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OPENDEURDAG IN DE 
RUIMTEFABRIEK 
Naar aanleiding van haar gouden 
jubileum bood de firma ALHO een 
blik achter de schermen van de 
ruimtefabriek.

„WE SPREKEN GRAAG VAN 
‘SERIEEL UNIEK’“ 
In gesprek met Nina Bendler, architect en 
directeur bij Koschany+Zimmer Architek-
ten KZA uit Essen

TOPTHEMA 
50 jaar ALHO-
ruimtefabriek–
Van bouwketen tot 
modulaire woningbouw

ALHO HORIZON

BOUW & TECHNIEK
EEN INVESTERING IN DE TOEKOMST
Aan het begin van het nieuwe schooljaar opende de ALHO-
leerwerkplaats haar deuren. Voor dertien toekomstige 
monteurs vormt ze de optimale omgeving om het vak onder 
de knie te krijgen.
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SHOWROOM
FAGSI VERTRIEBS- UND 
VERMIETUNGS-GMBH
Hoogwaardig ontwerp 
voor de toekomst 

DIAKONIE KLINIKUM 
JUNG-STILLING
‚Operatie‘ modulaire bouw 
 

CARL VON OSSIETZKY 
UNIVERSITÄT OLDENBURG
Al doende leert men
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ONTMOETINGSDAG MET DE PERS 
BIJ ALHO: boeiende bezoeken aan de 
fabriek en de bouwplaats.

HET VITALHO-TEAM tijdens de Sieger-
länder AOK-Firmenlauf.

SAMENWERKING met de 
openbare school uit Morsbach. 2624

4

ALHO INTERN KORT EN BONDIG

Met de aankoop van een voormalige wa-
genmakerswerkplaats in Friesenhagen-
Hammer werden op 7 augustus 1967 de 
funderingen van de firma ALHO gelegd. 
Hoe onze onderneming zich sindsdien 
heeft ontwikkeld en welke waarden vroe-
ger reeds bepalend waren voor ALHO 
en dat nu nog steeds zijn, leest u in de  
rubriek HORIZON.

Alsmaar meer architecten ontdekken de 
mogelijkheden en de talloze voordelen 
van serieel bouwen voor zichzelf en voor 
hun klanten. In de rubriek IN GESPREK 
vertelt Nina Bendler, afgevaardigd be- 
stuurder van Koschany+Zimmer Architek-
ten, over haar ervaringen met de modu-
laire bouwwijze van ALHO. En in de ru-
briek SHOWROOM krijgt u een overzicht 
van de recente ALHO-verwezenlijkingen. 

Als rechtstreekse investering in onze  
toekomst hebben we in 2017 onze eigen 
opleidingswerkplaats geopend. Daar be-
reiden we sindsdien dertien toekomstige 
constructiemonteurs op hun bouwtech-
nische werkzaamheden bij ALHO voor. Tot 
slot biedt de rubriek BOUW & TECHNIEK 
u een blik achter de schermen van onze 
onderneming.

We wensen u veel leesplezier met deze 
jubileumuitgave.

Achim Holschbach

 ALHO gisteren, vandaag en morgen –  

 daar draait het om in deze editie van  

 onze IMMOTIONS  

50
jaar 
ALHO 
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“Wij werken daar waar we in een behoefte kun-
nen voorzien!” Onder dit motto heeft de onder-
neming, die zich een halve eeuw geleden in 
Friesenhagen vestigde, haar succesvolle posi-
tie opgebouwd. Met oog en oor voor de wensen 
van de klant, met respect in de persoonlijke 
omgang en met veel flexibiliteit, om met eigen 
producten de markt altijd een stapje vóór te 
zijn. ALHO telt tegenwoordig, verspreid over 
heel Europa, een 1.000-tal medewerkers die 
samen goed zijn voor een productiecapaciteit 
van zo’n 12.000 modules per jaar.

Als commerciële juniormedewerker bij het toen-
malige houtverwerkingsbedrijf in Morsbach had 
Albert Holschbach de mechanismen en produc-
ten uit de sector leren kennen. Toen hij in 1967 

een kleine wagenmakerswerkplaats in het ge-
hucht Hammer bij Friesenhagen kon kopen, aar-
zelde hij aanvankelijk nog. Het was inmiddels af-
gelopen met de hoogconjunctuur verbonden aan 
de wederopbouw na de oorlog, die in de buurt 
van Morsbach tal van houtverwerkingsbedrijven 
had doen ontstaan.

Toch waagde hij de stap. Op 7 augustus 1967 
ondertekende hij de notariële koopovereenkomst 
voor de eengezinswoning in vakwerkstijl en de 
wagenmakerswerkplaats met montageruimte en 
bankwerkerij. Daarmee was de kiem gelegd voor 
het bedrijf ALHO, dat op 1 oktober 1967 werd 
opgericht onder de naam Albert Holschbach, 
Holz- und Fahrzeugbau, Morsbach/Hammer. 
Al vroeg begreep de jonge oprichter en zaakvo-

erder dat optimale arbeidsomstandig-
heden zijn prille onderneming alleen 
maar ten goede konden komen. Al-
bert Holschbach is er van meet af aan 
in geslaagd veel van zijn toenmalige 
collega’s voor zijn aanpak te winnen 
en heeft hen steeds aangemoedigd 
creatief te zijn en zelf ideeën in te 
brengen. Samen wisten de onderne-
mer en zijn team met de nodige be-
hendigheid en dankzij hun goede con-
tacten op de lokale markt al snel een 
mooie reputatie op te bouwen. 

Hun eigen bijdrage aan het succes 
van de zaak creëerde bij de mede-
werkers een opvallende trouw aan het 
groeiende familiebedrijf. Naast een 
hoogwaardig product waren (en zijn) 
ook de medewerkers bepalend voor 
de hoge vlucht. Met hun kwalificaties, 

 Al 50 jaar lang staat de onderneming ALHO voor   

  hoogwaardige oplossingen in de seriële bouw.  

Van bouwketen tot  
modulaire woningbouw 

vernieuwingsdrang, creativiteit en 
motivatie vormden ze steeds de on-
misbare basis voor de voortdurende 
ontwikkeling van ALHO. 
 

