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REPORTAGE 
Demontagebedrijf gaat voor kwaliteit

Hoewel het bedrijf al sinds de afgelopen zomer
in zijn nieuwe behuizing zit, wijst een bord
langs de invalsweg van Groenlo nog naar de
oude locatie. Die werd tien jaar geleden betrok-
ken en toont de sporen van jarenlang intensief
gebruik. Een plakkaat meldt: ‘wij zijn verhuisd’,
en geeft aanwijzingen hoe het nieuwe adres te
vinden op het, eveneens nieuwe, industrieter-
rein De Laarberg. Daar staat een groot en smet-
teloos bedrijfspand met twee namen op de
gevel. Begin dit jaar nam Gebr. Klein
Gunnewiek Handelsonderneming BV een
motorrevisiebedrijf in het naburige Eibergen
over en heeft dat nu ook in het nieuwe pand
ondergebracht. Vandaar dat het ene deel
‘Motorentechniek’ en het andere deel
‘Autodemontage’ als opschrift draagt. Geen bij-
terige hond of vette zwarte modder voor de
deur, maar automatisch openende schuifdeu-
ren in een ruim anti-tochtportaal, zodat je aan
de opgeruimde receptie geen kou zult lijden.
Prettig voor de klanten, maar ook voor het
inmiddels 20 man sterke personeel dat deels
sinds het prille begin bij Klein Gunnewiek
werkt. “Door de uitstraling van het bedrijf is
het geen moeite om personeel te vinden, en is
er weinig verloop”, legt bedrijfsleider Hans
Klein Gunnewiek uit. Het was ook mede op
wens van het personeel dat lang geleden beslo-
ten werd door te gaan als STIBA erkend demon-

tagebedrijf en de recycling over te laten aan
een ARN-autosloper. Want ook de monteurs
staan liever niet in de drek auto’s uit elkaar te
trekken, al liep de in 1985 gestarte sloperij
zakelijk gezien als een trein. Ongeveer het
enige dat sinds die tijd niet veranderde is dat
de broers Hans en Jos Klein Gunnewiek zowel
een autobedrijf als dit demontagebedrijf heb-
ben, en dat Hans deze laatste activiteit runt.

Computergestuurd
Voor het slopen van een auto maakt het niet
uit wat voor merk of model het is, bij demonta-
ge en het verhandelen van goede gebruikte
delen wel. Specialisatie is onontkoombaar om
het overzicht te behouden. Zo richt Klein
Gunnewiek zich sinds het begin op Ford, Opel
en de merken van de VAG-groep. Dan nog is
een goede organisatie nodig bij het demontage-
werk. Tachtig tot negentig procent van de afzet
gaat nu naar autobedrijven, de particuliere
koper is nog maar een bijverschijnsel op
zaterdagen. Bedrijfsmatige klanten willen
meteen weten of het gewenste op voorraad is,
en vragen ook wel naar onderdeelnummers.
Als demontagebedrijf hoef je niet bij een auto-
importeur aan te komen om een lijst van
onderdeelnummers, maar uit de catalogus van
universele onderdeelleveranciers kun je die
nummers wel opzoeken. Zo kan een voorraad-

systeem opgezet worden, een behoorlijk
demontagebedrijf kan niet meer zonder geau-
tomatiseerd magazijnbeheer. Een jaar of zeven
geleden begon Klein Gunnewiek die automati-
sering op te bouwen, waarbij het demontagebe-
drijf alweer op eigen initiatief is aangewezen
omdat geen onmiddellijk bruikbare program-
matuur te vinden is. Nu noemt Hans Klein
Gunnewiek het lokaal waar de gedemonteerde
delen in de computer geregistreerd worden “de
belangrijkste afdeling”. Rond driekwart van de
donorauto’s, zijn schadegevallen. Liefst natuur-
lijk heeft Klein Gunnewiek ze van een recent
bouwjaar en liefst Nederlands. Met buitenland-
se auto’s loop je het risico dat ze in specificatie
en uitrusting afwijken van types waarnaar
autobedrijven hier vragen.
Met het per computer registreren wat er in

Hans Klein Gunnewiek begon met een universeel
autobedrijf maar is nu verknocht aan het demon-
tagewerk: “Iedere dag hebben de jongens weer
andere auto’s onder handen, dat is machtig inte-
ressant, leuker dan in een garage elke dag aan
dezelfde auto’s sleutelen.”

