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EngEl trots op opdrachtEn
in ‘zijn’ rottErdam

Bectro Installatietechniek is als ‘totaalinstallateur’ een bedrijf dat de functionele eisen
van zakelijke opdrachtgevers vertaalt in creatieve, geïntegreerde oplossingen.

Alle disciplines zijn in huis: elektrotechniek, werktuigbouw, energiebeheer, kennis van 
liften, verlichtingsplannen. Nu de techniek in gebouwen en duurzaamheidseisen steeds 

belangrijker worden, groeit de rol van een bedrijf als Bectro. Het ruim dertigjarige
bedrijf heeft zijn wortels in Amersfoort. Maar de topman, Albert Engel, is extra trots op

de bijzondere projecten van het bedrijf in Rotterdam.

Bectro InstallatIetechnIek
AlBERt ENgEl, directeur

‘Ben namelijk zelf een Rotterdammer – opgegroeid in 
het oude Noorden – en erg dol op de stad. Daarom 
vind ik het geweldig dat we, buiten alle werkzaamheden 
door heel Nederland heen, ook regelmatig grote 
projecten in Rotterdam onder handen hebben. Zo 
hebben we een paar jaar geleden een kantoor helpen 
omvormen tot een studentenhotel met 252 kamers. 
We doen voor zorgstichting Aafje de installaties bij de 
renovatie van twee Rotterdamse verzorgingstehuizen: 
Smeetsland en De Twee Bruggen. Momenteel zijn we 
ook als installateur betrokken bij de verbouwing van 
de Rotterdamse Bijenkorf. De hele inrichting wijzigt. 
Gefaseerd, terwijl de winkel openblijft. Dat betekent dat 
we ook ‘s nachts doorwerken. We zijn vroeg betrokken 
bij dit project. Waardoor je kan meedenken over het 
integrale plan voor het gebouw. Dat wordt hoe dan ook 
steeds belangrijker. Daar kom ik zo op terug.’ 

dE zalmhavEn
Bectro is nu in Rotterdam onder meer ook bezig bij De 
Zalmhaven, een bouwproject van circa drie jaar. ‘Daar 
doen wij de elektrotechnische installaties en wellicht 
ook nog de domotica. Dat is – als toekomstige hoogste 
woontoren van de Benelux – een mooi en prestigieus 

project, waar iedereen over praat. Geweldig om daar met 
het bedrijf als geboren Rotterdammer echt een visitekaartje 
te kunnen afgeven. We werken bij dit project heel goed 
samen met bouwer BAM Bouw en Techniek.

Ketensamenwerking is natuurlijk een speerpunt 
nu. Met de bouwpartners goede afspraken maken. Een 
gemeenschappelijk belang en dan samen optrekken en 
wat voor elkaar overhebben. Dat kan met BAM en met 
andere ondernemingen waar ik graag mee werk. Je ziet 
ook dat aannemers steeds eerder betrokken worden bij 
bouwplannen en dat wij ook kansen krijgen om er vroeg 
bij te zijn. Zodat je ook je eigen ideeën en ontwikkelingen 
kan inbrengen. Waardoor wij als bedrijf steeds beter 
onze visie en missie kunnen uitdragen: klanten totaal 
ontzorgen.’

prEfab badkamErs
Zo werd Bectro bij de al genoemde transformatie 
van kantoorgebouw tot studentenhotel reeds in het 
voortraject betrokken. ‘Dan kan je een project realiseren 
dat helemaal is afgestemd op specifieke wensen van de 
klant. Totale ontzorging, zoals ik al zei. Dat is in ons 
vakgebied nog niet zo heel gebruikelijk. Bij The Student 
Hotel hebben we zelfs, in verband met de krappe 
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montageplanning, prefab badkamers kunnen realiseren. 
Daarmee haal je zaken naar je toe die normaal gesproken 
op het bord van de aannemer liggen. De badkamers 
werden in de fabriek gemaakt en kwamen kant en klaar 
naar de bouw toe. Kwestie van aansluiten en klaar. Dat 
is ons goed bevallen.’

ontwErpEndE installatEur
De tendens is dus dat installaties steeds meer worden 
verankerd in de randvoorwaardes van de gebouwen. 
Waarbij niet alleen functionaliteit telt, maar meer en 
meer ook duurzaamheid en comfort, aangestuurd door 
onder meer state-of-the-art domotica. ‘We worden 
dus steeds minder als klassieke installateur gevraagd 
en steeds meer als ontwerpende installateur. Waarbij 
je samen met de klant – en dan liefst al in een vroeg 
stadium – naar aanleiding van diens wensen kan draaien 
aan de knoppen en technieken. Om zo tot een goed 
eindproduct te komen. Steeds meer worden gebouwen 
als het ware ‘om de techniek’ heen gebouwd. De tijd is 
voorbij dat een architect kon zeggen: dit is het gebouw 
en bedenk er maar een beetje techniek bij. Neem alleen 
al de rol van duurzaamheid en energiezuinigheid. 

Zo worden bijvoorbeeld zonnepanelen steeds 
vaker geïntegreerd in gebouwen. Al die elementen, 
duurzaamheid, gezondheid, comfort, luxe, worden 
daarmee steeds belangrijker. Daarbij kan je als 
installateur een belangrijke rol hebben.’ 

transformatiE gEbouwEn
Engel ziet voor zijn bedrijf de komende jaren een 
mooie rol weggelegd, zeker ook in Rotterdam. ‘Graag 
worden we als installateur vroegtijdig ingeschakeld, 
door architecten, bouwbedrijven en aannemers. Zodat 
we weten en begrijpen wat hun speerpunten zijn voor 
een gebouw. Dan kunnen wij daar op inspelen door 
creatief te zijn met het toepassen van allerlei technieken. 
De technologische ontwikkelingen gaan zo snel, er 
kan steeds meer. We hebben in Rotterdam nu ervaring 
opgedaan met de transformatie van gebouwen, en dat 
is ons goed bevallen. Bectro zou in de stad graag een 
belangrijke rol spelen bij de transformatie van allerlei 
gebouwen naar zorggebouwen. Met de voortgaande 
vergrijzing zal er namelijk steeds meer behoefte zijn aan 
goede zorghuisvesting. En daaraan kunnen wij als bedrijf 
in Rotterdam ons steentje bijdragen.’ ■ 

pErsoonlijk
Albert engel 

beste restAurAnt in 

de stAd: 

Restaurant Mood 

op de Kop van 

Zuid, prachtige plek

de lekkerste koffie, 

wAAr drink je die: 

Bij Dudok (mét 

appeltaart)

fAvoriete public 

spAce: 

Dan noem ik toch 

de schitterende 

Erasmusbrug. 

Dat is een stuk 

techniek met een 

enorme uitstraling. 

Ook door de basis 

van het water in die 

omgeving en door 

het grote belang 

van de brug voor 

de stad

fAvoriete winkel: 

De Bijenkorf

Mooiste gebouw: 

Het station

nieuwe hotspot: 

De Markthal

Mooiste woonstrAAt:

Alles wat uitkijkt op 

de Maas

welke Mensen MAken 

echt het verschil in 

de stAd:

Burgemeester 

Aboutaleb (ik woon 

in Amersfoort, het 

is lastig om een top 

3 te maken)

‘ stEEds mEEr wordEn 
installatiEs vErankErd  
in de rAndvoorwAArdes 
vAn de gebouwen’

Het mooiste gebouw volgens Albert Engel
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