Gezonde keuze
Nieuwbouw, verhoging of uitbreiding.
Modulair bouwen is schoon en stil bouwen.
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Ziekenhuizen staan vandaag voor volledig nieuwe
uitdagingen. De afgelopen jaren heeft de toenemende kostendruk in de gezondheidszorg tot
fusies en grotere samenwerkingsverbanden geleid. Diensten worden gecentraliseerd, ziekenhuizen gaan samen, capaciteit, beheer en techniek
worden gereorganiseerd. En meestal gaan deze
veranderingen gepaard met aanpassingen aan de
gebouwen. Hoe modulair bouwen een bijdrage
aan een moderne gezondheidszorg kan leveren,
leest u in de rubriek HORIZON.
Vanwege de schone en stille bouwwijze is modulair bouwen de voorbestemde oplossing voor het
aanpassen, uitbreiden en verhogen van bestaande gebouwen. Bij onze REFERENTIES vindt u drie
geslaagde voorbeelden uit de sectoren Gezondheidszorg, Onderwijs en Kantoren.
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En wat gebeurt er als architectuur en industriebouw de handen in elkaar slaan? Dan ontstaat er
een uiterst vruchtbare uitwisseling, zoals u in de
rubriek IN GESPREK kunt lezen.
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Feiten over bouwfysica bij modulair bouwen,
informatie over onze groeistrategie en nieuws
over de opleidingen bij ALHO vormen de overige
thema’s in deze editie van IMMOTIONS.
Ik wens u veel leesplezier, gezellige feestdagen
en een goede start van het nieuwe jaar. En wie
weet, zien we elkaar in januari al terug op BAU.
Met vriendelijke groet,
Achim Holschbach
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Gezonde
keuze
Verantwoordelijken voor zorgvastgoed zijn voortdurend op zoek naar manieren om infrastructuur en
organisatie zo doeltreffend mogelijk op de zorgprocessen af te stemmen om rendabel te blijven.
Geïntegreerde modellen overstijgen de sectorgrenzen
tussen ambulante en residentiële zorgverlening maar
stellen ziekenhuizen daarmee voor de opdracht
nieuwe ruimteconcepten te ontwikkelen.
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Weinig mensen kijken echt uit naar een verblijf in
het ziekenhuis. Krappe ziekenhuiskamers met
drie of vier bedden en met de ‘charme’ van een
slaapzaal ... Linoleum vloeren, spartaanse stoelen en een toilet op de gang … Dankzij het nietstandaard keuzeaanbod blijft patiënten een dergelijke ‘ziekenhuisbeleving’ inmiddels gelukkig
bespaard. Wie het zich kan veroorloven, betaalt
zelf een upgrade naar een één- of tweepersoonskamer met eigen bad. Dergelijke pakketten kennen een almaar toenemende populariteit, zodat
ziekenhuisbeheerders gaan investeren en ook
wel gaan concurreren om in de gunst van de
veeleisende patiënt te blijven. Zo wordt een moderne infrastructuur de norm, wat ook de patiënten in standaardkamers ten goede komt. Uiteraard is dit niet de enige uitdaging waarmee de
verantwoordelijken in de gezondheidszorg worden geconfronteerd.

Zorginstellingen
Laboratoria
Ziekenhuizen

Operatiekamers en behandelruimtes
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Semiresidentiële formules leiden tot andere structuren in ziekenhuizen en zorgcentra.

Vaste vergoedingen per behandelingsgeval
veranderen het ziekenhuislandschap.
Uit internationale vergelijkingen is gebleken dat
het aantal ligdagen in de Duitse ziekenhuizen
tot voor enkele jaren het gemiddelde duidelijk
overtrof. Niet transparant en te duur, luidde de
kritiek op de klassieke beddenafdeling. Daarom
voerde de wetgever op 1 januari 2004 met de
wet op de vaste vergoeding een nieuw berekeningssysteem in. En met succes: zo’n vijftien
jaar later ‘liggen’ patiënten in Duitsland veel
minder lang in het ziekenhuis dan vóór de invoering van de diagnosegerichte benadering van
ziekten als ‘gevallen’. Van 9,2 ligdagen in 2000
bleven er in 2016 nog gemiddeld 6,7 over.

Aantal

Vervagende grenzen
Door het nieuwe juridische kader gingen de
grenzen tussen ambulante en residentiële zorg
al snel vervagen. Decennia lang kende de Duitse gezondheidszorg een scherpe scheiding
tussen beide systemen. Zelfstandige artsen
met een eigen praktijk behandelden ambulant
en voor residentiële zorgprestaties werd er
doorverwezen naar een ziekenhuis. Ambulante
ingrepen door zelfstandige artsen waren haast
onmogelijk. Om te beginnen ontbrak het daartoe aan de nodige ruimte en infrastructuur,
zoals chirurgische stoelen, operatietafels, steriele ruimten en rustbedden. Bovendien waren
de vereiste specialisten zoals anesthesisten
en ander geschoold personeel alleen in ziekenhuizen te vinden. Ook was het ziekenhuizen
pas na de invoering van de wet op de gezondheidsstructuren in 1993 toegestaan bepaalde
heelkundige ingrepen en verblijfsvervangende
prestaties ambulant aan te bieden.
Snelle toename van ambulante ingrepen
Vandaag hoeft een heelkundige ingreep niet
meer gepaard te gaan met een langer ziekenhuisverblijf. Dat hebben we te danken aan moderne
narcosemethoden, vooruitgang in de medische
techniek en nieuwe heelkundige processen. De
voordelen voor de patiënten zijn duidelijk. Patiënten die de nacht voor en na de ingreep thuis
zijn, genieten het comfort van de eigen omgeving, zonder zieken in het bed naast hen, zonder
ziekenhuisbacteriën en zonder ziekenhuismaaltijden. Niet te verwonderen dus dat ambulante
ingrepen een grote populariteit kennen. En vanuit
economisch standpunt ligt hier voor de ziekenhuizen de mogelijkheid patiënten, waar dit medisch
verantwoord is, sneller te behandelen en zo de
kosten te optimaliseren.

