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BESTE LEZERS,

2020 heeft voor ons allemaal grote veranderingen 
met zich meegebracht, veranderingen die ons dwin-
gen ons dagelijkse leven op vele manieren opnieuw 
uit te vinden en anders vorm te geven. Ook ons 
beroepsleven speelde zich plotsklaps vaker in ons 
thuiskantoor af en onze ontmoetingen en verga-
deringen werden digitaal. In het onderwijs werden 
grote tekorten op het vlak van digitalisering zicht-
baar - en bij de terugkeer naar onderwijs in klasver-
band ook de achterstand in de renovatie van het 
gebouwenbestand. Ons gezondheidszorgsysteem 
heeft de eerste grote ‘stresstest’ gelukkig goed 
doorstaan. Met name in de lockdownperiode werd 
de woonruimte multifunctioneel en diende ze niet 
alleen voor wonen, maar ook voor werken en leren. 
Welke structurele bijdrage wij aan deze verande-
ringen kunnen leveren, komt aan bod in de rubriek 
HORIZON. In onze rubriek REFERENTIES geven we 
een waaier van succesvolle voorbeelden uit alle 
toepassingsdomeinen. 

Snelle, hoogwaardige oplossingen voor het onder-
wijs, kenmerkend voor de modulaire bouwwijze, 
worden vaak belemmerd door de aanbestedings-
praktijk van lokale overheden, waarbij opdrachten 
per perceel worden toegekend. Hoe lokale overhe-
den rechtszeker opdrachten aan hoofdaannemers 
kunnen toekennen en wat de voordelen hiervan zijn, 
verduidelijkt Dr. Moritz Püstow in onze rubriek FO-
CUS.

Tot slot willen we een bijzonder woord van dank 
richten aan onze MENSEN in de productie die er-
voor gezorgd hebben dat we, zelfs in moeilijke 
omstandigheden, zonder enige vertraging verder 
konden bouwen. En ook al zijn de tijden moeilijk, 
we willen het goede voorbeeld blijven geven en in 
opleidingen en onze vestigingen investeren.

We wensen u veel leesplezier en een blijvende goe-
de gezondheid,

Achim Holschbach
Eigenaar
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Zeitenwende
De goede zijde van slechte tijden. 2020 zal de geschiedenis ingaan als het coronajaar.  

De angstaanjagende beelden uit het Italiaanse Bergamo of uit de Spaanse ziekenhuizen staan nog op ons 

netvlies gebrand. Tegelijkertijd hebben we met enige geruststelling kunnen vaststellen dat we in ons land op een 

veerkrachtig gezondheidszorgsysteem kunnen rekenen. Duitsland heeft de besmettingen tot nu toe relatief goed 

onder controle kunnen houden. Maar het volstaat niet onszelf een schouderklopje te geven en vervolgens 

gewoon verder te doen zoals voorheen. We maken de balans op voor vier domeinen.

Wat is er nodig voor een gezonde samenleving?
In de crisis werd zichtbaar wat onze samenleving werke-
lijk bij elkaar houdt. De voorbije maanden heeft het co-
ronavirus de aandacht gevestigd op enkele maatschappe-
lijke wantoestanden, waarvan sommige aanleiding gaven 
tot hoogoplopende publieke debatten. Bijvoorbeeld over 
de essentiële rol van verplegend personeel, supermarkt-
medewerkers of zelfs vrachtwagenchauffeurs en hun ge-
brek aan (financiële) erkenning. Het is nu ook duidelijk 
dat digitalisering niet zomaar hype is, maar een echte 
noodzaak om in tijden van crisis de deelname aan onder-
wijs te kunnen verzekeren. De vraag stelt zich ook hoe 
we ons werk in de toekomst zullen organiseren en, niet 
in het minst, hoe we zullen wonen. Naar de toekomst toe 
zullen de aan het licht gekomen wantoestanden moeten 
worden aangepakt en de positieve ontwikkelingen die in 
volle crisis in gang werden gezet, moeten vastberaden 
worden voortgezet.

Onze gezondheidszorg staat paraat
Een sector die in deze tijden bij-
zonder in de schijnwerpers staat, 
is onze gezondheidszorg. In tijden 
van corona doorstaat ons gezond-
heidszorgsysteem de internationale 
vergelijking relatief goed. Het feit 
dat Duitsland, in vergelijking met 
veel andere landen, een aanzienlijk 
grotere capaciteit van bedden op 
intensive care heeft (zie grafiek op 
de volgende pagina “Duitsland heeft 
veel intensivecarebedden”), heeft 
hierin een positieve rol gespeeld. 
Tezelfdertijd worden reguliere zie-
kenhuisbehandelingen momenteel 
weer beperkt en worden geplande, 
maar niet-dringende operaties op-
nieuw uitgesteld: de bedden worden 
vrijgehouden voor coronapatiënten. 

De mens als kostenfactor
Hoewel we de coronacrisis tot nu 
toe relatief goed hebben doorstaan, 
is het duidelijk “dat ziekenhuizen 
een veel grotere basisfinanciering 
nodig hebben, ongeacht de spe-
cifiek geleverde prestaties”, aldus 
Claus Wendt, hoogleraar sociologie 
van de gezondheid en gezondheids-
zorgsystemen aan de universiteit 
van Siegen. Sinds de invoering van 
vaste tarieven per geval als vergoe-
dingssysteem in 2003 ontvangen 
de ziekenhuizen nog slechts een 
bepaald bedrag per behandeling, 

waarmee ze het moeten zien te 
rooien. De patiënt van vroeger is 
nu een geval geworden. Zo behoort 
bijvoorbeeld de zeer complexe, in-
tensieve geneeskunde met zwaar 
zieke patiënten, dure apparatuur en 
relatief hoge personeelskosten tot 
de winnaars van deze verandering. 
Tegelijkertijd is er een wedloop ont-
staan waarbij ziekenhuizen de con-
currentie met elkaar aangaan om de 
meest lucratieve specialisaties aan 
te trekken. Voor andere belangrijke 
diensten met beperktere stimuli blij-
ven er slechts weinig middelen over.

De oproep van Wendt: slechts een 
deel van de ziekenhuisfinanciering 
zou aan de ziekenhuisgevallen moe-
ten worden gekoppeld. Dit zou echter 
enkel zinvol zijn voor grotere zie-
kenhuizen, waarop de meeste midde-
len moeten worden geconcentreerd. 
Kleinere ziekenhuizen zouden verder 
moeten worden ingekrompen en ge-
leidelijk aan tot ambulante zorgcen-
tra en poliklinieken moeten worden 
omgevormd. Indien nodig kunnen ze 
met ziekenhuisbedden worden uitge-
rust om gedurende korte periodes de 
capaciteit te verhogen. Het is duide-
lijk dat de gezondheidszorg op lange 
termijn een evenwicht moet vinden 
tussen het bieden van gewone zorg 
en het voorzien van reservecapaciteit 
in crisissituaties. 

