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BESTE LEZERS,

Als architect ben ik dag in, dag uit bezig met de 
thema’s bouwen en design. Daarom voel ik me zo 
vereerd dat me het ‚peterschap’ voor deze eerste 
uitgave van de IMMOTIONS in de nieuwe lay-out 
werd aangeboden - en dit ook nog eens in het 
Bauhaus-jubileumjaar.

Wat heb ik dan wel met Bauhaus?  
Ik ben opgegroeid met de industriële productie 
van gebouwen, waarvoor Mies van der Rohe toen 
al propaganda maakte. Na mijn architectuurstudie 
heb ik in Dessau nog een masteropleiding ‘Geïn-
tegreerd ontwerpen’ gevolgd. Daarbij werden de 
klassieke grenzen tussen de verschillende design-
disciplines neergehaald, wat de opleiding volledig 
in de traditie van de Bauhaus-oprichter plaatste.

Less is more
In de lijn van deze stelregel hopen we dat dit 
nummer met zijn duidelijke vormtaal, beperkte 
teksten en weldoende witruimte u veel leesgenot 
zal bieden. 

Naar aanleiding van het Bauhaus-jubileumjaar ligt 
in dit nummer van IMMOTIONS het zwaartepunt bij 
het thema Architectuur. Laat u onderdompelen in 
en inspireren door de boeiende onderwerpen en 
referenties in dit magazine! We verkennen onder 
meer het door BAU 2019 als toekomsttrend naar 
voren geschoven Smart Building-concept en focus-
sen op het lichtontwerp van gebouwen. Met zeer 
uiteenlopende referentieprojecten illustreren we de 
veelzijdigheid van ALHO’s modulaire bouw. En om 
af te ronden, maakt u in de nieuwe rubriek Mensen 
kennis met ons ontwerp- en projectteam. 

We wensen u veel leesplezier met dit door Bau-
haus geïnspireerde nummer. 

Frank Holschbach,
architect en eigenaar van LHVH Architekten 
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“Architecten, beeldhouwers, schilders,… we 

moeten allemaal terug naar het handwerk!”, 

aldus Walter Gropius, de oprichter en eer- 

ste directeur van het Bauhaus. In het manifest 

‘Staatliches Bauhaus in Weimar’ riep hij hier-

toe op:  “Schilders en beeldhouwers, doorbreek 

de muren rond de architectuur en word me-

debouwers, medestrijders voor het laatste doel 

van de kunst: de scheppende conceptie van de 

toekomstkathedraal”. 

Even pathetisch als revolutionair procla-

meerde het Bauhaus zijn visionaire nieuwe 

begin van de toenmalige bouwcultuur. De 

Bauhaus-school vertegenwoordigde dezelf-

de pioniersgeest die ook politiek tot uiting 

kwam binnen de ‘Nationalversammlung’, 

het parlement dat in Weimar zitting hield, 

en in de grondwet van 1919. De uitdaging 

bestond erin deze grote toekomstideeën in 

een heus opleidingsprogramma op te ne-

men.

Bauhaus-opleiding: nieuw denken, niet 

beperken.

Het Bauhaus wou een nieuwe generatie 

competente en geëngageerde ontwerpers 

opleiden. Tijdens de voorbereidende cur-

sus leerden de studenten op pedagogisch 

vernieuwende en experimentele wijze om- 

gaan met materialen en maakten ze zich de 

grondbeginselen van de vormgeving eigen. 

Pas na het succesvol volgen van dit eerste 

onderdeel mochten de studenten een prak-

tische opleiding in het atelier kiezen. Het 

onderwijs was een individueel gebeuren 

tussen meester en leerling. 

Mijlpaal in de architectuurgeschiedenis: het Bauhaus 

in Dessau. Het conceptuele denken was gericht op de 

vormgeving van een holistische moderniteit en het wo-

nen in al zijn facetten.
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100 jaar Bauhaus:
Tijdloze, industriële 
moderniteit

100 jaar geleden, op 1 april 1919, richtte Walter Gropius het ‘Staatliches Bauhaus 

Weimar’ op. In de 20e-eeuwse geschiedenis van cultuur, architectuur, design en kunst 

neemt de beroemde design- en architectuurschool, die amper 14 jaar bestaan heeft, een 

heel bijzondere plaats in. Het uitgangspunt van Bauhaus om de dingen radicaal met nieu-

we ogen te bekijken, werkt door tot op vandaag. In de modulebouw zijn interessante 

parallellen te vinden met de basisprincipes van het Bauhaus-tijdperk op het vlak van 

bouwwijze en design.

„Hoe zullen we wonen, hoe zullen 

we ons vestigen, welke vormen van 

samenleven zullen we nastreven?“ 

Walter Gropius, toespraak bij de deelname 

van het Bauhaus aan de bouwtentoonstel-

ling in Stuttgart, 1924.

Walter Gropius in 1937, in zijn tijd als hoogleraar 

Architectuur aan de Harvard University
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Het basisconcept van zuivere bouwvormen werd in de tekening van Mies van der Rohe vast-

gelegd. (bouwjaar 1946-1950)

De functie dient de vormgeving te bepalen. De 

centrale stelregel ‘Form folgt Funktion’ (vorm 

volgt functie) en de reductie tot het absoluut 

wezenlijke zijn kenmerkend voor het Bauhaus-

design. Ook het kleurgebruik binnen het Bau-

haus volgde het principe ‘keep it simple!’. Bij-

gevolg overheersten de primaire kleuren rood, 

geel en blauw en de ‘niet-kleuren’ zwart en wit. 

De Bauhaus-architectuur

Met de bungalow ‘Haus Am Horn’ realiseerde 

het Bauhaus in 1923, op basis van zijn pro-

gressieve ideeën, zijn enige architectuurproject 

in Weimar. Meesters en leerlingen toonden met 

dit concrete model voor de Bauhaus-tentoon-

stelling voor het eerst hun denken over eigen-

tijds bouwen en wonen. De modelwoning van 

de Bauhaus-beweging vormde niet alleen een 

proefterrein voor nieuwe materialen en tech-

nologieën maar ook een gemeenschappelijke 

realisatie van alle Bauhaus-ateliers. Vandaag 

behoort het bouwwerk tot het UNESCO-wereld- 

erfgoed “Bauhaus und seine Stätten in Weimar 

und Dessau” (Bauhaus en zijn locaties in Wei-

mar en Dessau). In 1925 al moest de Bauhaus-

beweging door politiek bepaalde financierings-

problemen haar geboortestad Weimar verlaten. 

Ze verhuisde naar de opbloeiende industriestad 

Dessau. Daar evolueerde ook het programma:  

in plaats van ‘toekomstkathedralen’ kondigde 

Gropius nu de ‘nieuwe eenheid’ van kunst en 

techniek aan. Samenwerking met de indust-

rie maakte van de expressionistisch gekleur-

de ‚Bauhütte’ een centrum voor industrie- 

design en avantgardistische architectuur.

