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Immotions voortaan in
eerste instantie digitaal

KON WILLEN.“

ALHO Systembau S.à r.l.,
LU-Esch-sur-Alzette

•

De pandemie dwingt het onderwijssysteem tot actie.
Er zijn oplossingen nodig waarbij het ruimtelijk concept en de IT-infrastructuur het mogelijk maken om
de nieuwste pedagogische inzichten toe te passen
– en liefst snel. In de rubriek HORIZON werpen we
samen met u een blik op de school van de toekomst,
en hoe we die nu al realiseren dankzij de integrale
planning, die typisch is voor modulebouw.
Ook de REFERENTIES in dit nummer draaien rond het
thema onderwijs en opleiding – van het trainingscentrum van de brandweer van Düren over een gecertificeerd duurzame school in Strassen tot een crèche in
Viernheim die hoog scoort op klimaatvriendelijkheid.
Die best practices vullen we aan met een project voor
een onderzoekscentrum in Jülich. Daar werd voor het
eerst het nieuwe module-huursysteem van de ALHO
GROEP ingezet, meer bepaald van onze zusteronderneming FAGSI.
Voor onderzoek en ontwikkeling werken we sinds
enige tijd samen met de RWTH-hogeschool in Aken.
Momenteel werken we volop rond het thema brandveiligheid in de modulebouw: dat staat centraal in de
rubriek FOCUS.

Wilt u Immotions voortaan handig en comfortabel ontvangen via
een elektronische nieuwsbrief?
Stuur dan een mail naar immo-
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tions@alho.com of meld u aan via
de QR-code hiernaast. U kunt ons
ook persoonlijk bellen op het nummer 0032 16 397838. Vergeet uw
klantnummer niet door te geven: u
vindt het bij de afzender bovenaan
het adresblokje.
Blijft u liever de papieren versie
ontvangen? Laat het ons dan ook
weten via e-mail of via de QRcode, eveneens met vermelding
van uw klantnummer.

Immotions in de toekomst niet
langer ontvangen. 

AANMELDING IMMOTIONS
Hier kunt u zich aanmelden met ons
contactformulier.

Wanneer u zich voor geen van beide versies actief aanmeldt, zult u
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Digitalisering in Duitsland

Bouwen als de brandweer

Hoogwaardige tijdelijke huisvesting
voor onderzoekscentrum Jülich met

We sluiten dit nummer af met een bijdrage over de
opleidingen bij ALHO in de rubriek MENSEN.
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het nieuwe FAGSI ProCOMFORT-

Waarden vertaald in architectuur

huursysteem
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Zo zou modern onderwijs eruit kunnen zien. Op de
basisschool bouwen en programmeren kinderen samen kleine robots. Op de middelbare school componeren ze muziek met behulp van artificiële intelligentie.
En in de hogere jaren richten ze hun eerste digitale
start-up op.
In Estland is dit scenario al jaren realiteit. Ook in de
Scandinavische landen is leren en lesgeven met digitale hulpmiddelen al lang ingeburgerd. En nu lijkt
eindelijk ook het logge Duitse schoolsysteem een grote stap naar het digitale tijdperk te zetten.
De eerste vonk had eigenlijk al moeten overslaan
met het zogeheten ‘DigitalPakt Schule’, in het voorjaar van 2019. Toen maakte de federale overheid 6,5
miljard euro vrij voor up-to-date IT-infrastructuur,
IT-administratie en laptops op scholen. Het doel: landelijke breedbanddekking en wifi, en aansluitingen
voor alle leraren en leerlingen, zonder uitzondering.
Digitaal leren moet in Duitsland de norm worden als
we leerlingen mediageletterdheid willen bijbrengen

•

2/2021

en gelijke kansen willen creëren voor alle inkomensniveaus.
Maar pas nu – na een trage start, klachten over bureaucratische obstakels en het fiasco van het thuisonderwijs tijdens de pandemie – lijkt het DigitalPakt
echt aan te slaan. In juni 2021 stelde de universiteit
van Göttingen de resultaten van een representatief digitaliseringsonderzoek voor. Die stemmen voorzichtig
optimistisch. In 2020 vond nog maar 27 procent van
de bevraagde leraren dat hun school een herkenbare
digitale strategie had, maar in maart 2021 was dat al
meer dan verdubbeld. De beschikbaarheid van computers steeg van 36 naar 65 procent, en het aantal
toestellen dat mee naar huis kan worden genomen
klom zelfs van 15 naar 55 procent. 

De digitale inhaalslag op Duitse scholen 2020 - 2021

Digitalisering in Duitsland

De slimme clusterschool komt eraan!
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Wij hebben een digitale strategie
in onze school.

2021

In onze school ...
ondersteunt de digitale infrastructuur
het digitale leren en lesgeven.

2020

zijn er door de school ter beschikking
gestelde of beheerde computers die
de leerlingen kunnen gebruiken.

2020

2021

2021

Er gaat haast geen dag voorbij of de media klagen over de achterstand van het Duitse onderwijs ten
opzichte van het buitenland. Toch gloort er een lichtpuntje aan de horizon: corona heeft geleid tot een
krachtige inhaalbeweging in de digitalisering van de Duitse scholen. Dat zie je ook in de scholenbouw.

zijn er door de school ter beschikking
gestelde of beheerde computers die
de leerlingen mee naar huis kunnen
nemen.

2020
2021

Momenteel worden op tal van plaatsen schoolgebouwen neergezet waarin niet alleen het ruimtelijk concept, maar ook de IT-infrastructuur het mogelijk maken de nieuwste onderwijsinzichten toe te passen. Hoe
ziet die school van de toekomst eruit?

Helemaal niet
mee eens
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2020

Ik gebruik digitale technologieën om
leerlingen tijdig feedback te geven.

