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1945-2020

75 jaar Autobedrijf 
Wemmenhove Zuidwolde

Het jaar 2020 is een jubileumjaar voor 
Autobedrijf Wemmenhove. U ontvangt dit 
jubileumboek omdat wij onze trouwe klanten 
waarderen en wij u van ons jubileum willen 
laten meegenieten. Dit jubileumboek laat in 
beeld en tekst de ontwikkelingen zien die het 
in 75 jaar heeft doorgemaakt en staat waar het 
nu is: een bloeiend en veelzijdig autobedrijf in 
de regio maar vooral ook de dorpsgarage waar 
wij trots op zijn.

Alstublieft. Veel plezier met dit boek!

Familie Wemmenhove



Grondlegger Willem Wemmenhove
75 jaar geleden werd het bedrijf 
opgericht door de toen 26-jarige 
Willem Wemmenhove.

Al voor de Tweede Wereldoorlog 
had Willem Wemmenhove de 
Ambachtsschool afgerond en 
kwam in 1939 te werken als 
smidsknecht in Schottershuizen, 
een plaatsje tussen Balkbrug 
en Zuidwolde. Het was een 
onzekere tijd want eerst werden 
alle werklozen en later ook jonge 
mannen door de Duitse bezetter 
verplicht zich te melden bij de 
arbeidsbureaus om gedwongen 

te werk te worden gesteld in Duitsland. Als jongste werknemer van 
het bedrijf moest ook Willem zich melden en kwam in 1943 terecht 
in Berlijn. Dit verplichte verblijf bracht hem door technisch inzicht en 
slim omgaan met de situatie ook iets goeds en min of meer bepalend 
voor de basis van zijn toekomst; aan het wasgoed wat regelmatig 
richting Nederland ging, werden door Willem steeds onderdelen van 
motoren toegevoegd. En zo had hij na de oorlog de beschikking over 
een complete motorfiets, die hij zelf had samengesteld uit de in het 
wasgoed gesmokkelde onderdelen!

Eenmaal voorgoed terug in Zuidwolde ging Willem Wemmenhove 
werken als leerling automonteur voor Garage Kroeskop in Meppel. 
Dat hij een bevlogen monteur was en liefde had voor alles wat rollen 

en rijden kon, bleef niet onopgemerkt. Aan de Meppelerstraatweg 
109A in Zuidwolde was een garagebedrijf gevestigd waar een 
ondernemer voor werd gezocht. Willems’ kennis en ondernemerschap 
werden gezien door burgemeester Jans van Zuidwolde en hij werd 
gevraagd de garage over te nemen. Het werd een start waarin de 
ups en downs zich in snel tempo afwisselden. De omstandigheden 
waren direct na de oorlog ook verre van ideaal. Maar Wemmenhove 
was een doorzetter en ontplooide zich als vakman. Hij repareerde 
bijna alle automerken, maar ook bromfietsen en andere voertuigen 
werden, zonder enige ondersteuning van welk merk dan ook, 
aangepakt. Willem moest zelf ‘het wiel uitvinden’. De juiste middelen 
en materialen had de garage niet ter beschikking. En een reparatie 
waarbij een brug nodig was, werd gedaan met behulp van een 
simpele krik.

In de loop van de jaren werden de diensten van Wemmenhove flink 
uitgebreid. Een tankstation verrees waar benzine van Caltex en later 
van Texaco en Chevron verkrijgbaar was. En tijdens de handelingen 
die aan de pomp gedaan moesten worden kon een mooi netwerk 
van potentiele klanten worden opgebouwd. Want een praatje ‘aan de 
pomp’ was in die tijd vanzelfsprekend. Klanten konden terecht voor 
vervoer voor speciale gelegenheden als trouw en rouw of een taxi. 
En wilde je een auto huren? Garage Wemmenhove kon het allemaal 
leveren. Voor de verkoop van auto’s werd Wemmenhove eind jaren 
vijftig dealer van o.a. Skoda, Morris, NSU, DKW en Audi. Zelfs een 
rijschool werd gestart waarvoor speciaal een instructeur in dienst 
werd genomen.

1945 | Hier begon Willem Wemmenhove

Bij de uitbreidingen van de diensten bleef het niet want er werden 
ook bedrijven elders overgenomen. Inmiddels was Wemmenhove met 
twee bedrijven actief in Zuidwolde. Aan de Meppelerweg 3 -voorheen 
de Meppelerstraatweg 109A- met o.a. het dealerschap van Morris 
en aan de Hoofdstraat met het dealerschap van NSU. Begin jaren 
zestig werd een bedrijf aan de Zuiderweg in Hoogeveen aangekocht 
en midden jaren zeventig kwam Garage Kroeskop in Meppel, waar 
Willem zelf als monteur had gewerkt, erbij.

