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FAQ MODULEBOUW
ALHO geeft antwoorden 
over de belangrijkste 
vragen over modulair 
bouwen

De basisvoorwaarde voor een geslaagd 
bouwproject is dat je zekerheid hebt over 
timing en kosten. Om dat waar te maken 
moeten de bouwfases precies omschre-
ven zijn en moeten alle tandraderen netjes 
in elkaar grijpen. Helaas zijn bouwprojec-
ten tegenwoordig blijkbaar vaak synoniem 
voor budgetoverschrijding en late ople-
vering - er wordt praktisch geen gebouw 
meer neergezet zonder die euvels. Bij de 
modulebouw hoeft u zich daar allemaal 
geen zorgen over te maken. Hoe wij erin 
slagen u zekerheid te geven over timing 
en kosten leest u in de rubriek HORIZON.

We konden het aloude Hamburgse bedrijf 
J.J. Darboven warm maken voor modu-
lebouw door hen een tijdige oplevering 
binnen het budget te garanderen. „Als 
modulebouw nog niet bestond, dan zou 
het uitgevonden moeten worden,“ zo 
vat Albert Darboven het samen in ons  
PORTRET.

Hoe we het beste van drie ALHO-vesti-
gingen in één project stoppen, in een 
recordtempo kwaliteitsvol bouwen en op 
de toekomst berekende woongelegenhe-
den neerzetten, dat alles verneemt u in 
SHOWROOM.

Veel opdrachtgevers die de modulebouw 
nog niet kennen, hebben geen idee wat ze 
ervan kunnen verwachten. Daarom geven 
we in onze rubriek BOUW & TECHNIEK ant-
woorden op vragen over bouwvoorschrif-
ten, seriële productie en duurzaamheid.

Ik wens u veel plezier en inspiratie tijdens 
uw lectuur.

Achim Holschbach

 Bouwen met een gerust hart.   
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ALHO HORIZON

teriaalbehoefteplanning is niet opgenomen in de 
HOAI (de Duitse ereloonschaal voor architecten 
en ingenieurs) en dus ook niet standaard. Toch is 
ze het fundament van een betrouwbare planning 
en dus van ieder gedegen bouwproject. Logisch: 
hoe anders zouden de wensen van de opdracht-
gever in de praktijk kunnen worden gebracht?  
Gebouwen vergen gewoonlijk grote investerin-
gen. Veel opdrachtgevers hebben echter weinig 
of geen ervaring met bouwen. Dan is het ver-
standig om te kiezen voor een partner die kan 
terugvallen op beproefde procedures – want zo-
als veel projecten aantonen is dat bepaald niet 
de regel.

De materiaalbehoefteplanning is in de bouwsec-
tor zo belangrijk dat er zelfs een Duitse indust-
rienorm voor bestaat (DIN 18205:1996-04). Die 
moet de noden, doelstellingen en restricties van 
de opdrachtgever en de belangrijkste partijen 
in kaart brengen en alle problemen identificeren 
waarmee de planner of projectontwikkelaar te 
maken kan krijgen. De materiaalbehoefteplan-
ning vormt de basis voor wat erna komt: de 
definitieve taakomschrijving, indelingsschema‘s 
met uitrustingsvereisten, functievereisten, visu-
aliseringen, aansluitingen voor verkeer en com-
municatie, de geldende technische normen, 
deadlines, het financiële kader, plattegrond, in-
formatie over de ontsluiting enzovoort. De ma-

 De nieuwe luchthaven van Berlijn.   

 De concertzaal van de Elbphilharmonie in Hamburg.   

 Het stationsproject Stuttgart 21. Bouwprojecten   

 in Duitsland lijken wel synoniem te zijn voor   

 gemiste deadlines en exploderende kosten.   

 Bij openbare megaprojecten levert dat vooral   

 hoon en spot op, maar in de privésector kunnen   

 opdrachtgevers en investeerders zich zulke   

 fouten simpelweg niet permitteren. Modulair   

 bouwen biedt hun de zekerheid die ze wensen –   

 van planning en ontwerp over de uitvoering tot   

 het moment dat ze de sleutels krijgen.   

Iedere opdrachtgever heeft zijn eigen eisen, 
wensen en ideeën: technische, functio-
nele en esthetische, maar ook wat betreft 
het kostenplaatje en de timing. Al die ver-
wachtingen moeten van bij het begin worden 
ingecalculeerd, met andere woorden: al van 
in de planningsfase. De eerste taak van een 
planner is dan ook: luisteren.

Bouwen met een 
gerust hart

IMMOTIONS
ALHO HORIZON
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„Wij bouwen nog zoals in de 
middeleeuwen: steen op steen.“ 
Dieter Ansorge

Fouten die al in de planningsfase gemaakt wor-
den, leiden onvermijdelijk tot fouten tijdens de ei-
genlijke bouw. Een onderzoek van het Oostenrijk-
se adviesbureau Kreutzer Fischer & Partner kwam 
in 2015 tot de conclusie dat bij maar liefst 99 
procent van de door hen onderzochte 196 nieuw-
bouwprojecten voor en/of tijdens de bouw fouten 
moesten worden hersteld.

Het zijn verontrustende cijfers - en volgens inge-
nieur Dieter Ansorge, een expert met tientallen 
jaren ervaring en de redacteur van ‚Pfusch am 
Bau‘ (‚Beunhazerij in de bouw‘), een reeks titels 
van uitgeverij Fraunhofer, gelden ze ook voor 
Duitsland. Volgens hem zou in heel het land vri-
jwel geen enkel bouwproject foutloos verlopen. 
Compleet uit de hand gelopen megaprojecten als 
de luchthaven van Berlijn, het Hamburgse con-
certgebouw of het ondergrondse station Stutt-
gart 21 leveren grote krantenkoppen op, maar 
hebben verder verbazend weinig gevolgen. Laat 
staan dat ze leiden tot een omslag in het denken 
over hoe bouwprojecten op een betrouwbaarder 
manier gepland en afgewerkt kunnen worden.  

