
De opdrachtgever had al heel lang een visie over hoe hij de nieuwbouw ingedeeld wilde  

hebben en dat hij de bouw van het nieuwe pand van Metacon in teamverband wilde maken.

Complex E-techniek maakte deel uit van het bouwteam.

BEtrokkEn
Frans Naerebout was de leidinggevend monteur 
op de locatie. Op het hoogtepunt heeft hij drie 
weken lang met zestien man gelopen. “Vincent 
was hier twee keer per dag. Dat is prettig, 
want dan kon je gelijk je vragen stellen en 
antwoorden krijgen”, zegt Frans. “Hij zat ook 
bij de bouwvergaderingen. Er zijn maar weinig 
klanten die zo betrokken zijn bij een project. 
Zoiets groots doe je maar één keer en onze 
opdrachtgever wilde dat zelf meemaken.”
Het in Waddinxveen gevestigde Complex 
E-techniek is een totaalinstallateur die 
verantwoordelijk is voor het traject van ontwerp 
tot realisatie. Het bedrijf heeft 45 specialisten 
in dienst, maar voor dit soort grote projecten 
moet je wel extra mensen inhuren. “De laatste 
man gaat hier pas weg als onze opdrachtgever 
tevreden is”, stelt Marc. “Dan zijn wij pas klaar.”

‘Energiezuinigheid, comfort en schaalbaarheid’

Complex E-techniek, totaalinstallateur van ontwerp tot realisatie

“Vincent Vergunst, directeur van Metacon, had 
veel meer gevoel bij bouwen in teamverband dan 
het extern aanbesteden”, stelt Remco van Ewijk, 
accountmanager bij Complex E-techniek en 
voor deze bouw aangesteld als projectmanager. 
“Vincent leunde op ons advies. We hebben 
vanuit de wensen van de klant een passend 
technisch ontwerp gemaakt, waarin rekening is 
gehouden met energiezuinigheid, comfort en 
schaalbaarheid voor de toekomst.”
Vanaf april vorig jaar is er continu gewerkt 
in een bouwteam. “Wij hebben alles gedaan 
waar stroom doorheen gaat”, vertelt Marc van 
Elst, verantwoordelijk voor de projectleiding, 
werkvoorbereiding, calculatie en het ontwerp. 
Bij alles moet je denken aan elektra installaties, 
verlichting, besturing van de verlichting, data 
netwerk, wifi netwerk, toegangscontrole, 
inbraak- en brandmeldinstallatie, camerasysteem 
en geluidinstallaties.
“Vanaf nul, vanaf wat schetstekeningen die 
een aantal keren weer gewijzigd werden, 
hebben we een ontwerp mogen maken voor de 
basisverlichting, sfeerverlichting en aanverwante 
buitenverlichting”, geeft Remco aan.

UitDaging
Qua elektra was het nog een hele uitdaging  
om alles rond te breien. Hoeveel vermogen is 
er nodig, waar moeten de aansluitingen komen 
en welke machine heeft wat nodig? Tot voor de 
zomer is Complex E-techniek samen met Metacon 
bezig geweest om alles te finetunen. “Dan komen 
er achteraf toch nog wat dingen naar voren. 
Aansluiting bij machines die niet voorzien zijn  
en machines die nadien besteld zijn.”
In juni van dit jaar kon Complex E-techniek 
pas echt op de vloer terecht. “We houden van zo 
kort en efficiënt mogelijk werken”, vertelt Peter 
Lenards, directeur van Complex E-techniek. 
“Het moet echter wel realistisch zijn. Liever 
hadden we eerder willen beginnen, maar het is 
toch positief dat we deze klus op tijd hebben 
geklaard.”
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