De architect Hannes Meyer, die in 1928 de 

tweede directeur van het tot ‘Hochschule für 

Gestaltung’ omgedoopte Bauhaus werd, richtte 

in die zin een eigen architectuurafdeling op. 

Haar meesterwerk werd het Bauhaus-school-

gebouw van Walter Gropius dat nu wereld-

bekendheid geniet als icoon van de moderne 

tijd. Er werd niet alleen over architectuur 

gepraat. In Dessau werd voor het eerst ook 

concreet gepland en gebouwd. In de zeven 

jaren tussen 1925 en 1932 kende het Bauhaus 

in Dessau zijn absolute bloeiperiode. Heel 

wat nieuwe Bauhaus-realisaties kwamen tot 

stand, waaronder de Meisterhäuser, de wijk 

Dessau-Törten, het Kornhaus, Haus Fieger, 

het Stahlhaus en het Arbeitsamt. Onder Mies 

van der Rohe, de derde en laatste Bauhaus-

directeur, evolueerde het Bauhaus nog meer 

in de architectuurrichting. In september 1932 

besloot het stadsbestuur van Dessau, waar de 

NSDAP het ondertussen voor het zeggen had, 

het Bauhaus op te heffen. Ook uitwijken naar 

Berlijn kon niet verhinderen dat het Bauhaus 

er een jaar later mee ophield.

Bauhaus vandaag: 

de modulaire bouw als moderne nazaat  

100 jaar na zijn oprichting blijft het Bauhaus 

een inspiratiebron voor architecten wereld-

wijd.   De grondbeginselen inzake 

vormgeving hebben generaties van 

ontwerpers beïnvloed.  En ze vinden 

nog altijd weerklank in de wereld 

van kunst, design en architectuur.  

Met de ambitie een antwoord te for-

muleren op de vraag naar betaalba-

re woonruimte, nam het historische 

Bauhaus zijn maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid op. In het licht 

van de verstedelijking, dichtbevolk-

te agglomeraties en bevolkingsex-

plosie van vandaag, is deze kwestie 

actueler dan ooit. 

Door het creëren van kwalitatief 

hoogwaardige en voordelige wo-

ningen draagt de modulaire bouw 

duidelijk bij tot het voldoen aan 

de huisvestingsbehoefte maar de 

voordelen reiken verder: er worden 

immers ook optimale oplossingen 

geboden voor scholen, ziekenhui-

zen en kantoren. Vlotte en tijdbe-

sparende bouwprocessen evenals 

het industrieel prefabriceren van 

de modules herinneren aan de Bau-

haus-jaren in Dessau, waarin met 

‘bouwen in serie’ werd geëxperi-

menteerd.

De wijk Dessau-Törten: 

een eerste vorm van gestandaar-

diseerd bouwen

Tussen 1926 en 1928 bouwde Wal-

ter Gropius in Dessau-Törten met 

zijn honingraat-bouwmethode 316 

rijwoningen voor gezinnen met een 

bescheiden inkomen. Deze metho-

A.INFO
KORT BESTAAN MAAR BIJZONDER 
INVLOEDRIJK – BAUHAUS IN EEN 
NOTENDOP 

Het Bauhaus bestond slechts 14 jaar 

maar bleef zich al die tijd verder ont-

wikkelen: als ‘Staatliches Bauhaus’ in 

Weimar (1919 – 1925), als ‘Hochschule 

für Gestaltung’ in Dessau (1925 – 1932) 

en als privé-onderwijsinstelling in Ber-

lijn (1932 – 33). Het ontstond vanuit de 

kunstnijverheidsbeweging en de vernieu-

wing van het kunstonderwijs. Qua ideeën 

oversteeg het Bauhaus ruimschoots de 

school zelf en zijn concrete plaats en 

tijd. Tot op vandaag blijven de voor-

beeldhouding en de wil om de dingen 

volledig opnieuw uit te denken ons in- 

spireren. De ambitie van het ‘Experiment 

Bauhaus’ blijft tot op heden doorwerken. 

Ook nu nog zien we tal van voorbeelden 

waaruit de immense invloed van de Bau-

haus-denkwijze blijkt.

de werd oorspronkelijk binnen het 

Bauhaus ontwikkeld als modulair 

systeem met gestandaardiseerde be-

kisting, dat in groepen van vier tot 

twaalf eenheden werd toegepast. 

Nadat de methode als onpraktisch 

werd afgedaan, opteerde Gropius 

voor een eenvoudigere variant met 

dragende wanden gerealiseerd met 

goedkope, geprefabriceerde slak-

kenbetonelementen en plafonds met 

balken van gewapend beton. Alle 

materialen werden ter plaatste ver-

vaardigd, maar de productie en de 

montage waren daarbij optimaal ge-

rationaliseerd, als aan een lopende 

band. Vijf en een half uur volston-

den voor de ruwbouw van een huis 

van 57 tot 74 vierkante meter. 

Ook de Bauhaus-beginselen – een-

voudig, functioneel en voor iedereen 

toegankelijk — sluiten aan bij de ty-

pische kenmerken van de modulaire 

architectuur:  sobere vormen zon-

der versieringen, het typische platte 

dak, zuiver afgelijnde gevels, sober-

heid binnen en buiten en ruim- 

teconcepten met een optimaal ge-

bruik van het daglicht bepalen de 

verschijningsvorm van  modulaire 

gebouwen. 

De huidige modulaire bouw kan als 

een logische voortzetting van het his-

torische Bauhaus worden gezien. 

Het als collectieve woning gedachte ateliergebouw 

met de balkons als blikvangers. 
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houten lat is altijd op een bepaald 

modulair principe gebaseerd. Daar 

harmonie in brengen is de grote uit-

daging.

Immotions: Van de mogelijkheden 

waarover we vandaag beschikken, 

konden de Bauhaus-pioniers al- 

leen maar dromen ... 

FH: Ja, en toch was het Bau-

haus zijn tijd ver vooruit. Zo werd 

reeds in 1926/27 in de Bauhaus-

wijk Dessau-Törten het ‘Stahl-

haus’ opgetrokken. Daarbij wer-

den geprefabriceerde staalplaten 

in een droge-montageproces tot 

een staalskeletconstructie geas-

sembleerd. Het Bauhaus verhuis- 

de ook niet toevallig naar Dessau, 

waar zich na de eerste wereldoorlog 

een nieuwe industrie had gevestigd. 