Volgens Ansorge worden de grootste fouten hele-
maal bij het begin gemaakt. Veel te vaak schiet de 
planning tekort, ontbreken er noodzakelijke docu-
menten en worden cruciale meningsverschillen 
pas tijdens de planningsfase aangekaart. Boven-
dien worden belangrijke vragen te weinig gesteld: 
waar is het gebouw precies voor bedoeld, hoe 
lang moet het kunnen meegaan, welke eisen stel-
len de mensen die erin moeten wonen of werken?

Zijn advies: „Het is essentieel om eerst de manier van 
werken en het team vast te leggen. Daarna worden 
er verschillende ontwerpen gemaakt en besproken, 
volgens de wensen van de opdrachtgever uiteraard. 
Is de principiële keuze voor een ontwerp gemaakt, 
dan worden de kosten berekend. Moet er daarna nog 
iets veranderen, dan kost dat immers tijd en geld.“ 
Een voorbeeld van hoe het moet is volgens hem de 
nieuwe Gotthard-basistunnel in de Zwitserse Alpen. 
Toen het concept eenmaal was afgeklopt, werd het 
stipt uitgevoerd. Resultaat: de tunnel werd precies 
op de afgesproken datum geopend, en het budget 
van 11,5 miljard euro werd gerespecteerd. Het kan 
dus tòch.

Na de planningsfase volgt de bouwfase - en dan 
worden de problemen er niet minder op, integen-
deel. „Wij bouwen nog zoals in de middeleeuwen,“ 
klaagt ir. Ansorge. „Steen op steen. Stap voor 
stap. Dat duurt lang en is niet efficiënt.“ Modulair 
bouwen is volgens hem een oplossing – op voor-
waarde dat alles tot in het kleinste detail wordt ge-
pland, maar dat gebeurt bij modulebouw sowieso. 
„Na een grondige voorbereiding, waarin alle de-
tails worden vastgelegd, kunnen de modules tot 
op de millimeter nauwkeurig in de fabriek gepre-
fabriceerd worden. In vergelijking met traditioneel 
bouwen zijn zo aanzienlijke kwaliteitsvoordelen 
mogelijk.“ Bij de bouw van kantoorpanden, scho-
len en universiteiten, ziekenhuizen of kinderdag-
verblijven zijn die voordelen al wijd en zijd bekend. 
In de private woningbouw staat modulebouw nog 
in de kinderschoenen, maar de belangstelling 
groeit. „Modulebouw moet ook doorbreken in de 
privésector,“ aldus Ansorge.

PLANNING

PRODUCTIE
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De technische uitrusting wordt al in de fabriek geïnstalleerd.

Zekerheid voor alles
De experts van ALHO kunnen dat uit eigen erva-
ring bevestigen. Ieder bouwproject bestaat bij 
ALHO uit drie stappen: gedetailleerde planning, 
productie in de fabriek en afwerking op de bouw-
plaats. Voor de eerste stap zijn Peter Orthen en 
zijn team verantwoordelijk. „Eerst vragen we de 
klant alles wat we weten moeten: waartoe dient 
het gebouw, welke technische uitrusting moet het 
hebben, wat zijn de functionele vereisten, wat is 
het kostenplaatje, hoe wil de klant dat het gebouw 
eruitziet... Afhankelijk van de functie komen daar 
nog details en preciseringen bij: het aantal mede-
werkers voor wie in kantoorruimte moet worden 
voorzien, speciale apparaten zoals MRI-scanners 
in ziekenhuizen, vereisten qua materiaalgebruik 
of milieubescherming... Voor we aan het eigen-
lijke ontwerp beginnen, hebben we al een hoop 
enorm belangrijke informatie verzameld.“

Daarna is de architect aan zet. Hij of zij tekent 
het grondplan en houdt daarbij rekening met de 
individuele behoeften van de klant. Het ontwerp 
wordt vervolgens omgezet in een modulair raster. 
Dat kan zowel door een externe architect als door 
een eigen ALHO-architect. Is er al een bestaand 
ontwerp, dan kan dat gewoonlijk met minimale 
aanpassingen in het modulaire raster worden in-
gebracht. 

Zodra alle gegevens en wensen in het ontwerp 
zijn opgenomen, kan er worden begonnen met het 
plannen van de uitvoering en de voorbereiding op 
het eigenlijke werk.

Gecontroleerde productie
Staat de planning eenmaal zover, dan liggen de 
kosten en de deadlines vast - een hele gerust-
stelling voor de klant. Voor de volgende stap 
is het team van Marko Grisse verantwoordelijk: 
de productie. Grisse is de baas in de eigenlijke 
modulefabriek. Alleen al de moederfabriek in 
Friesenhagen produceert op een oppervlakte 
van meer dan 35.000 vierkante meter ieder 
jaar globaal 12.000 individuele modules. Die 
worden op de bouwplaats gecombineerd en 
gemonteerd tot de meest diverse gebouwen-
complexen.

De invulling van de modules gebeurt voor 70% 
in de fabriek. Trappen en vensters, maar ook 
sanitaire en elektrische installaties worden op 
voorhand geplaatst. Veel vakmensen die bij tra-
ditioneel bouwen op de bouwplaats worden in-
gezet, werken bij modulebouw in de productie-
hal. Daar zijn ze niet afhankelijk van het weer 
en werken ze in identieke, gecontroleerde en 
optimaal gecoördineerde omstandigheden.