Gezondheidszorggebouwen op-
nieuw uitvinden
Dit nieuwe evenwicht tussen uit-
zondering en regel vormt de voor-
waarde om waar nodig flexibel te 
reageren. Zonder inperking van de 
reguliere werking, zoals het geval 
was in het voorjaar van 2020, zou 
een hoger aantal infectiepatiënten 
de gebouwen en structuren van de 
Duitse ziekenhuizen, voornamelijk 
ontworpen voor kamers met meer-
dere bedden, onvermijdelijk tot aan 
hun uiterste limieten duwen. Op 
lange termijn moeten nieuwe of op-
nieuw ontworpen gebouwen daar-
om zo worden vormgegeven dat ze 
duurzaam, ‘infectieproof’ en flexibel 
kunnen worden ingezet voor pati-
enten en ziekenhuispersoneel.

Corona brengt de crisis in het on-
derwijs aan het licht 
In het kader van de coronacrisis lag 
de focus, naast de gezondheidszorg-
sector, ook op het onderwijs: bij de 
omschakeling naar homeschooling 
werd voor zowel leerlingen als leer-
krachten duidelijk wat door velen al 
jarenlang werd bekritiseerd: op het 
vlak van digitaal onderwijs loopt 
Duitsland achter.

GEZONDHEID

WONEN

ONDERWIJS

WERK
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Heel wat scholen hebben nog steeds geen WLAN, om nog 
maar te zwijgen over mobiele toestellen voor het onder-
wijzend personeel of de scholieren. Er is een gebrek aan 
gedeelde cloud-oplossingen en een groot aantal leer-
krachten heeft ondersteuning nodig bij het voorbereiden 
van een digitaal leeraanbod. 

En dit ondanks het feit dat in het voorjaar van 2019 het 
digitale schoolpact (DigitalPakt Schule) werd aangeno-
men, waardoor er in theorie 5,5 miljard euro aan finan-
ciële middelen beschikbaar is gesteld voor de scholen. 
Midden augustus 2020 waren er - ondanks de coronacri-
sis en het afstandsonderwijs - echter nog maar voor vijf 
procent van dit budget aanvragen ingediend. Om geld 
uit het zogenaamde digitale schoolpact te krijgen, moet 
de aanvragende school eerst een concept voorleggen van 
hoe de nieuwe technologie op een pedagogisch zinvolle 
manier gebruikt zou worden en hoe men de leerkrachten 
zou opleiden. Dit maakt nogmaals duidelijk dat digitaal 
leren tot nu toe enkel als een niche werd gezien - en mo-
menteel slechts als een noodoplossing. Maar scholieren 
en studenten mogen niet het slachtoffer worden van ge-
miste kansen voor investeringen in de digitalisering van 
de scholen.

Het onderwijs heeft moderne gebouwen nodig
Het lijdt geen twijfel dat de coronacrisis ook een grote 
kans biedt om het Duitse onderwijssysteem eindelijk het 
digitale tijdperk te laten betreden, en dit zowel met be-
trekking tot de uitrusting met digitale eindapparatuur als 
tot de pedagogisch-didactische concepten. Maar om dit 
te waar te maken, moeten de Duitse scholen dringend 
worden gerenoveerd. Dit werd nogmaals duidelijk bij de 
terugkeer naar onderwijs in klasverband na de zomerva-
kantie: een gebrek aan wastafels om de handen te wassen, 
kapotte ramen die niet kunnen worden geopend om te 
ventileren, en veel te weinig ruimte om de afstandsregels 
te kunnen handhaven of om in kleine groepen te kunnen 
werken. Volgens deskundigen speelt de omgeving een 
bijzonder kritieke rol in het leerproces van scholieren en 

studenten. Naast leerkrachten en klasgenoten, wordt de 
ruimte als “derde opvoeder” beschouwd. Schoolgebou-
wen moeten vandaag de dag ook nog aan bijkomende 
eisen voldoen: onderwijsvormen worden steeds veelzijdi-
ger, leerprocessen steeds individueler, inclusie wordt een 
absolute vereiste en volledig dagonderwijs wordt in de 
nabije toekomst de algemene regel.

Investeringsachterstand van lokale overheden:  
wat schuilt hier achter?
Steden en regio’s zijn verantwoordelijk voor de bouw 
en het onderhoud van schoolgebouwen en ontvangen 
daarvoor financiële middelen van de deelstaten, maar er 
zijn blijkbaar nog steeds problemen met het wegwerken 
van de achterstand bij renovatiewerkzaamheden. In een 
onderzoek van de Kreditbank für Wiederaufbau (KfW) 
werden administraties in het hele land bevraagd om de 
redenen te achterhalen. Uit de antwoorden komen inte-
ressante patronen met betrekking tot de financiële situ-
atie van de lokale overheden naar voor, waaruit tevens 
blijkt dat de concrete problemen en perspectieven sterk 
uiteenlopen. Terwijl financieel sterkere lokale overheden 
vaak niet zoveel kunnen investeren als ze zelf zouden 
willen, ontbreekt het financieel zwakkere lokale overhe-
den aan de voorwaarden om überhaupt op een passende 
schaal te kunnen investeren. 

Het onderzoek van de KfW komt tot de conclusie dat de 
situatie inzake investeringsbeleid alleen bevredigend kan 
worden opgelost als ook de financieel zwakkere lokale 
overheden in staat worden gesteld om duurzaam en toe-
reikend te investeren. Hier kunnen geen subsidies maar 
alleen blijvende aanpassingen aan de taakverdeling en 
financiële middelen lokale overheden de nodige verlich-
ting en planningszekerheid bieden.

Heerlijke nieuwe (arbeids)wereld: thuis of op kantoor?
Door de coronacrisis moesten miljoenen werknemers naar 
hun thuiskantoor uitwijken, en zoals blijkt uit een Frau-
nhofer-studie lijken de meesten relatief tevreden te zijn 

over thuiswerken. Wordt werken op 
kantoor na corona een model dat op 
zijn einde loopt? “Waar zinvol voor 
de arbeidsorganisatie en individu-
eel wenselijk, kan thuiswerken een 
van de positieve aspecten zijn die 
uit de huidige crisis voortvloeien”, 
aldus prof. Dr. Christian Ernst van 
de Technische Universiteit van Keu-
len in een ad-hocstudie over thuis-
werken. Zijn prognose: “Met name 
in de administratieve sector zullen 
ondernemingen minder afhankelijk 
worden van de vaste werkplek”. 

Het kantoor als ‘kampvuur’
Flexibelere kantoorconcepten zijn 
de oplossing wanneer er in de toe-
komst meer medewerkers van thuis 
uit werken. Kantoren zullen na co-
rona evolueren tot plaatsen voor 
kwalitatieve samenkomsten waarbij 
persoonlijke aanwezigheid meer-
waarde biedt. Bovendien is ‘flexi-
biliteit’ voor 92 procent van de 
productiebedrijven in Duitsland de 
belangrijkste uitdaging op het vlak 
van kantoorgebouwen, zo blijkt uit 
een onderzoek van de Technische 

Universiteit van Darmstadt. Welke 
flexibele concepten dat precies zijn, 
wordt nog volop besproken. Eén 
mening bestaat eruit dat het kan-
toor van de toekomst niet minder 
ruimte mag innemen dan vóór co-
rona. In de toekomst zullen meer en 
grotere ruimten voor projectwerk en 
vergaderruimten nodig zijn - vooral 
wanneer medewerkers het kantoor 
gebruiken als ‘kampvuur’ waarrond 
ze verzamelen voor gerichte bijeen-
komsten. 