Haar werkplaatsen leverden de pla-

ten waarmee dan bepaalde rasters 

werden opgebouwd. Men stelde zich 

tegelijkertijd de vraag welk raster 

de ruimte en de mensen ten goede 

zou komen. Over alle aspecten werd 

grondig nagedacht. Door de twee 

kubussen van verschillend formaat 

ontstaan in het stalen huis in Dessau 

ruimten van uiteenlopende hoog-

te, die daardoor ook elk een eigen 

waardering krijgen. Precies dit ex-

perimentele is zo fascinerend. Het is 

ook een manier om de monotonie te 

doorbreken en de verscheidenheid te 

tonen die met hetzelfde systeem kan 

worden bereikt.

Immotions: Welke uitdagingen 

stellen zich voor wie de Bau-

hausprincipes vandaag in de mo-

dulaire bouw wil opnemen? 

FH: Het zijn de nagenoeg eindelo-

ze combinatiemogelijkheden die de 

modulaire bouwwijze zo interessant 

maken. Vandaag zijn de eisen echter 

veel complexer en moet er aan heel 

wat voorschriften worden voldaan, 

bijvoorbeeld op het vlak van de ther-

mische en akoestische isolatie of de 

statica. Het Bauhaus in Dessau hield 

het daarentegen uiterst eenvoudig. 

De muren waren slechts 20 tot 30 

centimeter dik, waar dat nu vaak 50 

centimeter is. Toch kan een goede 

architect het gebouw er elegant laten 

uitzien en het in overeenstemming 

brengen met de diverse technische en 

vormgevingscriteria. Voor ons bestaat 

de uitdaging er tegenwoordig uit de 

Bauhaus-principes opnieuw zichtbaar 

te maken ondanks de talloze eisen die 

aan product en gebouw worden ge-

steld.  

Immotions: Het Bauhaus had een 

bijzondere band met kleur. De pri-

maire kleuren blauw, rood en geel 

en de ‚niet-kleuren’ zwart, wit en 

grijs domineerden het beeld. Hoe 

denkt u over het kleurgebruik van 

het Bauhaus? 

FH: Voor al onze projecten geldt dat 

we vrij spaarzaam met kleur om-

springen. Waar we voor kleur kie-

zen, doen we dat heel bewust, als 

accent, om bijna letterlijk iets in de 

verf te zetten. Het liefste gebruiken 

we de materialen zoals ze zijn; ze 

mogen duidelijk tonen wat ze zijn. 

We creëren kleur met eerlijkheid te-

genover het materiaal.

Immotions: Modulaire gebouwen 

en Bauhaus-woningen hebben een 

vergelijkbaar potentieel als het 

aankomt op sociale oplossingen in 

de vorm van snel gerealiseerde en 

betaalbare woonruimte. Waar ziet 

u toch nog verschillen?  

FH: De modulaire bouwwijze, zoals 

we deze bij ALHO zien, zet sterk in 

op het welzijn van de bewoners en 

gebruikers en bijgevolg op de hoge 

kwaliteit van de gebruikte mater- 

ialen. Uiteraard zijn snelheid en 

betaalbaarheid belangrijke aspec-

ten, maar niet ten koste van een 

gegarandeerde kwaliteit. We zien 

het steeds weer bij platen- of hoog-

bouw:  het gebouw wordt weliswaar 

snel opgetrokken maar is absoluut 

niet sociaal wegens zijn saaiheid 

of de slechte kwaliteit van de ma-

terialen. En hierdoor verdwijnt het 

eigenlijke sociale aspect naar de 

achtergrond. Tegenwoordig kunnen 

we voorkomen dat mensen zich in 

gebouwen niet goed voelen en dat 

er sociale brandhaarden ontstaan. 

Voor planologen is het een groot 

voordeel daarbij op een beproefd 

systeem te kunnen vertrouwen. In 

de modulaire bouw zijn er voorcer-

tificaties, bijvoorbeeld voor de iso-

latie, de veiligheid of de brandbe-

veiliging, waardoor het bouwproces 

aanzienlijk wordt vereenvoudigd.  

Alle veranderingen in dit verband 

worden voortdurend in aanmerking 

genomen.

Immotions: Hoeveel Bauhaus zit er 

in de modulaire bouw?  

FH: Was ALHO opgericht in de tijd 

van het Bauhaus, dan zou er on-

getwijfeld een vruchtbare samen-

werking ontstaan zijn. In principe 

zouden we dezelfde ideeën als het 

Bauhaus hebben gehad. En zo leeft 

het Bauhaus vandaag inderdaad 

voort in de modulaire bouw zoals 

we die nu kennen. 

„Het Bauhaus leeft ook voort 
in de modulaire bouw!“

Een gesprek met Frank Holsch-

bach, architect en oud-student 

van de ‘Hochschule für Gestal-

tung’ in Dessau, in het jubi-

leumjaar, een eeuw na de op-

richting van het Bauhaus. 

Frank Holschbach leidt samen met Frank 

Lohner en Jens Voss het architectuurbu-

reau LHVH Architekten BDA Partnerschaft 

MBB Lohner Holschbach Voss in Keulen.

Frank Holschbach, 
architect en eigenaar van LHVH Architekten

E-Mail: frank.holschbach@lhvh.de
Tel.: +49 221 320786-20

@ CONTACT

Immotions: Mijnheer Holschbach, 

wat betekent het historische Bau-

haus voor u? 

Frank Holschbach (FH): Het Bau-

haus is een zeer belangrijk gege-

ven in mijn leven, al van in mijn 

studentenjaren, toen ik voor het 

eerst met het Bauhaus kennismaak-

te.  De beweging fascineerde me en 

studeren in Dessau waar de geest 

van het Bauhaus nog zo sterk voel- 

baar is, was dan ook meer dan in-

spirerend. Tijdens mijn interdisci-

plinaire masteropleiding heb ik de 

planningmogelijkheden van ge-

standaardiseerd bouwen theoretisch 

en praktisch goed leren kennen. 

Zo rijpte het inzicht in het poten-

tieel van de modulaire bouwwijze 

vanuit Bauhaus-perspectief. Daar 

maximaal op inzetten, verschaft me 

bijzonder veel arbeidsvreugde. We 

werken graag met modules omdat 

het in principe mogelijk is elk raster 

in elk materiaal uit te werken. Elke 

venstermaat, elke baksteen en elke 
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Ruimtewinst als 
toekomstperspectief
Voor het technologiebedrijf PHOENIX CONTACT werd in amper vier maanden tijd een 

kantoorgebouw van drie verdiepingen opgetrokken dat aan de gebruikelijke eisen van 

de opdrachtgever inzake architectuur, gebouwtechniek en ruimtekwaliteit voldoet.