VIJF DECENNIA VAN GEZONDE 
GROEI 
De kleine werkplaats die Albert Holsch-
bach in 1967 aankocht en waar de 
productie in de begintijd plaatsvond, 
barstte al snel uit haar voegen. Om de 
toenemende vraag aan te kunnen, bleek 
een uitbreiding na enkele jaren onvermij- 
delijk. Zo verrees aan de andere kant 
van de toegangsweg, parallel met de 
houtbouwwerkplaats, die de kiem van 
het bedrijf vormde, een nieuwe 2.000 
m2 grote productiehal, vooral bestemd 
voor de voertuigbouw. In de loop der 
jaren werden nog ettelijke productie-

Montage in1969

Het huidige ALHO-bedrijfsterrein in Friesenhagen-Hammer

Moderne productie in 2017

Het bedrijfsterrein in Friesenhagen-Hammer bij de oprichting in 1967

ruimten toegevoegd om de capaciteit 
verder op te trekken. De Duitse hereni-
ging bood de gelegenheid in de nieuwe 
deelstaten van de Bondsrepubliek te 
investeren. In 1991 verwierf ALHO een 
metaalconstructiebedrijf in Sörnewitz, 
een deelgemeente van Coswig, in de 
buurt van Dresden. Op een terrein van 
maar liefst 100.000 vierkante meter 
stond een productiehal met twee lij-
nen van ruim 220 meter lang. Daarbij 
kwam nog een tweede hal, waarmee de 
productie-infrastructuur met nog zo’n 
8.000 vierkante meter werd uitgebreid.
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Een halve eeuw lang al produceert  ALHO modu-
laire gebouwen als duurzame alternatieven voor 
de traditionele massiefbouw. Hierdoor behoort 
het familiebedrijf nu tot de marktleiders uit de 
sector. 

Thuis op de bouwplaats
Alles begon in 1967, met de productie van ba-
rakken en mobiele bouwketen, kantoor-, slaap- 
en sanitaire wagens, maar ook van werktuig- en 
gereedschapskisten en van inrichtingselementen 
uit hout. Al snel had het solide productieprogram-
ma van ALHO een plaats op de markt veroverd. 
Vanaf het prille begin produceerde ALHO in klas-
sieke houtbouw enkelwandige bouwketen voor 

de opslag van materialen en dubbelwandige 
keten als kantoor- en woonruimten. De prefa-
bricage in de fabriek maakte een snelle montage 
op de bouwplaats mogelijk. Op het einde van de 
jaren 1960 en in het begin van de jaren 1970 
waren er in de bouwsector heel wat gastarbei-
ders tewerkgesteld die zo dicht mogelijk bij de 
bouwplaats moesten worden ondergebracht. De 
houten woon- en slaapbarakken van ALHO wer-
den meteen ontworpen met de nodige sanitaire 

voorzieningen, alsook met verblijfsruimten en 
een keuken, een comfort dat voor die tijd on-
gewoon was en op de exportmarkten zeer snel 
een succes bleek. ALHO leverde deze barakken 
- en in toenemende mate ook bouwketen - voor 
grote bouwplaatsen wereldwijd, bijvoorbeeld in 
Saoedi-Arabië, Algerije, Libië, Iran, Nigeria en tal 
van andere landen. 
 
VAN BARAK NAAR MOBIELE BOUWKEET
Vooral de enkel- en dubbelassige bouwketen de-
den het goed bij de klanten. Hun bekleding uit 
gegalvaniseerde profielplaten, bevestigd op een 
kader van stalen buizen, bleek bijzonder robuust. 
De buitenwanden werden in mallen geprefabri-

ceerd en daarna aan een soort van lopende band 
gemonteerd. Dankzij een 100 meter lang en 2,4 
meter breed kanaal in de vloer van de nieuwe hal 
kon de montage op de begane grond gebeuren. 
Alle vereiste materialen voor de binneninrichting 
werden als een soort bouwpakket in de juiste 
volgorde en binnen handbereik naast dit kanaal 
gelegd. 

Door dit nieuwe productieconcept, waarmee 

ALHO rond die tijd de eerste stappen in de seriële 
bouw zette, kon de productietijd enorm worden 
ingeperkt.

Ook de tijdbesparing op de bouwplaats was een 
bijzondere troef. Een mobiele bouwkeet kan veel 
makkelijker aan de ontwikkelingen op de bouw-
plaats worden aangepast dan een zware barak 
die eerst gemonteerd en dan weer afgebroken 
moet worden. Deze mobiliteit gaf de opdrachtge-
vers duidelijk veel meer flexibiliteit. De voordelen 
van de nieuwe, robuuste bouwplaatsaccommoda-
tie gingen al snel over de tong en de vraag naar 
deze oplossing nam zienderogen toe.

ALHO was de eerste fabrikant die volledig inge-
richte bouwplaatsaccommodatie leverde, met 
inbegrip van stoelen, tafels, kasten, bedden en 
beddengoed. Dit was een doordachte dienstver-
lening aan de klanten, die hun bouwketen meteen 
na levering al konden gebruiken.
 
CONTAINERBOUW: DE EERSTE STAPPEN OP 
DE MARKT VAN DE SYSTEEMBOUW
In 1971 begon ALHO met de productie van ge-
standaardiseerde containerruimten. Geluids- en 

MODULAIR VAN 

MEET AF AAN

warmte-isolatie werden alsmaar belangrijker, 
terwijl ook de verwachtingen inzake interieurin-
richting en comfort stegen. ALHO bewees op 
overtuigende wijze dat gestandaardiseerde mo-
biele modules ook perfect geschikt waren om 
tijdelijk ingezet te worden en aan specifieke, in-
dividuele eisen te voldoen. 

Ook nu weer liet het succes niet lang op zich 
wachten. In het begin van de jaren 1980 kwamen 
de bouwketen binnen het productassortiment 
alsmaar meer onder druk te staan van de woon-
containers. Door hun combinatiemogelijkheden 
en de optie verschillende verdiepingen op elkaar 
te stapelen, boden deze laatste duidelijk voor-
delen. De klassieke, losse bouwplaatscontainers 
en oplossingen waarbij tot drie verdiepingen 
kunnen worden opgetrokken, maken een halve 
eeuw later nog steeds deel uit van het produc-
tieaanbod.

De ‘nakomelingen’ van de eerste genormeerde 
ALHO-containerconstructies voldoen ondertus-
sen aan de eisen van de geldende energiewet-
geving en vormen tijdelijke oplossingen die alle 
comfort bieden.