Veranderde beddenstructuren
Door het succes van de ambulante ingrepen
neemt de druk op de bezettingsgraad van de
klassieke beddenafdeling gemiddeld af. Een
bijkomende reden: hart- en vaatziekten, diabetes, kanker maar ook psychische aandoeningen zijn in opmars. Therapieën vinden vaker
plaats in een ambulante of (semi)residentiële
context. Deze aanpak vergt een andere infrastructuur in de ziekenhuizen. Een voorbeeld:
als een patiënt na een infuus nog enkele uren
onder toezicht moet blijven, kan een ziekenhuis hem geen bed op de verblijfsafdeling ter
beschikking stellen, omdat hij geen residentiële patiënt is.
Een groter semiresidentieel aanbod, ook in
zorginstellingen
Een diagnose die ook voor de zorgmarkt geldt:
bij ouderen stellen we meer dementie en co- of
multimorbiditeit vast. Hierdoor groeit de vraag
naar professionele dienstverlening en speciale
woonvormen, zoals begeleid wonen, semiresidentiële dag- en nachtverpleging, ambulant ondersteunde woongemeenschappen en ambulante zorgdiensten. Het aanbod breidt zich
hand over hand uit, maar deze ontwikkeling
stoot op financiële en personeelsbeperkingen.
Dit alles maakt het dringend noodzakelijk bestaande zorgstructuren te veranderen.
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De gemiddelde druk op de klassieke beddenafdeling is sinds 1993 almaar afgenomen.
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Samenwerkingsverbanden,
fusies, sluitingen
Tegen de achtergrond van een nog altijd hoge kostendruk werd de gezondheidszorg de afgelopen twintig jaar
gekenmerkt door een uiterst scherpe
concurrentie. Zonder specialisatie en
samenwerking blijft het - zeker voor
kleinere instellingen - bijzonder moeilijk op langere termijn te overleven.
Wegens de talrijke samenwerkingsverbanden en de vestigingen die
sluiten of in fusies opgaan, moeten
vakafdelingen zo vlot mogelijk op
nieuwe locaties in bestaande gebouwen
worden geïntegreerd of moeten volledige ziekenhuizen en zorginstellingen
worden omgebouwd.

… in enkele weken ingericht.

De binnenruimte wordt …

Geïntegreerde zorg geldt als het
zorgconcept van de toekomst, waarbij ambulante en residentiële zorgen
nauw met elkaar verbonden zijn. Maar
bij de ruimtelijke en organisatorische
implementatie en het voorzien in
personeel en apparatuur blijven de
actoren grotendeels op zichzelf aangewezen.

Integrale planning, van meet af
aan
Wanneer kleinere lokale zorgcentra
hun deuren sluiten, staan hoofdziekenhuizen voor de uitdaging de resterende vakafdelingen in bestaande
structuren te integreren. De gevolgen

Zonder dat de activiteiten werden onderbroken, kreeg het Jung Stilling-ziekenhuis
er 5 verdiepingen bij.
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laten zich raden: het grote ziekenhuis
barst uit zijn voegen. Er is dringend
behoefte aan nieuw- of aanbouw of
aan het verhogen van het bestaande
bouwcomplex. Een kolfje naar de hand
van ALHO: in overleg met alle relevante diensten en disciplines wordt
vanaf het begin voor een doelgerichte
en integrale aanpak gekozen. Wat is
hiervoor nodig? Binnen een flexibel kader komt een creatieve maar aan de
behoeften aangepaste plattegrond tot
stand, die uiteenlopende invullingen
en een duidelijke architecturale taal
mogelijk maakt. ALHO heeft specifieke ontwerpers in dienst voor de planning van de technische gebouwuitrusting, dus voor de elektrotechniek, het
sanitair en de verwarmings- en ventilatietechniek. Gekeurde typestatica,
beproefde detailoplossingen, gecertificeerde processen evenals brandveiligheids- en warmte-isolatierapporten
verkorten de procedure voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige
of omgevingsvergunning aanzienlijk.
Ondanks de noodzaak snel in te grijpen bij acuut plaatsgebrek, biedt de
modulaire bouwwijze niet alleen een
vlot maar ook een creatief antwoord.
Snel, schoon en stil bouwen binnen een bestaande bebouwing
Vaak blijven de ziekenhuisactiviteiten
gewoon doorgaan tijdens de bouwwerken. In een ziekenhuisomgeving, waar
patiënten zo min mogelijk hinder mogen
ondervinden van lawaai en vervuiling,
creëert de modulaire bouwwijze opti-

male omstandigheden. Dankzij de industriële prefabricage van de modules die
niet afhankelijk is van de weersomstandigheden, is de bouwtijd ongeveer 70
procent korter dan bij de conventionele
bouwwijze.
Wanneer de geprefabriceerde modules op de bestemming zijn aangekomen, brengt een kraan ze met millimeterprecisie naar de voorziene plaats.
Het monteren van de modules neemt
slechts luttele dagen in beslag en
voor de aansluitingen en de afwerking
volstaan enkele weken. Dit is mogelijk omdat de modules in de fabriek
al voor 90 procent in een kwaliteitsgecontroleerd proces werden vervaardigd. De staalconstructie is gelast,
vloeren, plafonds en wanden zijn aangebracht, en ook de elektriciteits- en
sanitaire installaties zijn al geplaatst.
Terwijl de bouwwerken aan de gang

zijn, kan het ziekenhuis zijn dagelijkse
activiteiten normaal voortzetten.
Duurzaamheid loont
Nog een interessant aspect is dat de
modulaire bouwwijze rekening houdt
met de gebruikswaarden over de hele
levensduur van een gebouw. Deze levensduur wordt tijdens de zogeheten
levenscyclusanalyse (life cycle costs,
LCC) vastgelegd op 50 jaar. Voornoemde analyse houdt rekening met
alle kosten gedurende de volledige
levenscyclus, vanaf de productie tot
en met de sloop. Ook vanwege haar
doordachte staalconstructie scoort
voornoemde bouwwijze goed inzake
duurzaamheid. Aangezien de afzonderlijke modules mechanisch onderling
worden verbonden, kunnen ze ook
zonder hoge kosten worden gedemonteerd. Flexibel ombouwen of wijzigen

A.INFO
Wat is
geïntegreerde zorg?