Handelsonderneming Klein Gunnewiek bouwt aan toekomst

Autodemontage
in een keurig pak
Een nette autosloperij blijft voor velen iets ondenkbaars,

ook al draagt hij de minder beladen titel ‘demontagebe-

drijf’. “Nog steeds haalt men te veel de neus op voor ge-

bruikte onderdelen”, vindt Hans Klein Gunnewiek. Een

bezoek aan het piekfijn verzorgde pand in Groenlo van

waaruit hij sinds kort opereert zou eenieder op andere

gedachten moeten brengen.
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huis is, begint het pas, als je klanten snel aan
het juiste onderdeel wilt helpen. Wanneer zo’n
voorraadsysteem enige tijd werkt wordt het
een bron van kennis voor in- en verkoop. Naar
welke delen wordt het meest gevraagd, welke
prijzen brengt een bepaald onderdeel op? Dus
welke auto’s moet je vooral inkopen, en hoe-
veel mag een auto kosten op basis van de
onderdeelprijzen die hij zal opbrengen? Hans
Klein Gunnewiek beaamt het, dit beheer-
systeem vormt een belangrijke ondersteuning
voor ervaring en vakkennis waarmee traditio-
neel in de demontagebranche de prijzen wor-
den gemaakt. Al moet je toch de vinger aan de
pols houden. Hans: “Je krijgt snel de neiging
veelgevraagde delen steeds duurder te maken.
Heel wat klanten vragen niet eens eerst wat
iets kost, maar klagen eventueel achteraf dat
het wel duur was. Je moet de prijsontwikkeling
dus zelf in de gaten houden, en niet meer vra-
gen dan redelijk is.”

Kwaliteit en efficiency
Het beheer van de voorraad gaat in dit demon-
tagebedrijf niet anders dan bij een groot onder-

Keurig in het gelid wachten auto’s op demontage.
Het gaat voornamelijk om niet al te oude scha-
deauto’s uit Nederland. Inkoop van buitenlands
materiaal geeft volgens Klein Gunnewiek te veel
kans op afwijkende onderdelen.

Al eerder sloeg Klein Gunnewiek de autowrakken
binnen op, zodat zijn bedrijf geen overlast ople-
verde. Het keurige nieuwe pand doet helemaal
niet meer aan autosloop denken. Hier vooraan de
demontage afdeling, achteraan het revisiebedrijf,
ertussen een fraaie glazen entree. Geen vuiltje aan
de lucht.

De belangrijkste afdeling, noemt Klein Gunnewiek
het zelf al. Geautomatiseerd voorraadbeheer is
essentieel voor de hele bedrijfsvoering.
Gedemonteerde delen worden geregistreerd in het
systeem en krijgen een sticker met barcode. De
code zegt wat voor deel het is, maar ook waar het
ligt opgeslagen.

Foto’s Jan Lieftink
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Demontagebedrijf gaat voor kwaliteit 

delencentrum. Onderdelen en magazijnplaat-
sen hebben elk streepjescodes, door deze aan
elkaar te koppelen weet je precies waar alles
ligt. De receptie kan niet alleen snel zien of een
gevraagd onderdeel in voorraad is, maar kan
het ook snel tevoorschijn halen. Het nieuwe
magazijn heeft een enorme omvang, maar lege
plekken zijn er weinig. Niet alleen omdat er
veel auto’s onderhanden zijn en er nog meer in
het oude pand staan maar mede door de com-
putergestuurde opslag. Het is niet nodig onder-
delen uitsluitend per soort en type een maga-
zijnvak te geven, de opslagruimte wordt door
de computer ingedeeld en opgevuld. Op de
streepjescode kun je alles vinden, dus kan bij
wijze van spreken een stroomverdeler van een
Ford best in hetzelfde vakje liggen als een start-
motor van een VW.
Voorwaarde is natuurlijk dat de delen heel
zorgvuldig worden gelabeld. Aangevuld met
zoveel mogelijk gegevens over de auto waar het
deel vandaan kwam, zoals ook het afgelegde
kilometrage. “Als het even kan proberen we
sloopauto’s aan het lopen te krijgen, om te zien
of ze nog goed draaien”, zegt Hans, “We willen
zekerheid dat we goede spullen verkopen. Het
kost een autobedrijf te veel tijd en geld om
achteraf wat te moeten repareren aan een
gebruikt deel van ons, dan is gebruikt kopen
niet interessant meer. Kleinere dealers kopen
nog wel gebruikte motoren, grotere willen
alleen gereviseerd hebben om geen risico te
lopen.” Daarom zocht Klein Gunnewiek een
revisiebedrijf ter overname, het zelf bewerken
van cilinderkoppen of ander relatief simpel
werk dat werd gedaan kende teveel beperkin-
gen en specialistische kennis voor reviseren
ontbrak. Tot dit jaar dus. Het overgenomen revi-
siebedrijf werkt in principe onafhankelijk,
maar “ik heb een aparte kantine voor ze laten
maken aan hun kant, meestal zitten ze nu al
samen aan de demontage-kant”, zo ziet Hans
beide bedrijfstakken vanzelf integreren.