Willem Wemmenhove
op zijn 
zelfgefabriceerde 
motor



Rond 1945 – 1946 woning met 
bedrijfspand. Het adres destijds 
was A-109 en tegenwoordig 
Meppelerweg 3, Zuidwolde



Eigenaar 
Rutger Wemmenhove 
tevreden bij zijn occasion

Bedrijfsopvolging
Aan het begin van de jaren tachtig werd het voor Willem Wemmenhove tijd om aan zijn opvolging te gaan 
denken. De drie zonen Jan, Harm en Gerard namen de garages in respectievelijk Hoogeveen, Zuidwolde 
en Meppel over en werden gevormd tot drie zelfstandige bedrijven. Harm Wemmenhove nam tevens het 
tankstation aan de A28 over dat al eerder aan het imperium was toegevoegd. De bedrijven in Hoogeveen 
en Meppel bestaan niet meer en in maart 2007 is Willem Wemmenhove, de grondlegger van de bedrijven, 
overleden.

Harm Wemmenhove
Harm Wemmenhove, gepassioneerd autoliefhebber, besloot na de overname van het bedrijf in Zuidwolde in 
1981, dat hij de functie van de echte dorpsgarage wilde behouden en de activiteiten op een andere manier 
wilde invullen en uitbreiden. Eind jaren tachtig heeft hij de dealerschappen van de hand gedaan, want 
hij zag meer in de ‘vrije handel’. Zo ging hij zich bezighouden met de in- en verkoop van occasions. Ook 
schadeherstel werd een van de specialiteiten van het bedrijf. Dit onderdeel groeide echter snel uit zijn jas en 
daarom werd Autoschadebedrijf Hogarcarr in Hoogeveen overgenomen. Het bedrijf kreeg de naam HAWE 
Autoschade BV. dt dan ingezet voor het verlenen van hand- en spandiensten. Zo blijft hij ook betrokken bij 
het wel en wee van de garage.

Rutger Wemmenhove
Het was 1 oktober 1997 dat Rutger Wemmenhove, zoon van Harm, net 
zijn opleiding Automotive in Apeldoorn had afgerond, in het bedrijf 
kwam werken. De passie voor auto’s zit bij Rutger eveneens in de genen. 
De liefhebber en eigenaar van oldtimers zoals o.a. Mercedes en MG is gek 
op de handel en maakt door zijn bevlogenheid ook anderen enthousiast. 

Niet zo gek dus dat Rutger begon als verkoper en het bedrijf uiteindelijk 
overnam in 2004 en het bedrijfspand aankocht in 2010. Maar daarmee 
was Harm niet helemaal van het toneel verdwenen. Met regelmaat komt 
hij vanuit zijn boerderij in Echten even naar Zuidwolde en word

Visie

De visie van Rutger is op termijn een full service mobiliteitscentrum te 
zijn. En er is al veel bereikt tot nu toe. Sinds 2013 heeft de garage de 
beschikking over een carwash en stappen kopers in een superfrisse en 
blinkende auto. Zowel het interieur als de buitenkant van de auto die aan 
de klant wordt afgeleverd geeft dus net dat beetje extra. Ook klanten 
uitsluitend voor de carwash, zijn natuurlijk welkom om hun bolide de 
juiste behandeling te geven.



Specialisten

Door de intrede van de digitalisering in de autobranche werden er al ingrijpende investeringen gedaan op het gebied van specialistische 
apparatuur en kunnen de vakbekwame monteurs van Wemmenhove zowel digitale als mechanische service bieden. De belangrijkste 
verandering is de opkomst van de elektrische auto en misschien zelfs over een aantal jaren een zelfrijdende auto. En al deze veranderingen 
gaan snel. Om aan alle eisen te voldoen die aan de garage worden gesteld en een werkplaats te hebben die klaar is voor de toekomst, heeft 
Autobedrijf Wemmenhove ondersteuning van branchevereniging BOVAG en is aangesloten bij specialistenvereniging PCA(Peugeot, Citroen 
Automobiles). De vereniging PCA behartigt de belangen van 74 aangesloten merkspecialisten in de Benelux. Rutger is nauw betrokken bij deze 
organisatie door het voorzitterschap. Daarnaast is er het lidmaatschap van de ECSA. Dat is de overkoepelende merkspecialistenorganisatie 
waarin de Toyota-, Peugeot-, Mercedes-, Renault-, Opel- en Hyundaispecialisten verenigd zijn.