Niet mee
eens

2021

Gedeeltelijk
mee eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

Geen
mening
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Optional kann von diesem
Betreuungsraum über eine Treppe
die Terrasse erreicht werden

1.06
Betreuung
74,81m²

1.05
Betreuung
74,03m²

1.07
Betreuung
75,45m²

0.32
Werkstatt Hausm.
15,11m²

0.34
Streusalz Hausm.
15,11m²

1.08
Betreuung
79,11m²

0.30
Lager Spielgeräte
51,28m²

0.33
Material Hausm.
15,75m²

1.09
WC
13,79m²

0.31
Arbeitsgeräte Hausm.
15,75m²

Abseits vom Schulgeschehen, für den Hausmeister dennoch
schnell erreichbar liegen seine Nebenräume

1.0 G B
+ 1,98 m

1.04
Snoezel
36,53m²

Treppenraum A 1.0G
13,98m²

Aufzug
2,50 x 1,30 m

Wie bei den Clustern findet sich
der Betreuungsbereich auf dem
Marktplatz zusammen

1.0 G B
+ 1,98 m

1.10
Marktplatz Betreuungsbereich
45,60m²

0.29
Stuhllager
41,17m²

0.26
Sanitär Inkl.
14,92m²

Treppenraum A EG
12,88m²

0.25
Büro Hausmeister
20,04m²

1.01
Willkommensraum
36,29m²
0.28
WC
14,03m²

Der Innenhof verbindet die
Gemeinschaftsbereiche

1.03
Förderraum
69,27m²

0.27
WC
14,03m²

Mobile Bühne

1.02
Bewegungsraum
69,51m²

0.35
Windfang
19,05m²

Treppenraum B 1.0G
12,79m²

Aufzug
2,50 x 1,30 m

Treppenraum B EG
14,06m²

0.24
Küche / Büro
118,31m²

Basisschool Berswordt-Europaschule, Dortmund: toekomstige indeling
in clusters.

Van schoendoos tot slimme cluster
De typische scholen van weleer, met hun klassen als
schoendozen en 2 vierkante meter per leerling, worden nauwelijks nog gebouwd. In de plaats komt een
nieuw, toekomstgericht concept: de clusterschool.
In zo’n clusterschool moeten lokalen en meubilair
kunnen worden aangepast aan steeds veranderende
leeromgevingen, didactische opstellingen en de behoeften van kinderen die de hele dag op school zijn.
Modulebouw is dan ook gemaakt voor clusterscholen.

0.23
Mensa und Forum
356,96m²

0.22
Mediathek
73,11m²

Een goed voorbeeld is de Berswordt-Europaschule,
een inclusieve basisschool in Dortmund die in het
schooljaar 2022-23 de deuren opent. ALHO werkt
voor dit project samen met een in scholenbouw gespecialiseerd architectenbureau uit Keulen. Het concept vertrekt van een comfortabele sfeer met veel
licht, natuurlijke materialen en warme kleuren –
want alleen wie zich prettig voelt, is gemotiveerd
om te leren. Grote glaspartijen creëren brede zichtlijnen, versterken het gemeenschapsgevoel en zorgen
ervoor dat het onderwijzend personeel de leerlingen
steeds in het oog kan houden. Op de begane grond

Leren voor het leven dankzij IT
Maar dat is nog geen reden om te vieren. De kloof
tussen voorlopers en achterblijvers is namelijk zo
groot dat we onmogelijk kunnen spreken van gelijke
kansen – ook dat blijkt uit de studie. Eén op de twee
scholen heeft geen wifi voor haar leerlingen, 60 procent heeft geen eigen digitale cloud. Op de pionierscholen – de beste leerlingen van de klas, zeg maar
– zijn digitale media en technologieën ingeburgerd
in de dagelijkse klaspraktijk. Maar zelfs daar schiet
de digitale infrastructuur tekort, en zijn technische
storingen en improvisatie heel gewoon.
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heeft de school een forum, een eetzaal en een prachtig ontworpen gemeenschappelijke ruimte. Ze zijn
met elkaar verbonden via een atriumachtige binnenplaats met verticaal groen.
De bovenverdiepingen worden ingenomen door clusters, één per inspringende verdieping. Rond een verlengde gang – het ‘marktplein’ – zijn twee tot zes
klaslokalen, een bijlesklas en groepslokalen geschikt, naast een leraarsruimte met werkplekken en een
kopieerhoek. Het ‘marktplein’ kan dienen voor gedifferentieerd leren, individueel onderricht of groepswerk, maar ook om uit te rusten en te spelen. Het
achterliggende pedagogische concept is dat de leeromgeving en de onderwijsmethoden zich moeten
aanpassen aan de leerlingen, niet andersom. Elk
kind moet de juiste leeromgeving aangeboden krijgen, zodat het zijn of haar mogelijkheden optimaal
kan benutten. De Berswordt-Europaschule heeft ook
aandacht voor de inclusie van kinderen met speciale
behoeften. De ruimtes zijn overzichtelijk ingedeeld,
en er is extra ruimte om te bewegen, zich even terug
te trekken of aangepast onderricht te volgen. 

Brede zichtassen zorgen voor lichte ruimtes, openheid
en transparantie.

Maar toen kwam corona. Leraren en scholen hebben volgens het rapport „met een opmerkelijke dynamiek“ op de pandemie gereageerd door nog sterker
in te zetten op digitale leermiddelen en onderwijsconcepten. Dat blijkt onder meer uit de bouw van
nieuwe scholen, die momenteel over heel Duitsland
worden opgetrokken in het kader van gemeentelijke
scholenbouwcampagnes. Wil je kinderen de elementaire tools voor het moderne leven meegeven, dan
moet je digitale media in het dagelijkse school- en
onderwijsleven integreren: daar is iedereen het over
eens. En dus gaat de ruimtelijke indeling steeds vaker hand in hand met een op maat gesneden netwerk- en IT-infrastructuur die vlot digitaal werken
in de lokalen mogelijk maakt.
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Gemeentelijke investeringsmaatregelen voor de digitalisering van scholen

Bekabeling
(intern)

Wifi

Servers

Aansluitingen

Software /
Medialicenties

Presentatietechnieken
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Maatregelen:
begonnen / uitgevoerd
gepland
nodig maar niet gepland
niet nodig of gepland

Breedbandaansluiting

•

Onderwijsclouds/
-platformen

Andere
bouwtechnische
ingrepen

Interview met Axel Ansorge,
Hoofd technische uitrusting elektro bij
ALHO Systeembouw

De technische installaties
in modulaire gebouwen
kunnen meegroeien met
toekomstige generaties en
onderwijsmethodes.

Bron: KfW-Kommunalpanel 2021: ad hoc-enquête ‘Digitalisering in scholen’, afgenomen door Difu in mei 2021.

Schiet het op met de digitalisering van de Duitse
scholen, mijnheer Ansorge?
Maar de pedagogische ambities van de school blijken pas echt uit de wisselwerking tussen de architectuur en de digitale infrastructuur. Zo zijn er
een schooldekkende wifi en een IT-netwerk met uitgebreide bekabeling. Al in de planningsfase was er
nauw overleg tussen de projectontwikkelaar en de
school. In welke ruimten moeten er beamers, whiteboards, documentencamera‘s en audiosystemen komen? Moeten de kinderen gebruik kunnen maken
van notebooks, tablets en smartphones? Hoe moeten
de bureaus van de leraar worden ingericht? Waar en
hoe kunnen toestellen op batterijen worden opgeladen? Welke wifi-netwerken moeten in welke ruimten beschikbaar zijn? De voorbereidende installaties
worden al in de fabriek op basis van het IT-plan in
de modules geïntegreerd.

