ontwikkelen. Dat geldt voor de
mensen op kantoor, maar eigenlijk
nog veel sterker voor de mensen
die op de werkvloer bezig zijn de
eigenlijke auto in elkaar te zetten.
Laat ik een voorbeeld noemen: we
moeten de carrosserie tijdens de
fabricage een aantal malen om-
draaien. Daar heb je twee man
voor nodig en het is een onhandige
manoeuvre. Om dat proces te ver-
eenvoudigen kwam een van de
mensen met het idee van een soort
braadspit, zodat je deze toer in één
enkele handomdraai kunt doen.

Een andere verbetering in het

productieproces betrof de Audi
motor. Aan de achterkant van die
motor is de waterpomp gemon-
teerd waaromheen vele slangetjes
moeten worden aangesloten, zoals
zelfs de terugvoerleiding van de
uitlaatgassen. Dat werk moet alle-
maal op een moeilijk plekje wor-
den uitgevoerd en soms knikt er
een leiding of gaat er een plat. Dat
is natuurlijk een bron van storing.
We hebben een plan ontwikkeld
om daarvoor een heel blok van alu-
minium te gieten en te frezen waar
dat hele labyrint van slangen en
leidingen al geheel voorgemon-
teerd in zit. Daarmee is vergissen
uitgesloten en schroeven we het er
allemaal in één keer op”.

Kostbaar spuitwerk
We komen bij het hoofdstuk spui-
ten, dat meer inhoudt en ook duur-
der is dan we hadden verwacht.
Donkervoort noemt dit proces
zelfs één van de duurste onderde-
len van de hele auto. En dat komt
volgens hem vooral omdat er veel
losse onderdelen moeten worden
gespoten, waaronder de spatscher-
men. Zo worden de cycle wings en
ook de grotere spatschermen,
tweezijdig gespoten. Donkervoort
heeft twee uitstekende spuiters in

de omgeving van Lelystad gevon-
den en houdt een strakke prijs-
afspraak om de kosten niet de pan
uit te laten rijzen. Ook een Don-
kervoort moet toch nog enigszins
betaalbaar blijven!
Een aparte antiroest behandeling
krijgen de automobielen niet, maar
er wordt tijdens het poppen en het
lijmen van de carrosserie wel op

een aantal plaatsen in de buizen
van het chassis een roestwerend
middel ingespoten.

De logistiek rond de fabricage
lijkt zo op het oog relatief simpel
maar pas op. De motoren komen
van Audi, de multilink achterassen
zijn eigen bouw en de versnel-
lingsbak is nog steeds van Ford
(Sierra). Die wordt in Lelystad
overigens wel aangepast aan het
vermogen en koppelverloop van de
Audi motor uit de sportieve TT, die
Donkervoort levert in de versies
van 150, 180 en 210 pk.

Gelukkig met Audi
Joop toont zich heel gelukkig met
Audi van wie hij sinds 1994 moto-
ren betrekt. Waarmee hij geenszins
de Ford producten negatief wil be-
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Het bestaat nog:het hardsolderen
van een (prototype) buizenchas-
sis.Bijzondere vaardigheden die
nieuwe medewerkers in de prak-
tijk wordt bijgebracht.

Elke Donkervoort wordt volgens een nauwkeurig omschreven fasenplan
gebouwd.Het is,compleet met foto’s, tot in detail gedocumenteerd.

Het bouwen van een Donkervoort
vereist puur vakmanschap.Hier
wordt een motorkap in z’n juiste
vorm gebogen.
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lasten, helemaal niet zelfs. Maar
bij Ford had hij altijd het gevoel
een kleine klant te zijn en die
mocht zich vervolgens nergens
mee bemoeien. Bij Audi ligt de
zaak anders. We zijn daar welkom
in de ontwikkelingsafdeling en we
mogen meedenken over onze mo-
toren. Vanzelfsprekend moeten we
er ook nogal wat aan veranderen.
Want we kopen dan wel een kant
en klaar product, maar denk dan
niet dat je er mee klaar bent. Die
Audi motor is namelijk ontwikkeld
voor een grote, zware auto en daar
is het motormanagement op bere-
kend. Hang je die zelfde motor
zonder aanpassingen in onze lichte
Donkervoort, dan weet de compu-
ter gewoon niet wat ‘m overkomt
en zet-ie de zaak subiet op de
limp-home mode. Die is uiteraard
gewend aan een auto met een be-
paald gewicht en rijweerstand, air-
co, achterruitverwarming, centrale
vergrendeling, ABS en talloze an-
dere zaken. Wanneer hij die bij
onze auto’s niet tegenkomt, dan zal
hij dus niet meer goed functione-
ren, zo verfijnd zijn die instrumen-
ten tegenwoordig. Wij hebben ech-
ter het grote geluk dat Audi dat
allemaal voor ons doet.”