Bedrijfssucces motiveert, schept nieuwe ar-

beidsplaatsen en opent boeiende toekomst- 

perspectieven. Maar het kost bedrijven heel 

wat tijd en inspanningen om ervoor te zorgen 

dat de beschikbare ruimte gelijke tred houdt 

met de economische groei. Een modulair gere-

aliseerd gebouw biedt dezelfde hoogwaardige 

ruimtewinst als een dat volgens een ‚conven-

tionele’ bouwwijze wordt neergezet. Het eerste 

is echter veel sneller beschikbaar. Dat hebben 

de medewerkers van het voortdurend groeien-

de technologiebedrijf PHOENIX CONTACT zelf 

kunnen ondervinden bij de bouw van hun nieu- 

we kantoorcomplex. 

Wie waar ook ter wereld innovatieve oplossin-

gen ontwikkelt, houdt er voor de eigen gebou-

wen logischerwijze eveneens bepaalde kwa-

liteitsnormen op na. Stelt zich dan echter de 

vraag: het acute ruimtegebrek snel oplossen of 

voor een hogere kwaliteit maar ook voor een 

langere bouwtijd kiezen? Als specialist in mo-

dulair bouwen heeft ALHO hier een antwoord 

op.

In de kortst mogelijke tijd werden 36 nauwkeu-

rig geprefabriceerde ruimtemodules tot een 

nieuw gebouw met hoogtechnologische in-

richting samengevoegd. “Het programma 

voorzag per verdieping een groot landschaps-

kantoor voor zo’n 30 medewerkers en twee 

afzonderlijke ruimten. Deze laatste moesten 

als kantoor voor het afdelingshoofd en als 

vergaderlokaal kunnen worden gebruikt”, zo 

vertelt Susanne Hasse. Als verantwoordelijke 

voor het Corporate Facility Management staat 

zij in voor de gebouw- en inrichtingsplanning 

bij PHOENIX CONTACT.  “We hechten bijzon-

der veel belang aan het behoud van het corpo-

rate design voor onze gebouwen, dat zich, net 

als bij de andere eenheden op het terrein van 

het bedrijf, ook in de nieuwbouw moest weer-

spiegelen. Zowel voor de architectuur als voor 

het interieurontwerp wordt hiertoe gebruik- 

gemaakt van zuivere vormen, felle kleuren en 

moderne materialen. ALHO heeft deze richtlij-

nen zeer goed weten om te zetten in de zin van 

ons overkoepelende totaalconcept.” 

Het rechthoekige volume met een bruto-op-

pervlakte van in totaal 1.282 vierkante meter 

bestaat uit drie ongeveer identieke niveaus. Op 

elke verdieping neemt een landschapskantoor 

zowat de hele oppervlakte in. De circulatiewe-

gen met de ingang, de hallen en gangen en het 

trappenhuis bevinden zich aan de noordwest-

kant van het gebouw. Daar zijn ook de sani-

taire voorzieningen gegroepeerd. Op de noord-

hoek van elke verdieping bevinden zich ook 

nog ruime individuele kantoren en vergaderlo-

kalen die door de gangen van het landschaps-

kantoor worden gescheiden. 

De doorlopende beglazing garandeert een 

overvloedige daglichtinval. Zonneweringen 

die op het gebouwbeheerssysteem aangeslo-

ten zijn, zorgen wanneer dit nodig is voor een 

aangename tempering van warmte en zonlicht 

op de werkplekken. Op het platte dak van het 

gebouw staat een gecombineerde luchttoe- 

voer- en luchtafvoerinstallatie met geïntegre-

erde warmteterugwinning. Deze verzekert een 

optimale luchtkwaliteit in de diverse ruimten 

en zorgt voor de voorkoeling van de toegevoerde 

lucht overeenkomstig de buitentemperatuur. 

A.INFO
Opdrachtgever: PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Ontwerp: ALHO Systembau GmbH

Bestemming: kantoor

Bouwtijd: 16 weken

Brutovloeroppervlakte: 1.282 m2

Bij het interieurdesign werd geopteerd voor zuivere 

vormen, felle kleuren en moderne materialen, wat per-

fect aansluit bij het corporate design.

„Doorslaggevend voor de beslissing de nieuwbouw modulair 

op te vatten was, naast het kwaliteitsargument, vooral de 

korte uitvoeringstijd. ALHO was de aanbieder met de kortste 

bouwtijd en de sterkste ‘drive’. Dat heeft ons overtuigd. 

En de samenwerking hebben we zowel op menselijk als op 

organisatorisch vlak als bijzonder harmonisch ervaren. Er 

was een zeer groot wederzijds vertrouwen“  

Susanne Hasse, hoofd van de gebouw- en inrichtingsplanning bij 

PHOENIX CONTACT Corporate Facility Management

DOWNLOAD

Het uitgebreide persbericht over PHOENIX 
CONTACT kunt u downloaden van onze 
website.
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WEBSITE

Op onze website www.alho.com kunt u 

meer informatie vinden over het project 

‘Gesamtschule Menden’.

“We zijn 
thuisgekomen.”
Zo klonk het bij de feestelijke opening van de recente uitbreiding van de Städtische 

Gesamtschule Menden, die in amper 21 weken werd opgetrokken.

Zesendertig nauwkeurig geprefabriceerde mo-

dules werden er in elkaar gepast tot een modern 

‚hoogwaardig schoolgebouw’ om de woorden 

van het schoolhoofd, Ralf Goldschmidt, te 

herhalen. Omdat er op een steil perceel moest 

worden gebouwd, werd de onderste bouwlaag 

uitgevoerd in massiefbouw met gewapend be-

ton. Daarop kwamen dan nog drie modulaire 

verdiepingen. 

De gevel van de uitbreiding is bekleed met een 

meerlaags warmte-isolatiesysteem met extra 

dikke isolatielaag. Het resultaat is een uitste-

kende thermische en akoestische isolatie en een 

bijzonder aangenaam binnenklimaat. En op 

het platte dak is een krachtig ventilatiesysteem 

geïnstalleerd dat alle binnenruimten regelma-

tig van verse lucht voorziet. C02-sensoren in 

de leslokalen activeren de luchtverversing en 

gaan zo een snelle vermoeidheid tegen. 

Bovendien zijn alle voor de ALHO-ruimtemo-

dules gebruikte materialen op hun kwaliteit 

getest en goedgekeurd en ook nog eens emis-

siearm, waardoor ze wezenlijk bijdragen tot 

de gezonde lucht in de leslokalen. De ramen 

en een dakkoepel zorgen voor een overvloe-

dige daglichtinval, wat een aangename sfeer 

creëert.

Op de brutovloeroppervlakte van in totaal 2.500 

vierkante meter werd een uitgebreid ruim- 

teprogramma gerealiseerd. Het omvat niet 

minder dan elf les- en cursuslokalen voor de 

bovenbouw (hogere graad) en vakruimten voor 

kunst en muziek met bijbehorende lokalen, als- 

ook een grote foyer, een café voor de hogere 

graad, het secretariaat, diverse kantoren, een 

lerarenlokaal en ruime sanitaire voorzienin-

gen, het zogenaamde ‘zelfstudiecentrum’ en 

een rustruimte. 