Grotere markt
Zijn de klanten van het revisiebedrijf veelal
lokaal, het demontagebedrijf werkt veel meer
regionaal. Er is sinds enkele jaren ook een suc-
cesvolle verzenddienst voor onderdelen, waar-
mee Klein Gunnewiek landelijk kan werken.
Tegelijk met de verhuizing naar het nieuwe
pand is verkoop via internet begonnen.
Klein Gunnewiek hamert op de kwaliteit van
zijn gebruikte onderdelen. Geregeld wordt
opgeruimd wat al te lang in het schap ligt of
van te oud is geworden. 
Nog steeds is de demontagebranche bezig met
sanering, waardoor naar de hoop van Klein
Gunnewiek de reputatie van dit soort bedrijven
eindelijk beter kan worden. Maar een klein deel
van de nu nog actieve bedrijven blijft over, ver-
wacht hij, alleen degenen die een professionele
en hoogwaardige aanpak kiezen. Dat kan de nu
nog heel beperkte autoreparatie met gebruikte
delen een flinke impuls geven. Want het is niet
zo dat met de huidige economische tegenwind
er meer vraag komt naar goedkope gebruikte
onderdelen, meldt Hans tot onze verbazing, het
demontagebedrijf merkt ook de teruglopende
klandizie bij garages.
Maar ook nu al ziet Klein Gunnewiek de kan-

sen. Als eerste gaat hij werken met het bedrijf
Genius (zie kader) om gegarandeerd goede
gebruikte airbags te kunnen leveren. Kostbare
onderdelen, die gebruikt veel voordeliger zijn
en net zo goed werken als nieuwe delen. Dit
sluit aan bij het aanbod van gereviseerde moto-

“Een kop vlakken of kleppen vervangen konden
we zelf wel, maar nu is er professionele appara-
tuur en kennis in huis voor complete revisie. Het
revisiebedrijf zit nu niet meer met wisselend aan-
bod van werk, maar kan op voorraad reviseren.”
Zo ondersteunen demontage en revisie elkaar bij
Klein Gunnewiek.

Als tweede demontagebedrijf in Nederland liet
Klein Gunnewiek dit type drooglegstraat installe-
ren. Die maakt geheel volgens de milieuvoorschrif-
ten auto’s vloeistofvrij voor de demontage begint,
zodat men schoon kan werken en alle vloeistoffen
gescheiden afgevoerd kunnen worden.

Nadat eerder zelf eenvoudig revisiewerk gedaan
werd, heeft Klein Gunnewiek nu een echt revisie-
bedrijf overgenomen en in zijn nieuwe pand ge-
huisvest. Dat bedrijf kan nu mede putten uit de
voorraad gedemonteerde motoren en versnellings-
bakken.

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Zes jaar gelden keken we al eens rond bij Klein
Gunnewiek, toen was het toekomstbeeld: “Ik
zou wel eens helemaal opnieuw willen begin-
nen, maar dan twee tot drie keer zo groot.” Dit
teruglezend stelt hij glimlachend vast dat deze
wens is vervuld, vrijwel exact driemaal zoveel
ruimte als toen staat sinds afgelopen zomer ter
beschikking. Over de volgende stap hoeft Hans

niet lang te denken: “Ik wil hierachter een hal
hebben waar gebruikte onderdelen gemon-
teerd worden. Dan weet je meteen of het goed
is, passend en werkend. En het kan goedkoper
dan wanneer een garagebedrijf hier dingen
haalt om ze zelf in te bouwen.” ●

ren en transmissies: spullen met 100% zeker-
heid dat het goed is. Voor airbags ziet Klein
Gunnewiek een grote markt, zodra het om aan-
toonbaar goede exemplaren gaat. Zo zou Klein
Gunnewiek ook wel willen dat de branchevere-
niging STIBA meer deed aan de ontwikkeling
van kennis over elektronica, om die te kunnen
testen.