Het spreekt vanzelf dat er nog
veel meer bij komt kijken, want
Donkervoort maakt z’n eigen uit-
laat en de auto’s hebben natuurlijk
een heel ander gewicht en ook een

lagere luchtweerstand. Het hoofd-
stuk uitlaatgas emissies komt om
de hoek kijken en daarvoor geldt
weer precies hetzelfde. De motor
reageert tegendraads op de kleine-
re, lichtere Donkervoort. Al deze
zaken maken het zo belangrijk om
met een sterke partner samen te
werken die deze zaken uit handen
neemt. “We hebben met eigen ex-
perimenten in het verleden heel
wat prachtige Ford Cosworth mo-
toren verspeeld en dat heeft een
hoop geld gekost”, wil Joop ons la-
ten weten. Die eraan toevoegt dat
de typegoedkeuring van zijn auto’s
weer wel helemaal voor zijn reke-
ning gebeurt, en wel bij TNO in
Delft. “Tot en met het tegen een

muur crashen aan toe”, klinkt het
enigszins treurend. Er blijkt in de
landen van de Europese Unie voor
autofabrikanten die kleine series
bouwen, nog altijd geen uniforme
regeling te bestaan.

Complexe regels
We filosoferen nog geruime tijd
over concurrenten voor Donker-
voort zoals de Lotus Elise waar
Joop veel respect voor heeft, meer
dan voor de Morgan die wel heel
veel historie maar wat minder rij-
kwaliteiten in z’n mars heeft. En
we praten ook uitgebreid over de
uiterst complexe regels binnen de
Europese Economische Ruimte
met al z’n onderlinge afwijkingen.

We constateren dat je er bijna gek
van wordt. Zo accepteren Franse
keuringsinstanties de Britse certifi-
caten niet want een kleine ver-
schrijving bij bijvoorbeeld het rij-
klaar gewicht (U kent de Britse
ounces en de rest toch wel?) kan
een belangrijk verschil in de test-
uitslag opleveren.

Bewerkelijk proces
We volgen Joop Donkervoort over
de vide de trap af en door de
showroom waar de auto’s staan en
ook nog dozen en bedradingen lig-
gen die weer alles met de verhui-
zing te maken hebben. Een deur in
de achterwand leidt ons zonder
poespas de fabriek in. Joop wijst
op de middelste deur aan de linker-
kant, hier komen de chassis, gele-

De plaatwerkdelen worden met popverbindingen aan het chassis beves-
tigd.Ook lijmtechnieken worden aangewend in de carrosserieproductie.

Donkervoort heeft de beschikking over
een eigen ontwikkelingsafdeling waar
nieuwe vindingen worden uitgedokterd
en uitgetest.

Prachtig gespoten onderdelen wachten
in speciale rekken op de uiteindelijke
assemblage in de productieafdeling.

Nog zo’n vak apart:het vervaardi-
gen van composiet-onderdelen.
Donkervoort doet veel van de
werkzaamheden in eigen huis.
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verd vanuit Engeland, de productie
afdeling binnen. Ze komen van
MIDAS en worden voor de beno-
digde bewerkingen ook meteen op
die plek onderhanden genomen. Er
zijn overigens niet meer dan vier
lasbewerkingen noodzakelijk, dus
ze blijven daar niet zo lang. Meer
naar achteren, aan dezelfde kant
maar dan tegen de achterwand, is
de afdeling waar de beplating op
het chassis wordt gepopt en ge-
lijmd. Daar zit veel meer werk in,
waarna het kant en klare chassis
met koets, letterlijk de deur uit
gaat om te worden gespoten, waar-
na ze, prachtig in de lak, aan de
voorkant weer naar binnen komen.
En daar begint het veelomvattende

en ingewikkelde werk van de af-
bouw tot een kant en klare auto.