Met geïntegreerde zorg wordt
een belangrijke stap gezet naar
een betere coördinatie van de
residentiële gezondheidszorg
en het aanbod aan ambulante
therapieën en behandelingen.
Huisartsen en specialisten
met een eigen praktijk werken
daarbij nauw samen met hun
collega’s in ziekenhuizen en
gespecialiseerde centra om de
behandeling en de medische
zorg van hun patiënten te
verbeteren en zo de kosten te
optimaliseren.

van de plattegrond is steeds mogelijk, afhankelijk van de behoeften, en
daarbij kunnen de milieuvriendelijke
en gezonde bouwmaterialen van de
modules gericht worden gerecycled.
Opdrachtgevers mogen bij modulair
bouwen uitgaan van een besparing van
12 procent op de levenscycluskosten,
vergeleken met die van een conventioneel opgetrokken gebouw.

De zes verdiepingen hoge aanbouw werd naadloos met het bestaande
bouwwerk van het Essense St.-Josef-ziekenhuis verbonden.

Iedereen wint erbij: oplossingen voor
plaatsgebrek maken een geïntegreerd aanbod mogelijk dat nauw met
het ziekenhuis verbonden blijft. Een
zelfstandige praktijk kan bijvoorbeeld
een verdieping van het ziekenhuisgebouw betrekken en het aanbod van de
vakafdeling met ambulante prestaties
vervolledigen. Zo draagt ALHO met
een aanbouw of verhoging in korte
tijd bij tot een geïntegreerd zorgaanbod in een ziekenhuiscontext, tegen
de overeengekomen vaste prijs en
zonder de zorgactiviteiten te onderbreken.
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“Het moet snel gaan”
Zo vat Dr. Patrick Frey, ziekenhuisdirecteur van het Katholisches

A.INFO
Kath. Klinikum
Mainz

Klinikum (KKM) in Mainz, samen waarom bij de uitbreiding van een
bestaand gebouw voor de modulaire bouwwijze werd gekozen.
OPDRACHTGEVER / BOUWHEER:
Caritas Werk St. Martin GmbH
ONTWERP:
Sander Hofrichter Architekten
GmbH

Eind 2015 ging bij het KKM een ingrijpende strategische vernieuwing van start. Verscheidene
instellingen werden op de campus An der Goldgrube 11 samengebracht. Gebouwen kregen
een grondige opknapbeurt en tal van processen
en structuren werden aangepast. Een van de belangrijkste stappen bestond uit het creëren van
extra ruimte, onder meer om aan de medische
behoeften van een ouder wordende samenleving
te kunnen voldoen.
Tijdens intensieve, constructieve bouwbesprekingen
plande ALHO, samen met Sander Hofrichter Architekten en het KKM als opdrachtgever, de modulaire
uitbreiding van bestaande gebouwen 204 en 400
zonder dat het ziekenhuis zijn activiteiten zou moeten
onderbreken.
Het bouwproject werd opgesplitst in twee fasen, waarbij in totaal zo’n 5.600 m² bijkomende ruimte werd
gecreëerd. In april 2018 werd gestart met de eerste
fase, waarbij zesendertig ruimtemodules werden gemonteerd. Van deze eerste fase werden in augustus
2018 al twee verdiepingen in gebruik genomen. De
ingebruikname van de derde en vierde verdieping van
de nieuwe palliatieve afdeling en de diensten Geriatrie en Geriatrische traumatologie met bijbehorende
keuzezorgpakketten voor geriatrische patiënten was

voor eind 2018 gepland. De vijfde verdieping zal pas
in mei 2019 worden betrokken, dus na de tweede
bouwfase. Deze laatste omvat de uitbreiding van gebouw 400 met drieëndertig modules, waardoor er
nog eens 2.600 m² extra brutovloeroppervlakte wordt
gecreëerd.

BESTEMMING VAN HET GEBOUW:
Ziekenhuis
BOUWTIJD:
21 weken (1e fase)
BRUTOVLOEROPPERVLAKTE:
3.000 m² (1e fase)

Binnenin zijn de ruimten modern, licht en kwaliteitsvol ingericht. Op de derde verdieping bevinden zich
de palliatieve afdeling met elf bedden in zes één- en
twee tweepersoonskamers, en de dienst Geriatrie met
tweeënveertig bedden in achttien twee- en zes eenpersoonskamers. De vierde verdieping biedt plaats
aan een geriatrische afdeling met keuzeopties, die
elf bedden telt in drie eenpersoons- en vier tweepersoonskamers, evenals aan een tweede geriatrische
afdeling met achtenveertig bedden in eenentwintig
twee- en zes eenpersoonskamers. De volledige vijfde
verdieping met dertig bedden (achtentwinitig één- en
twee tweepersoonskamers) en therapie- en onderzoeksruimten wordt in haar geheel aan een extern revalidatiecentrum verhuurd.

“Dat de ziekenhuisactiviteiten ondanks de ingrijpende bouwwerken niet worden
onderbroken, is voor de patiënten medisch en voor het ziekenhuisbeheer economisch van groot belang.”
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Dr. med. Patrick Frey, directeur van het Katholisches Klinikum Mainz
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Dresdens eerste modulair opgetrokken school
De hoofdstad van de deelstaat Saksen heeft voor de komende jaren heel wat investeringen in
haar schoolgebouwen gepland. Om de leerlingen tijdens de bouwwerken ongestoord verder te
kunnen onderrichten, verhuizen ze naar zogenaamde ‘bouwuitwijkplaatsen’. Een daarvan is de
nieuwe modulair opgetrokken school aan de Terrassenufer in Dresden.