Corona en woonvastgoed
Woningen transformeerden zich in 
de meest kritieke fase van de co-
ronacrisis tot ware multitalenten: ze 
moesten perfecte omstandigheden 
bieden voor het onderwijs van de 
schoolgaande jeugd en de opvang 
van de allerkleinsten, evenals een 
rustplaats voor alle gezinsleden, 
maar ook ruimte en voldoende rust 
om te kunnen werken in een vaak 
geïmproviseerd thuiskantoor. Wie 
niet het geluk had in een eigen huis 
of tenminste in een ruim apparte-
ment in een oud gebouw te wonen, 

trok hierbij aan het kortste eind. De 
crisis heeft dit nogmaals zeer duide-
lijk gemaakt. 
Het is echter geen nieuw inzicht dat 
hedendaags en betaalbaar wonen in 
de stad een uiterst schaars goed is. 
Maar al te vaak wordt geprobeerd 
om aan de hoge vraag te voldoen 
met ongeïnspireerde, snelle hoog-
bouwarchitectuur, altijd volgens 
hetzelfde patroon en zonder enige 
aandacht voor duurzame kwaliteit. 
Het is echter ook mogelijk op korte 
termijn flexibele woningen te bou-
wen die afgestemd zijn op de indi-
viduele behoeften van de bewoners 
en zelfs betaalbaar zijn. 

Welke bijdrage de modulaire 
bouwwijze kan leveren als hoog-
waardige en voordelige oplossing 
voor de hier aangehaalde proble-
men, ontdekt u in het interview 
met Peter Orthen (zie volgende pa-
gina).  

GEZONDHEID 
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“Modulair bouwen is niet te 
overtreffen als het om 
flexibiliteit gaat.”
Een gesprek met Peter Orthen, zaakvoerder van ALHO Systembau, over bouwen in coronatijden.

Immotions: Een punt van kritiek op 
de seriële bouwwijze is de vermeen-
de uniformiteit ervan. Welke argu-
menten spreken dit volgens u tegen? 
Peter Orthen: Met betrekking tot de 
architectuur biedt het flexibele ont-
werpraster van de ruimtemodules 
onbegrensde mogelijkheden voor 
buitenmaten, verhoudingen en ku-
bussen om aantrekkelijke ontwerpen 
te realiseren. Zo goed als elk grond-
plan kan in een passend en voordelig 
moduleraster worden ondergebracht. 
De enige begrenzing bestaat uit de 
vervoersmogelijkheden van de afzon-
derlijke ruimtemodules, maar het mo-
dulaire ontwerpraster zelf legt geen 
beperkingen op. 
 
Immotions: De eisen die aan medisch 
vastgoed worden gesteld, zijn hoog, 

werken op kantoor een echte para-
digmaverschuiving teweeggebracht. 
Hoe de kantoorstructuur van de toe-
komst er ook zal uitzien - met de 
modulaire bouwwijze kunnen we het 
waarmaken. De modulaire gebouwen 
van ALHO overtuigen door hun aan-
genaam arbeidsklimaat. In de winter 
zorgt de geoptimaliseerde isolatie 
voor een behaaglijke warmte, en in 
de zomer voor een aangename koel-
te. Alle gebouwen zijn ook uitgerust 
met een dubbelwandig wand- en pla-
fondsysteem, wat in combinatie met 
de beste akoestiek voor een betere 
geluidsisolatie zorgt. Ook de kwa-
liteit van de binnenlucht is indruk-
wekkend: het exclusieve gebruik van 
hoogwaardige materialen van Duitse 
merkfabrikanten in de binneninrich-
ting legt de basis voor een goede 
binnenluchtkwaliteit. Uiteraard kun-
nen intelligente ventilatiesystemen 
in de modulaire gebouwen worden 
geïntegreerd om een ononderbro-
ken toevoer van behandelde verse 
lucht te garanderen. Dit zijn allemaal 
waardevolle aspecten in het ont-
wikkelingsproces naar een moderne, 
op specifieke behoeften afgestemde 
werkomgeving waarin creativiteit, 
concentratie, welzijn en gezondheid 
in gelijke mate worden ondersteund.

Immotions: Corona heeft de dis-
cussie over betaalbare huisvesting 
in steden opnieuw aangewakkerd. 
Meer dan ooit stelt zich de vraag 
hoe we op korte termijn een aanbod 
kunnen creëren van hoogwaardige 
woningen die zowel op de indivi-
duele behoeften afgestemd als be-
taalbaar zijn.
Peter Orthen: Dankzij hoogwaardige, 
seriële modulebouw moet het moge-
lijk zijn de gaten in het woonaanbod 
snel en efficiënt te dichten. Bij ALHO 
worden gebouwen in principe inte-
graal ontworpen. Dit wil zeggen dat 
we vanaf het begin van het proces 
alle betreffende bouwdisciplines in-
tegreren, bijvoorbeeld met onze eigen 
TGA-ontwerpers (speciale technie-
ken). Op deze manier vermijden we 
de typische vertragingen in de bouw 
die ontstaan door herhalingen in het 
ontwerp- en planningsproces. Bo-

vendien kunnen we de bouwvergun-
ningsprocedures aanzienlijk inkorten 
dankzij gekeurde typestatica, be-
proefde detailoplossingen en gecerti-
ficeerde processen. Parallelle proces-
sen verhogen de tijdsbesparing nog 
verder: terwijl op de bouwplaats de 
funderingen worden gelegd, gaan de 
modules al in productie in de fabriek, 
niet beïnvloed door vertragingen als 
gevolg van de weersomstandigheden. 
In de productiehal zijn er immers 
optimale omstandigheden voor alle 
bouwdisciplines en dankzij de con-
tinue, strikte controles is de hoogste 
kwaliteit steeds gegarandeerd.

Immotions: Al voor corona waren 
heel wat scholen rijp voor renova-
tie, maar door de gewijzigde om-
standigheden is het merendeel van 
de onderwijsinstellingen nu overbe-
last. Welke concepten stelt de mo-
dulaire bouwwijze hier tegenover?
Peter Orthen: Modulaire gebouwen 
zijn een optimaal concept dat lokale 
overheden tot hun beschikking heb-
ben als het om de bouw van scho-
len gaat - niet alleen in tijden van 
corona waarbij er op korte termijn 
aanpassingen in de ruimte-indeling 
moeten worden doorgevoerd, zoals 
de makkelijke samenvoeging of op-
deling van klaslokalen. Het wegwer-
ken van de renovatieachterstand is 
een immense taak die lokale overhe-
den alleen tot een goed einde kunnen 
brengen met de steun van sterke en 
ervaren partners. In ons modulaire 
schoolbouwpakket kan elke stad, ge-
meente of regio een oplossing vinden 
die bij hun specifieke behoeften past, 
of het nu om een volledig nieuw ge-
bouw of de verhoging, uitbreiding of 
aanvulling van bestaande schoolge-
bouwen gaat. 