Goed voorbereid op de toekomst
Tot voor kort werden modulaire gebouwen vaak gezien als tijdelijke oplossingen – ‘containerklassen’,
om in onderwijstermen te blijven – maar inmiddels
hebben ze zich in de scholenbouw bevestigd als een
gelijkwaardig alternatief voor conventionele bouwmethoden. Modulebouw is tijds- en kostenefficiënt,
en biedt een grote ontwerpdiversiteit en een hoge
kwaliteit. De grootste troef, met name dan voor scholenbouw, blijft echter de flexibiliteit. Zowel de lokalen als de technische uitrusting kunnen gemakkelijk
en naar believen worden aangepast aan de evolutie
van de onderwijsconcepten, het leerlingenaantal en
de veranderende technologie. Modulair bouwen is
dan ook onmisbaar als we Duitse scholen – en daarmee de toekomstige generaties – willen voorbereiden
op de uitdagingen van het digitale tijdperk 

Momenteel is ALHO aan de slag in zeven scholen in
Keulen en drie in Berlijn, in het kader van de stedelijke digitaliseringsplannen daar. Bovendien kunnen
wij twee projecten realiseren die vér boven de digitale standaard liggen: het Max-Planck-Gymnasium
en de Berswordt Europaschule in Dortmund.
Hebben opdrachtgevers het moeilijk om duidelijk
te maken welke IT-infrastructuur ze nodig hebben?
Ze moeten vooral weten in welke mate hun leerlingen met tablets moeten werken, of er een intranet
moet komen, welke e-learningplatforms ze willen
gebruiken... Vaak zijn hun wensen al heel concreet:
dan kunnen we die snel in praktijk brengen. In andere gevallen is er vooraf een consultatieronde, waarin
we stap voor stap nagaan wat de behoeften zijn. De
klant moet echt een gebouw krijgen waarin hij zijn
ideeën over hedendaags onderwijs kan waarmaken.
Waar moet je zoal op letten bij de technische uitrusting van een gebouw?

systeem zouden veel leerlingen niet kunnen lezen
wat er op het bord staat. En als ze voortdurend moeten schakelen tussen licht en schaduw raken hun
ogen ook gespannen. Daardoor worden ze sneller
moe.
Ander voorbeeld: ventilatie. Frisse lucht bevordert
de concentratie, maar het is niet genoeg om af en
toe de ramen open te zetten. Een automatisch ventilatiesysteem – dat wij in onze schoolprojecten aanbevelen – meet met CO2-sensoren de luchtkwaliteit
in de ruimte en wordt ingeschakeld wanneer het
nodig is. Als je het mij vraagt is dat een absolute
must: niet alleen voor een aangenaam binnenklimaat, maar ook voor voldoende hygiëne.
Wat fascineert u als planner zo aan scholenbouw?
Juist in de scholenbouw is het belangrijk dat de
bouwtechnische aspecten en de IT de nieuwste ontwikkelingen en trends kunnen bijbenen. De technische installaties in modulaire gebouwen zijn flexibel genoeg om mee te groeien met de komende
generaties en onderwijsmethodes. Wat je doet is met
andere woorden maatschappelijk relevant – en dat is
natuurlijk heel erg mooi.

De techniek maakt altijd deel uit van een totaalpakket. Behalve IT spelen ook andere technische aspecten een rol – ik denk nu bijvoorbeeld aan een systeem dat verblindende zonnestralen tegenhoudt, en
dat werkt als een soort grote zonnebril. Zonder dat

Buitenaanzicht van de
Berswordt-Europaschule
in Dortmund (rendering).
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Hulpdiensten district Düren

A.INFO
Opdrachtgever: Hulpdiensten district Düren
Planning: synarchitekten gbR, Keulen
Bestemming van het gebouw: opleiding

Bouwen als de
brandweer

Bouwtijd: 12 weken
Bruto vloeroppervlakte: 2.400 m 2

Gaan als de brandweer: het is een uitdrukking om te zeggen dat iets heel erg snel gaat. Maar op één project is die uitdrukking pas écht van toepassing: het nieuwe, modulair gebouwde opleidingscentrum voor
leidinggevenden van de brandweer van Düren. Het centrum werd opgetrokken op het brandweerterrein van
de dienst burgerbescherming in Kreuzau-Stockheim, en dat in amper drie maanden tijd. Op 1 april 2021
begon de assemblage, en op 28 juni vond de openingsceremonie plaats in aanwezigheid van Herbert Reul,
minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Gasten en gebruikers prezen het
drie verdiepingen tellende gebouw: het biedt een hoge kwaliteit en werd tegen een vaste prijs en op tijd
opgeleverd. Het project bewijst dat brandweer en modulebouw een perfecte match zijn – en echt niet alleen
vanwege de snelheid!

Teamwork en efficiënte communicatie moet je steeds
opnieuw trainen en oefenen, zodat in een noodsituatie
alles op wieltjes loopt. Tijd is immers een cruciale factor
wanneer er ergens een brand uitbreekt, of wanneer mensen betrokken raken in rampen of ongevallen. En ook het
district Düren had geen tijd te verliezen: zij wilden het
nieuwe opleidingscentrum zo snel mogelijk klaar hebben
voor de huurder, het Brandweerinstituut van de deelstaat
Noordrijn-Westfalen (IdF).
“Na een gemeentelijke aanbesteding won het district in
september 2020 de opdracht voor een tweede IdF-locatie“, vertelt Peter Kaptain, directeur van de Maatschappij
voor Infrastructuurvoorzieningen van het district Düren
en algemeen vertegenwoordiger van landraad (districtsbestuurder) Wolfgang Spelthahn. „De voorwaarde was
wel dat de opleidingen al in juli 2021 van start konden
gaan. Het nieuwe opleidingscentrum moest dus binnen
negen maanden worden gepland én gebouwd. Alleen met
modulebouw kan je zo’n strak tijdschema waarmaken.“
Daarom werd al in een vroeg stadium voor modulebouw
gekozen. Architectenbureau synarchitekten gbR uit Keulen, dat ervaring heeft met modulaire planning en bouw,
kreeg de opdracht voor het ontwerp en de aanbesteding.
Bij de daaropvolgende aanbesteding met prestatiebestek
kwam ALHO in januari 2021 als winnaar uit de bus. 
Op 28 juni 2021 vond in aanwezigheid van
deelstaatminister Herbert Reul de plechtige opening
van het nieuwe gebouw plaats.