Een overkoepelend kleurconcept, dat ook voor 

het meubilair en de wanddecoratie geldt, houdt 

rekening met de psychologische werking van 

de afzonderlijke kleuren in uiteenlopende leer-

situaties. Aan de beide korte zijden van het 

gebouw zijn - conform de wettelijke brand-

veiligheids- en vluchtwegvoorschriften - twee 

trappenhuizen ingericht. Een lift garandeert de 

toegankelijkheid van alle verdiepingen. 

A.INFO
Opdrachtgever: Stad Menden

Bestemming: schoolgebouw

Bouwtijd: 21 weken

Brutovloeroppervlakte: 2.500 m2 “Dit is het eerste gebouw waarvoor wij als Gemeente voor 

de modulaire bouwwijze hebben gekozen. De uiterst vlotte 

samenwerking met ALHO pakte daarbij bijzonder doeltref-

fend uit. Vooral de veel kortere bouwtijd in vergelijking met 

de massiefbouwwijze heeft ons overtuigd. Het is dankzij de 

modulaire aanpak dat we met onze ‘brede’ school al in de 

zomer van 2018 een eigen hogere graad konden invoeren.”  

Ulrike Schriever, Immobilienservice Menden (ISM)In totaal kregen elf les- en cursuslokalen en 

bijkomende vakruimten voor kunst en muziek 

hier een plaats. 

Door het steile perceel is slechts een van 

de lange zijden van het hybride gebouw in 

contact met de grond. 
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Snelle en efficiënte 
uitbreiding
Toenemend plaatsgebrek door de alsmaar groeiende vraag deed het ziekenhuis CHU Am-

broise Paré in Mons nadenken over een nieuwe vleugel op het bestaande terrein.

De 70 meter hoge en 100 meter lange hijs- 

kraan die de 220 geprefabriceerde modules 

in de kortst mogelijke tijd op elkaar stapelde, 

maakte meteen indruk. Deze modules bevatten 

onder meer de bijna kant-en-klare patiënten-

kamers, technische installaties inbegrepen.

Na 50 dagen montagewerk ontstond een nieu- 

we vleugel met een totale oppervlakte van 

10.000 m2. De functionele, moderne en com-

fortabele uitbreiding werd rechtstreeks verbon-

den met de aangrenzende vleugel. Bovendien 

konden er 30 nieuwe werkplekken worden ge-

creëerd.

Proper en stil, zonder hinder 

of beperkingen  

Gedurende de hele bouwtijd konden de zieken-

huisactiviteiten ongestoord worden voortgezet 

aangezien alle aansluitings- en inrichtings-

werken na de montage in een gesloten bouw- 

volume plaatsvonden. Hierdoor creëerden de 

werken ook geen hinder voor patiënten, werk- 

nemers of bezoekers.

Verspreid over vijf niveaus en een extra kel-

derverdieping ontstonden onder meer zes ope-

ratiekamers, drie verpleegstations, technische 

ruimten en een sterilisatielokaal. De nieuwe 

kamers zijn optimaal afgestemd op de behoef-

ten van de patiënten, wat een vlotte genezing 

in de hand werkt. 

Het modulair gebouwde ziekenhuis is het eers-

te van deze omvang in het Franstalige gedeelte 

van België. “Een gelijkwaardige bouwwijze is 

met traditionele materialen gewoon niet mo-

gelijk”, meent Jean-Luc Strouder, directeur lo-

gistiek en infrastructuur van het CHU Ambroi-

se Paré. Algemeen directrice Chantal Bouchez 

licht verder toe: “Om snel op de alsmaar toene-

mende vraag te kunnen reageren en plaatsge-

brek te vermijden, hebben we voor deze bouw-

vorm geopteerd.”

Door eigenschappen zoals kwaliteit, duur- 

zaamheid, snelheid en beperking van de ge-

luidshinder overtuigde de modulaire bouwwij-

ze van ALHO en werd een succesvolle uitbrei-

ding verzekerd. 

De heldere, aangenaam ingerichte kamers dragen bij 

tot een optimaal herstelproces voor de patiënten. 

Door de uitbreiding kwamen zes nieuwe operatieka-

mers tot stand. De ruimten voldoen aan alle vereisten 

om onmiddellijk in gebruik te worden genomen.

Christoph Röllinghoff, bedrijfsleider  
ALHO Projektservice GmbH International

E-Mail: christoph.roellinghoff@alho.com
Tel.: +35 2261 75443

@ CONTACT

A.INFO
Opdrachtgever : CHUPMB Centre Hospitalier  

Universitaire Psychiatrique Mons-Borinage

Ontwerp : BAEV

Bestemming : ziekenhuis

Brutovloeroppervlakte : 9.290 m2

De achterzijde is architectonisch aantrekkelijk vormge-

geven met een dakoverstek en een beklede buitentrap. 
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Modulair en serieel en 
toch geen „platenbouw“
In Dresden bezit VONOVIA reeds zo’n 38.500 woningen. In het 

zuiden van de stad werden nog eens 74 nieuwe wooneenheden 

gebouwd. Hiermee brengt VONOVIA nieuw leven op een 10.000 

vierkante meter groot braakliggend terrein, volledig in de geest van 

de gewenste kernverdichting. 
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In juli 2018 kon ALHO als hoofdaan- 

nemer met de bouw van de flatge-

bouwen en de huizenrij beginnen. 

Het bureau LORENZEN MAYER 

ARCHITEKTEN nam de architecto-

nische begeleiding van het project 

voor zijn rekening. Het tekende 

voor het ontwerp en stond ook in 

voor de geslaagde integratie in de 

stedenbouwkundige context. Daar-

bij hoorde ook een met de dienst 

planologie van de stad afgesproken 

kleur- en vormgevingsconcept voor 

de gevels. 

De samenwerking tussen de ar-

chitecten en de modulebouwspeci-

alist heeft geleid tot buitengewone 

gebouwen, met in totaal 6.500 vier-

kante meter aan woonoppervlakte. 

Zadeldaken en verschillend ontwor-

pen pleistergevels garanderen een 

harmonische verbinding met de his-

torische en beschermde bebouwing 

in de omgeving. Twee flatgebouwen 

van drie verdiepingen in de Prohli-

ser Straße met twaalf drie- en vier-

kamerflats zijn al bewoond. Beide 

gebouwen zorgen voor een passen-

de overgang met de historische een-

gezinswoningen in het verlengde en 

ALHO werkte ook voor het interieur 

samen met toonaangevende merkfa- 

brikanten om zeker te zijn van de beste 

kwaliteit. 

Zonlichtovergoten en modern: in de modulaire gebouwen van ALHO is het aangenaam 

wonen. De woningen zijn afgestemd op de huidige behoeften in Dresden en bestaan uit 

verschillende typologieën voor gezinnen, alleenstaanden en senioren.

de VONOVIA-bebouwing langs de 

Reicker Straße. 