Immotions: De wereld blijft on-
danks corona gewoon verder draai-
en en de brandende kwesties van 
onze tijd blijven even actueel. Wel-
ke rol speelt de strijd tegen klimaat-
verandering in modulair bouwen?
Peter Orthen: Hoe duurzaam niet 
alleen de gebouwen, maar de vol-
ledige modulaire bouwwijze van 
ALHO is, werd aangetoond door de 

ongeacht of het om de dreiging van 
een pandemie of het verzekeren van 
standaardzorg gaat. Deskundigen 
vragen al lang om een reorganisatie 
van het ziekenhuislandschap. Wat 
maakt van modulair bouwen een 
aantrekkelijke optie?
Peter Orthen: Een wezenlijk voor-
deel van de modulaire bouwwijze is 
de korte bouwtijd. De modules wor-
den in moderne, weersonafhankelijke 
productiehallen tot 80 % geprefabri-
ceerd als montageklare ruimtemo-
dules. Dit verkort de bouwtijd met 
ongeveer 70 procent in vergelijking 
met conventionele bouwwijzen. Op 
de bouwplaats zelf worden de mo-
dules in enkele dagen - schoon en 
stil - gemonteerd. Bouwtijd en prijs 
liggen vast en worden door ons ge-
garandeerd. Dit maakt modulair bou-

wen bijzonder aantrekkelijk op het 
vlak van kosten en planning. In het 
bijzonder voor medisch vastgoed is 
een snelle en geluidsarme realisa-
tie van kritiek belang. Zeker als het 
om uitbreidingen of verhogingen 
van bestaande gebouwen gaat, kan 
het huidige gebouwgebruik gewoon 
doorgaan. Hier scoort de modulaire 
bouwwijze punten dankzij de hoge 
mate van prefabricage.

Immotions: Ondanks de thuiswerk-
hype sinds het begin van de pan-
demie, is het onwaarschijnlijk dat 
kantoren zullen verdwijnen, maar 
ze zullen wel moeten evolueren. 
Hoe kan modulair bouwen tege-
moetkomen aan de transformatie 
naar het nieuwe werken?
Peter Orthen: Corona heeft voor 

meervoudige toekenning van het 
DGNB Gold-certificaat van de Duitse 
organisatie voor duurzaam bouwen 
(Deutschen Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen) - en dat voor de volle-
dige gebouwlevenscyclus. Wanneer 
we specifiek naar de ecologische 
aspecten kijken, springen we met 
een relatief lage uitstoot zeer zuinig 
om met de beschikbare hulpbron-
nen. Staal is het meest gerecycleerde 
materiaal ter wereld en de basiscon-
structie van elke module is vanaf het 
begin van zijn levenscyclus de fac-
to een recyclageproduct. Ook onze 
lean-productieaanpak is een van de 
uitgangspunten van de seriële bouw-
wijze: processen optimaliseren en 
harmoniseren. Wij zijn van mening 
dat de strijd tegen klimaatverande-
ring crisisbestendig moet zijn.

Immotions: Wat is een goed mo-
ment om te bouwen in onzekere 
tijden?
Peter Orthen: Bouwprojecten nemen 
tijd in beslag en vormen een inves-
tering op lange termijn. Tussen de 
beslissing om te bouwen en de inge-
bruikname verstrijken er vele maan-
den. Daarom moeten bouwprojec-
ten nu in gang worden gezet, zodat 
het gewenste vastgoed klaar is voor 
de heropleving. Met de modulaire 
bouwwijze van ALHO bieden we een 
passend antwoord op de structurele 
uitdagingen van onze tijd. Het is dan 
ook verstandig nu te investeren in 
toekomstgerichte bouwprojecten die 
kwaliteit combineren met flexibili-
teit.

Immotions: Hartelijk dank voor dit 
boeiende gesprek. 
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De kazerne van Lahnstein 
groeit dankzij de moderne 
modulaire bouwwijze  

482 ruimtemodules, een totale oppervlakte van zo’n 19.000 vierkante meter en een record-

bouwtijd van slechts tien maanden. Sinds oktober 2019 zijn de nieuwe modulaire kantoor- en 

administratiegebouwen van het Duitse leger (Bundeswehr) op de historische site van de Dei-

nes-Bruchmüller-kazerne in Lahnstein operationeel. ALHO wist de overheidsopdracht van het 

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) Diez in de wacht te slepen na een functi-

onele aanbestedingsprocedure voor zes kantoorgebouwen van vier verdiepingen. 

Gebouwen nr. 71 tot 75 waren al in 2015 op-
getrokken volgens de modulaire bouwwijze. 
In september 2018 kreeg ALHO de opdracht 
toegekend voor de realisatie van zes nieuwe 
bouwwerken - gebouwen nr. 41 tot 46. Met 
een vrijwel identieke bouwwijze als hun voor-
gangers vervolledigen ze het indrukwekkende 
brouwfront. 

De vergunningsplanning voor de gebouwen 
lag al klaar en ALHO kon onmiddellijk aan de 
slag met het ontwerp en de nauwkeurige prefa-
bricage van de in totaal 482 stalen modules. In 
januari 2019 werden de eerste modules vanuit 
Morsbach en onze Zwitserse fabriek in Wikon 
geleverd in Lahnstein. Na een bouwtijd van 
slechts tien maanden op de bouwplaats zelf 

werden de zes gebouwen sleutel-op-de-deur 
opgeleverd aan de gebruiker, het BAAINBw 
(federale dienst voor uitrusting, informatie-
technologie en exploitatie van de Duitse strijd-
krachten). 

Met betrekking tot de organisatie van het 
grondplan en het aanzicht zijn de twaalf me-
ter brede en zestig meter lange nieuwe kan-
toorbalken grotendeels identiek. Ze hebben 
een hoogwaardige geventileerde gevel van 
antracietkleurige of lichtgrijze vezelcemente-
lementen. Er werden incidentele oranje kleu-
raccenten aangebracht. De verbindingsgangen 
werden uitgevoerd in beton. Deze hybride 
bouwwijze - d.w.z. de combinatie van de mo-
dulaire bouwwijze voor de kantoorgebouwen 

A.INFO
Opdrachtgever: LBB Diez

Ontwerp: ALHO Systembau GmbH

Bestemming van het gebouw: kantoren

Bouwtijd: 10 maanden

Brutovloeroppervlakte: 18.798 m2

De zes kantoorgebouwen zijn via verbindingsgangen 

met elkaar verbonden. Zo kunnen medewerkers zich 

weersonafhankelijk van het ene naar het andere ge-

bouw begeven. 

en beton voor de verbindingsgangen - werd 
door ALHO ontworpen, structureel voorbereid 
en gerealiseerd.  

De in totaal 24 kantoorverdiepingen met een 
brutovloeroppervlakte van zo’n 19.000 vier-
kante meter bieden plaats aan ongeveer 800 
werkplekken voor het BAAINBw. Het volledige 
complex werd op het bestaande warmtenet van 
de kazerne aangesloten.

Dankzij de keuze voor de modulaire bouwwijze 
werd de bouwtijd met ongeveer anderhalf jaar 
ingekort ten opzichte van de conventionele 

bouwwijze - een tijdsbesparing van ongeveer 
60 procent. Een hoge en dus aantrekkelijke 
rendabiliteitsfactor, waaraan de Bundeswehr 
als gebruiker verscheidene maanden aan uitge-
spaarde kantoorhuur, om de bouwwerkzaam-
heden te overbruggen, te danken heeft. 