10

11

referenties

•

referenties

2/2021

De opleidingsruimten zijn naar buiten gericht, de gangen
naar het atrium. Van hieruit kijken de ramen uit op de
grote hal beneden. De muren van de binnenplaats zijn op
dezelfde manier ontworpen als de buitengevels: wit pleisterwerk en contrasterende donkere raamkozijnen. Samen
met de warme eiken parketvloeren en de zichtbare houten
zaagdakconstructie creëren ze een uitnodigende, huiselijke sfeer. Ronde pendelarmaturen – modern van uitzicht
en energie-efficiënt – geven een eigentijdse interpretatie
aan de schitterende kroonluchters van weleer en creëren
een prestigieus interieur. De helder gepleisterde buitengevel wordt op onregelmatige afstanden geaccentueerd
door raamvlakken van verschillende formaten, die ruimtelijk uit het oppervlak tevoorschijn komen – zogeheten
monitors. Ze zijn gevat in opvallende, driedimensionale
lijsten van HPL-panelen (High Pressure Laminate) met
houtlook. Aan de zuid- en de noordgevel bevinden zich
twee vluchttrappen.
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logie in de opleidingsruimten. Verwarmen gebeurt door
een milieuvriendelijke lucht-water-warmtepomp, ondersteund door twee condensatieketels op gas, die in cascade
zijn aangesloten om piekbelastingen in de winter op te
vangen.
“De wisselwerking tussen het district Düren als opdrachtgever, het architectenbureau synarchitekten en ALHO als
hoofdaannemer was buitengewoon professioneel, en dat
gedurende de gehele plannings- en bouwperiode,“ besluit
Peter Kaptain. „De open communicatie met ALHO is ons
erg bevallen. We voelden dat we in goede handen waren.
Onze ambitieuze projectdoelstelling – binnen zeer korte
tijd een hoogwaardig gebouw realiseren voor een correcte prijs – is geen moment in het gedrang gekomen.“ 

Het gebouw is uitgerust met geavanceerde technische installaties: comfortabele vloerverwarming, ventilatie- en
airconditioningsystemen, slimme meet- en regeltechnologie in het hele gebouw, en ultramoderne mediatechno-

Het nieuwe opleidingscentrum van de brandweer NRW-Süd in Düren is een hoogwaardig modulair gebouw dat voor een correcte prijs
en in een recordtijd tot stand kwam. Het combineert moderne architectuur met een efficiënt energiesysteem.

Op de nieuwe locatie in Kreuzau kunnen voortaan tot
meter zijn in totaal 54 stalen modules geassembleerd tot
72 leidinggevenden tegelijk worden opgeleid. Behaleen representatief geheel.
ve de brandweeropleiding zijn ook opleidings- en kantoorruimten voor het Noodopleidingscentrum Eifel-Ruhr
Op de begane grond bevinden zich de ruime receptie en
(NOBIZ) in het gebouw geïnteverschillende kantoren. Het
greerd. Dat organiseert zowel
hart van het gebouw is de
volwasseneneducatie als een
bijna 250 vierkante me“Modulebouw heeft in de voorbije jaren een
driejarige
beroepsopleiding,
ter grote vergaderzaal, die
belangrijke impuls gekregen. De kwaliteit is
waaraan nog eens 100 mensen
volledig kolomvrij is. Voor
nog beter geworden. Je ziet niet dat het om
kunnen deelnemen. Het nieuwe
de bouw ervan heeft ALHO
modulaire gebouwen gaat: niet aan de inteopleidingscentrum is niet het
speciale modules geprefarieurs, en ook niet aan de gevels.”
eerste modulaire gebouw dat
briceerd van wel 16 mehet district Düren laat bouwen.
ter lang. De vergaderzaal
Peter Kaptain, directeur van de Maatschappij
„We hebben al een reddingsstaopent verticaal naar het
voor Infrastructuurvoorzieningen van het district
tion en een schooluitbreiding
atrium, dat twee verdiepinDüren
gebouwd met ALHO,“ legt Peter
gen beslaat. De grote vide
Kaptain uit. „Ook toen al was
die zo ontstaat, wordt op
de snelle modulebouw op veel
natuurlijke wijze verlicht
vlakken duidelijk superieur aan
via een op het noorden geconventionele bouw.“
richte zaagdakconstructie.
Het opleidingsgebouw heeft drie verdiepingen en een vrijwel vierkante vorm. Op een oppervlakte van 30 bij 29
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In totaal zeven opleidingsruimten en vier groepsvertrekken liggen samen rond het atrium op de bovenverdieping.

Pauzeruimtes en vergaderzones zijn op de hogere verdiepingen gegroepeerd rond het atrium.
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Nieuwbouw basisschool Strassen

Waarden
vertaald in
architectuur
Het plaatsje Strassen, even ten westen van de stad Luxemburg, is een

A.INFO

van de dichtstbevolkte plekken van het Groothertogdom. De voorbije

Opdrachtgever: gemeentebestuur Strassen

stijgende trend houdt aan. Het internationale karakter van Strassen

Planning: Tecna S.à r.l.
Bestemming van het gebouw: school
Bouwtijd: 20 weken
Bruto vloeroppervlakte: 1.088 m 2

Elk klaslokaal is uitgerust met een interactief whiteboard voor de
modernste onderwijsmethoden.

20 jaar is het aantal inwoners er met bijna 70% gestegen, en die
blijkt ook in het onderwijs: sinds 2009 is de plaatselijke basisschool
een UNESCO-school. In 2020 werd het aantal plaatsen vanwege de
sterk toegenomen vraag uitgebreid – met een school in duurzame
modulebouw, getekend ALHO.

In 2019 schreef de gemeente Strassen een aanbesteding
uit voor een nieuw schoolgebouw aan de Rue du Cimetière, dicht bij de schoolcampus. In november van dat jaar
haalde ALHO de aanbesteding binnen – onze overtuigende prijs-kwaliteitsverhouding gaf de doorslag. Begin april
2020 begonnen we met de assemblage van de 59 geprefabriceerde ruimtemodules. Het gebouw werd al in september overgedragen aan de opdrachtgever, het gemeentebestuur van Strassen. En dat terwijl de werkzaamheden
in de tussentijd maar liefst zes weken moesten worden
opgeschort vanwege de coronamaatregelen.
De nieuwe school heeft in totaal 16 klaslokalen. ALHO is
een bekwame en veelzijdige partner als het gaat om moderne media, en dus kreeg elk klaslokaal een interactief
whiteboard voor de modernste lesmethodes. Op elke verdieping zijn er gewone leslokalen, soms met aangrenzende ruimtes, en bijleslokalen voor de gerichte ondersteuning van leerlingen. Het onderwijzend personeel heeft op
de eerste verdieping de beschikking over een kleedkamer
met keukentje en sanitaire voorzieningen. Twee trappen
leiden naar de eerste en de tweede verdieping. Een lift
biedt kinderen met een mobiele beperking drempelloze
toegang tot de klaslokalen boven.