„Onze aanpak heeft nog een groot voordeel: 
we werken met vaste teams, die samen leren 
uit hun ervaringen“, aldus Marco Grisse. „Bij 
modulebouw is de leercultuur bij de handenar-
beiders helemaal anders dan bij massiefbouw. 
We kunnen de stappen van het productiepro-
ces ook veel beter op elkaar afstemmen.“ Bo-
vendien is het veel eenvoudiger en efficiënter 
om de geleverde arbeid te controleren. Resul-
taat: de grootst mogelijke zekerheid voor de 
opdrachtgever.

Alle interne en externe plan-
ners en ontwerpers die bij 
een ALHO-project betrokken 
zijn, werken samen om de 
puzzelstukken van bij de start 
bij elkaar te leggen. Om een 
correcte afwikkeling te garan-
deren moeten alle tandraderen 
netjes in elkaar grijpen en moet 
duidelijk zijn waar de verschil-
lende disciplines elkaar raken. 
Fouten vermijden kan alleen 
door nauwgezet en gestructu-
reerd te werk te gaan, zowel 
in de planningsfase als bij de 
productie, en door te werken 
met hoogwaardige producten 
van sterke partners als Schü-
co of Knauf. ALHO heeft een 
systeem voor kwaliteitsbeheer 
dat alle verantwoordelijkheden 
en processen beschrijft en to-
ewijst, en dat voldoet aan de 
DIN EN ISO 9001-norm.

Integrale planning

A.INFO

Een gedetailleerde planning is 
het hart van een betrouwbaar 
bouwproject.

Dankzij de seriële productie 
in de modulefabriek krijgt de 
klant de grootst mogelijke 
zekerheid.

In de laatste fase worden de 
modules gecombineerd tot een 
gebouw - stil, schoon en snel.

PLANNING

PRODUCTIE

AFWERKING

Betrouwbare afwerking
In de derde en laatste fase worden 
de modules dan gecombineerd tot 
een gebouw. Dat is het domein van 
de afdeling Afwerking van Jörg Löber. 
ALHO-werven zijn stil, schoon én snel 
klaar. „Dat is natuurlijk buitengewoon 
voordelig bij de bouw van ziekenhuis- 
of kantoorgebouwen – eigenlijk overal 
waar mensen last kunnen hebben van 
lawaai, stof en vuil,“ volgens Löber.

Dankzij de zorgvuldige voorbereiding 
zijn fouten zo goed als uitgesloten. 
Ook uitstel is ongebruikelijk, omdat 
het weersafhankelijke gedeelte van het 
bouwproces zo kort is. De klant kan er-
van op aan dat hij voor de afgesproken 
prijs en binnen de overeengekomen 
termijn precies het gebouw krijgt dat 
hij besteld heeft, helemaal zoals hij het 
zich had voorgesteld. Dat heet: bouwen 
met een gerust hart.
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„Als modulair bouwen 
niet bestond, zouden 
ze het moeten uitvinden“

 Het Hamburgse familiebedrijf J.J. Darboven GmbH & Co. KG, - makelaars   

 in koffie sinds 1866, en in Duitsland onder meer bekend van het merk   

 IDEE KAFFEE - viert in 2016 zijn 150-jarig jubileum. Dat doet het onder   

 meer met een nieuw, modulair gebouwd hoofdkwartier. In een interview   

 met IMMOTIONS spreekt eigenaar Albert Darboven over zijn ervaringen   

 met ALHO en modulebouw.   

IMMOTIONS: Darboven begon in 1866 als een 
klein kantoortje in Hamburg, maar is inmiddels 
uitgegroeid tot een bloeiende internationale on-
derneming met een brede waaier producten rond 
het thema koffie. Waaraan is dat succes volgens 
u te danken? 
Wij sluiten geen compromissen als het om kwa-
liteit gaat. Behalve onze vertrouwde koffiemerken 
bieden we ook uitstekende thee- en cacaopro-
ducten voor de horeca aan. We leveren betrouw-
bare service op maat en deskundig advies. Ons 
familiebedrijf staat voor kwaliteit, stabiliteit en 
betrouwbaarheid, en dat al 150 jaar lang.

IMMOTIONS: In vergelijking met Darboven is 
ALHO met zijn 50 jaar nog relatief jong. Toch 
zijn er gelijkenissen. We zijn bijvoorbeeld alle-
bei echte familiebedrijven. Hoe belangrijk wa-
ren die overeenkomsten bij uw beslissing om 
met ALHO in zee te gaan?
Ik heb ALHO leren kennen via het internet. Ik 
was meteen geïnteresseerd toen ik las dat het 
ook een familiebedrijf was. We konden zeer 
snel een afspraak maken, de eerste indruk was 
dus al positief. En toen ik zag hoe ALHO geleid 
wordt, was ik helemaal overtuigd.

Albert Darboven, ondernemer van de vierde generatie en overtuigd aanhanger 
van ALHO-modulebouw
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IMMOTIONS: U hebt de ALHO-fabriek in Mors-
bach bezocht. Wat waren uw indrukken?
Ik was zeer enthousiast. Het spreekt me aan 
dat je met industriële technieken gebouwen 
kan produceren in een fabriekshal en toch re-
kening houdt met de individuele wensen van de 
klant. Het was ook indrukwekkend om te zien 
met hoeveel orde en regelmaat er bij ALHO ge-
werkt wordt. Met de mensen die ik daar heb ik 
leren kennen, zou ik altijd bouwen.

IMMOTIONS: Stipt op tijd voor het jubileum kon 
u in uw nieuwe hoofdzetel trekken. U hebt de 
planning en de bouw zeer intensief en actief 
begeleid. Hoe hebt u de samenwerking met 
ALHO ervaren en wat was voor u daarbij het 
belangrijkst?
Ik was zeer aangenaam verrast door de sa-
menwerking met ALHO, en dan vooral door de 
professionaliteit waarmee ze de klus hebben 
geklaard. Ik zag snel dat we het een juiste bes-
lissing was om met hen in zee te gaan.