Inmiddels heeft ALHO alweer een gebouw 
voor de LBB-Niederlassung Diez opgetrokken 
en naar eigen zeggen wil de LBB haar compe-
tentie en ervaring op het gebied van modulair 
bouwen in de toekomst verder ontwikkelen en 
uitbreiden.             
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Hoogste prioriteit voor 
mensen en onderwijs
Reeds meer dan 30 jaar staat conceptontwikkelaar Konzept-e in voor de 

uitbating van kinderdagverblijven en scholen op verschillende locaties in 

Baden-Württemberg. In maart 2020 werd in Fellbach, Zwaben, een nieuw 

schoolgebouw geopend, met een brutovloeroppervlakte van 2.400 vier-

kante meter een van de grootste onderwijsinstellingen van de stad.     

referenties • 2/2020 referenties • 2/2020    



14 1514 15

120 kinderen en ongeveer 75 tech-
nische studenten hebben in januari 
2020 een onderkomen gevonden in 
het nieuwe modulaire gebouw in de 
Kienbachstraße. In augustus 2019 
begon ALHO met de funderingswer-
ken, en vier maanden later werd het 
nieuwe gebouw al aan de opdracht-
gever opgeleverd. 

Doorslaggevend 
in de beslissing 
om met ALHO te 
bouwen was het 
bezoek aan het 
bedrijfskinder-
dagverblijf van 
Porsche in Weis-
sach. Dit gebouw 
werd in 2014 
door ALHO ge-
realiseerd en hier 
speelden - net zoals voor de ver-
antwoordelijken in Fellbach - naast 
de welzijnsfactor voor kinderen en 
opvoeders vooral energie-efficiëntie 
en ecologie een belangrijke rol. 

Het gebouw is toegankelijk via een 
gemeenschappelijke hoofdingang. 
Deze ingang mondt uit in een ge-
sloten foyer met trappenhuis en lift 
en wordt ook door de technische 

Het grote marktplein biedt veel ruimte om 

te spelen en te knutselen, maar ook om 

samen te eten.

Op de tweede verdieping hebben in totaal 75 technische studenten hun 

moderne leslokalen en ruimten.

studenten gebruikt, die - verdeeld 
over twee groepen - hun leslokalen, 
team- en besprekingsruimten vin-
den op de tweede verdieping. Hier, 
verwijderd van de levendige drukte 
van het kinderdagverblijf, bevinden 
zich ook het kantoor en een verga-
derruimte voor de directie van het 
kinderdagverblijf evenals een kleine 

kitchenette.
Met de gebouwbestemming als kin-
derdagverblijf en technische school 
profiteert Konzept-e, als dragende 
kracht, van een praktisch dubbel ge-
bruik, dat over de hele lijn - zowel 
organisatorisch als didactisch - sy-
nergieën bevordert. Bij het ontwerp 
van het gebouw bestond een van de 
hoofddoelen eruit de drie verdiepin-
gen aan te passen op maat van het 

A.INFO
Bauherr: Konzept-e

Planung: ALHO Systembau GmbH

Gebäudenutzung: Kindergarten und Fachschule

Bauzeit: 16 Wochen

Bruttogrundfläche: 2.400 m2

“De snelle voortgang van de bouwwerken was 
voor ons belangrijk en kon alleen worden gere-
aliseerd met een gebouw opgetrokken volgens 
de modulaire bouwwijze.”

Waltraud Weegmann, zaakvoerder van Konzept-e

specifieke onderwijsconcept. Zoals 
Konzept-e maar al te goed weet, be-
tekenen leren en spelen voor kinde-
ren hetzelfde. In de ‘element-i’-kin-
derdagverblijven kiezen kinderen 
op basis van verschillende thema’s 
wanneer, wat, waar, hoe en met wie 
ze willen spelen. Een pedagogische 
aanpak die ook in het ruimtepro-
gramma van het kinderdagverblijf 
Kappelbande wordt weerspiegeld. 
Zo worden de kinderen hier niet 
in vaste groepen of exclusief hier-
voor voorziene lokalen ingedeeld, 
zoals in veel andere kinderdagver-
blijven, maar brengen ze overeen-
komstig hun eigen interesses tijd 
door in zogenaamde functionele 
ruimten. De groepsindeling van de 
kinderen vindt alleen plaats op ba-
sis van hun leeftijd. “Op deze ma-
nier krijgen alle kinderen volgens 
hun leeftijd en ontwikkelingsfase 
individuele ondersteuning en kun-
nen ze vrij en ongehinderd spelen”, 
aldus Waltraud Weegmann. De or-
ganisatie van het grondplan van 
het 30 x 27 meter grote gebouw is 
grotendeels identiek op het gelijk-
vloers en op de eerste verdieping. 
Alle functionele ruimten genieten 
dankzij grote vensterpartijen die 
uitgeven op de omliggende balkons 

veel natuurlijk daglicht. Deze veilig 
ontworpen galerijen, voorzien van 
hoge, doorkijk biedende borstwe-
ringen, fungeren als vluchtwegen 
in geval van brand, maar worden 
ook vaak en graag door de kinderen 
als buitenspeelzones gebruikt. Bin-
nenin zijn er ook sanitaire kernen 
geplaatst. Ze sluiten de ruimten af 
van de zogenaamde ‘marktpleinen’, 
die zich op elke verdieping bevin-
den. Deze fungeren - zoals de naam 
al aangeeft - als ontmoetingsplaats 
en gemeenschappelijke speel- en 
actiezone voor kinderen en opvoe-
ders. Op de gelijkvloerse verdieping 
heeft het marktplein ook een func-
tie als kinderrestaurant. Konzept-e 
is voorstander van het gebruik van 
natuurlijke materialen, een over-
tuiging die ook de keuze van de 

bouwmaterialen heeft beïnvloed. 
Voor de vensterpartijen werd bij-
voorbeeld gekozen voor een hoog-
waardig hout-aluminiumraamwerk 
en de binnendeuren werden in hout 
uitgevoerd. De vloerbedekkingen 
zijn vervaardigd uit het natuurlij-
ke materiaal linoleum. Het gebouw 
met plat dak heeft een gevel van 
wit pleisterwerk en de balkons zijn 
voorzien van houten borstweringen 
met fijne, voorverweerde houten 
lamellen. Deze tweede, in het oog 
springende, horizontale laag zorgt 
voor een levendig spel van licht 
en schaduw op de gevelvlakken. 
De fotovoltaïsche installatie en een 
lucht-/waterwarmtepomp op het 
dak voltooien het duurzaamheids-
concept ook op technisch vlak.   
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Bouwen op 
mensenmaat
De Bergische Diakonie Aprath (BDA) beheert verschillende voorzieningen voor ouderen, 

kinderen en jongeren en voor mensen met een psychische of verslavingsaandoening.

Een van deze voorzieningen is het “Haus-Karl-Heinersdorff”, een gesloten psychogeriatrische 

afdeling voor senioren met dementie. Toen in 2018 de noodzaak duidelijk werd van een 

nieuwbouw waarin de langdurige intramurale zorg en de psychogeriatrische afdeling 

gecombineerd worden, viel de keuze van de verantwoordelijken op een modern modulair 

gebouw - ontworpen en gerealiseerd door ALHO.

Met in totaal 80 plaatsen is het “Neue 
Haus-Karl-Heinersdorff” het eerste bouwpro-
ject dat als modulair gebouw werd gereali-
seerd. De werkzaamheden op de bouwplaats 
duurden slechts 30 weken, een termijn waarin 
de 72 in de ALHO-fabriek nauwkeuring gepre-
fabriceerde ruimtemodules werden gemonteerd 
en afgewerkt tot een nieuw gebouw van zo’n 
5.100 vierkante meter. De compacte 40 meter 
brede en 50 meter lange structuur rijst twee 
verdiepingen omhoog rond een beschermde, 
natuurlijke binnenplaats en is gedeeltelijk on-
derkelderd.