De vier verdiepingen hoge huizenrij 

die daar ontstond, met zeven afzon-

derlijk toegankelijke eenheden, was 

eind april instapklaar. Door de ver-

schillende gevel- en sokkelhoogten 

wekken de afzonderlijke eenheden 

de indruk van afzonderlijke huizen 

en lijkt de zowat 130 meter lange 

huizenrij kleiner dan ze is. Hier be-

vinden zich 62 twee-, drie-, vier- en 

vijfkamerwoningen. 29 woningen 

zijn aangepast aan mensen met een 

beperking. 

Tot nog toe kende men de modulaire 

gebouwen van ALHO doorgaans als 

‘rechttoe rechtaan’ blokken met plat 

dak, als langgerekte ‘balk’ langs de 

straat of rondom een binnenhof ge-

groepeerd. Dat de staalmodulebouw 

ook realisaties mogelijk maakt die 

qua grondplan afwijken van het or-

thogonale raster en zelfs een zadel-

dak hebben, is met de nieuwe hui- 

zen in Dresden afdoende bewezen. 

A.INFO
Opdrachtgever: VONOVIA

Ontwerp: LORENZEN MAYER ARCHITEKTEN

Bestemming: woningen

Bouwtijd: 38 weken

Brutovloeroppervlakte: 6.500 m2

Het trappenhuis dat naar de woonverdie-

pingen leidt, baadt in het licht. 

“Het uitgangspunt van de modulebouw, snel kwaliteitsvolle woningen realiseren, vonden we bijzonder aan- 

trekkelijk. We mogen de maatschappelijke relevantie hiervan zeker niet onderschatten. Een architectuurtaal 

vinden die duidelijk breekt met het beeld van de ‚platenbouw’ uit de DDR-tijd is zeer belangrijk gebleken om 

de burger voor de modulaire bouw te winnen. Door de zadeldaken en de knik in de gevelrij kon ALHO perfect 

aantonen dat de modulaire bouwwijze geschikt is voor de realisatie van uiteenlopende ontwerpen. 

Het modulaire bouwsysteem van ALHO biedt een zeer grote flexibiliteit, die veel verder reikt dan wat we bij-

voorbeeld van de modulebouw met grote betonplaten kennen. En in vergelijking met de modulaire houtbouw 

is ALHO’s systeem dan weer makkelijker op het vlak van de brandveiligheid. Een doorslaggevende troef van 

ALHO’s aanpak is zeker de korte bouwtijd die niet door de weersomstandigheden wordt beïnvloed. Dat de 

modules onder optimale productieomstandigheden worden vervaardigd, garandeert bovendien een hoge kwa-

liteit. Tot Dresden hadden we nog geen ervaring met de modulaire bouwwijze. Nu weten we dat ze inmiddels 

wel een en ander mogelijk maakt!” 

Reinhard Mayer, LORENZEN MAYER ARCHITEKTEN
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En toen was er licht

Comfortabeler, veiliger en vooral ook economischer en energie-efficiënter, zo zien de 

gebouwen van de toekomst eruit. En dat komt onder meer door de nieuwe mogelijk-

heden op het vlak van verlichting en geautomatiseerd gebouwbeheer. Het is dan ook 

geen toeval dat BAU 2019 geopteerd heeft voor ‘Smart: gebouwtechnologie + licht’ 

als een van de centrale thema’s. Het geïntegreerde ontwerpconcept maakt van de mo-

dulaire bouw een bijzonder aantrekkelijke werkwijze met het oog op een intelligente 

lichtregeling.

De laatste tien jaar zijn we helemaal anders 

met kunstlicht beginnen omgaan en dat is 

niet zonder reden. Ongeveer een derde van 

het primaire-energieverbruik in gebouwen 

hangt samen met de verlichting. Het ver- 

bruik beperken tot het noodzakelijke heeft 

dus een grote invloed op de economische 

kost en de ecologische impact van een wo-

ning. In de positieve ontwikkelingen rond 

kunstlicht heeft vooral de led-technologie 

een belangrijke rol gespeeld. Deze mogen 

we ondertussen wel de standaardtechno-

logie noemen en de voordelen ervan lig-

gen voor de hand. Leds doen het energie- 

verbruik in gebouwen dalen omdat ze 

minder energie vergen. Bovendien nemen 

ze minder plaats in. En dankzij hun lan-

ge levensduur zijn ze ook nog eens onder-

houdsvriendelijker.

Voordelen van professionele verlichting  

“Opdrachtgevers willen met een moder-

ne lichtregeling wel eens bepaalde emo-

ties en stemmingen bij de gebruikers van 

een gebouw oproepen”, vertelt Sebastian 

Palmer, Solution Architect Building Tech-

nology bij PHOENIX CONTACT. 
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Flexibele oplossingen op de markt van 

de gebouwautomatisering 

De gebouwautomatiseringsmarkt kent be-

paalde standaardnormen zoals BACnet, 

KNX en LON als open en overkoepelende 

BUS-systemen en SMI, MP-Bus en DALI 

als bijbehorende subsystemen. Bij alle op-

lossingen is het van belang dat ze op een 

zogeheten open framework gebaseerd zijn. 

Een framework is een programmeerom-

geving die in de softwaretechniek wordt 

gebruikt en vooral in het kader van ob-

jectgeoriënteerde softwareontwikkeling en 

componentgebaseerde ontwikkelingsme-

thodieken. Sebastian Palmer wijst erop: 

“Met deze aanpak moet zeker rekening 

worden gehouden als men zich afvraagt 

welk systeem zich uiteindelijk opdringt.” 

Doorgaans gaat het niet zozeer om de 

keuze van het communicatiesysteem. Veel 

beslissender is de vraag op basis van welk 

softwareplatform de beheerder de gebrui-

ker de mogelijkheid wil bieden het gebouw 

en de processen in dat gebouw te optima-

liseren. 

De wereldwijde standaard voor domoti-

ca en gebouwbeheer is KNX. Door middel 

van een gestandaardiseerd protocol wordt 

verzekerd dat alle componenten via een 

gemeenschappelijke taal en via het KNX-

medium met elkaar kunnen communiceren. 

KNX voldoet aan de internationaal erkende 

norm ISO/IEC 14543-3 en biedt de moge-

lijkheid KNX-producten van verschillende 

producenten te combineren. KNX is der-

halve ‘geschikt voor alle toepassingen’, 

wat wil zeggen dat deze norm is afgestemd 

op alle toepassingsgebieden in domotica en 

gebouwsysteemtechniek.

