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Aalbers Installatietechniek werd in 1921 opgericht en

evolueerde in de lange historie van een eenvoudig zaakje

naar een toonaangevende totaalinstallateur met vele

disciplines. Het bedrijf richt zich op elektrotechnische en

werktuigbouwkundige installaties en ICT-infrastructuur

in de utiliteit- en woningbouw in geheel Noord Neder-

land. Met de nadruk op duurzame energieoplossingen. 

Druk
Met al die expertises zijn ze bij Aalbers dan ook behoor-

lijk druk, zo werd duidelijk. Het viel 

niet mee een afspraak te plannen. “De agenda is inder-

daad goed gevuld,” grinnikt directeur Gert Aalbers,

alweer de vierde generatie in het bedrijf. “We hebben

onlangs de werkzaamheden het nieuwe pand van Vindi-

cat aan de Grote Markt afgerond en zijn hard aan het

werk in de multifunctionele Solid, tegenover Euroborg.

Daarnaast zitten we nog met 15 monteurs op een pro-

ject in de Eemshaven en zijn ook gestart met de aanleg

van installaties bij Bakkerij Borgesius in Stadskanaal.

Vervelen is er dus niet bij.”

Essent/RWE Centrale
In de rij met opgenoemde projecten spreekt 'de Eems-

haven' uiteraard meteen tot de verbeelding. Dit betreft

de aanleg van elektrotechnische installaties in de

nieuwbouw van kantoren en het service- en opslage-

bouw op het terrein van de RWE/Essent Centrale. De

oppervlakte van het project is ruim 5500 m2. Aalbers is

een van de weinige Nederlandse bedrijven die werk-

zaamheden uitvoert op het terrein van de nieuwe ener-

giecentrale.

“Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op,” zegt Gert

Aalbers. “Niet alleen omdat RWE/Essent mooi op ons CV

staat, maar vooral omdat er heel wat vakmanschap bij

komt kijken. We leggen alles aan op elektrotechnisch

gebied. Verlichting, sterkstroombekabeling, alle verdeel-

kasten, maar ook  Cat. 7 databekabeling. Bijzonder daar-

bij is dat het een Duits bestek is, met specifieke eisen van

RWE, zij hanteren de hoogste kwaliteitseisen. Dat geldt

ook voor de oplevering. 100% moet ook echt 100% zijn,

maar daar voldoen we graag aan. Op die manier werken

we namelijk al jaren, voor al onze klanten.”
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Aalbers Installatietechniek

'In een veranderende markt,
lopen we graag voorop'

93 jaar. Er zijn in Noord-Nederland niet veel familiebedrijven die het zolang volhouden. Laat staan

dat ze in staat zijn regelmatig te vernieuwen en aan te haken bij innovatieve ontwikkelingen in de

markt. Gelukkig zijn er altijd uitzonderingen, met Aalbers Installatietechniek uit Nieuw-Buinen

als een van de mooiste voorbeelden. 
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Zeecontainer
Een leuk detail is overigens dat de opdracht op een niet alle-

daagse manier tot stand kwam. Om precies te zijn via een

zeecontainer. Aalbers Installatietechniek had een klus in het

kantorencomplex Nijlicht van Groningen Seaports en voor de

opslag van materialen werd een zeecontainer gebruikt. Met

op de zijkant de naam van het bedrijf. Dat wekte de interesse

van een Duitse bouwer die een installateur zocht voor het

service- en opslaggebouw van RWE/Essent “Na navraag bij

Groningen Seaports kwamen ze bij ons terecht en kregen we

uiteindelijk de aanvraag voor de aanleg van installaties. En

dat allemaal dankzij een zeecontainer,” lacht Aalbers.” 

'Installaties worden steeds
belangrijker'

Vastberaden
Hoewel de aanleiding van het eerste contact een prachtig

verhaal is, was de opdracht daarmee uiteraard nog niet bin-

nen. “Nee, zo eenvoudig gaat dat natuurlijk niet. Ze hebben

ons zorgvuldig gescreend en ook hebben we meerdere keren

aan tafel gezeten met de bouwdirectie van onze opdrachtge-

ver in Dortmund. Niet alleen om te praten over het ontwerp

en de werkzaamheden, maar ook over onze bedrijfszekerheid

en kredietwaardigheid.” 