Met ALHO als investeerder en leverancier van modulaire bouwsystemen heeft
de Stad een goede en betaalbare oplossing gevonden om snel over aangepaste
schoollokalen te kunnen beschikken. De
kosten om het perceel bouwrijp te maken,
het plaatsen van de vereiste leidingen en
later de inrichting van de onmiddellijke omgeving werden door de Stad op zich genomen. ALHO nam de eigenlijke bouwkosten
voor zijn rekening en verhuurt het gebouw
tot 2028 aan de gebruikers. Vanaf 2020

moet een ander gymnasium aan de Terrassenufer verdwijnen. Volgens de actuele
toestand is na 2028 de volledige ontmanteling van het gebouw voorzien. Maar wie
weet hoe men er tegen die tijd over denkt.
Langer gebruiken, aanbouwen, verhogen
en zelfs het verplaatsen van het hele gebouw naar een ander perceel zijn dankzij
de flexibiliteit van ALHO’s modulaire bouwwijze voorstelbare alternatieven.

A.INFO
School
Terrassenufer
Dresden

OPDRACHTGEVER / BOUWHEER:
Deelstaathoofdstad Dresden
ONTWERP:
f29 Architekten, Dresden
BESTEMMING VAN HET GEBOUW:
School

Sinds schooljaar 2018/2019 is de
eerste modulair gebouwde school
van Dresden in gebruik. ALHO trad
zelf op als investeerder voor het drie
verdiepingen tellende, hoogwaardige
nieuwbouwproject en verhuurt het
gebouw de komende 10 jaar aan
de Stad. De eerste gebruiker ervan
is het Gymnasium Dresden-Plauen,
waarvan de hoofdafdeling momenteel gesaneerd en uitgebreid wordt.
Het project ging wel met heel wat uitdagingen gepaard. Zo was het perceel tussen
het Hotel Terrassenufer en het bestaande
schoolgebouw erg smal en ook de ligging
langs de oever van de Elbe maakte het
er voor de ontwerpers in verschillende
opzichten niet makkelijker op. Omdat de
stand van de Elbe bij hoogwater gevaar
kan opleveren, moest het gebouw op een
verhoogd funderingswerk worden opge-
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trokken. Zo kan het water in geval van
nood onder het gebouw door stromen.
Honderdenacht in de fabriek geprefabriceerde modules werden in slechts achttien dagen tijd ter plaatse tot een gebouw
van drie verdiepingen gemonteerd.
Het schoolgebouw op de Terrassenufer
werd uitgevoerd volgens de plannen van
het architectenbureau F29 uit Dresden.
Het 55 m lange gebouw biedt aan beide
zijden van de centrale hal en gang plaats
aan in totaal dertien klaslokalen waarin de
leerlingen volop de voordelen van een natuurlijke lichtinval kunnen genieten.
Het ruimteaanbod wordt vervolledigd door
negen modern uitgeruste vaklokalen voor
biologie, scheikunde, fysica en kunst- en
muziekonderricht, met inbegrip van de
bijbehorende voorbereidingslokalen, een
lerarenkamer en een multifunctionele ruimte. Op de drie verdiepingen zijn ook sa-

nitaire zones voorzien. Het geheel is met
hoogwaardig merkmeubilair ingericht en
de lokalen en werkstations waar proeven
worden uitgevoerd, zijn uitgerust met afzuig-/zuurkasten en moderne beveiligingssystemen. De school is vlot toegankelijk
via een hellend vlak aan de zuidkant van
het gebouw en heeft aan beide kopse kanten een traphal.

BOUWTIJD:
14 weken
BRUTOVLOEROPPERVLAKTE:
2.292 m²

De antracietgrijze bepleisterde gevel is
zeer geslaagd. De borstweringen onder
de vensters en de rand van het platte dak
zijn in een lichtere kleur uitgevoerd. Een
muurschildering van een paardenbloem
voegt een speels element toe aan de
vlakken. Ze keert als mooi motief terug
op vensters en glazen deuren en belet bovendien elke inkijk via de vensters van de
sanitaire ruimten.
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De bewezen
voordelen van
modulair bouwen
ProContain GmbH kreeg een nieuw administratief gebouw in
het Saksische Coswig. Uiteraard werd het opgetrokken in de
beproefde modulaire kwaliteit van het moederconcern ALHO.

A.INFO
ProContain GmbH

OPDRACHTGEVER / BOUWHEER:
ProContain GmbH
ONTWERP:

LHVH Architekten, Köln
BESTEMMING VAN HET GEBOUW:
Kantoorgebouw
BOUWTIJD:
16 weken

Op de terreinen van de ProContain-fabriek
in Coswig was het bestaande gebouw van
de centrale duidelijk te klein geworden
voor het toenemende aantal medewerkers. Daarom besloot de bedrijfsleiding
een nieuw kantoorgebouw op te trekken.
Het moest twee verdiepingen tellen en
van meet af aan klaar zijn om uitgebreid
te worden met een derde verdieping, zodra de groei dit zou vereisen. En groeien
doet ProContain, zozeer dat nog tijdens
de ontwerpfase beslist werd meteen voor
drie verdiepingen te gaan.
Architect Frank Holschbach liet zich bij
het ontwerpen inspireren door het kantoorgebouw van zusterbedrijf FAGSI. Zo
toont niet alleen de architectuur van beide
gebouwen dat ze tot dezelfde groep behoren; ook de plattegrond en de organisatie
van de FAGSI-centrale zijn in de praktijk
goede voorbeelden gebleken. De nieuwbouw in Coswig is een slank gebouw van
zo’n 60 m lang met een centrale gang
geworden. Links en rechts van deze laatste liggen vergaderruimten, comfortabele
kantoren en ruimten voor diverse andere
bestemmingen die allemaal in een zee van
licht baden.
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Het representatieve gebouw heeft een
grondoppervlakte van ongeveer 900
m² en geeft de zetel van ProContain in
Coswig een nieuw en eigentijds gezicht.
Medewerkers en bezoekers gaan het gebouw in en uit via een in de glazen gevel
geïntegreerd cilindervormig glazen sas. In
de foyer overheersen zichtbeton en glas,
terwijl op de kantoorverdiepingen voor
knussere materialen werd geopteerd. De
hal telt enkele kleine zitgroepen en ‘vergadereilanden’ om op informele manier ideeën
uit te wisselen en spontaan te overleggen.
De smalle tot op de vloer reikende vensters laten veel licht invallen en zorgen ook
voor een natuurlijke ventilatie van de kantoorruimten.