Voordelen van een geïntegreerde lichtre-

geling in de modulaire bouw 

Bij gebouwautomatisering stellen zich al-

tijd dezelfde eisen, ongeacht de manier 

waarop het gebouw is gerealiseerd. Alle 

aangesloten systemen die een rol spelen bij 

de gebouwautomatisering moeten gecoör-

dineerd werken. Pas dan kan de perfecte 

integratie worden bereikt zoals in het ge-

bouwsysteemontwerp wordt voorzien.

De modulaire bouwwijze neemt dit gege-

ven vanaf de ontwerpfase perfect op in de 

geïntegreerde processen. Anders dan in de 

conventionele bouw is bij modulair bou-

wen een integrale ontwerpplanning altijd 

een absolute vereiste. Dit geldt ook voor 

de gebouwautomatisering. Verwarming, 

verlichting, zonnewering, klimaatregeling 

en de bijbehorende ‘intelligente technolo-

gie’ moeten op elkaar afgestemd zijn voor 

er aan de eigenlijke uitvoeringsfase wordt 

begonnen. De eigen gespecialiseerde ont-

werpplanners van ALHO bieden hier met 

hun ervaring de nodige ondersteuning. 

Ze bezorgen de klanten optimaal advies, 

waardoor deze laatsten zeker kunnen zijn 

van een geïntegreerd, op hun behoeften af-

gestemd concept.

Voor Sebastian Palmer is het duidelijk: 

“De standaardisering in de modulaire bouw 

biedt hier de perfecte basis om intelligen-

te comfort- en energiefuncties als indivi-

dueel overtuigend kenmerk aan te bieden.” 

Op pagina’s 11 en 12 leest u meer over 

het gemeenschappelijke bouwproject van 

PHOENIX CONTACT en ALHO.  

“Dat veronderstelt een zo eenvoudig mo-

gelijke interface om de gebruiker de mo-

gelijkheid te geven zijn comfort maximaal 

zelf te regelen.” 

Standaardscenario’s bieden de nodige 

ondersteuning. Zo is er bijvoorbeeld een 

handige presentatiemodus. Als deze gese-

lecteerd is, wordt de verlichting automa-

tisch aangepast en de zonnewering geac-

tiveerd zodra de beamer wordt gebruikt.  

“Dat kun je vergelijken met de lichten die 

automatisch aangaan bij het instappen in 

de auto”, verduidelijkt Sebastian Palmer.

Maar hoe kan een professionele licht-, 

zonnewerings- en klimaatregeling nu 

concreet bijdragen tot een optimale ener-

gie-efficiëntie? Het licht wordt via bewe-

gings- en aanwezigheidsmelders in- en 

uitgeschakeld volgens het gebruik van de 

ruimte. Lampen worden automatisch ge-

dimd wanneer de zon schijnt.

“Intelligente techniek in modulaire gebou-

wen is niet alleen mogelijk; de modulaire 

bouwwijze en intelligente gebouwtechniek 

gaan perfect samen!”  

Sebastian Palmer, Solution Architect Building 

Technology bij PHOENIX CONTACT Duitsland 

Geïntegreerde lichtregeling

Hetzelfde geldt bij een professione-

le regeling van de zonnewering. De 

stand van de lamellen wordt auto-

matisch ingesteld om een maxima-

le daglichtinval te verzekeren. Tegelij- 

kertijd gaat de zonnewering naar beneden 

om oververhitting tegen te gaan. Ook een 

intelligente klimaatregeling draagt bij tot 

een optimaal comfort en een maximale 

energie-efficiëntie. Staat het raam open, 

dan wordt de klimaatregelingsinstallatie 

bijvoorbeeld automatisch uitgeschakeld. 

De temperatuurinstelling volgt hierbij de 

buitentemperatuur. Met een professionele 

licht-, zonnewerings- en klimaatregeling 

kan in een gebouw heel wat energie wor-

den bespaard, waardoor de gebruikskosten 

dalen.

Om maximale synergieën en een optimaal 

comfort te creëren met behulp van zonne-

werings-, koelings- en verwarmingssyste-

men, moet kunstlicht altijd integreerbaar 

zijn. Hierbij is het van cruciaal belang de 

informatie over licht, zonnewering en bin-

nenklimaat optimaal op elkaar af te stem-

men. Zo stelt zich bijvoorbeeld de vraag 

hoe het verlichtingscomfort kan worden 

vergroot om niet in het halfduister te zit-

ten. “Als bijvoorbeeld de zonnewering 

wordt geactiveerd om de warmtelast te be-

perken, moet uiteraard de verlichting wor-

den bijgestuurd. De mate aan synergie en 

de omzetting ervan zijn bepalend voor het 

comfort en welbehagen van de gebruiker”, 

aldus Sebastian Palmer. Kunstlicht speelt 

een bijzonder belangrijke rol om intelli-

gente gebouwen ingang te doen vinden.

Voordelen van een professionele gebouwautomatisering. Verdeling van het primaire-

energieverbruik.
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Van meet af aan optimaal 
ontworpen en gepland
Met de modernste IFC-software worden gebouwstructuren en attributen digitaal weer-

gegeven en worden de verschillende disciplines door middel van een 3D-model op 

elkaar afgestemd.

Idealiter wordt er reeds bij de start voor de 

modulaire bouwwijze gekozen. Zo kan ons 

ontwerp- en projectteam al in een vrij vroeg 

stadium met de opdrachtgever en zijn architect 

samenwerken en hen ondersteunen om tot een 

op de modulaire bouwwijze afgestemd ontwerp 

te komen. 

“Het gebeurt echter ook dat de modulaire 

bouwwijze pas na de ontwerpfase ter sprake 

komt. Ook dan kunnen systeemonafhankelijke 

ontwerpen nog worden omgezet om volgens de 

modulaire bouwwijze uitgevoerd te worden”, 

verzekert Jakob Träger, hoofd van het ont-

werp- en projectteam. “Gezamenlijk moet dan 

een geschikt raster worden gevonden dat reke-

ning houdt met de esthetische, economische en 

productietechnische eisen.” 

De opdrachtgever kan het ontwerp ook meteen 

aan ALHO overlaten als hij daaromtrent nog 

geen stappen heeft gezet. “Met vier architecten 

staan we klaar de wensen van de klant recht-

streeks te vertalen in een ontwerp. Ook voor 

de vergunningsaanvragen kan door ALHO of 

door de klant zelf worden gezorgd”, vult Jakob 

Träger aan.

Sinds enige tijd werkt ALHO’s projectplanning 

BIM-ondersteunde 3D-modellen uit. “Hierdoor 

krijgt de klant een driedimensionaal beeld van 

zijn gebouw, zowel van binnen als van bui-

ten”, legt Jakob Träger uit. “Uitwisselingen met 

externe ontwerpers of met onze eigen speci-

alisten verlopen via een IFC-interface. In het 

3D-model kunnen we de verschillende disci- 

plines optimaal op elkaar afstemmen en fouten 

voorkomen.”