“Er kwam dus heel wat bij kijken, maar vanaf het eerste

moment hadden ze een goede indruk van ons. Vooral omdat

we een helder verhaal hadden, een duidelijke begroting en

echt vastberaden waren om de opdracht binnen te halen. Die

elementen hebben uiteindelijk de doorslag gegeven, met een

hele mooie opdracht als resultaat. Al met al praat je namelijk

over bijna een jaar werk voor ongeveer 10 monteurs, al zijn

we op piekmomenten ook wel met 25 man aan het werk

geweest.”

Respons
Het project in de Eemshaven bevindt zich op dit moment in

een afrondende fase. Dit tot grote tevredenheid van de

opdrachtgever. “Daarnaast heeft het ons flink wat naamsbe-

kendheid en respons opgeleverd,” zegt Aalbers. “Dat is ook

logisch, want zo'n centrale wordt natuurlijk maar een keer

gebouwd. En als wij, als noordelijk bedrijf, een gebouw op het

terrein van Essent/RWE mogen installeren, dan krijgt dat veel

aandacht. We zijn dan ook hartstikke trots. Zowel op onze

monteurs als ook op ons partnerbedrijf Van Panhuis dat alle

werktuigbouwkundige installaties heeft gerealiseerd.”

Carrière
Het is mooi om Aalbers te horen spreken over het project,

waarbij hij overigens de nodige kennis aan de dag legt. Gert

heeft dan ook een gedegen opleiding gehad. “Ik ben al vanaf

jongs af aan het bedrijf 'ingerold'. Dat begon met het verrich-

ten van hand- en spandiensten, na schooltijd en in de vakan-
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ties. Later heb ik het hele bedrijf van boven

tot onder leren kennen en alle disciplines

zelf ervaren. Na mijn studies Elektrotech-

niek en Werktuigbouwkunde heb ik me

verder ontwikkelt en ben uiteindelijk com-

mercieel directeur geworden. Ik vind ook

dat het zo hoort. In deze branche moet je

weten wat je doet én moet weten waarover

je praat. Daar heb ik dagelijks voordeel

van.”  

Veranderende markt
De genoemde kennis is Gert Aalbers goed

van pas gekomen. Zeker gelet op vele ont-

wikkelingen die de laatste jaren gaande

zijn in de installatiebranche. Vooral als

gevolg van het energieakkoord en de doel-

stelling van de overheid dat alle nieuwe

huizen in 2020 energieneutraal moeten

zijn. “Dat heeft, evenals de stijgende

energieprijzen, voor een enorme omslag in

de branche gezorgd,” weet Aalbers.

“Installatiebedrijven waren jarenlang

gewend om min of meer hetzelfde 'kunstje'

te doen, vooral in de woning- en utiliteits-

bouw. Dat is nu radicaal anders. Wie niet

meegaat valt af.”

'Wie in onze 
branche niet 
meegaat, valt af'

Duurzame energieoplossingen
Bijzonder is dat Aalbers Installatietechniek al in een

vroeg stadium heeft ingespeeld op de veranderende

markt en de huidige eisen. “Acht jaar geleden, dus vlak

voor de crises, hebben we de strategische keuze

gemaakt om van duurzame energieoplossingen een van

onze speerpunten te maken. Daarbij hebben we geïn-

vesteerd in kennis op het gebied van duurzaamheid en

het ontwikkelen van een aantal eigen energieconcep-

ten.”

“Zo kunnen we bijvoorbeeld installaties engineren die

energieneutraal zijn en bieden we daarnaast ook warm-

tepompen en zonnepanelen. Dat heeft ons een goede

voorsprong gegeven; er is veel vraag naar. Bij ieder pro-

ject dat we doen, of het nu nieuwbouw is of verbouw,

komt het vraagstuk energiebesparing namelijk om de

hoek kijken en dat zal de komende jaren alleen nog

maar belangrijker worden.”