Op de begane grond wisselen blauwe en paarse stroken van verschillende breedte
elkaar af. Op de eerste verdieping zijn ze groen en geel, op de tweede verdieping
rood, geel en oranje. Zo ontstaat een regenboogeffect dat zorgt voor een aantrekkelijk contrast met de verder effen witte gevel.
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De leraarskamer met aangrenzende keuken is ideaal voor een
korte pauze of om lessen voor te bereiden.

model de naam ‘Regenboogweg’. Dat idee keert ook terug
in de gevel van het gebouw: tussen de ramen zijn stroken
aangebracht in de zeven kleuren van de regenboog, die
ook zijn vastgelegd in het schoolcharter.
Sinds 2012 is de gemeente Strassen aangesloten bij het
Luxemburgs Klimaatverbond. Daarom vroeg ze voor de
nieuwbouw van de basisschool een duurzaamheidscertificaat volgens de DGNB (Duitse Raad voor Duurzaam
Bouwen). Dankzij het vooraf gecertificeerde modulaire
bouwsysteem van ALHO was dat geen probleem. Intelligente techniek zorgt ervoor dat het gebouw efficiënt omgaat met energie. De school is aangesloten op het stadsverwarmingsnet. Indien gewenst kan een fotovoltaïsch
systeem worden geïnstalleerd: alle voorbereidingen zijn
getroffen. Het regenwater van het dak wordt opgevangen in een reservoir en gebruikt om het schoolterrein te
irrigeren. In het nieuwe gebouw zijn ook gezonde en duurzame materialen ingezet – bijvoorbeeld hout als vloerbedekking in de klaslokalen, of de fraaie houten bekleding van het ventilatiesysteem op het dak. 

Het pedagogisch concept van de school houdt onder meer
in dat de leerlingen op een goede en sociale manier met
elkaar leren om te gaan. Respectvol samenleven vertrekt
vanuit de principes van eenheid, gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid, rechtvaardigheid, samenwerking en vrede:
dat is het uitgangspunt van alle UNESCO-scholen. In
totaal rust het onderwijsmodel dus op zeven pijlers, evenveel als de kleuren van een regenboog. Daarom kreeg het
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A.INFO
Opdrachtgever: stad Viernheim
Planning: STS
Bestemming van het gebouw: kinderdagverblijf
Bouwtijd: 12 weken
Bruto vloeroppervlakte: 1.088 m 2

		

Kinderdagverblijf Viernheim met ALHO modulebouw

Modulaire crèche: dat
doen we nog eens!

Om het tekort aan opvangplaatsen
voor jonge kinderen te verhelpen,
worden in Viernheim verschillende nieuwe kinderdagverblijven
gepland. Een ervan is het kinderdagverblijf dat wordt geëxploiteerd
door Arbeiterwohlfahrt AWO Viernheim. In november 2020 konden
112 kinderen, verdeeld over vijf
leefgroepen, er hun intrek nemen.
Het ruimtelijk concept werd vooraf
uitgewerkt met één doel voor ogen:
optimale omstandigheden creëren
voor zowel de kinderen als de opvoeders. „Er moest veel bewegingsruimte zijn, en de groepsvertrekken
moesten ruim genoeg zijn om een

De stad Viernheim heeft goede ervaringen met modulair bouwen. In 2019 bouwde ze ‘Entdeckerland’, een kinderdagverblijf dat overtuigt door kwaliteit, functionaliteit en individualiteit. Die waarden staan bij ALHO altijd voorop. Dat bleek nog maar eens toen de stad
een tweede modulair kinderdagverblijf liet optrekken aan de Lorscher Straße. Het gebouw

groter aantal kinderen tijdelijk
te kunnen opvangen“, vertelt
Yvonne Meyer-Blankenburg, die
het project namens de bevoegde
dienst van de stad Viernheim in
goede banen leidde.
„De ruime gangen bieden plaats
voor een levendige uitwisseling en
veel sociale contacten tussen kinderen van de verschillende leefgroepen,“ vult mevrouw MeyerBlankenburg aan. De vijf groepsruimten van zowat 50 m² zijn,
samen met aangrenzende lokalen
en sanitaire voorzieningen, erg
creatief op een vrije plattegrond
van één verdieping geplaatst. Ze
zijn gegroepeerd in units en liggen rond een centrale foyer en
rond de ruime gangen die dwars
op die foyer staan.

•

2/2021

de vensterdeuren en de ramen in het
platte dak veel daglicht binnenvalt.
„Modulair bouwen bood voor ons
twee grote voordelen: het project
kon snel gerealiseerd worden, en
de prefabricage van de modules garandeert een hoge nauwkeurigheid
en kwaliteit. We hebben zelfs nooit
overwogen om massief te bouwen,”
aldus nog mevrouw MeyerBlankenburg. „Daar komt nog bij
dat het gebouw duurzaam is. Een
groot deel van de gebruikte materialen is recycleerbaar of herbruikbaar. ALHO kan bovendien uitpakken met een meervoudige gouden
DGNB-certificering: het bewijs dat
het bedrijf echt wel duurzaam bezig
is.“ 

Er is ook een ruime polyvalente
zaal. In de open ruimte van bijna
70 m² kunnen de kinderen spelen,
ravotten en turnen. De zaal is ook
het perfecte decor voor feesten en
andere evenementen. De zaal en
de groepsunits hebben directe
toegang tot de tuin, terwijl langs

werd in november 2020 opgeleverd, en ook nu was snelheid een van de belangrijkste argumenten om voor modulair bouwen te kiezen. De stad wilde de kinderen tenslotte niet
laten wachten! En ook voor het klimaat was haast geboden: het nieuwe gebouw scoort,
net als het vorige, hoog op duurzaamheid en energie-efficiëntie.

