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Porsche-specialist Lammertink
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Maatwerk in race, restauratie en reparatie

Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen, gaat het gezegde. Iets van een kasteel

heeft het Porsche Service Centrum Twente wel, met een soort slotgracht voor de

showroom. Echt als beveiliging tegen ramkraak, of uitbraakpoging met een gestolen

auto. Niet iedereen gunt bedrijfseigenaar Lammertink zijn letterlijk eigenhandig ver-

diende succes.

Succes van een
eenmansbedrijf

Vanaf 1998 eigen baas
Zo begon Lammertink zelf ook, als monteur bij
een VAG-dealer die naast Volkswagens en Audi’s
ook wat in Porsches erbij deed. Want sleutelen
is zijn lust en zijn leven. Vandaar dat de nu 39-
jarige ondernemer er weinig voldoening in
vond dat maar af en toe een Porsche-klant bin-
nenkwam.
Dus verlegde hij zijn werkterrein naar een Alfa

Van binnen straalt de exclusiviteit je helemaal
tegemoet, niet alleen door de inrichting, ook
door een vloot van zelfs voor Porsche niet alle-
daagse modellen. Maar er is geen receptionist in
smetteloos kostuum die minzaam informeert
waarvoor je komt. Het is meer de zoete inval
zoals bij een dorpsgarage. Zo wil Edwin Lam-
mertink het, laagdrempelig en open, voor de
ware Porsche-liefhebber.

Met zijn combinatie van zilver en sjiek zwart
straalt Lammertinks Porsche-centrum helemaal
de stijl van het merk uit. Alsof het een keurig
volgens aanwijzingen van de fabriek gebouwd
dealerpaleis is. Letterlijk op een A1-locatie, te
weten naast de snelweg A1 in het rustieke Enter.
Nauwelijks het centrum van de wereld te noe-
men, maar Edwin Lammertink is er geboren en
getogen.
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paarden aan hem toevertrouwd: Ferrari’s. Waar-
mee Lammertink in 1998 een klassiek éénmans-
bedrijf was geworden, directeur/eigenaar en
enig personeelslid in een schuur.

Groeien, groeien
Maar ja, wat krijg je als je het goed doet? Steeds
meer klanten, dus dan maar uitbreiden als je
het werk echt niet meer aankan. Zo kwam Lam-
mertink terecht in een hal naast de plek waar
nu zijn Porsche-centrum staat. Hij ging zich spe-

cialiseren in Porsche. Dat merk bleef hem trek-
ken, hij had er ervaring in, en hij zag dat er in
de wijde omgeving van Twente geen goede Por-
sche-specialist was te vinden.
Bij Alfa Romeo- en Toyota-dealers wist Lammer-
tink goede monteurs te vinden die de uitdaging
in zijn groeiend bedrijf wel aan wilden. “Het is

Romeo-garage. Hij haalde alle monteursdiplo-
ma’s die er maar waren, en kwam zo opnieuw
voor de keus. Gewoon maar zo doorgaan of
werkplaatschef worden?
Dat leek hem niks. Minder sleutelen, meer ad-
ministratieve en organisatorische taken. Meer
uit liefhebberij deed Lammertink er autosport-
werk bij. Misschien maar eens iets heel anders
proberen? Hij maakte een uitstapje naar recla-
mewerk, om al snel te ontdekken dat hij zich
daar helemáál niet thuis voelde. Dus begon hij
voor zichzelf, in het race- en rallywerk dat hij al
kende.
Hij kreeg Alfa Romeo’s binnen, klanten van dat
merk kenden hem nog. En omdat hij echt goed
kan sleutelen werden ook andere Italiaanse ras-

Het belangrijkste deel van Lammertinks Porsche-
paleis: de servicewerkplaats. Een plaatje om te
zien, helemaal door Edwin Lammertink ontworpen.
De bruggen zijn zelf volledig opgeknapte tweede-
handsjes van het Porsche-centrum in Rotterdam:
“ik kan wel mooie nieuwe kopen die in de vloer
verzonken zijn, maar dat kost allemaal veel geld
en deze werken ook prima”.

Een van de geheimen waarom elke werkplek zo
keurig is ziet u hier. De in de wand verwerkte lei-
dinggoot loopt bovenlangs alle werkplekken, met
daarin de aanvoer van lucht, olie, stroom en com-
puterkabels. In de met glas afgescheiden snelservicecel worden

zaken als diagnose, APK, aankoopkeuring, uitlijnen
en dergelijke afgehandeld. Zo storen deze keurin-
gen en klussen, en het grotere onderhoud- en re-

paratiewerk elkaar onderling niet.