IMMOTIONS: Bij uw bezoek aan ALHO in Mors-
bach kon u er zich persoonlijk van vergewissen 
dat modulebouw inzake kwaliteit in niets moet 
onderdoen voor massiefbouw. Integendeel: 
bouwen met nauwkeurig in de fabriek gepre-
fabriceerde modules heeft vele voordelen. Wat 
zijn volgens u de belangrijkste?

Als modulair bouwen nog niet bestond, zouden 
ze het moeten uitvinden. Indrukwekkend met 
welke precisie de wensen van de klant worden 
omgezet in tastbare ontwerpen. Het deed me 
echt plezier om dat met eigen ogen te kun-
nen zien. Bij traditioneel bouwen heb je veel 
problemen met bouwvergunningen, maar ALHO 
werkt met certificaten die dat soort problemen 
voorkomen. Dat is goed voor het milieu, én je 
weet zeker dat het bouwen snel en efficiënt 
verloopt. 

IMMOTIONS: Het merk Darboven staat voor 
traditie, maar ook voor innovatie. Hoe toont 
de nieuwe hoofdzetel die waarden aan de bu-
itenwereld?
De traditie op zich kan de nieuwe hoofdzetel na-
tuurlijk niet tonen: die is door de vorige genera-
ties opgebouwd en wordt ook aan de volgende 
generaties doorgegeven. Als familiebedrijf zijn 
we tegelijk vooruitziend en bezonnen. Dat garan-
deert de duurzaamheid van onze onderneming, 
nu en in de toekomst.

IMMOTIONS: Darboven ziet zichzelf als een tra-
ditioneel bedrijf dat niettemin de vinger aan de 
pols van de tijd houdt. Betrouwbaarheid en mi-
lieuvriendelijke bedrijfsvoering staan er hoog 
in het vaandel. Hoe belangrijk zijn die waarden 
volgens u voor het moderne bouwen, voor he-
dendaagse architectuur? 
Duurzaamheid is de enige manier om de natu-
urlijke hulpbronnen te ontzien - en die hebben 
we nodig om, in onze geglobaliseerde wereld, 
iedereen de kans te geven een gelukkig leven 
te leiden. Daarom is een energiezuinige en mi-
lieuvriendelijke bedrijfsvoering in alle sectoren 
een basisvereiste. Concreet toegepast op de 
bouwsector: architecten en ingenieurs moeten 
fraaie, hedendaagse ontwerpen combineren met 
prijstechnische én ecologische overwegingen.

I In het jaar 1866 stichtte Johann 
Joachim Darboven in de oude 
Hanzestad Hamburg de firma 
J.J.Darboven. Sindsdien is Dar-
boven een succesvol bedrijf, dat 
momenteel in de vierde generatie 
wordt geleid door Albert Darboven. 
Al 150 jaar staan ervaring en tra-
ditie er garant voor topkwaliteit. 
Inmiddels bestaat de groep uit 14 
dochterbedrijven in negen Europe-
se landen. Wereldwijd heeft de 
onderneming zowat 1.100 mede-
werkers; alleen al in Hamburg zijn 
het er meer dan 300. Momenteel 
is J.J.Darboven Duits marktleider 
in de sector restauratie buitenshuis 
met een uitgebreid aanbod koffie, 
thee en cacao. Daarnaast heeft 
het de kracht van een typisch fa-
miliebedrijf, dat met zes sterke 
koffiemerken present is in de de-
tailhandel.

A.INFO

J.J. Darboven 
GmbH & Co. KG

Corporate identity: koffiebruin en oranje, ook binnen in het gebouw De verbindingsbrug naar het hoofdgebouw Het ontwerp van de vloer doet denken aan oude koffievaten
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Het beste van 
drie landen

Tot mei 2016 was de Europese Commissie 
met haar 1.600 medewerkers gevestigd in het 
Jean Monnet-gebouw (JMO) op het Kirchberg-
plateau in Luxemburg. Dat pand uit 1975 
wordt gesloopt om plaats te maken voor een 
nieuwbouw met de naam ‚Jean Monnet II‘. Tot 
dat klaar is, nemen 540 medewerkers van de 
vertaaldienst tijdelijk hun intrek in een gloed-
nieuw modulair kantoorgebouw van ALHO. 
 

 In Luxemburg neemt de Europese Commissie haar intrek in een   

 15.560 vierkante meter groot modulair gebouw van ALHO.   

 Opmerkelijk: de modules werden parallel in drie ALHO-fab rieken   

 in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland gefabriceerd.   

Het nieuwe pand is alleen al door zijn omvang in-
drukwekkend te noemen: met meer dan 15.000 
vierkante meter geldt het als een van de grootste 
modulaire bouwprojecten van Europa. Uit 447 gepre-
fabriceerde units ontstond in amper tien maanden 
een hoogwaardig gebouwencomplex. ALHO heeft het 
volledige bouwproject geconcipieerd, ontwikkeld, 
gecoördineerd en gerealiseerd. De nauwkeurige pre-
fabricage van de rechthoekige, driehoekige en tra-
peziumvormige modules vereiste veel ervaring, en 
de logistiek op de werf was een grote uitdaging. De 
units waarmee het uitgestrekte gebouw is opgebou-
wd, werden volgens vooraf opgegeven specificaties 
geprefabriceerd in drie fabrieken van de ALHO-gro-
ep: in het Franse Mitry-Mory, het Duitse Friesenha-
gen en het Zwitserse Wikon. Daardoor belichaamt 
het gebouw ook symbolisch waar de Europese Com-
missie voor staat: een vlotte samenwerking over de 
grenzen heen.