Houten barakken op een grote bouwplaats in Nigeria ALHO-bouwplaatscontainers ALHO-containergebouwenAfgewerkte eenassige bouwketen



8 9

IMMOTIONS2 I 2017IMMOTIONS 2 I 2017

ALHO HORIZON

DUURZAAMHEID IN DE MODULAIRE BOUW
Dankzij de vrijdragende staalconstructie en de 
niet-dragende wanden kunnen modulaire gebou-
wen zeer flexibel aan veranderende behoeften 
worden aangepast. Wanden verplaatsen of er 
openingen in voorzien, gebouwen verhogen of 
uitbreiden, het kan allemaal. De modulaire bouw-
wijze onderwerpt zich aan de behoeften en wen-
sen van de gebruiker, of het nu om kantoor- en 
administratieve gebouwen of om gebouwen voor 
de onderwijs- of gezondheidssector gaat.

Het modulaire bouwsysteem vergemakkelijkt 
verbouwingswerken en herbestemmingen en 
draagt hierdoor duidelijk bij aan een duurzame 
aanpak. Omdat afzonderlijke modules mecha-
nisch met elkaar worden verbonden, kunnen de 
goedgekeurde en milieuvriendelijke materialen 
niet alleen voordelig worden gedemonteerd en 
hergebruikt, maar zijn zelfs de bestanddelen van 
de modules gericht recyclebaar.

Een geoptimaliseerd gebruik van natuurlijke hulp- 
bronnen bij de productie, lage emissies op de 
bouwplaats, toekomstgerichte technologieën en 
het gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
zijn goed voor het budget en het milieu. Al deze 
aspecten samen maken de modulaire bouw zoals 
die vandaag door ALHO wordt aangeboden, tot 
een van de duurzaamste bouwwijzen.

MODULAIRE BOUW: VAN HOUT NAAR STAAL, 
VAN TIJDELIJK NAAR STATIONAIR
In de loop der jaren werd het productieaanbod 
verder uitgebreid met stationaire oplossingen op 
basis van systeemmodules, de huidige ruimte-
modules. Daarbij werd er van hout- op staalbouw 
overgestapt. Deze laatste biedt immers diverse 
voordelen zoals een makkelijkere prefabricage 
en een snellere montage. In 2003 verdween de 
houtbouw volledig uit het aanbod. Een doorslag-
gevend voordeel tegenover houten prefab is dat 
stalen elementen indien nodig makkelijk kunnen 
worden verplaatst en dus niet beperkt zijn tot één 
standplaats.
Terwijl er in de containerbouw gestandaardiseerde 
ruimtes worden geproduceerd, kunnen de afmetin-
gen bij ruimtemodules in drie dimensies - breedte, 
lengte en hoogte – worden aangepast. Hierdoor 
kan een module perfect op de eisen van het ge-
bouwontwerp worden afgestemd. Daarbij komt 
nog dat een voorgeplaatste gevel kan worden 
voorzien voor complexen van wel zes modulaire 
verdiepingen hoog, waardoor niets nog herinnert 
aan de achterliggende modulaire gebouwstruc-
tuur.
De gekozen nieuwe richting bleek strategisch de 
juiste keuze te zijn. Vandaag moet de modulaire 
bouw in kwaliteit en duurzaamheid geenszins on-
derdoen voor de zogenaamde traditionele bouw-
wijzen. Module op module is niet alleen even ste-
vig als steen op steen, maar bovendien sneller en 
flexibeler. Vandaag vormen modulaire gebouwen 
een duurzaam en slim alternatief voor traditione-
le bouwwijzen. Wat levensduur en bouwstatica, 
brandveiligheid en warmte- en geluidsisolatie be-
treft, voldoen ze aan alle wettelijke eisen die voor 
duurzame gebouwen gelden. 

9

ALHO HORIZON
IMMOTIONS2 I 2017

Moderne modulaire bouw: hoogwaardig, flexibel, duurzaam
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Leerlingen van het tweede en derde opleidingsjaar

Wiesbaden

Leuven

Esch-sur-Alzette

Stuttgart

München

Hamburg

Hannover

Krefeld
Dresden

Wikon

Morsbach

Paris

Produktionsstandort
Niederlassung

ALHO HORIZON ALHO HORIZON

DICHT BIJ DE KLANT
Amper enkele jaren na de oprichting van de onder-
neming besloot Albert Holschbach al om regelmatig 
deel te nemen aan de toonaangevende vakbeurzen 
voor de sector. Zo werden de producten vanaf het 
midden van de jaren 1970 tentoongesteld op de BAU-
MA in München, de grootste vakbeurs voor bouw- 
machines ter wereld, en op de ‘Industriemesse’ in 
Hannover, in lijn met het marketingbeleid van ALHO. 
Tal van andere grote vakbeurzen volgden. Lange tijd 
vormden ze de juiste manier om de bekendheid van 
de onderneming te vergroten en de mogelijkheden 
en kwaliteit van de realisaties aan een groter publiek 
te tonen. Tegenwoordig hebben beurzen niet meer 
hetzelfde doorslaggevende belang voor de verkoop 
en marketing. Onze deelname aan BAU in München, 
dé wereldwijde beurs voor architectuur, materialen 
en systemen, blijft echter een van de belangrijk- 
ste evenementen op onze kalender. Maar daarnaast 
toont ALHO zich vandaag veeleer op individuelere 

platformen zoals gespecialiseerde congressen, die 
nauwer aansluiten op de behoeften en wensen van 
de sector en dus op de uiteenlopende toepassings-
domeinen voor de modulaire gebouwen van ALHO. 
 
EEN NETWERK VAN VESTIGINGEN
Met acht vestigingen verspreid over de Bondsre-
publiek en verkoopkantoren in de Benelux, Frank-
rijk en Zwitserland, beschikt ALHO over een dicht 
netwerk van vertegenwoordigers die overal snel 
bij de klant kunnen zijn. De hoofdzetel in Friesen-
hagen werd ondanks de veeleisende logistiek van 
de landelijke ligging nooit in vraag gesteld. Van 
hieruit worden alle belangrijke processen van de 
onderneming centraal aangestuurd. In de verschil-
lende vestigingen daarentegen, die in de toekomst 
nog verder zullen worden uitgebouwd, zijn in de 
loop der jaren en over het hele grondgebied van 
de Bondsrepubliek verspreid, ‚ALHO-satellieten‘ 
ontstaan.