In de werkplaats staan alweer zorgvuldig geres-
taureerde of aangepaste motoren van klassieke
Porsches klaar voor inbouw.

Het zwart en zilveren
pand heeft helemaal de
voorgeschreven Por-
sche-stijl. Maar dat
aanzien liet zich vrij
makkelijk leggen over
het bouwplan dat Lam-
mertink al volledig
voor zichzelf had uitge-
werkt. Nu heeft de fa-
brikant vooral de
binneninrichting inter-
nationaal als voorbeeld
genomen voor andere
servicepunten.

Zo begon het eigen bedrijf van Edwin
Lammertink: in zijn eentje sleutelen
in een koude en lekkende schuur.
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vanaf het begin keihard aanpoten geweest.
Steeds meer werk in de autosport, reparatie en
technische restauratie van klassiekers, het ge-
wone onderhoudswerk. En elke keer als het he-
lemaal uit de hand dreigde te lopen maar weer
iemand erbij nemen.” De stand staat nu op 22
man personeel, bijna allemaal monteurs. De
boekhouding berust nog altijd bij Edwin Lam-
mertinks vrouw.
Maar Lammertink liet zich niet gek maken. Hij
zag dat op een gegeven moment het racewerk
teveel beslag ging leggen op de monteurs, an-
dere klanten werden in de wacht gezet omdat
racewagens altijd met bloedspoed klaargemaakt
moeten worden. Dus maakte hij van het racen
een aparte afdeling in een aparte hal, en stelde

zichzelf en één monteur daar aan als racespecia-
listen. Preparatie voor rallies gaf hij op. Nu nog
zegt hij: “aan het eind van het raceseizoen ben
ik helemaal kapot. Maar het blijft nu eenmaal
erg leuk werk.”

Elektronica forceert beslissing
Wat Lammertink niet vergat is waar de conti-
nuïteit in zijn bedrijf vandaan moet komen.
Niet van klassiekers of van het seizoensgebon-
den racewerk, maar van het reguliere onder-
houd en reparatie, van inruil en verkoop. Het
ontging hem ook niet dat moderne elektronica
in de auto alles onthoudt wat er aan onderhoud
gedaan is, en wanneer. Zonder officiële appara-
tuur en erkenning ging het lastig worden. Vanaf

2004 werd hij als Porsche-dealer erkend door
importeur Pon.
Lammertink had het zo druk dat alweer uitbrei-
dingsplannen waren ontstaan. Hij had al een
naburig stuk grond gekocht, en was voor zich-
zelf gaan uitwerken hoe een nieuw, groter pand
eruit zou moeten zien. Wat was de beste inde-
ling voor alles wat er in dat pand gedaan moest
worden? Tegelijk besloot de fabriek dat de Por-
sche-dealer waar Lammertink ooit als monteur
begon onvoldoende actief was, het contract

Lammertink houdt er een compleet eigen raceteam
op na. Al vroeg stortte hij zich op de racerij. Zo
kreeg hij ook contact met de fabriek, om aan de
beste racespullen te komen. Goede raceresultaten
met Duitse opdrachtgevers trokken aandacht van
de fabriek, en zo leidde het een tot het ander.

De showroom straalt gepaste hoge exclusiviteit
uit, hoewel Lammertink het vooral laagdrempelig
en gemoedelijk wil houden. Het zijn occasions en
klantenauto’s die hier staan, ook de uiterst zeld-
zame Carrera GT op de voorgrond.

De bovenverdieping herbergt een verzameling ware
klassiekers. Tot en met rariteiten als een Porsche
trekker (diesel-Porsches bestaan wel degelijk!) en de
zorgvuldig gerestaureerde 959 (biturbo, vierwielaan-
drijving, anno 1985) waaraan nog maar een enkel
vrijwel niet meer te vinden onderdeel ontbreekt.