Kar-Ga-Door

Als inwoner en ondernemer van Zuidwolde zet Rutger zijn passie en liefde tevens in door het voorzitterschap van het jaarlijkse evenement 
de Kar-Ga-Door. Na een onderbreking van 6 jaar werd de organisatie samen met een aantal mensen weer opgepakt. Kar-Ga-Door doet de 
tijden van vroeger herleven, want op een zaterdag in juli trekken historische voertuigen in optocht door de straten van Zuidwolde en is er een 
braderie met oude ambachten en muziek. Bij het evenement zijn veel inwoners en ondernemers betrokken. Zij zorgen er samen voor dat de 
vele bezoekers hun ogen uitkijken bij het passeren van de meest ludieke en originele voertuigen. En als burgemeester van Zuidwolde voor een 
dag is Rutger helemaal in zijn element.

Allround mobiliteitspartner

Autobedrijf Wemmenhove, Meppelerweg 3 in Zuidwolde: je kunt er terecht voor een grote diversiteit aan occasions, aan- en 
verkoopbemiddeling van zowel occasions als een nieuwe auto of bedrijfswagens, APK-keuringen, reparatie en onderhoud, autoverhuur, 
auto-lease, carwash en professionele carcleaning.

Rutger Wemmenhove staat samen met acht medewerkers klaar om de juiste service te verlenen. Zij willen de klanten graag het gevoel geven 
dat hoort bij hun slogan: ‘En vertrouwd op weg! 

www.autobedrijfwemmenhove.nl



De hoek Hoofdstraat-Meppelerweg met links het 
garagepand en benzinepomp van CALTEX



Een fietser op de Meppelerweg



1950
Het pand A-109 omstreeks 1950. Nu Meppelerweg 3. Hier is Willem 
Wemmenhove in juli 1945 begonnen met een herstelinrichting van fi ets- en 
motorvoertuigen. Er was tevens een CALTEX-benzineverkooppunt voor de 
deur. De garage bevond zich achter de woning



1950

1962

In 1962 werd het 
pand Zuiderweg 1 
te Hoogeveen 
aangekocht en 
kreeg het bedrijf het 
DKW-agentschap. 
Later werd dit omgezet 
naar het AUDI



Na een kleine verbouwing van het pand aan de Zuiderweg 1 in Hoogeveen én het 
AUDI-dealerschap voldeed Garage Wemmenhove helemaal aan de eisen van de tijd



In het pand aan de Hoofdstraat in Zuidwolde was een 
doorsmeerstation met CALTEX-benzineverkooppunt 
gevestigd en werden NSU-automobielen verkocht. 
In de showroom werden bromfietsen getoond onder 
dealerschap van NSU, Batavus en Union

1966 



196619661966Het pand aan de Meppelerweg 3 in Zuidwolde met rechts inpandig 
het woonhuis. In het in het midden bevond zich de fi etsenwinkel en rechts de 
fi etsenmakerij. Op de voorgrond aan de straat een mengsmeringspomp voor 
bromfi etsen. Tussen het pand en de CALTEX-benzinepomp staat een Opel Olympia



19661966
1967

Een gezamenlijke 
advertentie in de 
Meppeler Courant van 
Garage Wemmenhove 
en Garage Snoeken 
uit Havelte voor de 
uitnodiging van de 
NSU-voorjaarsautoshow 
in maart 1967



1968 Uitnodiging voor de 
opening van de nieuwe showroom



1968
Op 26 november 1968 vond de feestelijke opening plaats van de 
nieuwbouw van kantoren, het magazijn, zolder, showroom en woonhuis. 
Daarnaast onderging het gehele bedrijf een fl inke renovatie. Er was een 
verkooppunt van CALTEX-benzine en motoroliën en het dealerschap van 
MORRIS, MINI en MG werd vertegenwoordigd



1968
In 1968 was er al een eigen 

schadeherstelinrichting 
met een spuitcabine

Hier repareerden Hendrik de Roo 
en Jan Hendrik Zanting de 

schade-auto´s van de klanten. 
Dit werd meestal uitgevoerd in 
opdracht van de verzekeraars



1968
Het servicestation aan de Hoofdstraat met de doorsmeerkelder. Destijds moest de 
auto, volgens fabrieksvoorschrift, elke 1500 km een doorsmeerbeurt hebben en olie 
verversen. De monteur in de put is Gerry van der Weide. De auto is een NSU Prins 4



1970

Het pand in 1970 met in de showroom een MORRIS 1300 Glider en voor het pand de benzinepomp 
na omkleuring van CALTEX naar CHEVRON. Aan de straat staat een mengsmeringspomp voor de 
2-takt bromfietsen, naast het pand zijn een NSU 1000 en een Opel Record zichtbaar