BRUTOVLOEROPPERVLAKTE:
900 m²

In de foyer overheersen zichtbeton en glas,
terwijl op de kantoorverdiepingen voor
knussere materialen werd geopteerd.

“Het doet ons plezier met deze nieuwbouw
nogmaals de mogelijkheden van de modulaire bouwwijze te kunnen demonstreren”,
zo vertelt Frank Holschbach. “Deze manier van bouwen heeft een enorm potentieel en het doet ons genoegen te zien dat
almaar meer collega’s daar net als wij van
overtuigd raken en deze bouwwijze ook in
hun werk gebruiken.”
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“De enige plaat bij
modulair bouwen is
de funderingsplaat”
Architectuur en industrie in gesprek: Axel Koschany (Koschany + Zimmer
Architekten KZA) en Michael Lauer (ALHO) bespreken de mogelijkheden van
de modulaire bouwwijze voor de woningbouwsector.

Is de modulaire aanpak de toekomst voor
de woningbouw? Het bureau KZA uit Essen is al enkele jaren intensief bezig met
modulaire woningbouw. Met ALHO als
partner heeft het een modulair systeem
ontwikkeld waarmee op serieel-modulaire
wijze individuele woningen kunnen worden
gerealiseerd. Beide partners zien tal van
voordelen in modulair bouwen, niet alleen
voor de woningbouwsector, maar ook
voor architecten. Wat zijn deze voordelen?
Dat leest u in het volgende interview ...
Hoe schat u de huidige woonsituatie
in de Duitse steden in en hoe is men
ertoe gekomen modulaire woningen
te gaan bouwen?
Lauer: Door de bevolkingsgroei, vooral
in de steden, moeten de komende jaren
in Duitsland jaarlijks zo’n 350.000 tot
400.000 nieuwe woningen worden gebouwd.
Er is duidelijk behoefte aan betaalbare
woonruimte voor alleenstaanden, gezinnen, mensen met lage en middeninkomens. En aan deze behoefte moet snel en
afdoend worden voldaan. En als het snel
moet gaan, denk je al gauw aan prefaboplossingen…
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Koschany: Verdichting biedt zeker mogelijkheden om nieuwe woonruimte te
creëren, meteen in de bestaande stedelijke omgeving ingepast. Heel wat woningbouwbedrijven bezitten percelen met
bouwwerken uit de jaren 1950 en 1960
waar verdichting mogelijk is. En dit geldt
ook voor onze gemeenschappelijke opdrachtgever VONOVIA. Hij was op zoek

KZA en ALHO hebben dan samen
een modulair systeem uitgewerkt op
basis waarvan ondertussen in heel
Duitsland individuele, op de locatie
en de opdracht afgestemde woningbouwprojecten kunnen worden gerealiseerd. Dit concept vormde ook de
basis voor jullie gemeenschappelijke
inzending voor de GdW-wedstrijd,
waarbij jullie voorstel er met acht andere als winnaar uitkwam. Kunt u dit
concept even kort toelichten?
Koschany: Een van de eisen van onze
opdrachtgever luidde: “Ontwikkel een
concept dat qua afwerking aan Audi doet
denken en qua kostprijs aan Aldi.” Seriële,
industriële productie is sowieso snel en
hoogwaardig en door een groot aantal
identieke bouwelementen zoals schakelaars, lichtarmaturen, inbouwmeubilair
enz. te gebruiken, kan ook flink op de aankoopprijs worden bespaard. De tweede
eis had betrekking op de oppervlakken in
de huidige woningbouw. Ook de recente
toename daarvan heeft de afgelopen jaren
tot een stijging van de bouwkosten geleid.
We stonden op dat ogenblik nog niet in

contact met ALHO, maar in gedachten waren we al met een soort ‘modules’ aan de
slag. Zodra de eerste ontwerpschetsen
klaar waren, zijn we met de bouwbedrijven om de tafel gaan zitten en is de input
van de producenten de ontwikkeling mee
gaan sturen. We hebben met 15 grote
bedrijven uit de verschillende bouwdomeinen besprekingen gevoerd. De modulaire
bouwwijze bleek evenwel de enige die
echt bood wat de opdrachtgever inzake
tijd, budget en kwaliteit voor ogen had. We
wilden ons niet meteen op een of ander
materiaal vastpinnen en gingen dus het
gesprek aan met fabrikanten van modules
uit hout, beton en staal. Als het om staal
gaat, is ALHO toonaangevend. Staalconstructies bieden ons de mogelijkheid onze
concepten optimaal uit te voeren. Toen we
aan de GdW-wedstrijd deelnamen, waren
we het er al over eens dat we met ALHO
in zee zouden gaan.
Welke extra troeven biedt ALHO die
anderen gewoon niet hebben?
Lauer: Wij hebben gewoon het meest
flexibele systeem. En dit is vooral te dan-

ken aan het feit dat we staal met beperkte doorsnede gebruiken dat toch statisch
grote spanwijdten kan overbruggen. Geen
van de binnenwanden van een modulair gebouw is dragend. Op dit vlak gelden er dus
geen beperkingen, wat een grote vrijheid bij
het uitwerken van de plattegrond inhoudt.
We delen het gebouw op in afzonderlijke
modules waarvan we de productie naar de
fabriekshal verleggen en die we nadien naar
de bouwplaats brengen en daar monteren.
Vaak moeten architecten eerst leren industrieel-modulair te denken.
Koschany: Dat klopt. Het hele proces van
een project is compleet anders dan bij een
‘klassieke’ bouwwijze. Een groot voordeel
bij de voorbereiding via de productielijn in
de fabriek zijn de constante omstandigheden en de altijd aanwezige strenge kwaliteitscontrole. De modules worden zeer
nauwkeurig uitgevoerd. De tolerantiewaarden zijn veel kleiner dan bij de klassieke
massiefbouw. Wat ALHO met ons gemeen
heeft, is een ambitieuze aanpak als het
over architectuur gaat. Bovendien biedt
het systeem van de onderneming grote
variatiemogelijkheden.

naar een concept om in het hele land snel,
voordelig en herhaalbaar woongelegenheid te creëren op deze percelen. Snelheid is belangrijk voor een zo kort mogelijke uitvoeringstijd ter plaatse, om voor de
omwonenden zo weinig mogelijk hinder te
veroorzaken. Zo zijn we bij het concept
‘serieel bouwen’ terechtgekomen.

