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Voor het nieuwe Amsterdamse hoofdkantoor van 

televisie- en fi lm- productiemaatschappij Eyeworks, 

heeft onze partner Elektrawerken Nederland 

(EWN) het complete datanetwerk geïnstalleerd. 

Dit netwerk bestaat uit Cat6a U/FTP-bekabeling 

van Brand-Rex en de monteurs van EWN zijn door 

Kannegieter-specialisten ‘on the job’ getraind in het 

afmonteren van de jacks.

MONUMENTENZORG

Etienne Lieverst, directeur van EWN, vertelt over dit bijzondere 

project: “Wij hadden al eerder opdrachten voor Eyeworks uitge-

voerd en de contacten waren goed. Dus toen het bedrijf naar het 

huidige pand verhuisde, mochten we na een uitgebreide selectie 

opnieuw aan de slag. Het bijzondere van dit project was dat het 

gebouw onder monumentenzorg valt. Daardoor was het aanleg-

gen van het datanetwerk net even anders. Zo moest de bekabeling 

boven vaste plafonds worden aangelegd, de installatie ging gefa-

seerd omdat we achter de ruwbouw aan werkten en we konden 

het netwerk pas na 3 maanden afmonteren 

en testen. Dan hoop je maar dat er 

niets met de bekabeling is gebeurd, 

dat niemand op de kabel is gaan 

staan, dat er geen knikken in 

zitten. Gelukkig waren alle 560 

aansluitingen in orde en werkte 

het netwerk prima. Een topprestatie 

van onze monteurs!” 

NET EVEN ANDERS

Het Weesper bedrijf EWN bestaat nu al bijna 40 jaar en de huidige 

directeur heeft de stijl van zijn vader en oprichter op het gebied 

van kwaliteit overgenomen: “EWN is net even anders dan andere 

bedrijven in onze branche. We voeren graag projecten uit 

waarover goed nagedacht moet worden, waar engi-

neering en een goede planning ontzettend belangrijk 

zijn. Dat was ook het geval bij het renovatieproject 

van Eyeworks. Om zulke projecten tot een goed 

einde te brengen, heb je vakmensen nodig, die 

netjes werken en goed met klanten kunnen omgaan. 

Natuurlijk kunnen onze monteurs ook ‘meters maken’, 

maar zulke rechttoe rechtaan-projecten zijn niet onze kernac-

tiviteit.” Naast electra en data-infrastructuren installeert EWN o.a. 

ook brandmeld- en beveiligingsinstallaties, camera-toegangscon-

trolesytemen, noodverlichting en KNX-Domotica-installaties.

KLIK

“De samenwerking met Kannegieter was erg belangrijk bij de 

uitvoering van dit project”, aldus Lieverst. “Ik doe al jaren zaken 

met Kannegieter en ik ben erg tevreden over onze samenwerking. 

Natuurlijk is de bekabeling van Brand-Rex van goede kwaliteit, 

maar de ‘klik’ met de mensen van Kannegieter is voor mij ook 

belangrijk. Ze zijn fl exibel, niet ambtelijk, reageren snel en ik heb 

het gevoel dat we samen het project gemaakt hebben. Dat zijn 

zaken die mijn klanten ook van ons verwachtten.

RENOVATIE

Over de marktomstandigheden is Etienne Lieverst positief, zeker 

wat betreft renovatieprojecten. “Al jaren wordt er weinig nieuw 

gebouwd, veel bedrijven kiezen voor het renoveren van bestaande 

panden. Die markt zal in mijn ogen de komende jaren belangrijk 

blijven. Natuurlijk is prijs nu een belangrijke factor in de onderhan-

delingen, maar we moeten de kwaliteit niet vergeten. Eyeworks 

heeft nu een prachtig bekabelingsysteem dat nog vele jaren 

meegaat en toekomstige eisen gemakkelijk aan kan”, concludeert 

Lieverst.
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