1970

Tijdens het 700-jarig bestaan 
van Zuidwolde, werd de 
showroom aan de Hoofdstraat 
in stijl ingericht met oude en 
nieuwe voertuigen

1975



Het Concours d’ Élégance tijdens de 
festiviteiten voor het gemeentehuis 
met rechts mevr. Femmie van de Beld 
in een Peugeot 304 en links mevr. Anja 
Wemmenhove in een AUDI 80



 Op 1 januari 1976 is 
Autobedrijf Kroeskop BV in Meppel 
overgenomen door Wemmenhove 
Zuidwolde BV. Tot november 1980 was 
dit bedrijf gevestigd aan de Weerdstraat 
en Zuideinde in Meppel

Begin 1980 werd, na aankoop van 
het bedrijf Rijkmans verhuisd naar 
Werkhorst 26 – 28. Hier was men dealer 
van Mercedes Benz personenwagens, 
maar ook bedrijfswagendealer

1976



Nieuw pand aan de Schutstraat te Hoogeveen sinds 1975 Peugeotdealer

1976



1980
Goud voor een 
zilveren jubilaris



Nieuwbouw van het 
CHEVRON-tankstation langs de Rijksweg A28 
Lageveen-Zuidwolde. Door het Ministerie van 
Economische Zaken werd in oktober 1981 de exploitatie 
van dit benzinestation aan Automobielbedrijf 
Wemmenhove BV toegewezen. Drie medewerkers zorgden 
van ‘s morgens 06.00 tot 23.00 uur  ‘s avonds voor de 
nodige service aan de weggebruikers

Niet veel later volgde er een omkleuring van CHEVRON 
naar TEXACO en na een totale nieuwbouw in 1999 werd 
exploitatiecontract verhuurd aan de benzinemaatschappij 
en werd het na de opening in oktober 1999 een 24/7 
station met een ruimer opgezette shop

1981



1985
Deze foto werd genomen voor een kranteninterview ter 
gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Automobielbedrijf 
Wemmenhove en tevens de viering van het 40-jarig 
huwelijksfeest van Willem Wemmenhove en Roelie Wemmenhove 



Feestweek Zuidwolde 710 jaar. 
Presentatie voor het 
gemeentehuis tijdens 
de Concours d’ Élégance

1985



1990

Willem Meijer en Jan Hooier 
bekijken de planning.  
Willem Meijer verzorgde de 
werkplaatsplanning in
combinatie met de facturatie 
en de afwerking van de
complete boekhouding. 
Dit allemaal zonder computer!



1990 Na 34 jaar werkzaam te zijn 
geweest als administrateur 
bij de fi rma Wemmenhove 
kreeg Willem Meijer 
een afscheidsreceptie 
aangeboden



1991

Hendrik 
Zanting 30 jaar 
in dienst bij 
Garage 
Wemmenhove



50 jaar Bovag-lid



Artikel uit 
De Zuidwoldiger 

i.v.m. 50 jaar 
Bovag-lid



Uitnodiging
HAWE Autoschade BV

1997



Overname Autoschadebedrijf van Hogarcarr BV in Hoogeveen door 
Automobielbedrijf Wemmenhove BV uit Zuidwolde. Doordat de schade- en 
herstelactiviteiten in de vestiging Zuidwolde uit zijn jas groeiden was deze overname 
en dus een nieuwe vestiging een mooie aanvulling van het bedrijf

De bedrijfsnaam werd veranderd naar HAWE Autoschade BV. In 2006 kwam 
Roy Wemmenhove in het bedrijf werken en heeft het in 2011 overgenomen. In 
verband met de complexiteit in de autoschadewereld en de enorm hoge eisen 
opdrachtgevers tegenwoordig stellen is het bedrijf in januari 2019 verkocht

19
97





Krantenknipsel 
verkeerslichten 
Zuidwolde



In 2001 gecertificeerd 
door Duurzaam 
Drenthe voor het 
project onderdeel 
Preventieve 
Milieuzorg



200117 mei



3 generaties Wemmenhove van links naar rechts 
Harm, Rutger en Willem Wemmenhove2004



2020
3 generaties 

Harm, Rutger en Leon

2006
4 generaties Wemmenhove van link naar rechts 

Rutger, Leon, Harm en Willem Wemmenhove



Flyer 
Wemmenhove 
Autoverhuur



Familiebedrijf 
Wemmenhove 

Artikel uit de 
Hoogeveensche 
Courant 



2008 PCA dealer krantenartikel 
uit de MWW-combinatie



Martin Nijwening is in januari 1998 bij HAWE Autoschade BV in dienst 
getreden als receptionist, werkplaatsplanner en schadecalculator en in 