Bij modulair bouwen kan een externe architect 

fase 1 tot en met 4 voor zijn rekening nemen. 

“Als specialist in modulair bouwen komen wij 

aan zet vanaf fase 5 met de uitvoeringsplan-

ning. Omdat de modules al in de fabriek met 

de hoogst mogelijke afwerkingsgraad worden 

geprefabriceerd, moet veel grondiger dan bij 

de conventionele bouw vooruit gedacht wor-

den. Bij onze staalskeletbouw gaat het van in 

de voorontwerpfase al over millimeters. Ook 

de bekende speling in de hoogbouw is bij ons 

maar een kwestie van een paar millimeter. Van 

het `plannen al bouwend’ dat we uit de con-

ventionele bouw kennen, kan bij de modulaire 

bouwwijze geen sprake zijn, en bijgevolg ook 

niet van de meerkosten en vertraging die vaak 

het gevolg zijn van voortdurend veranderende 

beslissingen”, verduidelijkt Jakob Träger. “De 

beste resultaten bereiken we wanneer externe 

architecten en het bedrijf gespecialiseerd in 

modulair bouwen elk hun specifieke knowhow 

inbrengen. Dan ontstaat immers de inmiddels 

geroemde seriële individualiteit.” 

Ingenieur-architect 
Jakob Träger, hoofd van het ont-
werp en projectteam

E-Mail: jakob.traeger@alho.com
Tel.: +49 2294 696-275

@ CONTACT
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Hoog bezoek in de 
ALHO-ruimtefabriek

Kennelijk had het VitALHO-team de 

jury weten te overtuigen door het 

professionele communicatieconcept 

dat vooral met de naam ‘VitALHO’ 

en het bijbehorende logo buitenge-

woon herkenbaar is. 

Via workshops werden de kaderle-

den als eerste groep in het ‘gezond-

heidsmanagement’ geïnitieerd. Voor 

de andere medewerkers viel het 

startschot voor het VitALHO-project 

symbolisch samen met het uitrei-

ken van een starterkit bestaande uit 

een gymtas waarin onder meer een 

drinkbus en een kookboek staken.

Het is de bedoeling het VitALHO-

merk duurzaam bij het personeel 

te introduceren. Via het VitALHO-

VitALHO bij de winnaars 
van de AOK-MehrWert-
prijs 2018
In totaal hadden 47 bedrijven uit Rheinland-Pfalz en het Saarland hun innovatieve ideeën ter promotie 

van de gezondheid van hun medewerkers voor de AOK-MehrWert-prijs 2018 ingediend. 

Het VitALHO-team van de firma ALHO ontving als een van de winnaars op regionaal niveau een prijs van 

3.000 euro.

concept wordt voortdurend en op 

transparante wijze informatie uit-

gewisseld waardoor de medewerkers 

zich gaan identificeren met het ge-

zondheidsmanagementproject en de 

onderneming.

In het kader van dit gezondheids-

managementproject werden reeds 

enkele deelprojecten gerealiseerd. 

Over de evolutie en het succes ervan 

wordt stelselmatig gecommuniceerd 

met behulp van het VitALHO-merk: 

- deelname aan de Siegerländer- 

 bedrijvenloop

- implementatie van het E-bike- 

 leasingprogramma

- organisatie van    

 gezondheidsdagen 

- ergonomie-audit en optimalise- 

 ring van de arbeidsvoorwaarden

- jaaraanbod preventieve gezond- 

 heidszorg voor het personeel, enz. 

Ook bij de bestemming van het 

geldbedrag van de prijs heeft het 

VitALHO-team de collega’s betrok-

ken. Het hield daarover een kleine 

bevraging in het kader van de ge-

zondheidsdag op 21 februari 2019. 

De prijs zal worden besteed aan het 

inrichten van zitplekken, rondom de 

ruimtefabriek in Friesenhagen, waar 

de medewerkers zich tijdens de mid-

dagpauze aangenaam kunnen ont-

spannen. 

Van links naar rechts: Thomas Stahl (AOK), Marten Pletschen, Claudia Wolke-Riedel, Yvonne Höfer en Marko Grisse van het VitALHO-Team, 

Udo Hoffmann (AOK) en Stefan Hönicke (AOK)

Op 9 april kreeg de fabriek van de 

ALHO-groep in Coswig bij Dres-

den bezoek van minister-presi-

dent Michael Kretschmer van de 

deelstaat Saksen. Hij werd er ont-

vangen door de oprichter Albert 

Holschbach, de bedrijfsleiding 

van de ALHO-groep en de advies-

raad. Na een rondleiding door de 

fabriek nam dhr. Kretschmer de 

tijd voor een gesprek met de pro-

ductie- en administratiemedewer-

kers. ALHO is van plan binnen-

kort te investeren in een nieuwe 

fabriekshal voor zijn vestiging in 

Coswig, om de productiecapaciteit 

voor de modulaire bouw verder te 

vergroten.  

Van links naar rechts: Horst-Günter Schmidt, Achim Holschbach, Albert Holschbach, 

minister-president Michael Kretschmer, Moritz Montnacher, Prof. Dr. Ing. Matthias 

Kleine

In mei 2018 viel het concept van 

ALHO en KZA Architekten voor 

seriële modulaire woningbouw 

in  de prijzen bij een  Europese 

wedstrijd. De organisatoren van 

deze wedstrijd namelijk, de na-

tionale vereniging van Duitse 

woningbouw en vastgoedonder-

nemingen, het federale ministerie 

voor bouwaangelegeheden en de 

nationale kamer van  architec-

ten, brachten een bezoek aan de 

ALHO-fabriek in Friesenhagen. 

Zij werden tevens begeleid door 

mensen van BIM, (de Duitse ins-

tantie voor vastgoedaangelegen-

heden) zodat zij persoonlijk ken-

nis konden maken met de seriële 

modulaire woningbouw en zich 

in de modelwoning op het terrein 

van ALHO, een beeld vormen van 

de hoge kwaliteit van onze modu-

laire bouwwijze. 

Van links naar rechts vooraan: Barbara Schlesinger (nationale kamer van architecten), 

Bettina Stinner (Ministerie van Binnenlandse Zaken), Ingeborg Esser (GdW), Christine 

Neuhoff (Ministerie van Binnenlandse Zaken), Robabeh Sedaghat (BImA), Nina Bendler 

(KZA), Michael Lauer (ALHO). 

Van links naar rechts achteraan: Ulrike Birkner-Schmitz en Dr. Christoph Krupp (BImA), 

Fabian Viehrig (GdW), Nina Bergold (BImA), Christoph Maag en Albert Holschbach 

(ALHO), Axel Koschany (KZA), Christoph Zielinski en Horst-Günter Schmidt (ALHO).
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