Ook de race-afdeling is smetteloos en opgeruimd,
maar het is er een drukte van belang. Er staat dan
ook een interne verhuizing gepland om meer
ruimte te hebben voor het sleutelwerk aan de tal-
rijke cupracers.
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werd met ingang van 2006 opgezegd. Dus moest
er een nieuwe dealer komen, en ging de tele-
foon bij Lammertink. “Iemand uit Stuttgart wil
je spreken”, kreeg Edwin te horen. “Het bleek
dat ze me al een tijdje schaduwden”, legt Lam-
mertink uit, “ze kenden me op de fabriek van
het racewerk. Ik haal daar speciale racedelen”.
Of hij niet de nieuwe dealer wilde worden?
Daar moest Edwin wel even over nadenken. Hij
kreeg in Stuttgart materiaal mee om een keurig
bedrijfsplan te schrijven, maar zei meteen al dat
hij daar niet aan deed. “Ik heb nooit een be-
drijfsplan gemaakt, altijd op het gevoel gewerkt.
En ik was echt niet van plan me nog op bedrijfs-
economie te gaan storten, ik ben een techneut.”
Maar hij zag ook wel dat hij deze uitnodiging

niet kon weigeren. De officiële status met alle
faciliteiten die erbij horen was nodig, en als hij
geen dealer werd zou een ander worden gevon-
den.

Doe het zelf
Zo viel alles op zijn plek. Niks bedrijfsplan, Lam-
mertink liet zien wat voor gebouw hij voor zich-
zelf al helemaal uitgewerkt had, en daar kon
Porsche met niet al te veel wijziging goed mee
leven. Najaar 2006 kon hij zijn nieuwe bedrijf in
gebruik nemen. Daar komt de ‘zuinigheid met
vlijt’ uit de verf. “Met mijn eigen ontwerp heb ik
een boel kosten voor architectuur en een aanne-
mer uitgespaard. Ik heb het volgens mijn aan-
wijzingen laten bouwen. Met gereviseerde
bruggen van een ander Porsche-centrum dat
nieuwe wilde. Ik wilde overal glas, iedereen mag
zien wat er hier omgaat. Porsche heeft voor-

schriften voor de inrichting van de showroom,
maar voor allerlei dure merkartikelen heb ik
iets in gelijke stijl van een minder exclusief,
duur merk gezocht.”
De doorzichtige stijl en doordachte bedrijfsinde-
ling heeft Porsche nu zelfs als voorbeeld geno-
men voor nieuw te bouwen Porsche-centra. Het
idee van een specialist die elke Porsche, van
jong tot oud en van gebruiksauto tot racer kan
behandelen sprak zo aan dat de fabriek meer
van die centra wil.
Lammertink bedacht een mooi centraal lei-
dingsysteem in de werkplaats, waarmee het er
laboratorium-achtig opgeruimd uitziet. Er is
duidelijk ook goed nagedacht over voldoende
daglicht overal, en een handige indeling zodat
de verschillende soorten werk niet door elkaar
lopen.

Eigen raceteam
Bedrijfseconomisch heeft Lammertink ook echt
wel doorgedacht. De autosport is niet alleen in
het gebouw een geheel aparte afdeling, hij
maakte er ook een aparte BV van, Race & Engi-
neering. “De racerij is altijd mijn zorgenkindje.

Tussen werkplaats, kantoren en showroom zitten
vrijwel uitsluitend glazen wanden. Ook in Lammer-
tinks kantoor mag iedereen binnenkijken. Wat die
Ducati 999 daar doet? “Ik vind het een fantastisch
mooi ding, kon hem in Dubai niet duur nieuw
kopen. Met fabriekstuningkit erbij. Maar dat gaat
zo hard dat het me beter leek hem veilig hier te
stallen. Ik heb ook nog vrouw en kinderen.”

Vanuit de showroom kijk je door de glazen wand,
hier tegenover op de foto, in Lammertinks geliefde
eigen werkhok. Hier maakt hij zelf de speciale din-
gen die niet kant en klaar te koop zijn.

Een van Lammertinks hobby-objecten, een klas-
sieke luchtgekoelde drieliter-basis die inmiddels
naar 3,6 liter is vergroot en al zo’n 365 pk levert.
Origineel kwam de drieliter met maximaal 230 pk
uit de fabriek.

Lammertink levert maatwerk: een klant wilde
meer pit in zijn oude 356. Dus is Edwin bezig met
een stevige vergroting van de 1600 cm3 boxer, die
meer koppel zal geven. Hier de op maat gemaakte,
veel grotere zuigers en cilinders van Deutz die in
het aangepaste blok van de 356 komen.