Het buitenaanzicht van het moderne gebouw 
met plat dak en wit pleisterwerk is helder en 
aangenaam. Er werden kleuraccenten aange-
bracht met gevelvlakken in verschillende tin-
ten groen. Aan de zuidwestelijke zijde van het 
gebouw breidt een zogenaamde ‘dementietuin’ 
de beschermde leefruimte van de zorgbehoe-
vende mensen in het huis uit naar de groene 
omgeving. Op het gelijkvloers van de nieuw-
bouw bevinden zich de ruimten voor lang-
durige intramurale zorg terwijl de gesloten 
psychogeriatrische afdeling zich op de boven-
verdieping bevindt. Elke verdieping herbergt 
twee woongroepen van telkens 20 personen.

Met grote vensterpartijen zijn alle kamers op 
het terrein van de diaconie of op de binnen-
plaats gericht en genieten ze veel natuurlijk 
daglicht. Elke unit beschikt over een eigen 
badkamer aangepast aan de behoeften van be-
woners met een handicap en is modern en aan-
genaam uitgerust. Ruime en gezellig ingerichte 

woonruimten met aangrenzende kitchenettes 
vullen de privéruimte aan met gemeenschap-
pelijke ruimten. Op elke verdieping bevinden 
zich personeels- en dienstruimten met bijbe-
horende sanitaire voorzieningen, opberg- en 
reinigingsruimten. In de kelderverdieping, 
tegenover een grote leveringszone, bevinden 
zich de grote bereidingskeuken, de opslag-
ruimte, de AGV- en technische lokalen, even-
als diverse kantoren voor de inrichtingsdienst, 
de verpleegdienst en de huishoudorganisatie, 
kleedkamers en sanitaire voorzieningen. Drie 
trappenhuizen en twee bedliften verbinden de 
verdiepingen met elkaar.

Lichte kamers met een luchtig karakter zorgen 
voor een aangename openheid. In- en uitsprin-
gende elementen en een afwisselende vormge-
ving zorgen er voor dat zelfs lange gangen niet 
eentonig of dominant overkomen.  

“Voor dit bouwproject waren niet alleen de hoge kwali-
teitseisen maar ook een betrouwbare kosten- en tijdsplan-
ning van groot belang.” 

Gerhard Schönberg, lid van de Raad van Bestuur van de 
Bergische Diakonie

“Laat de zon maar binnen”: bij de planning en het ont-

werp van het nieuwe gebouw stond het welzijn van de 

bewoners centraal. Een helder, zonnig kleurenconcept 

draagt hiertoe bij.

A.INFO
Opdrachtgever: Bergische Diakonie Aprath 

Ontwerp: ALHO Systembau GmbH

Bestemming van het gebouw: psychogeriatrie

Bouwtijd: 24 weken

Brutovloeroppervlakte: 5.100 m2
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Dresden
74 appartementen

Landsberg 
am Lech
40 appartementen

Leverkusen
100 appartementen

Architectuur: 
ALHO Systembau

Bochum
42 appartementen

 
Koschany + Zimmer architecten

Dortmund
19 appartementen

Wiesbaden
38 appartementen

Dreieich 
52 appartementen

3 appartementsgebouwen

Hildesheim
16 appartementen

Hirsch architecten 

 
Koschany + Zimmer architecten

 
Lorenzen Mayer architecten

Koschany + Zimmer architecten

Koschany + Zimmer architecten

 
Koschany + Zimmer architecten

Ascha�en-
burg
26 appartementen

Koschany + Zimmer architecten

Familienheim
Mosbach
44 appartementen

Architectuur: 
ALHO Systembau GmbH

ALHO Ruimte fabriek
Morsbach

451 keer een thuis 
gemaakt

19

Het grootste voordeel van modulair bou-
wen is dat er zeer snel uiterst hoogwaardige 
woonruimten kunnen worden gerealiseerd. 
De bouwtijdbesparing ten opzichte van con-
ventionele bouwwijzen bedraagt ongeveer 70 
procent. En aangezien het merendeel van de 
bouwwerkzaamheden onder gecontroleerde 
omstandigheden in de fabriek plaatsvindt, wor-
den constructiefouten grotendeels uitgesloten. 
Dit alles betekent dat modulaire verdiepings-
woonbouw voor opdrachtgevers inzake kosten 
en termijnen volledig te plannen is. Met het 
oog op naverdichting worden door de extreem 
korte bouwtijden de geluids- en vuilemissies 
naar de omgeving aanzienlijk verminderd.

Voor een brede acceptatie van de bouwwijze 
onder projectontwikkelaars in de woningbouw 
is het noodzakelijk veel goede referenties te 
kunnen voorleggen. Dit is wat we de voorbije 
jaren over heel Duitsland hebben gerealiseerd. 
Dat modulaire architectuur niet monotoon 
hoeft te zijn, blijkt uit de verschillende projec-
ten 
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Lokale over-
heden hebben 
totaaloplos-
singen nodig
In het kader van onderwijsbouwprojecten moet de regel-

geving inzake overheidsopdrachten niet als een belem-

mering maar als een instrument worden gezien. Jurist Dr. 

Moritz Püstow, partner bij KPMG Law Berlin, pleit voor 

meer dialoog in de aanbestedingsprocedure en ziet hierin 

een grote kans om door samenwerking met hoofdaanne-

mers op lange termijn de kosten- en tijdsdoelstellingen 

onder controle te krijgen. 

De voorbije maanden zijn de zwakke punten van het 
Duitse onderwijssysteem duidelijk aan het licht gekomen. 
Duitsland loopt niet alleen achter op het vlak van digitaal 
leren. Ventileren, handen wassen, flexibele ruimte-inde-
ling - een reguliere schoolwerking schiet momenteel op 
heel wat niveaus tekort. Niet alleen door de pandemie, 
maar ook als gevolg van de door lokale overheden op-
gebouwde investeringsachterstand, die volgens de bere-
keningen van KfW Förderbank 
tot zo’n 44,2 miljard euro is op-
gelopen. De ongelijk verdeelde, 
groeiende vraag, de toegeno-
men eisen aan nieuwe gebou-
wen als gevolg van moderne 
pedagogische concepten en de 
verouderde bestaande gebou-
wen overrompelen de officiële 
planningsinstanties. Bovendien 
worden overheidsdiensten met complexe aanbestedings-
procedures geconfronteerd die hun capaciteit te boven 
gaan. Hierdoor kunnen zelfs de middelen die in de publie-
ke sector voorhanden zijn niet snel en doelgericht worden 
aangewend. “De door de regelgeving inzake overheidsop-
drachten geboden mogelijkheden, worden over het alge-
meen onvoldoende benut”, zo stelt Dr. Püstow vast. Ze 
kunnen een belangrijke sleutel zijn tot een efficiëntere 
planning en uitvoering van openbare bouwprojecten. Zo 
kunnen tijd en kosten bespaard en de administratieve las-
ten verminderd worden.