All-electric omgeving
“Onlangs hebben we voor een opdrachtgever zelfs een

nieuw bedrijfspand geïnstalleerd zonder gasaanslui-

ting,” verduidelijkt Aalbers. “Dat wil zeggen: geen gas-

aansluiting van het nutsbedrijf. Dat gebouw wordt volle-

dig verwarmd en gekoeld met een warmtepomp en een

bodembron. Ik voorzie dan ook dat we op termijn toe-

gaan naar een 'all-electric omgeving'. Zonder gas en

met energie die duurzaam wordt opgewekt. Op dat

gebied komt er de komende jaren het nodige op de

markt, in allerlei vormen en toepassingen.” 

“Dat betekent ook dat installaties, en dus ook installa-

teurs, een steeds prominentere rol krijgen in het bouw-

proces. Bij veel projecten zitten we daarom al in een

heel vroeg stadium aan tafel met onze opdrachtgevers.

Mede om in het voortraject een stuk advies te geven.

Dat is een verbreding van onze activiteiten waarmee we

ook weer inspelen op de vraag vanuit de markt.”  
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Ontzorgen
E- en W-installaties, ICT én duurzame energieoplossin-

gen: het is indrukwekkend wat ze bij Aalbers allemaal in

huis hebben. “En dan heb je nog niet eens alles

genoemd,” glimacht Gert Aalbers. “Alles wat in een

gebouw zit, kunnen we engineren en installeren. We

beheersen alle disciplines en dat wordt gewaardeerd. We

merken steeds vaker dat bedrijven, instellingen of over-

heden op zoek zijn naar een installateur waar ze één

aanspreekpunt hebben en die alle kennis in huis heeft.

Wij kunnen ze dat bieden en wat dat betreft mag je zeg-

gen dat wij onze klanten volledig kunnen ontzorgen.”

Borgesius
Een mooi voorbeeld van de ontzorgende en veelzijdige

rol, betreft de aanleg van installaties in de nieuwe uit-

breiding van Bakkerij Borgesius in Stadskanaal. Aalbers:

“Daar realiseren we de gehele elektrotechnische, werk-

tuigbouwkundige- en procesinstallaties én de ICT-

infrastructuur. Heel bijzonder is dat de restwarmte die

vrijkomt bij de ammoniak vriesinstallatie, grotendeels

wordt hergebruikt via warmteterugwinning. Dit voor het

warme proceswater dat nodig is voor het productiepro-

ces en de verwarming van het gebouw. De bakkerij krijgt

hierdoor het hoogste energielabel.”

“Dat zijn hele mooie projecten dat veel denkwerk en vak-

manschap vereist en een gedegen voortraject. Hiervoor

hebben de mensen van Borgesius een richtlijnenpakket

opgesteld dat vervolgens door onze engineers is vertaald

naar een ontwerp. Dat doen we graag en past ook bij

onze rol als ontzorgende totaalinstallateur. 

“Op die manier kijken we ook naar de toekomst. Het zijn

uitdagende tijden, met allerlei nieuwe ontwikkelingen en

richtlijnen. Maar als de markt veranderd, lopen we graag

voorop. Het vergaren van kennis blijft daarbij belangrijk,

dat stopt nooit. Evenals het blijven investeren in het

bedrijf, in de organisatie en in nieuwe toepassingen. Op

die wijze blijven we onze voorsprong behouden en ons

verder ontwikkelen. Al 93 jaar lang en dat zal wat mij

betreft nog wel even zo blijven.” 

Aalbers Installatietechniek is opgericht in 1921 en telt

circa 80 medewerkers. Het bedrijf richt zich op Werktuig-

bouw, Duurzame energie, Elektrotechniek en Infra-

structuur voor ICT & Netwerken. In Appingedam is een

dochteronderneming gevestigd; Eemsmond Installatie-

techniek. Daarnaast heeft Aalbers een strategisch 

belang in Top Installatiegroep en Kloeze Stadskanaal.

Opdrachtgevers zijn: aannemings- en bouwbedrijven,

woningbouwcorporaties, zorginstellingen, adviesbureaus,

industrie en overheden. 