Bij de groepsunits horen ook ruimtes waar
de kleintjes kunnen uitrusten.
16
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Flexibel inspelen op verandering

Hoogwaardige tijdelijke
huisvesting voor onderzoeks
centrum Jülich
A.INFO
Opdrachtgever: Forschungszentrum Jülich
Planning: FAGSI
Bestemming van de gebouwen: kantoren
Bouwtijd: telkens 20 weken
Bruto vloeroppervlakte: 2400 m 2 / 2150 m²

Het Forschungszentrum Jülich staat bekend om interdisciplinair onderzoek inzake gezondheid, energie en milieu
en informatiewetenschap. Voor nieuwe projecten had het
centrum dringend behoefte aan twee nieuwe kantoor- en
onderzoeksgebouwen – architecturaal verantwoord, modern
en functioneel. En ook als het ging om comfort, kwaliteit en
duurzaamheid was er geen ruimte voor compromissen.

Gebouwen optrekken voor administratie en onderzoek vereist flexibiliteit. Wie kan in deze snel veranderende tijden immers voorspellen
VIDEO
Bekijk hier een filmpje over
dit project.

welke eisen we in de toekomst aan gebouwen zullen stellen? Massiefbouw biedt in principe weinig speelruimte, modulebouw juist heel
veel. En het kan voortaan nog flexibeler. Als alternatief voor aankoop
heeft de ALHO Groep een nieuw systeem ontwikkeld voor de huur
van modulaire gebouwen: FAGSI ProCOMFORT. Gestandaardiseerde
modulaire bouwblokken voor verhuur dichten de kloof tussen permanente en tijdelijke huisvesting. Een van de eerste projecten die
met het nieuwe systeem tot stand kwamen, bestaat uit twee kantoorgebouwen voor het Forschungszentrum Jülich, een gerenommeerde
onderzoeksinstelling.
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Beide gebouwen samen bieden ongeveer 5.000 vierkante
meter bruto vloeroppervlakte. Met een grondplan van zowat
14,5 bij 58,5 meter zijn ze bijna identiek opgebouwd. Ze
bieden elk ongeveer 150 werkplekken en zijn compact ingedeeld, zodat er veel kantoorruimte beschikbaar is en er zo
weinig mogelijk plaats wordt verspild aan circulatieruimten.
In sommige zones zijn er gedeelde desks: daardoor kunnen
80 medewerkers terecht in een werkruimte die toch maar 40
werkplekken telt.
Elke verdieping heeft ook rustruimtes en kleine koffiehoeken
voor het personeel, sanitaire vertrekken, opslag- en archiefruimten, en ruimtes voor technische apparatuur en servers.
Een centraal binnentrappenhuis met een lift biedt verticale
toegang, een extra buitentrappenhuis dient als bijkomende
vluchtroute.

En het mooiste van alles: het gebouw maakt het mogelijk
om op elk moment in te spelen op veranderende behoeften.
Kantoren worden vergaderzaaltjes, afgescheiden werkplekken worden grote open ruimtes, de indeling in twee rijen
kantoren wordt aangepast aan nieuwe arbeidsconcepten...
Al die aanpassingen kunnen zelfs gebeuren terwijl het onderzoekscentrum in bedrijf is en in zeer korte tijd – soms
letterlijk van de ene dag op de andere.
De gebouwen in Jülich zijn ontworpen voor een levensduur
van ongeveer vijf jaar. De sterk thermisch geïsoleerde gevels
zijn bekleed met lichtgrijze, aan de achterzijde geventileerde cassettes. Een aantrekkelijk contrast met de horizontale
vensterbanden met hun donkere antraciettint, die de dynamiek van de elegante, slanke gevel nog benadrukken.
Zijn de gebouwen na de geplande levensduur van vijf jaar
niet meer nodig, dan kunnen ze zonder veel moeite en complicaties worden ontmanteld. 
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Bauhaus geldt als pionier inzake functionele, tijdloze architectuur en esthetisch verantwoord industrieel

Modulair bouwen in onderwijs en onderzoek

Module voor module op
weg naar de toekomst

ontwerp. Via onderwijs en onderzoek wilde het de manier van bouwen fundamenteel verbeteren.
Zo ontstond het idee om te werken met serieel geprefabriceerde ruimtemodules en componenten: die
zouden bouwen niet alleen economischer, maar ook innovatiever maken. Veel van wat toen als
avant-gardistisch en trendsettend gold, is intussen ingeburgerd in het modulaire bouwen van de 21ste
eeuw. Geïndustrialiseerde prefabricage maakt het mogelijk architectuur efficiënter en kwaliteitsvoller te
benaderen dan vroeger. Zo vindt modulair bouwen opnieuw zijn weg naar onderwijs en onderzoek.

Studentenwedstrijd met de Technische Universiteit
Dortmund
Bij ALHO stellen we hoge eisen aan architectuur. We
beseffen dan ook dat we niet alleen ervaren architecten, maar ook beginnende planners als partners
moeten beschouwen. We willen hen doen inzien dat
het modulaire bouwraster, dat op het eerste gezicht
misschien beperkend lijkt, het ontwerpproces juist
helpt te sturen en zelfs bevrijdend werkt. Zo ontstaat
er een win-winsituatie: de modulaire sector wordt er
op langere termijn beter van, én studenten verwerven inzicht in een toekomstbestendig en duurzaam
alternatief voor conventioneel bouwen.

Ontwerp: Cengiz Kabalakli, Laura Pfohl en Sven Schründer
Een doorslaggevend kenmerk van dit holistisch opgevatte ontwerp zijn de ‘buurten’.
Die structureren het grote bouwvolume in kleinere zones. Zo helpen ze mensen de
weg te vinden en bevorderen ze de sociale interactie. De intelligente positionering van
de afzonderlijke modules maakt een zinvolle ordening van verschillende woningtypes
mogelijk, wat de sociale mix en de stedelijkheid versterkt. Het thema ‘duurzaamheid’ is
op verschillende niveaus in het totaalconcept geïntegreerd.
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Sinds enkele jaren is ALHO aan verschillende Duitse
universiteiten vertegenwoordigd met gastdocenten
en lesgevers. Zo zijn we momenteel als partner betrokken bij een studentenwedstrijd aan de Technische Universiteit Dortmund. De faculteit architectuur
en bouwkundige engineering organiseert die in het
kader van een over twee semesters gespreid keuzevak over grondstoffenefficiënt bouwen. Het team
van het lectoraat ‘Resource Efficient Building’ (REB),
onder leiding van assistent-professor dr. Jutta Albus, is ervan overtuigd dat creatief en grondstoffenefficiënt leren werken met modulebouw een erg
uitdagende opdracht voor architectuurstudenten is.
“De nadruk ligt op de didactische drie-eenheid van
basisonderricht, onderzoek en praktische toepassing.
Tijdens seminars moeten de studenten vakspecifieke
competenties en vaardigheden onder de knie krijgen.
Wij vinden die praktijkgerichte, realistische oriëntatie heel interessant, en voor de studenten is het vaak
ook motiverend. In ruil krijgen industrie en bedrijfsleven dankzij het werk van de studenten nieuwe perspectieven, waarop ze een duurzame bedrijfsvisie
kunnen baseren.” 