Genius test: airbags z.g.a.n.
Voor zover bekend als enige in
Europa test het Nederlandse
bedrijf Genius airbags, registreert
ze en geeft er een certificaat
vooraf zodat deze airbag risico-
loos opnieuw gebruikt kan wor-
den. Maar Genius doet meer, laat
bedrijfseigenaar Erwin van
Dooren weten. Advies over
omgang met en opslag van air-
bags, verantwoorde afvoer van
niet meer bruikbare airbags. Een
jonge onderneming die nu hele-
maal klaar staat voor de start.
De methode om het elektrisch
circuit van airbags te testen is
overgenomen uit de V.S., de
licentie daarvoor kwam in juni
rond en in een proefproject zijn
nu 130 airbags getest. Daartoe
leverden zeven bij de STIBA aan-
gesloten demontagebedrijven
airbags aan. Dik 20% daarvan
bleek niet in orde. “Bij een
goede inspectie vooraf kan dat
afkeurpercentage worden gehal-
veerd”, weet Van Dooren. Hoe
dat inspecteren moet is een
expertise die Genius aanbiedt.
“Vaak zie je airbags gewoon in
een magazijnstelling gestapeld
liggen, dat geeft een enorm risi-

co, bijvoorbeeld bij brand.” Hoe
het wel moet wil Genius bij
bedrijven graag uitleggen. Maar
het is voor Genius nu vooral zaak
bedrijven te vinden zoals Klein
Gunnewiek, die tweedehands
airbags getest en gecertificeerd
willen hebben.

Aanzienlijke markt
Het gaat vooral om frontairbags,
schadeauto’s waarin zijairbags
zijn afgegaan hebben meestal
teveel schade om nog voor repa-
ratie (waaronder vervanging van
airbags) in aanmerking te
komen. “Duits onderzoek toonde
echter dat de helft van de auto’s
waarvan de airbags afgegaan
zijn technisch gezien nog gere-
pareerd kunnen worden”, legt
Erwin van Dooren uit. “Maar
nieuwe airbags zijn zo duur, ik
ken een voorbeeld waar € 2.130,-
per stuk wordt gevraagd, dat
zulke schadeauto’s gauw econo-
misch total-loss zijn.” Hij weet
ook dat gemiddeld genomen in
Franse auto’s de airbags wat eer-
der uit hun schuilplaats komen
dan bij Duitse, dus vaker bij een
aanrijding die helemaal niet ern-

stig is en verder geen al te kost-
bare schade oplevert.
Tevens komen steeds vaker sto-
ringen voor in het airbag-
systeem, die door vervanging van
airbags verholpen moeten wor-
den. Waarin Genius weer kan
adviseren: moeten alle airbags
als set worden vervangen, moet
een vervangende airbag in het
systeem worden ‘aangemeld’,
moet ook de sensoriek vervan-
gen worden? In een later stadi-
um wil Genius uitzoeken of ook
voor dat laatste een testmethode
te vinden is.
Het is niet mogelijk de pyrotech-
nische lading van de gasgenera-
tor die de airbag opblaast te
testen. Volgens internationale
afspraak moet een airbag tien
jaar lang goed blijven, oudere
airbags test Genius niet meer. Er
is echter nog geen controle op,
bijvoorbeeld in een APK-keuring,
of airbags over die ‘houdbaar-
heidsdatum’ heen zijn. Dat zou
de handel in tweedehands air-
bags verder stimuleren, want er
zijn al wat meer dan tien jaar
oude auto’s met airbag op de
weg. En wie zet daar nog een

nieuwe airbag in wanneer er op
leeftijd gecontroleerd zou wor-
den? Toekomstmuziek, maar
alleen het feit dat diefstal van
airbags uit auto’s opgang maakt,
geeft aan hoeveel handel er nu
al zit in die onderdelen. ●

Alle soorten airbags kunnen worden
getest, maar nu nog niet de gordel-
spanners die volgens hetzelfde prin-
cipe werken. Vooral airbags zijn erg
duur om te vervangen, zodat goede
tweedehands vervangers een enor-
me uitkomst kunnen zijn.

Peter Fokker

Een receptie waarvoor niemand zich zou schamen,
voor een mooi bedrijf waaraan het personeel dan
ook zeer trouw is. Vandaar dat de mannen achter
de receptie uit een lange ervaring adviseren over
vervanging van onderdelen en juiste diagnose bij
technische malheur.

Het magazijn heeft een indrukwekkende omvang
en moet dan ook goed georganiseerd zijn. Een
kleine handigheid is bijvoorbeeld dat om de paar
jaar van stickerkleur gewisseld wordt, om in een
oogopslag oudere delen aan hun label te herken-
nen, en dat wat al te lang in het schap ligt eens
op te ruimen.

Kleine delen gaan met hun codelabel in een plas-
tic zak, ze liggen op ‘gestuurde’ locaties. Dat wil
zeggen: de computer bedeelt ze een plaats toe,
onafhankelijk van het type onderdeel. De gele
kaartjes zijn barcode adressen in het magazijn. Zo
wordt de magazijnruimte optimaal benut.
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