AANDACHT VOOR DE NIEUWE GENERATIE
Aandacht voor de jongere krachten is een engage-
ment met vele gezichten. Momenteel beëindigen 
35 jonge mensen hun opleiding binnen de ALHO-
groep, sommigen in het kader van een duaal leer- 
traject, om als administratieve en commerciële 
kracht of als medewerker gespecialiseerd in mar-
keting of elektronische gegevensverwerking inge-
zet te worden. Daarnaast hebben we ook bouw-
kundig tekenaars, technische systeemontwerpers, 
constructiemonteurs en specialisten in magazijnlo-
gistiek in spe in huis. 

Een investering in de toekomst is zeker onze nieu-
we leerwerkplaats (zie ook pagina 22), waardoor 
we onze constructiemonteurs in eigen huis kunnen 
opleiden. Gedurende de leertijd stimuleren we re-
gelmatige uitwisselingen en organiseren we bijzon-
dere excursies en projecten die de persoonlijke en 
professionele horizon verruimen. We denken onder 
meer aan het project Erasmus+ binnen de scholen 

voor beroepsopleidingen, waardoor leerlingen bij 
ALHO hun eerste professionele ervaringen in het 
buitenland kunnen opdoen.

TOEKOMST
‚Solide groei‘ is het motto dat ALHO over de jaren 
heen heeft waargemaakt en dat eveneens aan de 
basis van de verdere ontwikkelingen zal liggen. Ook 
de komende jaren zullen we de uitdaging aangaan 
en daarbij over de vele voordelen van de modulaire 
bouwwijze informeren. We blijven tevens verder 
investeren in onderzoek naar nog efficiëntere en 
geavanceerde werkwijzen. Als toekomstgerichte 
ontwerper en producent van innovatieve, milieu-
vriendelijke producten en als sociaal geëngageer-
de werkgever die bereid is zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op zich te nemen, zal ALHO 
zich met zijn ruimtefabriek ook in de toekomst met 
passie en overgave voor de verdere ontwikkeling 
van de modulaire staalbouw inzetten.

De ALHO-stand op de BAU-vakbeurs in 2017De eerste beursstand van ALHO in 1969

„Dicht bij de klant staan is 
een van onze belangrijkste 
succesfactoren.“ 
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We spreken graag van 
‘serieel uniek’ 
 Alsmaar meer architectenbureaus kiezen voor seriële woningbouw.  

  Zo ook Koschany+Zimmer Architekten KZA uit Essen.  

Voor Vonovia, de grootste Duitse woningbouw-
corporatie, ontwierp en realiseerde KZA samen 
met ALHO een modulaire-staalbouwproject. Nina 
Bendler, architect, directeur en gevolmachtigde 
bij KZA, beantwoordt onze vragen over de bouw-
wijze en de samenwerking met ALHO.

Koschany+Zimmer Architekten staan zeer 
positief tegenover serieel bouwen, in het 
bijzonder voor woningbouw en stedelijke 
verdichtingsprojecten. Op welk niveau ziet 
u in het algemeen de grootste voordelen, 
op dat van de opdrachtgever, dat van de 
toekomstige bewoners, of dat van de ste-
den zelf?

Het hogere tempo van de modulaire woning-
bouw komt iedereen ten goede. Het is een 
goed middel om aan de grote vraag naar woon-
ruimte te voldoen. Niet alleen opdrachtgevers 
maar ook buren zijn blij met de kortere bouw-
tijd die te danken is aan de prefabricage van 
de modules in de fabriek. Door het beperkte 
gewicht van de modules kan er ook makkelijk 
in de hoogte worden bijgebouwd. In bestaande 
wijken kunnen op die manier snel verdichtings-
projecten worden uitgevoerd.

Welke criteria maken module-
bouw volgens u bijzonder econo-
misch?

De hoge reproduceerbaarheid 
draagt wezenlijk bij tot de rendabi-
liteit van de projecten: door elemen-
ten in serie te produceren, dalen de 
kosten immers.

Serieel bouwen heeft helaas 
nog altijd een bijzonder groot 
imagoprobleem. Hoe gaat u als 
architect om met de kritiek dat 
modulair bouwen ‚containerar-
chitectuur‘ zou opleveren?

In tegenstelling tot wat de vooroor-
delen suggereren, bestaat ons con-
cept niet uit één model dat kriskras 
in het hele land wordt herhaald. We 
hebben een soort bouwdoos met 
voldoende verschillende bouwste-
nen gecreëerd waarmee allerhande 
typologieën kunnen worden ontwik-
keld. Ook de gevel van elk gebouw 
kan individueel worden aangepast. 
Vanuit ons standpunt bekeken, is de 
vrees voor eenvormigheid dan ook 
ongegrond.

Hoe belangrijk vindt u het as-
pect duurzaamheid bij serieel 
bouwen?

Ingenieur-architect Nina Bendler van Koschany+Zimmer Architekten

Duurzaamheid neemt in elk project 
een belangrijke plaats in bij ons. 
De modulaire staalbouw biedt hier 
het grote voordeel dat een gebouw 
compleet gedemonteerd en elders 
weer opgetrokken kan worden. Ook 
de bekleding kan behouden blijven. 
Het is eveneens mogelijk de modu-
les op een volledig nieuwe manier 
samen te voegen.

Wat vindt u de grootste troef van 
de modulaire staalbouwsyste-
men van ALHO?

Naast de voordelen van de lichte 
skeletbouw waarderen we vooral 
de maximale openheid van het sys-
teem. Hoewel bepaalde moduleaf-
metingen economischer zijn dan 
andere, kunnen talrijke projectpara-
meters individueel worden ingevuld, 
waardoor het hele systeem bijzon-
der flexibel blijft. Voor het welsla-
gen van een project is daarnaast de 
samenwerking van alle betrokkenen 
van groot belang en ook daarin heb-
ben we ALHO als een uitstekende 
partner leren kennen.

Het architectenbureau 
Koschany+Zimmer werd in 1959 
door Günter Koschany opgericht. 
Inmiddels staat de tweede gene-
ratie aan het roer van dit ervaren 
bureau uit Essen, in het hartje 
van het Ruhrgebied. Heel wat 
opdrachtgevers stellen al ruim 
een kwarteeuw hun vertrouwen in 
het bureau.