Toekenning per perceel vs toekenning aan hoofdaan-
nemer
Uit angst voor mogelijke inbreuken op de regelgeving bij 
het toekennen van overheidsopdrachten en de terugvor-
dering van subsidies, aarzelen lokale overheden om een 
hoofdaannemer aan boord te halen. Bovendien waren er 
tussen 1999 en 2019 van de 20.000 procedures slechts 128 
gevallen waarin de onregelmatige toekenning van perce-

len werd onderzocht. Dit bleek 
in slechts 39 gevallen daad-
werkelijk zo te zijn”, aldus de 
specialist overheidsopdrachten. 
Volgens artikel 97, lid 4, derde 
zin van de Duitse wet inzake be-
perkingen van de mededinging 
(GWB) is de bepaling betreffende 
de toekenning per perceel alleen 
van toepassing op werkzaamhe-

den die technisch, economisch of volgens bouwdiscipline 
opdeelbaar zijn. Zelfs als de werkzaamheden opdeelbaar 
zijn, kan een bundeling om technische of economische 
redenen gerechtvaardigd zijn. Nochtans wordt doorgaans 
de toekenning van opdrachten in deelpercelen en per 
bouwdiscipline toegepast ten voordele van kleine en mid-
delgrote ondernemingen. Het combineren van bouw- en 
ontwerpwerkzaamheden kan echter een aantal duidelijke 
voordelen bieden, zoals de perceeloverschrijdende kennis 
van een hoofdaannemer en de hieruit resulterende moge-
lijkheden voor kostenbesparingen en optimalisering. 

Die Verbindung aus Bau- und Planungs-
leistung bringt einige deutliche Vorteile, 
wie das losübergreifende Know-how 
eines Generalunternehmens und die sich 
daraus ergebenden Kosteneinsparungen 
sowie Optimierungspotenziale.

TOEKENNING PER PERCEEL

KENMERKEN

• Gebrek aan communicatie
• Exploderende kostenposten
• Mogelijke bouwvertraging

ALHO

TOEKENNING AAN 
HOOFDAANNEMER

KENMERKEN

• Alles uit één hand
• Betrouwbare planning
• Voordelige risicotoewijzing

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTGEVER
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Modulair school-
bouwpakket

De modulaire bouwwijze van ALHO is perfect 
geschikt voor het hoofdaannemersmodel, ont-
last het ontwerp- en projectmanagement en 
kan flexibel worden toegepast op de renovatie 
van bestaande gebouwen evenals op nieuw-
bouw. Er kunnen efficiënt bouwoplossingen 
worden gevonden met betrouwbare termijnen 
en vaste kosten, ook op maat van moderne pe-
dagogische en nieuwe organisatievormen van 
alle soorten scholen. De school behoudt altijd 
de mogelijkheid om mee te evolueren met haar 
leerlingen, bijvoorbeeld door een cafetaria of 
voorzieningen voor een volledige dagopvang 
toe te voegen.  

Op onze website www.alho.com vindt u meer 
informatie over de modulaire bouwwijze van 
ALHO.

Het toekennen van bouwopdrachten per bouwdiscipline 
is complexer wegens de vele afzonderlijke aanbestedin-
gen en vereist veel kennis van de omschrijving en coör-
dinatie van de werkzaamheden en de aannemingsgren-
zen. Ook het bepalen van de bouwtijd en de totale kosten  
 
is bij toekenning per perceel een complexer, langduri-
ger en onzekerder proces. Exploderende kostenposten of 
enorme bouwvertragingen, met name bij bouwprojecten 
voor de openbare sector, zijn hier vaak een wrang gevolg 
van. Volgens een studie van de Hertie School of Gover-
nance lopen de gemiddelde kostenstijgingen voor grote 
overheidsopdrachten op tot 73 procent. Over het alge-
meen overschrijdt bijna één op twee hoogbouwprojecten 
in Duitsland de vooropgestelde begroting. Gebonden aan 
de vaste termijnen van een schooljaar, staat bij de bouw 
van onderwijsvastgoed de naleving van de tijdsplanning 
dan ook centraal.
 
Zekerheid door duidelijke risicotoewijzing
De uitvoering met een hoofdaannemer biedt de op-
drachtgever als bijkomende voordelen een betrouw-
bare planning en een voordelige risicotoewijzing. Deze 
hoofdaannemer neemt in regel in zijn rol als bouw-
manager de algemene verantwoordelijkheid op zich.  

Hij is het centrale aanspreekpunt voor alle vragen en 
kwesties inzake processen, risico’s en garanties, en aan-
gezien hij alle touwtjes in handen heeft, kan hij bijzonder 
efficiënt te werk gaan.  

Samenwerking vereist speelruimte
De klassieke, tot eenvoudige prijsvergelijking geredu-
ceerde, aanbestedingsprocedure houdt geen rekening 
met de afhankelijkheid van betrouwbare uitvoeringster-
mijnen, kosten- of kwaliteitszekerheid die wel door de 
ontwerp- en projectmanagementvaardigheden van een 
bouwonderneming geboden worden. Bovendien laat het 
concurrentiële karakter van een aanbestedingsprocedure 
meestal niet de ruimte om samen met de opdrachtgever, 
de ontwerper en de bouwonderneming naar oplossingen 
te zoeken. “Voorstellen voor optimalisering van het ont-
werp zijn voor inschrijvende bouwondernemingen vaak 
erg tijdrovend en leveren de bouwonderneming in de 
aanbestedingsprocedure niet veel op”, aldus Dr. Püstow. 
Hij beveelt het volgende aan: “Wanneer ook de kwaliteit 
en duurzaamheid van de architectuur en de materialen en 
het bouwplaatsmanagement in aanmerking worden ge-
nomen bij de beoordeling in het kader van de aanbeste-
dingsprocedure, kan het interessanter blijken om duurder 
maar beter te bouwen. Ook stimuli voor verbeteringen, 
bijvoorbeeld premies voor snellere uitvoering of kosten-
optimalisering, kunnen bij de uitvoering van contracten 
als doeltreffende katalysator fungeren.”
 
Samenwerking door bouwen en ontwerpen volgens het 
tweefasenmodel 

Het volle potentieel van toekenning aan een hoofdaan-
nemer kan worden benut wanneer de bouwonderneming 
ook al bij het ontwerp- en planningsproces wordt betrok-
ken. Hierdoor kan dit proces worden geoptimaliseerd in 
het licht van de eigen bouwkundige oplossingen, toegang 
tot onderaannemers en bouwprocessen. Bovendien kun-
nen ontwerpfouten en vertragingen zo aanzienlijk ver-
minderd worden. De klassieke manier om de bouwwerken 
al vanaf het ontwerp te integreren, is de toekenning van 
ontwerp- en bouwopdrachten op basis van een bestek. 
Dit model is erg geschikt wanneer de opdrachtgever de 
functies en kwaliteiten van zijn doelstellingen en eisen 
nauwkeurig kan beschrijven. In dit geval kan hij de uit-
werking van de ontwerp-, vergunnings- en uitvoerings-
planning voor de realisatie van de eerder gedefinieerde 
doelstellingen en eisen aan de uitvoerende bouwonderne-
ming overdragen. De hoofdaannemer zal het bestek van 
de ontwerper onderzoeken om zijn eigen risico tot een 
minimum te beperken. Als de opdrachtgever een grotere 
invloed op het ontwerp- en planningsproces wil behou-
den, is het aanbevolen dat hij een ontwerper inschakelt 
en de opdracht voor de bouwwerken toe te kennen vol-
gens het tweefasenmodel met een oproep tot mededin-
ging. Dit model wordt gekenmerkt door een tweefasige 
toekenningsprocedure. 