Michael Lauer en Axel Koschany in gesprek
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Onze architectonische overtuiging van de voordelen
van ‘seriële individualiteit’ wordt dankzij het team van
ALHO ook realistisch en uitvoerbaar.
Hoe gaat dat creatieve bouwen met een modulair systeem precies in zijn werk?
Koschany: Ons uitgangspunt bij de ontwikkeling van
de modulaire aanpak was de vraag: “Welk is het kleinste schaalbare serieonderdeel?” Ons antwoord luidde:
een module met haar inhoud. En daarvan hebben we
een hele collectie. We beschikken over een matrix die
ik gebruik om woningen individueel te configureren.
Bijvoorbeeld een module met woonkamer en keuken,
een met slaapkamer en badkamer, of een met kinderkamer en halletje, en ga zo maar door. Op basis van
deze modules worden eerst grondplannen op maat
ontworpen. Daarna volgt de verdere vormgeving en configuratie. Zo ontstaan concrete gebouwen uit de woningmix.

De winnende gemeenschappelijke inzending van ALHO en KZA
voor de GdW-wedstrijd
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benaderingen en mogelijkheden dan de klassieke
bouwwijze. Doorslaggevend voor de toekomst van de
modulaire woningbouw is echter dat deze werkwijze
niet wordt geassocieerd met ongeïnteresseerde, repetitieve architectuur. Daarom zetten we ons in om er
architecten voor warm te maken.

Variant voor het gevelontwerp van de GdW-inzending

Met welke argumenten overtuigen jullie potentiële opdrachtgevers van de kwaliteit van de modulaire bouwwijze?
Lauer: Ons grote voordeel is dat we al 50 jaar modulaire gebouwen realiseren. We hebben op dat vlak
dus een uitgebreide ervaring opgedaan. En ons aanbod omvat niet alleen woningbouw maar ook een brede waaier gaande van hoogbouw, kantoorgebouwen,
zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven tot
ziekenhuizen.
ALHO verstaat onder serieel inderdaad een herhaling
van zo identiek mogelijke types.

VONOVIA-woningproject in Wiesbaden: L-vormige volumes rond een binnentuin.

Meestal werken we als architecten eerder omgekeerd,
van buiten naar binnen. Vaak wordt er uitgegaan van
een bepaalde stedenbouwkundige situatie van waaruit
het gebouw in zijn ruimtelijkheid wordt ontworpen en
waarin het met zijn daaruit voortvloeiende grondplan
zijn plaats krijgt. Bij modulair bouwen gaat het andersom. Startpunt is een doordachte plattegrond, wat
uiteindelijk voor de toekomstige bewoners nog altijd
het belangrijkste is. Daarbij worden zelfs gelijkaardige
huizentypes vanwege de altijd andere eisen zo goed
als nooit in een en hetzelfde ruimtelijke volume geperst. Vooroordelen als ‘seriële treurnis’ of angst voor
‘Plaat 2.0’ slaan in onze ervaring gewoon nergens
op. In feite is de enige plaat bij modulair bouwen de
betonnen funderingsplaat. Tenzij er strookfunderingen worden gebruikt. Dan is er helemaal geen plaat.

Alle gekheid op een stokje: bouwen met ruimtemodules is een bouwwijze en geen uitdrukking van stedenbouwkundige of architectonische kwaliteit! Het komt
erop aan wat men er zelf van maakt.
U zou dus allebei durven stellen dat de toekomst
van de woningbouw in de modulaire bouwwijze
ligt?
Koschany: We zijn ervan overtuigd dat voor de modulaire bouwwijze een wezenlijk marktaandeel van
de toekomstige bouwopdrachten weggelegd is. We
zijn wild enthousiast over het idee van een modulaire
woningbouw. Deze biedt immers compleet andere

Axel Koschany: We zijn wild enthousiast over het idee van modulair bouwen.
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Daarin schuilt ook het economische rendement van
het systeem. Wie een blik werpt op onze productie,
met haar geklokte en procesgestuurde procedures,
ziet meteen de bijzonder hoge kwaliteit die we met
identieke, zich herhalende types kunnen bereiken.
Door de gecertificeerde procedures en permanente
controles staat de modulaire bouwwijze duidelijk voor
kwaliteit.
Koschany: Het belangrijkste is nu effectief geslaagde
referenties te realiseren die aanschouwelijk maken hoe
hoogwaardig en toekomstgericht modulair bouwen is.
Want vooroordelen beïnvloeden zelfs financiële beslissingen. Wanneer een woningbouwbedrijf modulair wil
bouwen, is het nog steeds mogelijk dat het project om
die reden op een veto van de banken stuit. Zo vragen
banken in alle ernst: “Is zo’n modulaire uitvoering net
zo degelijk en evenveel waard als een conventioneel
opgetrokken gebouw?” Er is dus duidelijk nog heel wat
werk aan de winkel om mensen te overtuigen, maar de
belangstelling en de nieuwsgierigheid op de woningmarkt zijn groot.
Wat moet er op beleidsvlak gebeuren, bijvoorbeeld via bouwverordeningen, om de voordelen
van de modulaire bouwwijze ruimer ingang te
doen vinden?
Lauer: Volgens het reglement van de GdW-wedstrijd
diende er, rekening houdend met de criteria van de sociale woningbouw, een referentiegebouw ontworpen te
worden dat dan liefst overal in Duitsland gerealiseerd
zou kunnen worden. Dat is echter onmogelijk. Duitsland is federaal gestructureerd. Elke deelstaat (Bundesland) heeft een eigen bouwverordening en eigen
steunmaatregelen. Eenzelfde referentiegebouw voor
het hele land ontwerpen is zo goed als ondenkbaar.
Via een modelbouwverordening zouden we in theorie,
los van de 16 verschillende verordeningen van de deelstaten, tot een eengemaakte regeling kunnen komen.
Een andere mogelijkheid zou bestaan uit het opstellen van een typegoedkeuring voor serieel opgevatte
woningen, die evenwel nog individueel kunnen worden
aangepast wat hun aanblik en stedenbouwkundige
integratie betreft. Dit zou het vergunningsproces flink
kunnen versnellen.
Koschany: We moeten echter ook de lokale stedenbouwkundige diensten in steden en gemeenten
overtuigen van de vele voordelen van serieel-modulair
bouwen. Als ons dat samen met fabrikanten en opdrachtgevers met goede projecten lukt, heb ik er
vertrouwen in dat de serieel-modulaire aanpak een belangrijke verrijking in de woningbouw kan betekenen.
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In Bochum werden met de woningmodules drie flatgebouwen gerealiseerd voor VONOVIA.
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Bouwfysica in de
modulebouw
Modulaire gebouwen zijn duurzame bouwwerken die voldoen aan de geldende
bouwvoorschriften, inclusief de eisen op het vlak van de bouwfysica. De bouwfysische
waarden van modulaire gebouwen zijn meestal beter dan wat de regelgeving voorschrijft.