Het team van zo‘n 50-tal 
medewerkers is tot ver buiten 
de regio actief, onder meer in 
Ierland, Groot-Brittannië, Georgië, 
Rusland en ook in Dubai aan de 
Arabische Golf waar het architec-
tenbureau een eigen vestiging 
heeft. KZA hanteert er precies 
dezelfde principes als thuis: 
een klant- en oplossinggerichte 
aanpak, absolute betrouwbaar-
heid op het vlak van kwaliteit, 
uitvoeringstermijnen en kosten, 
en daarbij een maximum aan 
creativiteit van de medewerkers 
die altijd weer het beste van 
zichzelf geven.

‚Passie voor ruimte, ruimte 
voor passie‘ luidt de doorleefde 
filosofie van KZA. Onder leiding 
van Axel Koschany en Wolfgang 
Zimmer is het bureau voor zijn 
klanten vóór alles een door en 
door betrouwbare partner.

A.INFO

KZA: 
Koschany+Zimmer 

Architekten
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Voor Vonovia hebt u samen met ALHO het 
nieuwe wooncomplex in de Imigstraße in 
Dortmund gebouwd. Welke bijzonderheden 
en uitdagingen stelden zich destijds op 
het vlak van ontwerp, ruimteprogramma 
en eisen en richtlijnen van de opdrachtge-
ver, en hoe hebt u die aangepakt?

Een van de uitdagingen bij ons project in Dort-
mund bestond uit het gegeven dat het gebouw 
niet mocht worden onderkelderd. Aan deze eis 
hebben we voldaan door in de woningen zelf 
bergruimte te integreren. Bovendien moesten 
we ook aan uiteenlopende huurderbehoeften 
voldoen. Hiertoe hebben we een brede mix 
van woningtypes ontwikkeld, waaronder Rol-
stoeltoegankelijke wooneenheden. Dit alles 
moest wegens de afmetingen van het perceel 
mogelijk zijn binnen een zeer compact volume 
en tegen een concurrerende prijs.

Hoe verliep de samenwerking met ALHO 
op het vlak van planning en bouwuitvoe-
ring?

Zeer goed. We stonden nauw met elkaar in 
contact en zagen elkaar vanaf het prille begin 
van planning en ontwerp voor een wekelijkse 
bespreking met alle bij het project betrokken 
partijen. Zo konden we een goede uitvoering 
garanderen.

Welke detailoplossingen kon ALHO bij het 
project in de Imigstraße in Dortmund bie-
den?
 
Ik moet nu spontaan aan de balkons denken. 
Deze konden met een systeem van twee steun-
pilaren worden gerealiseerd, terwijl Vonovia 
standaard meestal vier steunen voorziet.

Waarin onderscheidt zich het planning- en 
ontwerpverloop bij woonprojecten in de 
modulaire bouw van dat bij traditioneel 
opgetrokken gebouwen? Waaruit kan de 
architect voordeel halen?

Anders dan bij traditionele bouwwerken zijn de 
modules in principe altijd op dezelfde manier 
opgebouwd, waardoor ook de projectaanpak 
sterker gestandaardiseerd verloopt. Dit maakt 
vroege uitwisselingen bijzonder zinvol. Door 
een goede samenwerking vanaf het begin, kan 
op wederzijdse belangen en op de voordelen 
van het betreffende systeem worden inge-
speeld. Dit leidt voor alle betrokkenen tot een 
optimaal resultaat.
Voor ons als architecten bestaat de hoofdop-
dracht erin oplossingen aan te reiken en de-
tails te ontwikkelen die hun stempel drukken 
op een gebouw. Over deze mogelijkheid be-
schikken we in zekere mate ook in de module-
bouw. Ondanks een verregaande standaardise-
ring moet een gebouw niet per se zijn unieke 
karakter verliezen, noch stedenbouwkundig, 
noch architectonisch. We spreken graag over 
‘serieel unieke’ gebouwen.
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Hoogwaardig ontwerp 
voor de toekomst 

 Op elk ogenblik flexibel blijven: in 2010 besloot FAGSI Vertriebs- und Vermie-   

  tungs-GmbH tot de bouw van een nieuw administratief kantoor en koos hierbij   

  voor de modulaire bouwwijze van het moederconcern ALHO. In 2016 volgde   

  de uitbreiding van het complex.  

De door LHVH Architekten GbR uit Keulen ont-
worpen nieuwbouw sluit naadloos aan bij het 
eerdere volume, waardoor het gebouw ‚als 
uit één stuk‘ lijkt. Esthetiek, functionaliteit en 
energie-efficiëntie gaan hier hand in hand en 
geven blijk van een architectonische kwaliteit 
die het potentieel van de moderne module-
bouw slim benut. 

Dat de architecten van meet af aan rekening 
hadden gehouden met een mogelijke uitbrei-
ding van het FAGSI-complex, zou zeven jaar 
later zijn vruchten afwerpen. Zo hadden ze het 
gebouw zeer doordacht op het perceel van de 
onderneming gepositioneerd en optimaal ge-
bruik gemaakt van de systeemvoordelen van 
de modulaire bouwwijze. In amper 14 weken 
ontstond zo een uitbreiding in het directe 
verlengde van het bestaande gebouw, en dit 
zonder noemenswaardige hinder voor de be-
drijfsactiviteiten.

Op een betonnen kelderverdieping werden 24 
geprefabriceerde modules gemonteerd, per-
fect aansluitend op het bestaande gebouw. 
Met een oppervlakte van 1.300 m² verdeeld 
over drie verdiepingen omvat het complex nu 
kantoren van verschillende afmetingen, nieuwe 

OPDRACHTGEVER:  
FAGSI Vertriebs- und 
Vermietungs-GmbH

ONTWERP: 
LHVH Architekten, Köln

BESTEMMING VAN HET 
GEBOUW: 
Kantoorgebouw

BOUWTIJD: 
14 weken

BRUTOVLOEROPPERVLAKTE: 
1.300 vierkante meter

A.INFO

FAGSI Vertriebs- und 
Vermietungs-GmbH

sanitaire voorzieningen en extra opslagruimte.
In de kelderverdieping is nog eens 230 m2 be-
schikbaar voor een kantine met keuken, ruim-
ten voor het personeel en technische ruimten. 
Terwijl de kelderverdieping aan de achterzijde 
ingegraven is, geeft ze aan de westkant uit 
op een beschut terras waar het personeel een 
pauze kan nemen. 