De gebouwenblokken omsluiten twee binnenplaats-
en, waaieren uit en vormen doorsteekjes, en monden 
ten slotte uit in een markante ‚kop‘. Een gebouw van 
deze omvang en complexiteit vereist een heldere en 
eenduidige organisatiestructuur. De drie vrijwel iden-
tieke verdiepingen zijn opgebouwd uit kantoorruim-
tes van diverse grootte, die regelmatig onderbroken 
worden door grote, kolomvrije vergaderzalen en -lo-
kalen, liftkokers, trappenhuizen, sanitaire installaties 
en gemeenschappelijke zones met keukentjes, prin-
terlokalen en opslag- en archiefruimtes. 

Op de benedenverdieping loopt het zowat 143 me-
ter lange hoofdgebouw in oostelijke richting uit in de 
brede, rechthoekige ‚kop‘. 
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SHOWROOM SHOWROOM

OPDRACHTGEVER: 
Fonds Kirchberg

PLANNER: 
ALHO Systembau S.à r.l.

BESTEMMING VAN HET 
GEBOUW: 
kantoorgebouw

BOUWTIJD: 
26 weken

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE:
15.560 vierkante meter

A.INFO

Fonds Kirchberg

„Wij waren met name onder de indruk van de snelheid 
waarmee modulaire bouwprojecten kunnen worden 
verwezenlijkt, de nauwkeurige prefabricage en de hoge 
bouwkwaliteit. We hebben dan ook niet getwijfeld om 
voor het tijdelijke Jean Monnet-gebouw te kiezen voor 
modulebouw.“
Miguel Fernandes, architect, Fonds Kirchberg

Hier zijn een grootkeuken, kantine en 
cafetaria met meer dan 250 zitplaatsen 
ondergebracht. Het gebouw wordt onts-
loten door een lichte, alle verdiepingen 
omspannende foyer op het snijpunt van 
het hoofdgebouw en een van de dwars-
volumes. De overhoeks doorlopende 
staander-regelfaçade met haar grote 
glasvlakken nodigt uit om naar binnen 
te stappen. Open galerijen bieden door-
kijkjes van de begane grond naar de 
tweede verdieping.

Parallel met de bouw werd ook een wed-
strijd uitgeschreven voor de artistieke 
vormgeving van de buitengevel. Die 
werd gewonnen door Paul Kirps, een 
Luxemburgs kunstenaar en grafisch ont-
werper. „Mijn werk draagt de naam ‚Glo-
bal Village‘,“ aldus Kirps. „Het verwijst 
zowel naar het Hippodamische systeem 
- een stadsplanningsmethode uit de oud-
heid - als naar onze moderne commu-
nicatienetwerken, en hanteert een geo-
metrische taal die de structuren van de 
hedendaagse maatschappelijke realiteit 
beschrijft. De kleurrijke vlakken geven 

ritme aan de Europese wijk, een beetje 
zoals de wijken van een stad of een net-
werk van agglomeraties, en zorgen voor 
visuele herkenningspunten in de verder 
nogal grauwe kantooromgeving.“

„De samenwerking met ALHO was over 
de hele lijn zeer positief“, zegt architect 
Miguel Fernandes. „Het ALHO-team 
bleek een bijzonder competente en pro-
fessionele partner en heeft het project 
vlekkeloos gepland, gecoördineerd en 
uitgevoerd.“ 

Nog tijdens de werkzaamheden kreeg 
het gebouw geregeld bezoek vanwege 
de Europese Commissie. Die is zeer te 
spreken over het resultaat: „De mede-
werkers voelen zich goed thuis op hun 
nieuwe werkplek en zijn erg tevreden,“ 
bevestigt architect Fernandes.
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Op de toekomst 
berekend

 Modulebouw stelt het stadsbedrijf gewobau in Rüsselsheim in staat   

 vooruitziende en duurzame woningen te bouwen. Op vijf verschillende   

 plekken heeft ALHO al flexibele woonruimtes opgetrokken.   

A.INFO

Woongelegenheden 
in Rüsselsheim

OPDRACHTGEVER/
BOUWHEER: 
gewobau Gesellschaft für  
Wohnen und Bauen Rüssels-
heim GmbH

PLANNING: 
ALHO Systembau GmbH

BESTEMMING VAN HET 
GEBOUW: 
Woongelegenheden

BOUWTIJD: 
per project gemiddeld 
12 weken

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE: 
in het totaal 7.160 vierkante 
meter

Snel en prijsbewust goede woongelegenheden 
bouwen: het staat bij bijna alle steden en ge-
meentes bovenaan de agenda. In Rüsselsheim 
heeft gewobau al vijf wooncomplexen gebouwd 
met modulebouw van ALHO.

Geschikte woonruimtes, aangepast aan de be-
hoeftes: over de hele stad werden in 2015 en 
2016 projecten gerealiseerd die inspeelden op 
de plaatselijke vraag en beantwoordden aan de 
stedenbouwkundige voorschriften. Ze illustreren 
de flexibiliteit en de aanpasbaarheid van module-
bouw, ook in het optrekken van woongelegenhe-
den.

‚Am Kirchpfad‘ en ‚Am Weinfass‘ zijn al-
lebei langwerpige gebouwen van twee 
etages, in overzichtelijke eenheden 
ingedeeld. Ze tellen elk elf woningen 
van verschillende groottes. De gebou-
wen ‚Im Waldweg‘ en ‚Im Hasengrund‘ 
hebben een vergelijkbare plattegrond, 
maar met hun drie etages bieden ze 
plaats aan 17 woningen. In het ge-
bouw ‚Am Sommerdamm‘ worden de 
woningen op de twee bovenverdiepin-
gen door een overdekte buitengang 
ontsloten. Dat heeft vooral te maken 
met de grootte en de vorm van het 
perceel en de opgelegde plattegrond - 
maar zo‘n buitengang heeft een lange 
voorgeschiedenis in de woningbouw.