A.INFO
De ontwerpopgave:
Modulair & duurzaam: ‘Smart City Living’
in de Schumacher-wijk, Berlin-Tegel

De herbestemming van de voormalige luchthaven
Tegel is momenteel het belangrijkste stadsontwikkelingsproject in Berlijn. De ontwerpopgave
ziet in dit project de aanleiding om zich te buigen
over duurzame en holistische concepten voor de
bebouwde ruimte, zowel in de stedelijke context
als op objectniveau.
De studenten ontwerpen een gebouw voor wonen/gemengd gebruik. Daarbij behandelen ze
zowel architectonische als ontwerpaspecten.
Ze houden ook rekening met de hoge energieefficiëntie en geavanceerde plannings-, fabricage- en bouwmethoden van modulebouw. De ontwerpen die ze in het zomersemester van 2021
ontwikkeld hebben, zetten ze in het wintersemester van 2021/22 om in bouwplannen. Die moeten
de duurzaamheid van modulebouw kwantificeren
en evalueren.
„De respons en de belangstelling bij de studenten
waren zeer groot“, aldus nog Jutta Albus. „Vooral
omdat de opdracht betrekking heeft op een realistisch en architecturaal relevant thema. Tijdens
lezingen voor het lectoraat ‘Resource Efficient
Building’ hebben we het al vaker gehad over modulair bouwen, en dat zullen we in de toekomst
blijven doen. De behoefte is er.“
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Ontwerp: Noah Berg en Lisa Röer
De benedenverdieping heeft gemengde functies en past
daarmee goed in de stedelijke context. Ze fungeert als een
soort ‘tafel’ voor de modulaire woonverdiepingen erboven.
De uitzondering is het zogenaamde Green House, dat georiënteerd is op het buurtplein en op alle niveaus ruimte biedt
voor (semi-)openbare toepassingen. Dankzij de ingenieuze
modulaire structuur biedt dit ontwerp een gevarieerde mix
van wooneenheden aan.

Samenwerking met het Centrum voor Bouw en Infrastructuurtechniek (RWTH Aachen)
Het Centrum voor Bouw en Infrastructuurtechniek
(CBI) van de RWTH-hogeschool in Aken heeft zich,
samen met deskundigen uit wetenschap, industrie en
de deelstaat Noordrijn-Westfalen, tot doel gesteld de
processen in de bouwsector te optimaliseren - van
planning en dimensionering tot afwerking. Het idee
is dat nieuwe procedés, multifunctionele hoogwaardige materialen en digitale technologieën in de
bouwsector worden geïntroduceerd en tot norm verheven. Actuele onderzoeksthema‘s zijn duurzaamheid, hybride constructies, de integratie van domotica en digitalisering in de bouw.
Het eerste project van het CBI was een praktische
handleiding met de brandveiligheidsvereisten die
aan modulaire gebouwen in staalskeletbouw gesteld
worden. Met zijn deskundigheid inzake brandveiligheid heeft de ALHO Groep een belangrijke bijdrage
aan de handleiding geleverd. „Wij zijn blij dat we als
premiumlid van het CBI onze expertise en ervaring
hebben kunnen inbrengen en zo kunnen bijdragen
tot nog meer ontwerpzekerheid in de modulebouw“,
vertelt ingenieur Philipp Diewald, brandveiligheidsexpert bij ALHO.

Ontwerp: Nina Jasmin Kück
Dit ontwerp verweeft verschillende gebruiksmogelijkheden met elkaar. Het houdt rekening met de openbare stedelijke ruimte en maakt
verschillende woningtypes mogelijk. De arcades bieden toegang tot het gebouw, maar faciliteren tegelijk spontane ontmoetingen en
sociale interactie.
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De CBI-handleiding vat de brandveiligheidseisen samen die de deelstaat Noordrijn-Westfalen aan modulebouw stelt en geeft een overzicht van de benodigde
bewijsstukken. Ze definieert termen en bouwtechnische verbanden en stelt de verschillende types modules voor. Verder somt ze de nationale en Europese
brandveiligheidsvoorschriften op en gaat ze in op
‘alternatieve’ verificatiemethoden op basis van de
bouwvoorschriften van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. „De handleiding is een grote stap in de goede
richting”, aldus ingenieur Diewald. “Ze biedt hulp en
duidelijkheid voor iedereen die betrokken is bij de
brandveiligheid van een modulair bouwproject.“
In een ander project gaat het CBI dieper in op het thema duurzaamheid. In eerste instantie vergelijkt het de
ecologische levenscyclus van modulebouw met die van
conventionele massiefbouw. Bovendien legt het centrum de randvoorwaarden vast voor een referentieproject dat de deelnemers aan het project virtueel zullen
realiseren. Parallel daarmee wordt dat referentieproject ook uitgetekend in conventionele massiefbouw,
met het oog op een wetenschappelijke vergelijking.
Het CBI en zijn leden besteden bijzondere aandacht
aan alle fasen van de levenscyclus - van de productie
van de bouwmaterialen over de eigenlijke bouw en het
gebruik tot en met de afbraak en recyclage. 

A.INFO
Praktische handleiding met de vereisten voor onderdelen van modulaire gebouwen
als stalen draagconstructies, met het oog op de brandveiligheid
Uitgever: Center Building and Infrastructure Engineering GmbH (CBI) van de Cluster Bouw van de RWTH Campus,
met medewerking van toonaangevende modulebouwers
De praktische gids biedt hulp bij de complexe procedures en vereisten voor de verificatie van de brandveiligheid in
modulaire gebouwen. Ze bevat onder meer:
• een overzicht en definitie van relevante begrippen en vereisten

Ontwerp: Alexander Prinz en Julia Stratmann
De horizontale circulatiezones van de afzonderlijke verdiepingen
worden verlengd tot ‘straten’ die verlicht en geventileerd worden
via groene atriums en plaats bieden aan gemeenschappelijke
ruimtes. Elk appartement wordt een ‘huis in de straat’, met
uitzicht op de andere appartementen – dat bevordert het
buurtleven. Het ontwerp gaat uit van een overwegend passief
energiegebruik.
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•	een onderverdeling in drie types elementen
Type 1 : Geprefabriceerde elementen (scheepvaartcontainer)
Type 2 : Geprefabriceerde elementen (container: stalen draagconstructie met aan de buitenkant een
vrijliggend stalen frame)
Type 3 : Geprefabriceerde elementen (module: aan de buitenkant beklede stalen draagconstructie)
• een oplijsting en evaluatie van de vormvereisten die op nationaal en Europees niveau aan de bewijsstukken
worden gesteld
• een voorstelling van alternatieve vormen van verificatie op basis van de bouwvoorschriften van de
deelstaat Noordrijn-Westfalen
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Opleidingen binnen de ALHO Groep