THERMISCHE ISOLATIE

LUCHTHYGIËNE
GELUIDSISOLATIE

De modulaire gebouwen van ALHO
worden gekenmerkt door een zeer
goede geluidsisolatie dankzij het
gebruikte systeem. Door het dubbele wand- en plafondsysteem kan
perfect aan de normen inzake geluidsisolatie worden voldaan. Metingen van de geluidsisolatie bij afgewerkte modulaire gebouwen leveren
meestal betere waarden op dan wat
wettelijk vereist is, zowel verticaal
tussen de verdiepingen als horizontaal tussen de ruimten.
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BRANDWEERSTAND

De gestandaardiseerde modulaire
gebouwen van ALHO voldoen aan
de specifieke brandweerstandsnormen en -eisen van de deelstaten,
waaronder DIN 4102. Zo kunnen
brandweerstandsklassen
tussen
F30 en F120 worden gerealiseerd.
De resultaten worden bevestigd
door brandtests en door attesten
uitgereikt door gereputeerde onafhankelijke
onderzoeksinstellingen
gespecialiseerd in brandveiligheid
en -beveiliging.

Mensen brengen gemiddeld tot 90 %
van de dag binnen door. Voor het algemene welzijn en in het kader van
een preventieve gezondheidszorg is
de binnenluchtkwaliteit van wezenlijk belang. Voor de realisatie van
de modulaire gebouwen van ALHO
worden uitsluitend op kwaliteit geteste en goedgekeurde uitstootarme materialen gebruikt. De VOS- en
TVOS-waarden in ALHO’s modulaire
gebouwen liggen duidelijk onder de
richtwaarden en gebruikelijke omgevingsluchtconcentraties.

ALHO’s modulaire gebouwen voldoen
uiteraard perfect aan alle eisen inzake thermische isolatie opgenomen in de specifieke normen van
de deelstaten. Daarbij gaat het niet
alleen over de gezellige winterse
warmte. Ook zonweringen en een
comfortabel koele omgeving in de
zomer vormen in toenemende mate
een aandachtspunt. De hoge isolatiewaarden van de bouwelementen,
met de respectieve bouwfysische
eigenschappen van de isolatiematerialen, de constructies zonder
koudebruggen en het gebruik van
op kwaliteit geteste en goedgekeurde, gezonde materialen zorgen het
hele jaar door voor een behaaglijk
comfort in de modulaire gebouwen.
Met de modulaire bouwwijze van
ALHO worden ondertussen al gebouwen volgens de passief- of EnergiePlus-norm gerealiseerd.
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Daar gaan waar onze klanten zijn is al jaren een van de motto’s van ALHO.
Het is de weg die we consequent blijven bewandelen bij de uitbouw
van onze filialen.

Het merk ALHO staat al ruim een halve eeuw voor
deskundigheid in modulair bouwen. Wie zich in het
onderwerp modulair bouwen verdiept, stoot onvermijdelijk op ALHO als een van de marktleiders in
deze industrietak. Ondertussen hebben we al heel
wat bereikt, maar of dat volstaat om duurzaam
succes op de markt en een rendabele groei te
blijven verzekeren, is de vraag.
“W ie d o et w a t h ij a ltijd ge da a n h e e f t , v e r krijgt wat hij altijd verkregen heeft”, aldus Henry Ford, pionier van de industriële productie.
Daar zijn ook wij ons elke dag van bewust. En
daarom zijn we enkele jaren geleden gestart
met het uitdragen van het merk ALHO in de
regio’s om de lokale bekendheid van de modulaire bouwwijze te vergroten. Hiertoe hebben
we een netwerk van vestigingen en verkoopkantoren opgericht. In de bondsrepubliek tellen we zo negen vestigingen en in België en
Luxemburg hebben we verkoopkantoren.
De opdracht van de verschillende vestigingen
bestaat eruit dicht bij de klanten te staan,
regionale groeisectoren te identificeren en
lokale netwerken van klanten en leveranciers
op en uit te bouwen. In de toekomst zal de
verkoopdienst dan ook niet alleen vanuit de
vestigingen actief zijn, maar komt er ook een
verantwoordelijke project- en bouwleiding voor
elke regio.
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Voor
de
ALHO-afdelingen
Gezondheidsvastgoed en Woningbouw is een zeer specifieke knowhow vereist. Daarom gebeurt de verkoop voor beide vanuit twee competentiecentra
die allebei in het hoofdkantoor in Friesenhagen
gevestigd zijn.
De verdere ontwikkeling van de vestigingen betekent voor het hoofdkantoor in Friesenhagen
focussen op het aanbieden en het uitbouwen
van een centrale dienstverlening, zoals het
architecturale ontwerp, de technische gebouwuitrusting, de bouwfysica, het productbeheer,
controlling en marketing. We beogen dus onze
competenties en knowhow centraal te bundelen en almaar verder te ontwikkelen.
Bij al deze maatregelen hebben we een belangrijke doelstelling: We willen onze klanten de
grootst mogelijke meerwaarde bieden. Daarom
garanderen we hen deskundig en persoonlijk
advies, een betrouwbare partnerrelatie, innoverende individuele modulaire oplossingen, en
een overtuigende kwaliteit en dienstverlening.