2013 heeft Martin de overstap gemaakt naar Autobedrijf Wemmenhove. 
Daar is eerste aanspreekpunt voor de klant en maakt hij de afspraken 

met klanten, doet de werkplaatsplanning en de onderdelenvoorziening. 
Hij zorgt tevens voor de urenregistratie en facturatie



2013

Sinds 2013 is Autobedrijf Wemmenhove 
trekhaakmontagebedrijf voor www.trekhaakcentrum.nl. 
De klant kan voor zijn auto online een keuze maken voor een 
geschikte trekhaak. Via de tool op de website wordt direct een 
prijs inclusief montage en btw zichtbaar en er kan meteen een 
afspraak voor montage worden gepland. Tijdens de montage 
krijgt de klant gratis een vervangende auto mee



2013

In 2013 werd besloten om de gebruikte 
auto´s in eigen beheer te reinigen en 
‘verkoopklaar’ te maken. Op het eigen 
terrein werd ruimte gemaakt en werd 
de wasserette en poetsbedrijf een eigen 
afdeling binnen het bedrijf. Daniel Brinkman 
en Dennis Kiekebelt zorgen dat de occasions 
er weer spic-en-span bij staan

Eventuele parkeerdeukjes worden 
op professionele wijze gerestyled 
en lakbeschadigingen bijgewerkt.
Wasseretteklanten kunnen bij Wemmenhove 
terecht voor een luxe pakket. Tegen een 
meerprijs worden het interieur en de ramen 
van de auto aan de binnen- en buitenkant 
gereinigd



Sinds 2013 is een supermooie wasstraat 
in gebruik voor klanten en eigen gebruik. 
Voor de auto de wasstraat ingaat wordt 
hij door een medeweker van het bedrijf 
voorgewassen en worden inclusief dorpels 
en velgen gereinigd

20132013



2014Vanaf 2014 is het mogelijk om met 3D-uitlijnapparatuur de wielstanden te 
controleren en indien nodig te corrigeren volgens fabrieksspecifi caties



2015
2015

In 2015 werd de service reiniging 
en verversen van automatische 
versnellingsbakken toegevoegd



2015Televisieopname voor het programma 
RTL Lifestyle Experience met als onderwerp 

‘Bedrijven met een toegevoegde waarde als Dorpsgaragebedrijf in de omgeving’. 
Op Youtube vind je een leuk fi lmpje hierover



2016Soms hebben klanten pech. En ook dan staat 
het bedrijf klaar om te helpen. Of moet en 
aangekochte auto opgehaald worden. Tot 2016 
deed de Mercedes Vario 814 dienst als oprij-auto bij 
bergingswerkzaamheden

Daarna werd er overgegaan op een lichter model 
waarin ook gereden mocht worden met B-rijbewijs. 
Tegenwoordig is het autobedrijf ook in het bezit van 
een auto-ambulance en kan daarnaast assistentie 
worden verleend met de servicewagen



20162016 Wemmenhove en de Kar-Ga-door. Een combinatie die niet 
weg te denken is in Zuidwolde. Tijdens dit jaarlijks terugkerende 
zomerevenement waar alles wat kan rijden een hoofdrol 
speelt, kent Zuidwolde op die dag twee burgemeesters nl. 
burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden en 
burgemeester Rutger Wemmenhove van de Kar-Ga-Door. 
Rutger is voorzitter van de stichting en maakt tevens deel 
uit van het organisatieteam. In verband met het Coronavirus 
Covid-19 kon het evenement in 2020 helaas niet doorgaan



2018

een geweldige 
werkplaatsactie 

GRATIS
WINTERCONTROLE

Een bijzondere auto in de wasstraat
 voor een goede wasbeurt, namelijk

de HONDA CIVIC van 
autocoureur Tom Coronel

2019



Nieuwe reclame-uiting 
op de zijkant van de 
wasstraat

Een bijzondere auto in de wasstraat
 voor een goede wasbeurt, namelijk

de HONDA CIVIC van 
autocoureur Tom Coronel

2019



Taart ter gelegenheid van een 
jubileum. René Veldman is 12,5 
jaar in dienst bij Autobedrijf 
Wemmenhove, ook leerbedrijf. 
In 2014 heeft René het diploma 
1e automonteur behaald

2019



2019

De naam Autobedrijf Wemmenhove 
Zuidwolde blijft onder de aandacht door o.a. de 
sponsoring van de Ronde van Drenthe in 2019



V.L.N.R.  Namen
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