Vroege voorbeelden vind je in de woonpro-
jecten van de Neues Bauen-beweging, die 
in de jaren twintig in heel Duitsland wer-
den gerealiseerd. In de jaren vijftig werd 
de buitengang zelfs een typisch onderdeel 
van de eigentijdse bouwstijl. Het voordeel 
zit ‚m erin dat binnen in het gebouw geen 
kostbare ruimte opgeofferd moet worden 
aan trappen of gangen. Bovendien is de 
buitengang een ontmoetingsplek voor de 

bewoners. Hij bevordert de communicatie,  
is goed voor de gemeenschapszin en kan 
ook nog eens gebruikt worden als terras.

Meer dan andere bouwvormen is module-
bouw in staat nieuwe woonvormen te re-
aliseren: dankzij omkeerbare en flexibele 
structuren kunnen bewoners ervoor kiezen 
zich helemaal af te sluiten (zoals in een ge-
woon flatgebouw) of juist ruimtes als de 
keuken of de woonkamer te delen. Die fle-
xibiliteit is niet alleen een troef voor geme-
enschapswoningen, zoals in Rüsselsheim, 
maar ook voor gewone gezinnen, nieuw 
samengestelde gezinnen, alleenstaande 
ouders, woongemeenschappen van vijftig-
plussers en andere moderne woonvormen 
waarin een ruimte nu eens als gedeelde 
leefkamer dient en dan weer als atelier of 
gemeenschappelijk bureau. Aanpasbare 
grondplannen zorgen voor een ‚architec-
ture of hospitality‘ en voor woonvormen 
die passen bij een moderne, veranderende 
maatschappij.

De buitengang wordt een ontmoetingsplek voor de bewoners.

18
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SHOWROOM

Kwaliteit in 
recordtempo

Professor doctor Aigner is wereldwijd één 
van de pioniers van de chemotherapie. Sinds 
2006 is hij medisch directeur van Medias Kli-
nikum GmbH & Co KG, een privéziekenhuis 
voor oncologische chirurgie in het Beierse 
stadje Burghausen. Toen er een nieuwbouw 
moest komen met behandelingsruimtes en 
patiëntenkamers koos hij voor een multifunc-
tionele en flexibele oplossing op maat: een 
modulair gebouw.

Sinds augustus 2006 werken professor Aigner 
en zijn team in Burghausen. De 25 bedden in het 
aangrenzende verpleegcentrum ZesS volstonden 
echter niet meer. Er moest een tweede gebouw 
komen met 36 bedden en een tweede operatie-
zaal, zodat de artsen de stijgende vraag zouden 
kunnen opvangen.

Nadat de eigenaar van het ziekenhuis ALHO de 
bouwopdracht had toegewezen, kon een begin 
gemaakt worden met de planning. Eerst werd de 
voormalige quarantaineafdeling afgebroken, daar-
na begon een lokale onderaannemer in opdracht 
van ALHO aan de massieve gedeeltelijke onderkel-
dering. Die biedt vooral plaats aan technische ru-
imtes en opslagruimtes. De benedenverdieping en 
de beide bovenverdiepingen van het L-vormige ge-
bouw werden vervolgens opgetrokken met ALHO-
modules. Een strikte planning en een nauwgezette 
prefabricage van de 39 modules waren cruciaal, 
want het nieuwe gebouw moest precies aansluiten 
op zowel de districtskliniek als het gebouw met 
het oude operatiekwartier.

 Dankzij modulebouw kon de buitengewoon gespecialiseerde nieuwbouw   

 van de Medias Klinikum in Burghausen met operatiekwartier en sterilisatie   

 en behandelingsruimtes in een recordtempo opgetrokken worden. Het   

 ziekenhuis kon al die tijd ongestoord zijn activiteiten voortzetten.   

SHOWROOM

A.INFO

Professor Aigner
Medias Klinikum

OPDRACHTGEVER/
BOUWHEER: 
Medias Klinikum 
GmbH & Co KG

PLANNING: 
ALHO Systembau GmbH

BAU BESTEMMING VAN HET 
GEBOUW: 
Ziekenhuis 

BOUWTIJD: 
10 weken

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE: 
923 vierkante meter

„We hebben doelbewust voor modulebouw gekozen. 
Vooral de enorme tijdswinst en de flexibiliteit van de 
modules - meer bepaald dat je het grondplan kan aan-
passen aan je behoeftes - heeft ons overtuigd.“
Giuseppe Zavattieri, zaakvoerder van Medias Klinikum GmbH & Co KG

Op de benedenverdieping zijn naast de 
wachtruimte en de receptie de hoog-
technologische operatiezaal (43 vier-
kante meter) met sterilisatiefacilitei-
ten en nevenruimtes ondergebracht. 
Verder vind je er nog ruimtes voor 
endoscopieën en röntgenonderzoek, 
sanitair en twee logeerkamers voor 
bezoekers. Op de eerste verdieping 
bevinden zich één- en tweepersoons-
kamers, waaronder twee ruimtes voor 
intensive care, en een keuken waar 
maaltijden kunnen worden bereid. De 
tweede verdieping biedt onderdak aan 
de administratie en het management 
van de kliniek. Er zijn ook kamers voor 
de dienstdoende artsen, toiletten en 
een vergaderruimte. 

„Wij - ons team en onze patiënten - zijn 
zeer tevreden over het gebouw,“ zegt 
Giuseppe Zavattieri. „Het biedt alle 
comfort aan onze zwaar zieke patiën-
ten, waardoor hun verblijf hier zo aan-
genaam mogelijk wordt.“

IMMOTIONS
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FAQ 
modulebouw

 Veel planners, bouwheren en gebruikers zitten met vragen over   

 modulebouw, met name over bouwmethode, bouwvoorschriften   

 en duurzaamheid. ALHO wil klaaheid scheppen en geeft antwoorden.   