Dankzij de hoogte, het doorlopende platte dak en 
de doorgetrokken gevelbekleding ziet de nieuw- 
bouw eruit alsof hij samen met het eerste 
bouwwerk werd opgetrokken.

Ook de interieurinrichting lijkt ‚als uit één stuk‘ 
tot stand te zijn gekomen: in het hele gebouw 
ligt hoogwaardig mozaïek- of lamellenparket 
dat samen met de witte wanden een natuur- 
lijke, lichte en vriendelijke arbeidssfeer 
creëert. Er is meteen ook rekening gehouden 
met een verdere groei van FAGSI: statisch is 
het gebouw zo ontworpen dat er in de toe- 
komst nog extra verdiepingen kunnen worden 
toegevoegd.

17
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‘Operatie’ 
modulebouw
  ALHO breidde het ziekenhuis Jung-Stilling in Siegen uit met een hybride operatieafdeling  

  zonder dat de ziekenhuisactiviteiten hiervoor moesten worden onderbroken. Dit gebeurde   

  uiteraard modulair en resulteerde in een van de modernste operatieafdelingen van Europa.  

Met de aanbouw van een drie bouw-
lagen tellend modulair gebouw aan 
het bestaande ziekenhuis, werd voor 
Diakonie Klinikum Jung-Stilling uit 
Siegen een bouwproject gerealiseerd 
dat alleen in superlatieven kan worden 
omschreven. Verschillende medische 
afdelingen beschikken nu over een 
comfortabele extra oppervlakte van 
1.106 vierkante meter, met daarbij 
ook enkele ruime hightechlokalen voor 
geavanceerde geneeskundige toepas-
singen. 

Conventionele uitbreidingswerken 
zouden aanzienlijke beperkingen 
met zich meegebracht hebben voor 
de activiteiten van het ziekenhuis.

Het ervaren vaatchirurgische artsen-
team verheugde zich er bijzonder 
op vanaf juli in de unieke arbeids- 
omstandigheden van het nieuwe zie-
kenhuisgebouw in Siegen te kunnen 
werken. 

Architect Oliver Schmidt uit Betz-
dorf breidde het bestaande mas-
sieve ziekenhuis uit met een hoge 
aanbouw met overgangen tussen de 
gebouwen op elk niveau. De prak-
tijkruimten van de artsen bevinden 
zich op de beneden- en de eerste 
verdieping. Op deze niveaus zijn 
ook ruimten voor de ambulante be-
handeling van patiënten met hart- en 
vaatziekten voorzien. Op de 2e ver-
dieping zijn op 333 m2 twee ultra-
moderne operatiekamers ingericht 
zonder dat er ook maar één pijler 
aan te pas kwam. De technische in-
stallaties, bijvoorbeeld die voor de 
klimaatregeling en de elektriciteit-
verdeling, hebben een onderkomen 
gevonden op de derde verdieping.

Uiteraard moesten de door ALHO 
gebouwde modulaire ruimten per-
fect afgestemd zijn op de hoog-
technologische, robotgestuurde 
apparatuur die er zou worden geïn-
stalleerd. Zo rust het hele gebouw 
stabiel en solide op een fundering 

van gewapend beton. Ook de robot-
apparatuur vergde speciale stalen 
draagconstructies om nauwkeurig 
en trillingvrij te kunnen werken. 

Verder zorgde ALHO in de hele nieuw- 
bouw ook voor de medische uitrus-
ting en de vereiste infrastructuur 
voor diverse media.

Als de nieuwbouw voor een zieken-
huis ook maar één dag sneller klaar 
is, kan dit meer geredde mensenle-
vens betekenen. Een korte bouwtijd 
is hier van cruciaal belang.

Ondanks de hoge eisen die aan de 
modules en hun uitrusting werden 
gesteld, bedroeg de gezamenlijke 
ontwerp- en bouwtijd voor de uit-
breiding slechts acht maanden. De 
montage van de modules zelf ver-
liep vlot en zonder hinder voor de 
ziekenhuisactiviteiten in amper drie 
dagen.

„De korte bouwtijd, gekoppeld aan de algemene 
planning en uitvoering door ALHO, ervaar ik als 
een belangrijke troef, ook voor ons als architec-
ten. Werken met slechts één enkele gespreks-
partner vergemakkelijkt en versnelt de algemene 
coördinatie aanzienlijk. Bovendien verliep de sa-
menwerking met ALHO niet alleen constructief en 
fair maar ook menselijk zeer plezierig.“
Oliver Schmidt, architect

OPDRACHTGEVER: 
Diakonie in Südwestfalen gGmbH

ONTWERP: 
Architekturbüro Schmidt, 
Betzdorf

BESTEMMING VAN HET 
GEBOUW: 
Operatieafdeling

BOUWTIJD:  
16 weken

BRUTOVLOEROPPERVLAKTE: 
1.106 vierkante meter

A.INFO

Diakonie Klinikum 
Jung-Stilling

Hybride operatieafdeling in Siegen: een van de modernste van Europa 
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Al doende 
leert men
  Hogeschool barst uit haar voegen: twee nieuwe modulaire gebouwen breiden  

  de medische faculteit van de universiteit van Oldenburg verder uit.  

De European Medical School (EMS) 
van de Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg is bijzonder populair en 
moet dan ook in een snel tempo uit-
breiden. Onlangs werden alweer een 
laboratorium- en een kantoorgebouw 
opgeleverd.

In 2017 voorzag de universiteit van 
Oldenburg verschillende nieuwe 
professoraten voor haar faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswe-
tenschappen. Aangezien de nieuw 
opgerichte faculteit na tien jaar aan 
een evaluatie onderworpen wordt 
om te beslissen of de activiteiten in 
de toekomst op dezelfde plaats wor-
den voortgezet, koos de opdracht-
gever, het Staatliches Baumanage-
ment Ems-Weser, voor een tijdelijke 
containerbouwoplossing.

