
46  EEMSDELTA KRINGEN  !  december 2013 

Prestigeklus bij RWE-centrale in Eemshaven 

‘Dit soort opdrachten 
staat goed op je cv’

TECHNIEK

DOOR MATTHIJS VAN HOUTEN 

Het is een van de weinige Nederlandse aannemers die werkzaamheden uitvoert op het terrein 
van de RWE-centrale in de Eemshaven. Aalbers Installatietechniek uit Nieuw Buinen gaat de 
elektrotechnische installatie voor de nieuwbouw van kantoren en het service- en opslaggebouw van 
RWE realiseren. Het project heeft een oppervlakte van zesduizend vierkante meter en dat levert tot 
mei 2014 werk op voor zeker tien monteurs. Een flinke opdracht dus voor het installatiebedrijf, dat 
zijn sporen in het noorden al wel heeft verdiend. 

als vierde generatie werkzaam bij de onderneming. In al die jaren 
groeide Aalbers door tot een groot zelfstandig installatiebedrijf in 
Noord-Nederland. “Maar we voelen ons absoluut niet groot”, zegt Gert 
Aalbers meteen. “We hebben een platte, leane organisatie met heldere 
lijnen. In totaal werken momenteel ongeveer negentig man verdeeld 
over twee vestigingen in Nieuw Buinen en Appingedam. Maar we sturen 
alles aan alsof we een klein bedrijf zijn. Juist omdat we weinig over-
headkosten hebben, zijn we zeer goed concurrerend. Onze meerwaarde 
is echt de prijs-kwaliteitverhouding.”

Aalbers is een totaalspeler op het gebied van installatietechniek. “Wij 
adviseren, ontwerpen en realiseren alle elektrotechnische en werktuig-
bouwkundige installaties en ICT-infrastructuur in gebouwen”, legt 
Aalbers uit. “Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in duurzame en 
energiebesparende oplossingen als PV-Solar installaties, aardwarmte, 
betonkernactivering, warmtepompen, warmteterugwinning en biomas-
saverwarming. Naast CAD-tekeningen kunnen wij onze projecten in BIM 

Een zeecontainer op het terrein van Nijlicht, het 
kantorencomplex van Groningen Seaports in de 
Eemshaven, was genoeg om de interesse van een 
Duitse bouwer te wekken, die nog een installateur 
zocht. “We hadden voor kantoorgebouw Nijlicht net 
een installatieklus afgerond en de zeecontainer voor 
opslag stond daar nog op het terrein”, zegt directeur 
Gert Aalbers. “Eigenlijk was diezelfde container ook 
meteen een reclameobject. De Duitse bouwer van 
het kantorencomplex op het RWE-terrein, Heitkamp, 
zocht nog een installateur en kwam via die zeecon-
tainer bij ons bedrijf terecht. Uiteindelijk zijn we tot 
een overeenkomst gekomen voor het RWE-project. Zo 
simpel kan het soms gaan.”

Aalbers Installatietechniek is een familiebedrijf met 
een behoorlijke historie. Gert Aalbers is sinds 1921 
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3D-model uitwerken, ofwel Building Information 
Model. In de bouwsector wordt het belang van BIM 
al breed erkend. Hiermee kunnen we integraal ont-
werpen en is de toekomst voor de gehele bouwsec-
tor. Het is inderdaad een heel breed pakket aan 
diensten. De bouwbedrijven, woningbouwcorpora-
ties, zorginstellingen, industrie en onderwijsinstellin-
gen waar het bedrijf voor werkt, zoeken steeds vaker 
één partij die ze in alles kan ontzorgen. “Ze willen 
met één bedrijf alle kennis in huis halen. Wij kun-
nen ook in dat hele pakket voorzien”, aldus Aalbers. 
En die filosofie leidde ertoe dat het bedrijf inmiddels 
een behoorlijk indrukwekkende lijst aan referenties 
kan overleggen.

