
Doordat het aandeel van technische 
installaties in moderne gebouwen de 
laatste jaren sterk is toegenomen en 

nog zal nemen, blijft er veel werk te doen in de in-
stallatietechniek, zo is de verwachting. De instal-
lateur merkt ook dat de markt voorzichtig weer 
aantrekt, zeker met betrekking tot de nieuwbouw 
en renovatie van woningen. 

Aalbers Installatietechniek begeeft zich volgens 
bedrijfsleider Max Staal in de segmenten utiliteit 
(waaronder kantoren, scholen en zorginstellin-
gen) en woningbouw. “We zijn nu bijvoorbeeld 
bezig met duurzame installaties in een project in 
Nooitgedacht (6 woningen) en twee nieuwbouw-
projecten  (8 en 13 koopwoningen) in Meerstad 
Groningen. Deze woningen worden bovendien 
aardbevingsbestendig gebouwd. Het gaat allemaal 
om energie neutrale woningen.” Aalbers 
Installatietechniek is tevens betrokken bij het 
aardbeving bestendig maken van de NOM- wo-
ningen in de provincie Groningen, waar het be-
drijf als partner van de bouwkundig aannemer de 
duurzame installatie voor haar rekening neemt 
(nul op de meter).
Om de investeringen van de duurzame installatie 
onderdelen op een acceptabel niveau te houden 
heeft Aalbers installatietechniek in samenwerking 
met haar toeleveranciers ‘prefab’ installatie-con-
cepten ontwikkeld.  

VERDUURZAMEN EIGEN PAND
Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom heeft 
Aalbers zelf ook initiatieven genomen om het 
eigen pand te verduurzamen. Onder meer via led-
verlichting in het hele pand en zonnepanelen op 

een deel van het dak. “Het werkt echt, want de 
energierekening hebben we met meer dan de helft 
teruggebracht”, zegt Max Staal. “We gaan op een 
ander deel van ons pand waarschijnlijk nog meer 
panelen plaatsen.”

GOEDE UITLEG SYSTEMEN
Bij Aalbers Installatietechniek komen traditiege-
trouw de meeste opdrachten binnen via de aanne-
mers en projectontwikkelaars, maar soms ook via 
aanbestedingstrajecten. “Met name bij duurzame 
bouwprojecten is het belangrijk dat we in een 
vroegtijdig stadium aan tafel zitten, want je hebt 
ruimte nodig voor de installaties en het is sowieso 
handig om vanaf het allereerste moment mee te 
bepalen waar wat komt te zitten, zodat je niet ach-
teraf allerlei kunstgrepen moet toepassen om het 
in orde te maken”, vertelt Max Staal. “Ook is het 
enorm belangrijk dat de nieuwe eigenaar van een 
woning of een gebouw goede uitleg krijgt van de 
systemen, want het werkt vaak anders dan de tra-
ditionele cv-thermostaat. Dat doen we vaak in sa-
menspraak met de fabrikant. Juist door die goede 
uitleg kunnen mensen heb maximale rendement 
uit een installatie halen.”

ALTIJD KWALITEIT
Het werken in een familiebedrijf (inmiddels de 
vierde generatie) zorgt in de organisatie voor 
korte lijnen en een no nonsense aanpak. “Bij de 
keuze voor materialen gaat het altijd om kwaliteit, 
we willen dat de gebruikers tevreden zijn over wat 
we gemaakt hebben. Zo simpel is dat”, legt Max 
Staal uit. “Er is natuurlijk altijd garantie en we 
nemen vaak ook nog jarenlang het onderhoud 
voor onze rekening.”

RENOVATIE ‘DE STROOMVERSNELLING’
Het bedrijf uit Nieuw Buinen is met name werk-
zaam in Groningen, Drenthe en Overijssel. 
Aalbers heeft – door de nauwe samenwerking met 
fabrikanten en kennisuitwisseling - de juiste 
knowhow in huis. Ook in Stadskanaal doet 
Aalbers Installatietechniek mee aan het project 
‘De Stroomversnelling’, waarbij energieneutraal 
wordt gerenoveerd  Het betreft een landelijk ex-
periment om te kijken hoe huurwoningen uit de 
jaren ’50, ’60 en ’70 op systematische wijze ener-
gieneutraal gemaakt kunnen worden. De wonin-
gen worden geheel gerenoveerd en zeer goed 
geïsoleerd. De woning gaat minstens net zoveel 
energie opleveren als de bewoner normaal ge-
sproken verbruikt.

DISTRIBUTIECENTRUM
In opdracht van Koopman International 
Amsterdam realiseert Aalbers ook de elektrotech-
nische-, werktuigbouwkundige en klimaat- en 
koelinstallaties bij de grootschalige uitbreiding 
van het distributiecentrum van Koopman in 
Emmeloord. Het gaat om een gebouw met een to-
tale oppervlakte van 7000 vierkante meter.  «

     AALBERS INSTALLATIETECHNIEK WERKT AAN DUURZAME OPLOSSINGEN

 “ Vroeg aan tafel,  
dat is belangrijk”
Warmtepompen, koelinstallaties, betonkernactivering, ICT-netwerken, elektrotechniek, ledverlichting, 
warmteterugwinning, zonnepanelen en geavanceerde energiezuinige installaties. Aalbers Installatietechniek uit Nieuw 
Buinen heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een installateur die op het gebied van duurzaamheid voorop loopt. 

AALBERS INSTALLATIETECHNIEK
Drentse poort 2, 9521 JA  Nieuw-Buinen
Telefoon  0599 - 61 34 27
E-mail info@aalbers.com
www.aalbers.com
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