Gezien de hoge eisen inzake me-
dische veiligheid en hygiëne in on-
derzoeksinstellingen, stelde ALHO 
voor eerder te investeren in net zo 
flexibele maar kwalitatief veel dege-
lijkere modulaire gebouwen. 

Bij de verantwoordelijken van de 
universiteit was de belangstelling 
voor het voorstel van ALHO snel ge-
wekt aangezien er in 2012 en 2014 
al in recordtijd extra kantoorruimte 
en werkcollegelokalen werden ge- 
bouwd met de hoogwaardige mo-
dules van ALHO, dit tot grote te-
vredenheid van de diverse gebrui-
kers op de campus van de Carl von 
Ossietzky Universität.

De twee nieuwe gebouwen zijn in 
grote mate identiek en bestaan 
uit 36 ruimtemodules, die goed 
zijn voor een brutovloeroppervlak-
te van respectievelijk 743 en 793 
vierkante meter voor de disciplines 
Anatomie/Immunologie en Farma-
cologie/Virologie. De kantoor- en 
laboratoriumgebouwen zijn toegan-
kelijk via een afzonderlijke hal met 
trappenhuis in het midden, met ge- 
meenschappelijke ruimten en sa-
nitaire voorzieningen. Op die ma-
nier zorgt de configuratie van het 
bouwwerk zelf al voor een scheiding 
tussen het kantoor- en het laborato-
riumgedeelte, wat om redenen van 
veiligheid en hygiëne een vereiste was.

Omdat er in het laboratorium cel-
biologische, histologische en mo-
leculairbiologische analyses en on-
derzoeken worden uitgevoerd en er 
met chemicaliën, micro-organismen 
en potentieel ziekteverwekkende 
stoffen wordt gewerkt, diende men 
bij de uitrusting en inrichting reke-
ning te houden met de specifieke 
(bouw)technische voorschriften 
overeenkomstig de S2-norm van de 
wetgeving inzake biologische veilig-
heid in gebouwen. 

„Dankzij de degelijke kwaliteit en 
de snelle uitvoering is de modulaire 
bouwwijze bij ons inmiddels een 
vaste waarde geworden. En ALHO is 
een partner die hooggespecialiseer-
de technieken en moeilijke bouwom-
gevingen probleemloos aankan“, zo 
vertelt Carsten Steinbrenner.

„Ik ben altijd weer onder de indruk van hoe doel-
gericht, professioneel en snel ALHO werkt, niet 
alleen bij het ontwerpen en plannen maar ook bij 
het bouwen en opleveren van modulaire oplossin-
gen.“
Carsten Steinbrenner, verantwoordelijke „Flächen- und Bauplanung“  
(bouw-en infrastructuurplanning) aan de universiteit van Oldenburg

OPDRACHTGEVER: 
Staatl. Baumanagement 
Ems-Weser

ONTWERP: 
ALHO Systembau GmbH

BESTEMMING VAN HET 
GEBOUW: 
Kantoor- en laboratoriumgebouw

BOUWTIJD: 
12 weken

BRUTOVLOEROPPERVLAKTE: 
743 en 793 vierkante meter

A.INFO

Uni Oldenburg
Laboratorium overeenkomstig de S2-norm van de wetgeving 
inzake biologische veiligheid.
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Een investering in 
de toekomst
  In het begin van het nieuwe schooljaar werd het opleidings-   

  centrum van ALHO geopend, waar dertien toekomstige con-   

  structiemonteurs hun kennis in een optimale omgeving kunnen   

  verdiepen.  

De schaarste aan goede vaklui treft 
ook de grotere werkgevers in de regio. 
Het opleiden van personeel in eigen 
huis wint daardoor steeds meer ter-
rein. Het nieuwe opleidingscentrum, 
waar sinds augustus van vorig jaar 
bouwtechnische medewerkers worden 
opgeleid, betekent voor ALHO dan ook 
een investering in de toekomst. 

„Het orderboekje van de metaal-
verwerkende bedrijven in de regio 
is doorgaans zeer goed gevuld. 
Ook wij hebben heel wat orders 
genoteerd en willen daarom extra 
krachten voor de productie voor- 
zien. Het wordt echter hoe langer 
hoe duidelijker dat geschoold perso-
neel moeilijk te vinden is“, verklaart 
Marko Grisse, die als zaakvoerder 
bij ALHO verantwoordelijk is voor de 
productie.

„Daarom was de tijd volgens ons rijp 
om nog intensiever in de opleiding 
van vakkrachten te investeren. Ons 
concept van een eigen opleiding-
scentrum viel meteen in goede aar-
de bij de familieraad. Al snel waren 

geschikte lokalen gevonden, die in 
enkele maanden tijd gerenoveerd 
en aan onze behoeften aangepast 
werden.“

Tijdens hun opleiding tot construc-
tiemonteur, die doorgaans drieën-
half jaar duurt, leren de jongeren 
de grondbeginselen van de metaal-
verwerking en de belangrijkste las-
technieken. De basisopleiding in het 
nieuwe ALHO-centrum duurt twaalf 
maanden. 

Opleidingsverantwoordelijke Andreas 
Deger stemt de opleiding af op de 
persoonlijke kennis en vaardigheden 
van de jongeren en op de productie-
behoeften van ALHO. Het centrum 
beschikt over werkplekken voor me-
chanische metaalverwerking, ver-
spaanmachines, plekken voor het 
aanleren van de modernste lastech-
nieken, evenals over recreatieruim-
ten en een klaslokaal uitgerust met 
alle vereiste ICT-apparatuur.

„Het opleidingscentrum vormt een 
perfecte leeromgeving. Bovendien 
kunnen we de jongeren die con-
structiemonteur willen worden, een 
duurzame beroepstoekomst met 
doorgroeimogelijkheden bieden in 
onze onderneming. En laten we eer-
lijk zijn: wat is er mooier dan aan 
het einde van de dag het resultaat 
van je werk te kunnen bewonde-
ren?“, glimlacht Marko Grisse.

Ook de leerlingen zijn enthousiast: 
„Vroeger werden we in de produc-
tieomgeving zelf opgeleid. Dat was 
natuurlijk heel erg praktijkgericht 
maar vaak ook hectisch. Nu hebben 
we in de leerwerkplaats de mogelijk- 
heid samen in alle rust de basis 
van de metaalverwerking onder de 
knie te krijgen. En Andreas kan er 
beter inspelen op de individuele 
behoeften. De leerwerkplaats is ei-
genlijk net zoals de productie maar 
alle technieken zijn er praktisch sa-
mengebracht. En onze lessen hier 
versterken de teamgeest omdat we 
elkaar helpen“, vertelt enthousiaste 
leerling Moritz Jung.