Wat is het voordeel van serieel bouwen?
Modulaire gebouwen worden op industriële wijze 
geproduceerd. Dat biedt aanzienlijke voordelen 
ten opzichte van klassieke bouwmethodes. De 
bouwtijd is korter omdat de modules parallel 
geproduceerd worden en omdat het weer geen 
roet in het eten kan gooien. Dat het gebouw 
vroeger in gebruik kan worden genomen, zorgt 
samen met de snellere herfinanciering voor een 
financieel voordeel..

De hoogwaardige basismaterialen, de gestan-
daardiseerde, weeronafhankelijke productiepro-
cessen en de regelmatige interne en externe 
controles zorgen ervoor dat de productkwaliteit 
erg hoog is. Daarenboven wordt modulebouw 
erkend als een duurzame bouwmethode. Dank-
zij het industriële productieproces hebben wij 
geen overschotten die verloren gaan. Ook op de 
bouwplek zelf wordt geen afval geproduceerd. 
Milieubelasting door lawaai, stof, bouwafval of 
andere factoren die de gezondheid kunnen beïn-
vloeden wordt zoveel mogelijk vermeden.

Hoe wordt modulair bouwen in het bouwrecht 
behandeld en in hoeverre is het bouwrechtelijk 
vergelijkbaar met massiefbouw?
Aangezien modulaire gebouwen een lange le-
vensduur hebben, zijn de bouwvoorschriften 
van kracht die ook voor conventionele bouw-
methodes gelden. Ze zijn dus identiek aan die 
van de massiefbouw. Bovendien heeft modulair 
bouwen het grote voordeel dat de vergunnings-
fase, en dan met name de goedkeuring van de 
bouwaanvraag, aanzienlijk ingekort wordt door 
de gestandaardiseerde sterkteberekeningen, 
de beschikbare brandveiligheidsattesten en het 
gebruik van technische plannen die hun deugde-
lijkheid al jaren bewezen hebben

Wat maakt een modulair gebouw zo duurzaam?
De levenscyclus van een modulair gebouw 
maakt meteen duidelijk waarom het duurzaam 
is. Bij de industriële productie van een gebouw 
kan je exact de hoeveelheid materialen bereke-
nen die je nodig hebt, waardoor je duurzaam 
kan besparen op grondstoffen. Bovendien is 
staal, dat veel gebruikt wordt in modulebouw, 
100 procent recycleerbaar, en daardoor ook 
makkelijker beschikbaar. Dat maakt het één van 
de duurzaamste bouwmaterialen die er besta-
an.

Omdat de modules nagenoeg kant-en-klaar uit 
de fabriek komen, wordt bij de montage op de 
bouwplaats de milieulast door lawaai, stof en 
bouwafval tot een minimum gereduceerd. Zodra 
het gebouw in gebruik wordt genomen, zorgen 
regeneratieve energieopwekking en geoptimali-
seerde energieconcepten niet alleen voor lage 
bedrijfskosten, ze sparen ook het milieu.

Nog een belangrijk punt op het vlak van du-
urzaamheid: het gebouw kan andere functies 
krijgen. Dankzij het staalskelet zijn de binnen-
wanden van een modulair gebouw niet-dragend. 
Ruimtes kunnen dus heel flexibel vergroot en 
verkleind worden, of een andere vorm of functie 
krijgen. En als het gebouw niet meer nodig is, 
kan het verplaatst of zelfs helemaal afgebroken 
worden. In het laatste geval wordt nagenoeg 
100 procent van de bouwmaterialen gerecyc-
leerd, zodat ze weer in de grondstoffenkring-
loop terechtkomen.

IMMOTIONS 1 I 2017 IMMOTIONS1 I 2017
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ALHO INTERNALHO INTERN

graag met metaal werken perspectieven via een 
opleiding tot constructiewerker. 

„Een baan als constructiewerker houdt ook licha-
melijke arbeid in, absoluut. Veel jonge mensen 
willen dat niet meer. Net daarom bieden we hen 
in ons bedrijf uitzicht op een langdurige carriè-
re met de mogelijkheid tot verdere opleidingen. 
Want eerlijk: wat is er mooier dan op het einde 
van je shift te zien wat je gemaakt hebt,“ zegt 
Andreas Deger, die de afdeling metaalbewerking 
leidt en hoofd is van de opleiding tot construc-
tiewerker.

 Het team van onze afdeling metaalbewerking speelt    

 letterlijk een dragende rol in onze fabriek   

Hoeken lassen, dak- en vloerframes bouw-
en en die dan met de hoekstutten tot één 
module verbinden, en daarna nog eens al-
les lakken - het klinkt eenvoudig, maar er is 
grote precisie voor nodig. Want de collega’s 
van de metaalbewerking zorgen voor de 
stabiele draagconstructie van ALHO’s mod-
ulaire gebouwen.

Het is een verantwoordelijke baan, waarvoor je 
ervaren en gekwalificeerde vakmensen nodig 
hebt. In onze regio zijn die erg in trek, want er 
zijn hier veel metaalverwerkende bedrijven ge-
vestigd. Daarom biedt ALHO jonge mensen die 

Lassen: een 
verantwoordelijke baan

Het team van de afdeling metaalbewerking, van voren naar achteren en van links naar rechts: Kevin Behner, Frank Gehring, Alexander 
Schneider, Hermann Janzen, Edgar Koch, Thomas Roth, Mbemba Sylla, Waldemar Hermes, Timo Winheller, Slava Gerber, Stefan Sockel, 
Jonas Löb, Viktor Hermes, Izet Bostandzija, Frank Müller, Jens Gontermann, Julian Imhäuser, Marc Diehl, Manfred Boenke, Daniel Schmidt, 
Norman Bender, Andreas Deger, Stefan Zimmermann, Morice Tekla, Meinhard Peilo, Matthias Zart, Nil-Ratan Paul, Ignazio Fiorini, Marcel 
Groth, Michael Müller, Armin Schumacher, Johann Knjasev, Sven Hess, Yannick Solbach, Jürgen Ippach, Henning Bray, Rainer Grübner, Timo 
Gronemeyer, Jürgen Jannaschk, Christoph Schlosser
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Op 1 augustus van dit jaar begon voor tien jongens en meisjes  
van de ALHO-opleidingsgroep het echte leven - ze startten 
hun beroepsopleiding. Drie van hen gaan bij het bedrijf Pro-
Contain hun toekomst tegemoet, de andere zeven bij ALHO.

