
Producten die heel precies machi-
naal gemaakt worden en waar een
haardikte verschil een uitzonder-
lijk grote afwijking is. „Die machi-
nes zijn een verlengstuk van je
creativiteit”, stelt Van Leeuwen.
Samen met Cor van der Werf (62) is
hij eigenaar van het bedrijf dat in
1983 is opgericht.

Ze kennen elkaar ’van de zand-
bak’. „We woonden als driejarige
jochies vlak bij elkaar.” Toen al dik
bevriend. De zandbak werd de
schuur waar ze samen aan brom-
mers sleutelden en later hun eigen
bedrijf: MetalTech. „Nooit voor een
baas gewerkt”, lacht Van Leeuwen.
„Ook nooit gewild, dat wist ik al
op mijn zesde.”

De twee begonnen met onder
andere motorfietsonderdelen:
nokkenassen en cilinderkoppen.
Toen nog allemaal handwerk. 

Het bedrijf groeide naar twintig
man en het werk werd steeds veel-
zijdiger: „Je moet overweg kunnen
met een computer en ontwerpsys-
temen (CAD-CAM), de ontwerpen
kunnen vertalen naar de computer-
gestuurde (CNC-)machine en we-
ten hoe je opspant in de machine”,
somt hij op. Opspannen is jargon
voor hoe je het materiaal in de
machine plaatst.

„Het zijn domme dingen, de
machines die hier draaien”, legt
Van Leeuwen zijn eerdere opmer-
king over creativiteit uit. „De me-
dewerker bedenkt hoe je uit een
staaf metaal een product maakt,
welke bewerkingen en gereed-
schappen je daarbij gebruikt. De
machine voert domweg uit. Het
komt aan op kennis, kunde en
fantasie”, vat de eigenaar samen.

Hij laat een aantal voorbeelden
zien: onderdelen van een grote

schaar waarmee autodaken open-
geknipt kunnen worden, steunen
voor speakers, ruim de helft van de
onderdelen voor Berkel (slagers)
snijmachines, delen van studioca-
mera’s, onderdelen voor medische
apparatuur.

Instapmodel
Sealmachines, machines waarmee
je een bakje of potje afsluit, maken
ze van A tot Z. Die zijn onderge-
bracht in een apart bedrijfsonder-
deel: MetalPack, waar Van der Werf
de scepter zwaait. Het ’instapmo-
del’ drukt met een hendel de af-
dekfolie op een bakje van bijvoor-
beeld de zelfgemaakte maaltijd van
de slager of groenteboer. Tot zware
modellen die folie verwarmen of
vacumeren met gassen. „Geen
bakje is hetzelfde, daar moet je
rekening mee houden. Een seal op
een rond potje crème is lastiger
dan een vierkant bakje voor een
maaltijd. Voor je het weet is het
potje duurder dan het spul erin”,
grapt hij.

Ze maken producten van 0,5 mm
tot een meter, in serie of enkel-
stuks en inmiddels 20.000 verschil-
lende. Allemaal beschreven in het
ERP systeem: „Alle bewerkingen
en andere data zijn daarin opgesla-
gen. En alles is traceerbaar hè. Als
er iets is met een onderdeel kan ik
op de minuut terughalen wie dat
onderdeel heeft gemaakt, in welke
machine en uit welke staaf. Dat is
geen ’big brother is watching
you’”, verzekert de techneut. Ge-
woon de zaakjes goed op orde,
zodat die producten heel precies
gemaakt worden en bij herhaalop-
drachten ze alle gegevens bij elkaar
hebben.

„Zonder mensen zijn we niks.
We besteden veel tijd aan het oplei-
den van mensen en nemen veel

stagiaires aan. Onze medewerkers
zijn onze belangrijkste tool”, stelt
hij.

We lopen naar beneden voor een
kijkje op de werkvloer. Het is rus-
tig vandaag, veel medewerkers zijn
nog op vakantie. Verdeeld over
twee hallen staan dertien CNC-
machines opgesteld, de een nog
geavanceerder dan de ander. Ma-
chines met 5 assen: „Dan kan je
dus horizontaal (x), verticaal (y) en
diagonaal (z) werken én de werkta-
fel in de machine kan draaien.” Tot
een duizendste graad nauwkeurig,
berekeningen zo gecompliceerd
dat de computer die maakt. „Daar-
door kunnen we nu artikelen in
één of twee keer maken die vroeger
uit vijf losse bewerkingen, beston-
den.”