In de eerste fase werken de ontwerper van de opdracht-
gever en de bouwonderneming de ontwerpplanning uit. 
Slechts wanneer de kwaliteit van het ontwerp en de 
vervolgens bindend vastgelegde kosten aan de doelstel-
lingen en eisen van de opdrachtgever voldoen, zal de 
uitvoering van de bouwwerken ook op deze basis als 
tweede fase van de overeenkomst worden toegekend. 
Het tweefasenmodel maakt een nauwe samenwerking 
tussen opdrachtgever, ontwerper en uitvoerende bouw-
onderneming mogelijk met het oog op geoptimaliseer-
de bouwplannen, een betere naleving van termijnen en 
kostentransparantie. Concurrentie, transparantie en ge-
lijkberechtiging kunnen in dit model ook worden verze-
kerd, evenals de aandacht voor kleine en middelgrote on-
dernemingen. “Het is belangrijk een dialoog tussen alle 
betrokken partijen tot stand te brengen en een meer op 
samenwerking gebaseerde bouwcultuur te ontwikkelen; 
dat zou de infrastructuursector in zijn geheel ten goede 
zou komen. Hiertoe moeten we nieuwe paden inslaan”, 
zo benadrukt Dr. Püstow.  
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Het tweefasenmodel maakt een 
nauwe samenwerking tussen 
opdrachtgever, ontwerper en 
uitvoerende bouwonderneming 
mogelijk met het oog op geop-
timaliseerde bouwplannen, een 
betere naleving van termijnen en 
kostentransparantie.

* Prestatiefasen volgens de HOAI
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Op ons productieteam
kan men bouwen!

Werken onder coronaomstandig-
heden is vaak erg moeilijk. Waar 
het voor administratieve functies 
meestal mogelijk is om afstand te 
houden of naar het thuiskantoor uit 
te wijken, is dit voor de medewer-
kers van onze productieafdeling niet 
mogelijk. Sinds het begin van de 
pandemie zijn er dan ook bijzonder 
strenge voorschriften inzake hygië-
ne en gezondheid van kracht. 

De strikte naleving van deze voor-
schriften door ons team heeft er in 
belangrijke mate toe bijgedragen 
dat we onze klantprojecten tot nu 

toe zonder beperkingen of vertra-
gingen van onze kant hebben kun-
nen uitvoeren.

We willen bijgevolg van de gele-
genheid gebruik maken om aan 
onze productiemedewerkers onze 
oprechte dank te betuigen. Jullie 
hebben veel toewijding aan de dag 
gelegd en fantastisch werk geleverd. 
Hierdoor hebben we deze voor veel 
bedrijven moeilijke tijden tot nu toe 
goed doorstaan. 

Doe zo voort – en blijf gezond! 
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Verhoging van het ALHO- 
kantoorgebouw in Steeg

“In de toekomst zal niemand in de 
bouwsector nog om seriële pro-
ductie heen kunnen”, zo stelt be-
drijfsoprichter Albert Holschbach 
vol vertrouwen. Meteen een goede 
reden om in de uitbreiding van de 
vestiging te investeren, zowel voor 
de productie als voor de administra-
tie. 

De voorbije jaren heeft ALHO zijn 
personeelsbestand voortdurend uit-
gebreid. In de vestiging van Frie-
senhagen-Steeg waren de kantoren 
hierdoor te krap geworden. 

Om goede medewerkers aan te trek-
ken en te behouden, is vandaag de 
dag een aangename werkomgeving 
meer dan ooit noodzakelijk. De 
nieuwbouw van het administratie-
gebouw in 2000, de zogenaamde 
“Red Box”, geeft al heel goed aan 
wat men in dit opzicht met moder-
ne moduleopbouw kan realiseren. 
De kantoren genieten volop een 
natuurlijke lichtinval, zijn aange-
naam en hoogwaardig met glazen 
scheidingswanden en parketvloeren 

uitgerust, en zijn zelfs naar heden-
daagse maatstaven nog steeds zeer 
modern en aantrekkelijk. 
Reeds bij het toenmalige ontwerp 
werd het kantoorgebouw voorzien 
op latere uitbreiding. Deze flexibi-
liteit om met de ontwikkeling van 
de onderneming mee te groeien, is 
een van de grote voordelen van de 
door ALHO ontwikkelde modulaire 
bouwwijze. 

De negen modules werden in de 
ALHO-ruimtefabriek bijzonder 
nauwkeurig geprefabriceerd en 
‘just-in-time’ van de werkplaats 
naar de kantoorsite vervoerd en op 
het dak van het bestaande gebouw 
geplaatst. Vervolgens is het de beurt 
aan de afwerking van de nieuwe 
verdieping. De 15 nieuwe kantoren, 
met inbegrip van keuken en sanitai-
re voorzieningen, zouden binnen-
kort klaar moeten zijn voor gebruik. 

Na het voltooien van de gevelaf-
werking zal het gebouw eruit zien 
alsof het altijd al een gebouw van 
vier verdiepingen is geweest. Tege-

lijkertijd wordt het gebouw via een 
verhoogde verbindingsgang op de 
eerste en tweede verdieping aan de 
straatzijde verbonden met het oude 
gebouw, waardoor de afstanden 
binnen de gebouwdelen aanzienlijk 
worden ingekort. 

De verhoging van het kantoorge-
bouw vormt de eerste stap in het 
totaalconcept voor de uitbreiding en 
modernisering van de vestiging in 
Friesenhagen-Steeg. In een tweede 
bouwfase wordt een bemonsterings-
centrum en bijkomende kantoor-
ruimte gebouwd.
 
“Wij geven graag het goede voor-
beeld, zeker in de huidige moeilijke 
tijden, en investeren in de toekomst 
van onze onderneming. Als een van 
de grotere werkgevers in de regio 
voelen we ons betrokken bij de lo-
kale gemeenschap, onder andere 
door van onze vestiging een veilige 
en moderne werkplek te maken”. De 
eigenaarsfamilie kijkt optimistisch 
naar de toekomst. 

Start van de 
opleidingen 2020
Op 3 augustus gingen 16 nieuwe jongeren van 
start met hun beroepsopleiding in de ALHO-
groep. In de opleidingswerkplaats begonnen 
drie jongeren aan hun opleiding tot bouwkun-
dig monteur. De administratie krijgt ondersteu-
ning van zes industriële commercieel-admini-
stratieve medewerkers in opleiding - waarvan 
drie bij FAGSI. En dit jaar is er voor het eerst 
iemand die tot administrateur wordt opgeleid. 
De FAGSI-tekenafdeling krijgt de ondersteu-
ning van een bouwtekenaar in opleiding en 
ProContain verwelkomt ook van harte een 
nieuwe stagiair-magazijnier. Onze IT-afdeling 
groeit verder met drie nieuwe IT-specialisten 
in opleiding en een student met een duaal leer-
traject volgt een opleiding tot bouwingenieur 
bij ALHO.

We wensen iedereen een goede start! 
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