De projectleiders wilden de eerste dag op de hoofdzetel in 
Friesenhagen-Hammer zo interessant mogelijk maken en de 
nieuwkomers hartelijk welkom heten. De dag begon met een 
verwelkoming en een voorstellingsronde. Daarna werd een 
groepsfoto genomen.

Na een korte computerinleiding volgde het eerste hoogte-
punt van de dag: een rondleiding in het bedrijf. Die viel bij 
iedereen zeer in de smaak. „Erg interessant, ik heb veel din-
gen geleerd over modulebouw die ik nog niet wist,“ aldus 
Fabio Böhmer.

De constructiewerkers die hun opleiding in het voorjaar be-
gonnen waren, hadden hun beste beentje voorgezet en een 
grill in elkaar gelast. Zo konden ze de theorie op een aan-
gename manier in praktijk omzetten, én voor een lekkere 
maaltijd zorgen. „Ik vond het grillen een heel leuk idee. De 
sfeer werd er aanzienlijk losser door,“ zei een enthousiaste 
Carolin Klein. „Tijdens het gemeenschappelijke grillen konden 
we elkaar beter leren kennen. Ik voelde me meteen op mijn 
plaats in het bedrijf. En ik kon met een gerust hart uitkijken 
naar de eerste ‚echte‘ dag,“ aldus Fabio Böhmer. Na het mid-
dagmaal ging het met de shuttle naar Morsbach-Lichtenberg, 
waar de groep de modulaire kantoorgebouwen van FAGSI en  

ProContain bezichtigde. „Dat is me erg goed bevallen, om-
dat ik in Hammer mijn opleiding volg en dus niet zo snel in 
Lichtenberg kom,“ zei Max Jödicke. Rond 16 uur liep een 
spannende dag met veel nieuwe indrukken op zijn einde.

KORT EN BONDIG

Modulair bouwen: de eerste lesdag
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Time to say goodbye

Onder dit motto vond op 8 april 2016 het 
afscheid van Ekhard Schöne plaats, de 
man die jarenlang bedrijfsleider van ALHO 
Systembau GmbH was. Alle personeelsle-
den waren in de productiehal verzameld en 
hoorden hem met een lach en een traan 
over zijn 18 jaar in het bedrijf vertellen.

Ekhard Schöne werd geboren in Oldenburg. 
Nadat hij zijn diploma van bouwkundig inge-
nieur behaald had, trad hij in 1998 in dienst 
van ALHO. Daarvoor had hij al verscheide-
ne functies bekleed in grote firma‘s uit de 
bouwbranche.

Vanaf 1999 was hij verkoopsdirecteur bij 
ALHO en daarnaast was hij verantwoordeli-
jk voor de key accounts inzake de verkoop 
van rijwoningen. Na de opdeling van ALHO 
Systembau in de afdelingen Verkoop, Pro-
ductie en Engineering nam hij in 2003 de 
leiding van Engineering op zich. Hij had 
nu de bouw- en projectleiders onder zich 
en was verantwoordelijk voor de dienst 
Onderaannemers-Inkoop. Daar ontwikkelde 
hij vele tools en concepten die nog altijd ge-
bruikt worden, onder meer een efficiënte, 
gestandaardiseerde klachtenafhandeling 
en het kwaliteitsbeheer. Een hoogtepunt 
van zijn werk bij ALHO was de leiding van 
het tot dan toe grootste bouwproject: het 
zes verdiepingen tellende patiëntenblok 
van het districtsziekenhuis van Siegen, van 
eind 2011 tot augustus 2013.

Vanaf 2014 zette hij een structuur op om 
nieuwe werknemers aan te trekken en gaf 
hij een reeks lezingen in hogescholen om 
modulair bouwen (nog) bekend(er) te ma-
ken bij bouwkundig ingenieurs en architec-
ten.

Niet alleen in de bedrijfswereld, maar ook 
bij zijn collega‘s en externe contacten staat 
Ekhard Schöne bekend als een correcte, 
als het nodig is harde, maar altijd faire 
gesprekspartner. We bedanken hem van 
harte voor de tijd die hij bij ALHO heeft 
doorgebracht en voor de erfenis die hij bij 
ons heeft nagelaten. We wensen hem en 
zijn vrouw Marion het allerbeste voor dit 
nieuwe hoofdstuk in hun leven.

Het eerste gemeenschappelijke project van de opleidingsgroep.

Van links naar rechts: Carolin Klein, Geneviève-Sophie Schneider, Maximilian Jödicke, Lea Zimmermann, Philipp 
Jung, Mike Dominik Reimer, Max Leidig, Morice Tekla, Moritz Jung, Daniel Schmidt, Jonas Löb, Fabio Böhmer



A.u.b. gelamineerd op de bouwplaats aanbrengen

voor de uitvoering van een vergunningsproject 

Bouwproject Detail beschrijving bouwproject

Bouw stad (straat, huisnummer, staddeel)

Bouwgrondstuk (district, parceel, parceelstuk)
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