Nachtwerkers
De ’werktafel’ is zichtbaar door de
ruit, ernaast het gereedschapsma-
gazijn met zo’n dertig tot veertig
gereedschappen zoals boortjes en
frezen. „In totaal hebben we wel
duizend verschillende gereed-
schappen die we in die magazijnen
kunnen gebruiken.” Per product
wordt het gereedschapsmagazijn
aangepast.

De drie ’nachtwerkers’ met geïn-
tegreerde robot(arm) staan overdag
stil. „Ze draaien de grotere series
simpelere producten. Zo’n arm kan
bijvoorbeeld producten van de
lopende band tillen en in de CNC
plaatsen en na bewerking op een
andere band leggen”, legt Van
Leeuwen uit. „Daardoor kunnen
we voor dit soort artikelen concur-
reren met landen als China. Het
moeilijkere, interessantere werk
blijft voor de medewerkers over.”

We kijken door de ruit van een
werkende machine waarin een 3D
kijker wordt verspaand. „Bij het

Zeeuwse museum Neeltje Jans
staan die”, weet van Leeuwen. Die
kijker begint met een massieve
staaf aluminium, afgezaagd op de
juiste lengte. In de CNC is de staaf
al uitgehold. Nu, bij de tweede
bewerking, maken frezen de ’ruit-
jes’ in de kijker.

Koeling
Terwijl de gereedschappen hun
werk doen, wordt het materiaal
continu natgespoten om te zorgen
voor koeling en smering. „Het
water voert alle restjes metaal weg
waardoor het gereedschap schoon
blijft”, verduidelijkt Van Leeuwen.
De machine pakt telkens de juiste
gereedschappen uit de bak onder
toeziend oog van de medewerker.
Straks nog de deksel en onderkant
op de kijker en ’het casco’ is klaar:
alleen de lenzen moeten er nog in,
dat wordt bij een ander bedrijf
gedaan.

Horen of goed gaat
Bij de volgende CNC staat mede-
werker Edwin met één oor tegen
de ruit aan, hij kijkt door de ruit
terwijl zijn hand op het bedie-
ningspaneel rust: „Ik ben een nieu-
we serie gestart, bij de eerste kijk je
dan of het goed gaat. Er kan op het
scherm staan ’50 mm’ maar dan zie
ik in de machine dat het gereed-
schap nog verder weg is of juist
dichterbij.” 

Zo’n verschil kan bijvoorbeeld
een invoerfoutje in de CAD-CAM
zijn. Met zijn ervaring ziet Edwin
de afwijking gelijk. „Ik kan zelfs
horen of het goed gaat”, stelt hij
trots. Een vaardigheid voorbehou-
den aan de ervaren medewerkers
én het bewijs dat het hier uiteinde-
lijk om de mensen draait.

Yvonne Hulsbos

De CNC-machine voert het werk uit, maar de medewerkers zijn alles bij MetalTech. Links (mede)eigenaar Peter van Leeuwen.FOTO’S STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN

De economie draait
weer op volle toeren. In
duizenden bedrijven in
het Gooi, de Vechtstreek
en Eemland wordt
dagelijks hard gewerkt
aan het perfecte
product. Elke maandag
doet de redactie verslag
van een bezoek aan een
van deze
ondernemingen.
Vandaag: MetalTech

Bij de tweede verspaning worden de ruitjes in de 3D kijker gemaakt. 

◆
MetalTech
Product: fijnmechanische
onderdelen en sealmachines
Sinds: 1983
Plaats: Weesp
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◆

Pas hadden we een familie-
en vriendendag, mensen
keken hun ogen uit, ver-
telt Peter van Leeuwen (63)

over zijn bedrijf MetalTech. Het
bedrijf maakt fijnmechanische
onderdelen uit metaal en kunst-
stof.

Kennis, kunde en fantasie
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