Het is de passie gebleven, het liefst is Edwin bezig
met techniek, met zijn eigen handen. De directeur
loopt er hetzelfde bij als al zijn monteurs, zoveel
mogelijk ongedwongen en zonder poeha.
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Er gaat veel geld in om, ik financier alles voor,
daarom hou ik het helemaal apart”.
Een fors aantal Cupracers in huis onderstreept
dat het om grote zaken gaat, evenals de zeer
professionele trucks die met de Porsche Cup
races de hele wereld over trekken. Met een eigen
raceteam doet Lammertink mee in de Dutch Su-
percar Challenge. De race-afdeling groeit alweer
uit zijn jasje en zal nog intern verplaatst wor-
den, naar een grotere ruimte. Lammertink heeft
toch ook weer rallypreparatie van een Porsche
GT3 opgepakt.
Het is wel karakteristiek, want van de monteurs

zegt Lammertink eveneens dat ze altijd volledig
volgepland staan, dus is er meteen een pro-
bleempje als iemand ziek wordt of met een
sportblessure zit. Zo richt Lammertink nog
steeds zijn hele zaak in met precies al het no-
dige maar niets teveel. In de aard van een heel
groot éénmansbedrijf, begonnen met niks en
letterlijk eigenhandig opgebouwd.

Alles maatwerk
De aard van een éénmansbedrijf zit ook daarin
dat iedere klant precies kan krijgen wat hij wil,
“we maken eigenlijk alleen auto’s op maat”. Zo
staat er in Lammertinks eigen werkplaatsje een
stukgelopen transmissie. “Losse onderdelen zijn
er niet voor te krijgen. Ik kan wel een heel

nieuw binnenwerk aanbieden, maar we hebben
zelf lagers kunnen aanpassen en nieuwe syn-
chromeshringen gemaakt, dat kost een stuk
minder.”
Metaalbewerking doet Lammertink overigens
niet zelf, daarvoor heeft hij een bevriende ma-
chinewerkplaats die precies weet hoe hij het
hebben wil. Dat komt ook te pas bij een ander
project. Een klant wil voor zijn klassieke Por-
sche 356 hogere prestaties en meer trekkracht.
Dat lost Lammertink op door het 1600 cc blok
aan te passen voor veel grotere cilinders. Die
komen van een heel andere luchtgekoelde
motor. Het aluminium blok is versterkt met sta-
len ringen waar de grotere cilinders in komen,
met op maat afgedraaide koelribben zodat het
er allemaal in past. Natuurlijk moest de adem-
haling dan ook aangepast, waartoe in de kop-
pen de klephoek is vergroot om voldoend
grotere kleppen te kunnen inbouwen.
De ervaring met racers, klassiekers en stan-
daardwagens wordt onderling uitgewisseld,
daarom kan Lammertink dit soort maatwerk le-
veren. En er komt ook nog wel eens een Ferrari
binnen, uit vertrouwen in de kwaliteit van het
sleutelwerk bij Lammertink. Zelf is hij ook niet
monomaan. Zijn eerste eigen Alfa heeft hij nog,
een GTV 6. “Wat een werk was dat om die zesci-
linder goed af te stellen”, herinnert hij zich nog.
Een Ford Mustang heeft hij recent bijgekocht,
het is niet alleen maar Porsche wat de klok
slaat. Het is liefde voor autotechniek, en ieder-
een die hetzelfde heeft mag altijd in Enter op de
koffie komen. Ook al heeft Edwin Lammertink
het nog altijd druk, heel erg druk. �

Een van de drie hoogst serieuze Lammertink-race-
trucks. Deze is voor de auto’s, er is een zeer com-
pleet ingerichte kampeerwagen en een
onderdelentruck. Daarmee reist het team de hele
wereld af en zijn ze volledig zelfvoorzienend. 

Natuurlijk houdt Lammertink er ook zelf een paar
auto’s op na. Deze zeldzame Carrera RS 3.0 van
ruim 30 jaar geleden gebruikt hij voor rallies.

Een van de pronkstukken in de showroom is deze eerste serie 911, als bewijs dat in dit bedrijf de ware
liefde voor Porsche bloeit. Het is voor de liefhebber aan alle kanten watertanden, zoveel zelden geziene
Porsches van vroeger en nu kom je bij Lammertink tegen.

Peter Fokker
Foto’s: Jan Lieftink
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