BOUW & TECHNIEK BOUW & TECHNIEK

Moritz Jung, aspirant-constructiemonteur  
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Opendeurdag in de 
ruimtefabriek
  Naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van de onderne-   

  ming bood ALHO op 15 oktober aan alle geïnteresseerden   

  een blik achter de schermen van de ruimtefabriek in Friesen-   

  hagen-Steeg.  

De opendeurdag trok zo’n 5.000 bezoekers aan. 
Een rondleiding door de productiehal gaf hen een 
boeiende kijk op de wereld van de modulebouw en 
een overzicht van ALHO‘s activiteiten.

Behalve indrukken uit het verleden, kregen de 
bezoekers dankzij de app ‘ALHO Experience’ 
ook toegang tot een virtuele ALHO-wereld. De 
rondwandeling door de productie gaf een goed 
beeld van de lange weg die wordt afgelegd 
tussen de bouw van de stalen draagconstruc-
ties en de afwerking van compleet uitgeruste 
ruimtemodules.
 
Daarnaast kregen de bezoekers informatie 
over de opleidings- en carrièremogelijkheden 
bij ALHO en ook de jonge bezoekertjes kwa-
men aan hun trekken.
 
 
 

 
De lokale verenigingen zorgden voor het ont-
spanningsgedeelte. De opbrengst van de open-
deurdag ging naar de ALHO-stichting voor de 
jeugd. Deze laatste ondersteunt de Don Bosco-
Mission Bonn, die zich bezighoudt met jeugd-
werk en onderwijs in binnen- en buitenland. 

Op vrijdag 13 oktober al vond voor de mede-
werkers van ALHO een spectaculair jubileum-
gala plaats. Hiertoe werd een gedeelte van 
de productiehal omgetoverd tot een gezellige 
feestzaal. Een van de hoogtepunten van de 
avond was de première van ons bedrijfslied 
dat speciaal voor ALHO geschreven, gecompo-
neerd en vertolkt werd door Matthias Rödder.

25
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Persontmoetingsdag bij ALHO: een boeiende kijk op het grootste ALHO-project

Op 21 september 2017 nodigde ALHO de pers uit op 
een ontmoetingsdag rond het nieuwbouwproject voor het 
federale arbeidsbureau in Keulen. De dertien vakjournalis-
ten die de uitnodiging aannamen, begonnen hun bezoek 
in Friesenhagen met een kennismaking met de modulaire 
bouwwijze en kregen een overzicht van het project voor 
het arbeidsbureau.
Tijdens een rondleiding door de fabriek werd duidelijk hoe 
serieel industrieel bouwen bij ALHO in zijn werk gaat. Na 
een gezamenlijke lunch werd het programma voortgezet 
met een bezoek aan de bouwplaats in Keulen. Als bijzon-
der hoogtepunt konden de journalisten daar de montage 
van een module bijwonen. 

„Op de bouwplaats in Keulen maakten de deelnemers 
kennis met de indrukwekkende efficiëntie van ALHO. De 
modules van 11 x 4 meter werden met een dieplader naar 

de bouwplaats gebracht. In minder dan twintig minuten 
waren ze bovenop de verdieping gehesen en eraan vast-
gelast”, vertelde Klaus Köpplin, plaatsvervangend hoofd-
redacteur van het tijdschrift ‘Trockenbau Akustik’. Aan-
sluitend gaf Jörg Löber, zaakvoerder bij ALHO Systembau 
GmbH, een rondleiding op de bouwplaats. De journalisten 
kregen er alle stadia van de bouw van een modulaire con-
structie te zien, van de pas gemonteerde modules tot 
modulaire delen die zo goed als volledig voltooid waren.
“Voor mij als architect en journalist was dit een bijzon-
der interessant bezoek omdat het me een grondig inzicht 
heeft geboden in het bouwen met de door ALHO vervaar-
digde modules. Dankzij de deskundige toelichtingen en 
de nieuwsgierige collega’s heb ik heel wat geleerd over 
de unieke mogelijkheden van deze bouwwijze. Ik wil mijn 
ervaringen graag met de lezers van het DBZ Deutsche 
BauZeitschrift delen”, aldus Inga Schäfer.
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gazine van de ALHO-groep
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VitALHO-team bij de Siegerländer AOK-Firmenlauf!

De grootste massasportmanifestatie van 
de regio, de 14e Siegerländer Firmenlauf, 
lokte 9.000 deelnemers, 600 teams en 
zo’n 10.000 toeschouwers. De sfeer was 
fenomenaal, onder meer dankzij de muzi-
kale begeleiding van percussiebands en 
muziekgroepen die de lopers langs het 5,5 
kilometer lange traject enthousiast aanmoe- 
digden en motiveerden.

Het VitALHO-team verscheen aan de start 
met 39 deelnemers uit alle afdelingen van 
de onderneming, die al lopend het motto 
‘Never stop a running system!’ alle eer aan-
deden. Alle VitALHO-deelnemers bereikten 
de eindstreep en werden beloond met een 
curryworst (dankzij een van de gulle spon-
sors).

Begin oktober werd een KURS-leerpart-
nership ondertekend tussen de openbare 
school van Morsbach en ALHO System-
bau GmbH in Friesenhagen. 
De langetermijnsamenwerking is gericht 
op uiteenlopende acties en activiteiten. 
Er worden niet alleen snuffel- en andere 
stages voorzien; er zullen ook oplei-
dingsambassadeurs van ALHO worden 
aangesteld om klassen te bezoeken en 
daar meer te vertellen over duaal leren 
en over de onderneming zelf. Daarnaast 
is ALHO eveneens van plan soldeer- en 
lascursussen aan te bieden in de tech-
nieklessen van het 7e tot 10e leerjaar. 
Ter afsluiting van de plechtigheid kon ook 
nog een bezoek worden gebracht aan de 
nieuwe leerwerkplaats.

Samenwerking met de openbare school van Morsbach 

KORT EN BONDIG KORT EN BONDIG

We wensen iedereen een heel fijn 2018.

Uw ALHO-team
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