
Dankzij de medewerking van dhr. Frits Aalbers (3e generatie) kwam ondergetekende in 
het bezit van het verhaal over de historie “Aalbers Installatietechniek” te Nieuw-
Buinen. 

Inmiddels heeft de 4e generatie, dhr. Gert Aalbers, in 1990 zijn intrede in het bedrijf 
gedaan. 

De 1e generatie en tevens grondlegger van het huidige bedrijf, dhr. Frederik Aalbers, 
vestigde zich +/- 1920 op de hoek van het Zuiderdiep no. 491 en de Esdoornlaan 
(vroeger Luderslaan) te Nieuw-Buinen 

Velen zullen zich nog het ooievaarsnest herinneren in de tuin van Frederik Aalbers. 

!
                                Historie Aalbers Installatiebedrijf 

!
Het was in 1919 dat Frederik Aalbers,  woonachtig te Ooststellingwerf   (Friesland) 
solliciteerde  op een functie als machinist op een stoommachine, welke door middel van 
een generator stroom op- wekte. 

Een aantal landbouwers in Nieuw- Buinen hadden het initiatief genomen om een 
stoommachine met generator te kopen, welke geplaatst werd in een schuur achter de 
huidige woning  aan het Noorderdiep  400  en de elektriciteit leverde van de Kerklaan tot 
het Dwarsdiep. 

Frederik Aalbers werd aangenomen  en verhuisde aldus van Friesland naar Nieuw Buinen, 
waar hij een woning kocht op de hoek van het Zuiderdiep (491) en de Esdoornlaan (vroeger 
Luderslaan). 

Zijn werkzaamheden bestonden uit het stoken van de stoommachine van  +/- 6 uur ‘s 
morgens tot 10 uur ’s avonds , dus alleen elektriciteit vanaf 6 uur, en om 11 uur ’s avonds 
ging het licht uit!! 

Omdat dit geen volledige dagtaak was , begon hij ook met het aanleggen van elektrische 
installaties in woningen en boerderijen  vanaf  +/-  1920. 

De Kamer van Koophandel vermeldt als datum van oprichting van de onderneming  +/-1920 
. Aangezien de meeste installatiebedrijven zijn voortgekomen uit dorpssmederijen, is  
Aalbers  van oorsprong  een  elektra bedrijf en  is wel een van de oudste familiebedrijven!  
in  zijn soort in Nederland. 

Gaande weg werd naast het elektrawerk ook het loodgieterswerk, dakdekkerswerk, 
verkoop van huishoudelijke artikelen en elektrische apparaten, het maken van koperen 
pompen en zinkwerken aangepakt. 

In 1943 werd zoon Gerrit Aalbers officieel  medefirmant, welke vanaf die datum Firma F. 
Aalbers en Zoon heette. 

In de oorlogsjaren werden duizenden schillenmesjes gemaakt van staal, terwijl het houten 
handvat werd gemaakt door Paas  uit Nieuw- Buinen. Gerrit Aalbers werd ingedeeld bij de” 



Árbeiteinsatz” en moest koperen draden van het bovengrondse distributienet vervangen 
door zinken draden in opdracht van de Duitse bezetter. 

Na de oorlog wordt opnieuw gestart met 10 gulden startkapitaal.                                                                    
Deze naoorlogse periode kenmerkt zich vooral door een fase van wederopbouw, waarbij 
duizenden woningen werden voorzien van elektra en loodgieterswerk,  die veelal in 
opdracht van Bouwbedrijf Paas of woningbouwstichtingen werden uitgevoerd. 

In 1968 trad Frits Aalbers in de voetsporen van zijn vader. Tot aan het begin van de jaren 
tachtig werden per jaar  +/- 1000 woningen geïnstalleerd, voor steeds meer 
opdrachtgevers. 

Vanaf begin jaren negentig werden ook steeds meer utiliteitswerken geïnstalleerd. 

In 1990 doet de 4e generatie zijn intrede in de vorm van Gert Aalbers. 

Het bedrijf maakt vanaf 1995 een zeer sterke stabiele groei door als het nieuwe pand aan 
de Drentsche Poort wordt betrokken. Langzaam maar zeker wordt een steeds hoger 
technisch niveau bereikt.                                                                                                                                                                    
Inmiddels  worden ICT netwerken, telecom netwerken, ledverlichting ,warmtepompen, 
koelinstallaties, zonnepanelen en geavanceerde energiezuinige installaties  geïnstalleerd.  

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 
installatietechniek. 

In 2005 wordt in Appingedam een 2e vestiging geopend en  zijn er inmiddels  totaal 100 
medewerkers in vaste dienst . 

De conclusie kan niet anders zijn dan dat na bijna 100 jaar,  Aalbers  Installatietechniek  
nog  springlevend en kerngezond is 

!
R.J.Middel 