Investeren in de toekomst
Welkom aan onze nieuwe stagiairs
v.l.n.r.: Jannik Schumacher,
Lina Mockenhaupt, Noah Strauch,
Jonas Hombach, Vanessa Sprangel,
Carolin Wolff, Michelle Postler, Klara Grunau,
Maximilian Scheffler, Justin Angelo Weichsel,
Paul ter Jung, Timon Dittich, Florian Weber,
Dennis Przyklenk, Silas Janzen

Nu het tekort aan geschoolde arbeidskrachten steeds verder toeneemt, is investeren in
opleiding essentieel om de toekomst van onze ondernemingen te verzekeren. ALHO draagt
een steentje bij om de tekorten op te vangen: binnen de ALHO Groep worden momenteel
42 jongeren opgeleid in uiteenlopende specialisaties.

Hoeveel belang ALHO aan opleiding hecht, blijkt uit de prijs die we
onlangs kregen van de Kamer van
Koophandel en Industrie van Koblenz: ‘Beste stagiairs 2021’. We zijn
erg trots om in het rijtje te staan
van bedrijven waar de stagiairs hun
eindexamen met uitmuntend resultaat hebben afgesloten. We zijn ook
bijzonder blij dat alle stagiairs ons
team blijven ondersteunen en kunnen worden ingezet op onze locaties
in Morsbach, Friesenhagen en Coswig. Daar komt nog bij dat de ALHO
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Groep sinds 2018 jaarlijks door
het IHK in de bloemetjes wordt
gezet als ‘excellent opleidingsbedrijf’.
Momenteel voltooien 42 jongeren
hun opleiding in tien verschillende beroepen: in de industriële techniek, in de administratie,
marketing en IT, als tekenaar
en in het duale leerprogramma
voor bouwkundig ingenieurs. Dit
jaar alleen al zijn 15 nieuwe stagiairs met hun beroepsopleiding
in de ALHO Groep begonnen.

Op onze locatie in Friesenhagen
worden de constructiemonteurs
in de opleidingswerkplaats ondersteund door zes nieuwe stagiairs,
de IT- en de tekenafdeling krijgen
er elk twee medewerkers bij, en het
marketingteam zal in de toekomst
worden versterkt met een stagiairmediadesigner. Daarnaast starten
drie industriële inkopers met hun
opleiding, van wie één bij FAGSI in
Lichtenberg. Daar verwelkomt ook
ProContain een nieuwe stagiair als
magazijnmedewerker.

De jaarlijkse excursie van de stagiairs is intussen haast een traditie
geworden. Dit jaar gingen ze samen
met hun opleiders naar een ALHObouwterrein in Lindlar. Daar legden onze sitemanagers haarfijn uit
hoe de modulaire bouwmethode er
in de praktijk uitziet. Na een korte
snack vervolgde het gezelschap zijn
weg naar het Michael Schumacher
Kart en Event Center in het plaatsje
Kerpen. De dag werd afgesloten in
Lichtenberg met een lekkere barbecue.

Onze stagiairs houden u via sociale media graag over al hun activiteiten op de hoogte. Neem er
eens een kijkje! 

SOCIAL MEDIA
Neem een kijkje op de sociale media
van onze stagiairs.

@alhoazubis
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Een bouwconcept in de
geest van een circulaire
economie.
De optimale energie-efficiëntie van
een gebouw, de aanschaf en fabricage van productiematerialen alsook de opbouw en afbraak van een
gebouw dragen allemaal bij tot een
negatieve energiebelasting, ‘de grijze energie’.
Daarom zijn de mate van herbruikbaarheid van een gebouw alsook de
recyclage en het hergebruiken van
deze componenten zeer belangrijke
punten.
De modulaire gebouwen van ALHO
voldoen aan de criteria van circulaire economie.
Dit verwijst naar een economie in
de vorm van een regeneratief systeem waarin het gebruik van grondstoffen en de productie van afval,
uitstoot en de verspilde energie
worden geminimaliseerd door het
vertragen, het verkleinen en het
sluiten van de energiecycle en de
materialen. De beslissende factoren
van een gebouw zijn een duurzame
constructie, het onderhoud, het herstel, het hergebruik, de recyclage en
de renovatie.
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Een andere eigenschap van stalen gebouwen is het feit dat de
gebouwen gedemonteerd kunnen
worden zonder restafval, door
hen te demonteren tot hun initiële modules. Deze laatste kunnen
vervolgens gerecycleerd worden en elders weer gemonteerd
worden als ‘mobiel gebouw’. Het
duurzame stalen frame geeft een
tweede leven aan de modulaire
gebouwen van ALHO, zelfs een
derde, een vierde, etc.
Hergebruik van modules is niet
de enige oplossing. Als het modulaire gebouw niet meer in gebruik
is, kan het volledig gedemonteerd

worden en vervolgens zonder restafval in de fabriek gesorteerd worden. Zo kunnen alle materialen voor
ongeveer 90% gerecycleerd worden
en opnieuw geïntegreerd worden in
het grondstoffencircuit.
De modulaire constructie van ALHO
beantwoordt dus aan verschillende
types van vragen, een oplossing
voor een definitief gebouw, een oplossing voor een tijdelijk gebouw,
of beter nog een oplossing voor een
herbruikbaar gebouw, hetzij in dezelfde functie, of in een andere.

•
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Onze data te
onthouden
Wij zijn heel blij om u volgend jaar terug persoonlijk te mogen ontmoeten. Het is belangrijk voor ons, om samen met u
gedachten uit te wisselen over uw projecten. Hieronder vindt u een kort overzicht van de evenementen voor 2022/2023.
We kijken al uit naar uw bezoek.

Overzicht 2022/2023
Beurs schoolgebouwen, Stuttgart
Van 6 tot 7 april 2022

Polis Convention, Düsseldorf
Van 27 tot 28 april 2022

Beurs schoolgebouwen, Keulen
Van 28 tot 29 september 2022

EXPO REAL, MÜNCHEN
Van 4 tot 6 oktober 2022

Beurs schoolgebouwen, Berlijn
Van 23 tot 24 november 2022

Bau, München
Van 9 tot 14 januari 2023

Gelukkig Nieuwjaar
Beste wensen!
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