“Betrouwbaarheid, partnerschap en niet te vergeten
onze consequente klantgerichtheid blijven de eigenschappen waarmee ALHO zich onderscheidt.”
Albert Holschbach, oprichter van de ALHO-groep
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Recordcijfers voor BAU 2019, ook bij ALHO!

ALHO - Jongeren in opleiding
Op 1 augustus 2018 zijn bij ALHO achttien jongeren aan
hun beroepsopleiding begonnen. Enkele dagen daarna al
werd de nieuwe Facebookpagina van en voor de jongeren
in opleiding bij ALHO gelanceerd.
Begin augustus zijn achttien jongeren in opleiding bij ALHO aan
hun traject richting beroepsleven begonnen: negen als constructiemonteur, een als specialist magazijnlogistiek, twee als industriële inkopers, drie als informaticus en een als mediavormgever.
Een abituriënt start bovendien met een traject duaal leren als
bouwtekenaar/bouwingenieur.
Hun eerste dag begon met een ontvangst en kennismaking.
Albert Holschbach, eigenaar en vennoot, en de bedrijfsleiders
Jörg Löber en Marko Grisse stonden erop de starters persoonlijk van harte te verwelkomen. In de ALHO-groep volgen momenteel drieënveertig jongeren een beroepsopleiding.
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Om meer jongeren uit de regio aan te trekken en warm te maken voor een opleiding bij ALHO werd een werkgroep opgericht
die via Facebook een beeld wil geven van hoe het er voor de
jongeren in opleiding bij ALHO aan toe gaat. De groep bestaat
uit vier jongeren in opleiding uit verschillende jaren en met een
verschillende specialisatie.
Het project concretiseerde zich ondertussen in een zelf aangemaakte ALHO-Azubi-Facebookpagina omdat een platform als
Facebook een enorme reikwijdte heeft en de jongere generatie,
zeg maar de directe doelgroep, rechtstreeks aanspreekt.
Dit alles gebeurt onder het motto ‘van en voor onze jongeren
in opleiding’, waardoor informatie uit de ‘eerste hand’ wordt
verstrekt. Het medium biedt ALHO als onderneming ook de
mogelijkheid met potentiële geïnteresseerden laagdrempelig de
dialoog over het opleidingenaanbod aan te gaan.
Het projectteam verheugt zich uiteraard over elke ‘like’
en staat open voor feedback en suggesties!

De organisatoren van BAU 2019,
’s werelds grootste vakbeurs
voor architectuur, bouwmaterialen en -systemen laten weten
dat ze opnieuw recordcijfers noteerden. Op een oppervlakte van
200.000 vierkante meter pakten
2.250 exposanten uit 45 landen
uit met hun nieuwste producten
en oplossingen voor de bouwsector. De 250.000 bezoekers uit
meer dan 150 landen bevestigen
de toonaangevende plaats van
BAU voor de sector.
“Voor ALHO bood BAU 2019 een geweldig platform om onze modulaire
bouwwijze en het daarop gebaseerde
oplossingenaanbod voor te stellen.
We hebben er ook heel wat veelbelovende contacten kunnen leggen”,
luidt de enthousiaste samenvatting
van Peter Orthen, manager Verkoop
bij ALHO. “Op BAU worden uiteraard
maar de eerste voorlopige stappen
gezet. Nu moeten we die positieve
verkennende gesprekken nog in concrete projecten omzetten”, voegt
Jörg Löber, ALHO’s manager Projectcoördinatie er nog aan toe.

AZUBIS
Het projectteam van de ALHO-Azubi-Facebookpagina

ALHO was dit jaar op de beurs aanwezig met een stand van twee verdiepingen in hal A2. Op de bovenste
verdieping van onze stand beschikten
we over de mogelijkheid geïnteresseerde bezoekers gastvrij te onthalen
en ons ver van de drukte van de

beurs terug te trekken voor een
intensief overleg. Onder de naam
‘Grüne Stunde’, een verwijzing naar
het beruchte absinthmoment, vond
op onze ALHO-stand ook een party
plaats. Op dinsdagavond nodigden
we er klanten en mede-exposanten
uit voor een cocktail, lekkere hapjes
en een gezellige babbel. Een vrouwelijke deejay zorgde voor een ontspannende muzikale achtergrond.
Met bewegende beelden dankzij de
geavanceerde, in de borstwering
ingebouwde led-technologie, lokten
we bezoekers naar onze stand. Daar
kregen ze beneden meteen de kans
op aanrakingsschermen interactief
kennis te maken met de modulaire
bouwwijze. ‘De reis van een bouwmodule’ liet aan de hand van een
animatiefilmpje zien hoe in de ALHOruimtefabriek geleidelijk de elementen voor een gebouw ontstaan. In
een ander timelapsefilmpje lieten we
zien hoe de modules daarna werden
gemonteerd. En in onderhoudende
getuigenissen informeerden bestaande klanten nieuwe geïnteresseerden over de vele voordelen en
mogelijkheden. Plattegronden en
referentiefoto’s met voorbeelden
van kantoor-, school-, universiteitsen appartementsgebouwen en zorgvastgoed vervolledigden, samen met
onze meest recente brochures, het
informatieaanbod.
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De drieënveertig jongeren in opleiding van de ALHO-groep voor het hoofdkantoor van het bedrijf in Friesenhagen-Steeg
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