Sinds 2005 is het dochterbedrijf van Aalbers, 
Eemsmond Installatietechniek, gevestigd in 
Appingedam. Vanuit daar opereert ook Eemsmond 
Industrial Controls, dat werkzaam is in de industriële 
en waterzuiveringtechnische sector. Industrial 
Controls is gespecialiseerd in het leveren van hoog-
waardige besturingssystemen, PLC-systemen en 
panelenbouw voor industriële projecten. “Het zijn 
twee onafhankelijk opererende bedrijven, maar 
natuurlijk verwijzen we klanten naar elkaar door. Die 
overgang is naadloos”, aldus de directeur. 
Aanvankelijk vestigde het bedrijf zich in het 
Eemsdelta-gebied om te profiteren van de groei van 
de havens. Uiteindelijk bleek dat er vooral ook werk 
te halen viel bij industriële bedrijven. “Dit is nou 
ook net de markt waarin we de laatste jaren groei 
hebben laten zien. In de bouw, waar we ons in 
Nieuw Buinen op richten, was het de laatste jaren 
wat minder. Maar we krijgen nu wel signalen dat het 
in die markt weer langzaam de goede kant op gaat.”

Het project voor RWE is voor Aalbers een grote klus. 
In november is het bedrijf gestart met de werkzaam-
heden. “We zitten daar mooi onderdak en kunnen er 
deze winter flink wat mensen aan de slag zetten. We 
hebben gemiddeld tien monteurs op het terrein 
lopen en krijgen daar zelfs onze eigen werkruimtes 
voor de projectleiding.” Opdrachtgever is het Duitse 
Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerktbau GmbH. Even 

nog stond de opdracht op losse schroeven. De originele opdrachtgever, 
Alpine Bau GmbH, ging eerder dit jaar failliet, maar Heitkamp nam het 
project over. Het Duitse bedrijf heeft veel aandacht voor afwerking. 
“Het is een Duits bestek en die hebben altijd de hoogste kwalitatieve 
eisen”, zegt Aalbers. “De oplevering gaat dan ook op z’n Duits en dat 
houdt in dat alles meteen piekfijn in orde moet zijn. Eigenlijk maakt 
dat voor ons niet uit, want we streven er altijd naar om onze klanten 
meteen bij de oplevering honderd procent tevreden te stellen.”

De installatie van de elektrotechniek is volgens Aalbers een prestige-
klus. “Natuurlijk staat dit soort projecten goed op je cv. Zeker nu de 
markt best moeilijk is”, zegt hij. En met de klus heeft Aalbers dan ook 
een flinke voet aan de grond in de haven. “Hoewel ik denk dat we de 
piek qua nieuwbouw in de Eemshaven wel hebben gehad. Ik ga er wel 
vanuit dat de op- en overslag van offshore-windmolens ervoor zorgt dat 
daardoor nieuwe bedrijven naar het Eemsdelta-gebied komen.” En 
natuurlijk hoopt het bedrijf ook dat ze het onderhoud en beheer van 
hun installaties bij RWE mogen doen. “We weten natuurlijk als geen 
ander hoe de installatie werkt. Je ziet natuurlijk vaak dat de installe-
rende partij ook het onderhoud doet.”

Naast de offshore-industrie ziet Aalbers nog meer groeimarkten. 
“Allereerst denk ik dus dat het in de bouw wel weer gaat aantrekken. 
Maar ik verwacht vooral veel van onze omzet in duurzame energieoplos-
singen. Duurzame energie staat tegenover de steeds duurder wordende 
traditionele energiekosten van de energiemaatschappijen. Nu de over-
heid een energieakkoord heeft afgesloten, zal er veel vraag zijn naar 
‘duurzaam’. Het energieakkoord is een goede stimulans en kans voor de 
gehele installatie- en energiesector. Niet alleen voor de nieuwbouw, 
maar ook voor de renovatie markt. Onze overheid heeft zich als doel 
gesteld, dat nieuwe woningen vanaf 2020 energieneutraal moeten zijn. 
Wij proberen daar met onze eigen duurzame energieconcepten op in te 
spelen. We kunnen installaties engineeren en ontwerpen die energie-
neutraal zijn. Door gebruik te maken van zonnepanelen, warmtepompen 
en andere duurzame toepassingen is een gebouw volledig energieneu-
traal te maken. Belangrijk is dan wel om vroeg aan tafel te zitten bij 
het ontwerp. Want alleen met nauwe samenwerking en onderlinge 
afstemming met bouwer, architect en opdrachtgever kun je een goed 
werkende installatie realiseren.”

Voor Aalbers komt er na een aantal jaren, waarbij de marges ‘onder 
druk stonden’, weer een betere periode aan. “De markt gaat weer aan-
trekken. Misschien wordt het in onze markt niet meer zoals tien jaar 
geleden, maar het gaat ongetwijfeld drukker worden dan nu.” !