Meer naar rechts is de ontwik-
kelingsafdeling en de plek waar
het werk aan de race-auto’s plaats
vindt. Want dat is voor Donker-
voort de laatste jaren een steeds
belangrijker onderdeel van de
naamsbekendheid geworden. Joop,
niet zo lang geleden nog een fana-
tiek coureur, is inmiddels zelf met
de racerij gestopt, anderen zetten
hun hobby daarentegen voort.

Tussen de afdelingen in staan de
verrijdbare rekken met onderdelen,
spatschermen, dashboarden en der-
gelijke. Eén van de problemen van
een kleine producent is de kleine
serie waarin onderdelen worden
besteld, want dat is duur. Joop
Donkervoort moet daarom wel een
relatief grote onderdelen voorraad
aanhouden, om de bestelling voor
zijn leveranciers interessant te
houden. En dat heeft weer alles
met de prijs te maken.

Boven de carrosseriewerkplaats
treffen we de kantine aan met daar-
naast de kleed- en wasruimte. Aan
de rechterkant is de composietaf-
deling gevestigd. Op de vloer lig-
gen mallen voor composiet onder-
delen, zoals met name voor de
omlijsting van de voorruit. Een
binnen- en een buitenmal heb je er
voor nodig. De ballonnetjes, zoals
Joop ze gemakshalve noemt, wor-
den tot 8 bar opgeblazen en dat ge-
beurt bij een temperatuur van 150
graden Celsius. Na enkele uren
heb je het gewenste onderdeel.

Mooi vak
We filosoferen nog enige tijd over
het mooie vak van autofabrikant.
Joop ziet het als zijn grootste uit-
daging om een product te bouwen
dat de verwende, emotionele kant
van de consument blijvend kan be-
vredigen. Hij moet als recht door
zee techneut, zelf ook een beetje
om deze volzin lachen maar hij
raakt ermee wel degelijk de kern
van de zaak. Tegelijkertijd beseft
de marketingman Donkervoort ter-
dege dat hij altijd een auto als de
huidige Donkervoort zal moeten
blijven bouwen. Porsche zou zon-
der de 911 al lang niet meer heb-
ben bestaan en Morgan was zonder
de bekende 4/4 ook al lang ter ziele

gegaan. En met de juiste middelen
zal hij er met zijn product mede
toe kunnen bijdragen om de markt
voor het soort auto’s dat hij bouwt,
nog wat verder op te rekken. En
Donkervoort heeft de tijd mee,

want vroeger waren extravagante
auto’s gewoon ‘not done’, tegen-
woordig mag je er best weer mee
voor de dag komen.

Dick Schornagel

Donkervoort 
D8 Audi
Open tweezits roadster met vrij-
staande wielen op de vier hoe-
ken.Viercilinder 1.8 liter lijnmotor
met vijf kleppen per cilinder en
een uitlaatgasturbo, afkomstig
van Audi in de versies 150, 180
en 210 pk.Vijfversnellingsbak,
achterwielaandrijving.Dubbele
wieldraagarmen met schroefve-
ren voor en multilink met schroef-
veren achter.Bandenmaat
225/50 R15 Lengte x breedte x
hoogte:360 x 173 x 110 cm.Een
wielbasis van 230 cm, spoor-
breedte voor/achter 140/147 cm.
Rijklaar gewicht:695 kg.Prijs
vanaf ƒ 120.000,-.

Deze D8-180 Bullet doet z’n naam eer aan.Hij schiet in 5,0 seconden naar de
100 km/h en bereikt een top van 210 km/h.

Sportiviteit troef in het enigszins spar-
taanse interieur van een Donkervoort.
Vergeet ruimte en overbodig comfort,
het gaat om de kick van het rijden.

Tegenwoordig monteert Donkervoort motoren van Audi,die nauwkeurig
zijn aangepast aan onder andere het lage gewicht en de luchtweerstand
van een Donkervoort.De versnellingsbak komt van Ford.

De achteras is van het multilink
type met schroefveren.Rondom
worden schijfremmen toegepast.
Het enorme acceleratievermogen
van een Donkervoort vraagt om
betrouwbare stoppers.

Om gunstige prijzen te kunnen be-
dingen moet een kleine fabrikant
als Donkervoort toch redelijke
aantallen afnemen bij de toeleve-
ranciers.En dat levert een goed
gevuld magazijn op.
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