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„Duurzaamheid betekent: evenveel rekening
houden met ecologische als met sociale en
economische overwegingen.“

Zo luidt de definitie van de Raad voor Duurzame Ontwikkeling, die in april 2011 door
de Duitse regering werd aangesteld. In deze
editie van IMMOTIONS laten we u zien wat
wij bij ALHO onder duurzaamheid verstaan.
Het belangrijkste bestanddeel van onze
gebouwen is staal, een uitstekend recyclebaar bouwmateriaal dat dicht bij de natuur
staat. In de rubriek ALHO HORIZON sommen
we een hele reeks duurzame argumenten op
om met staal te bouwen. Duurzame gebouwen
verbruiken zo weinig mogelijk energie en
wekken dankzij hernieuwbare technologieën
zelfs energie op. Op dat punt scoren onze
modulaire gebouwen zeer goed. Dat toont
het kinderdagverblijf „Weingartenstraße“
in Dortmund. Het is opgevat als energieplushuis, een bijzonder energieconcept
dat we voorstellen in de rubriek BOUW &
TECHNIEK. Duurzaamheid betekent voor
ons ook dat we de toekomst van onze
onderneming op de lange termijn veiligstellen.
Dat doen we door onze klantenrelaties te
onderhouden – zoals met de Stedelijke
Ziekenhuizen Mönchengladbach, waarover
u meer leest in de rubriek PORTRET VAN
EEN KLANT – maar ook door het stimuleren
van jonge mensen met frisse, creatieve
ideeën. Zoals de masterstudenten van de
beroepshogeschool van Gummersbach,
die een ontwerp bedachten voor modulaire
studentenwoningen. U leest er alles over in
de rubriek INTERN.
Ik wens u veel leesplezier.
Ihr Achim Holschbach
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STAAL HEEFT DE TOEKOMST
Dragen, bewegen, beveiligen: het zijn maar drie van de vele rollen die staal
aankan. Zijn unieke eigenschappen maken staal bijzonder geschikt om mee te
bouwen. En er zijn heel wat goede redenen om dat in de toekomst nog meer te
gaan doen.

Staal is een hightechproduct met een
lange traditie en tal van ontwikkelingsmogelijkheden. Het is niet meer weg te
denken uit ons dagelijks leven. Wanneer
we ‚s ochtends op kantoor komen, zijn we
al veel met staal in contact gekomen: het
broodmes, het scheermes, onze auto, de
snelwegbrug waar we onderdoor rijden,
het lepeltje in de eerste kop koffie op
kantoor... En waarschijnlijk is ook in dat
kantoorgebouw heel wat staal verwerkt.

Staal weet zich steeds weer te handhaven tegen
nieuwe alternatieven, zoals nu weer koolstofvezel.
Doordat het veel energie- en grondstoffenefficiënter
is, is de marktpositie van staal verzekerd.
Mogelijk hebt u zelfs uw baan te danken aan
staal. Volgens de Duitse brancheorganisatie
werken in de staalverwerkende industrie in
Duitsland ongeveer 4 miljoen mensen – meer
dan de helft van alle arbeidsplaatsen in de
productiesector. Ook in andere bedrijfstakken
zorgt staal voor werkgelegenheid, denk maar
aan de bouw en de auto-industrie. Staal is
bovendien onmisbaar in tal van industriële
processen. Er worden de meest uiteenlopende
instrumenten en werktuigen van gemaakt, van
houtzagen tot spuitgietmachines. Zonder staal
zou u waarschijnlijk geen planken voor uw
tuinhuisje kunnen kopen en zou uw mobiele
telefoon het zonder behuizing moeten doen.
Betrouwbaar
Dankzij stalen draden en balken kunnen bruggen
probleemloos duizenden auto‘s per dag dragen.
En dankzij staalplaten zijn die auto‘s steeds
veiliger, lichter en zuiniger. Zonder staal zouden
steden geen skylines met wolkenkrabbers van
honderden meters hoog hebben. Staal is licht en
tegelijk uiterst sterk en stabiel.
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Materiaal met geschiedenis
Duizenden jaren geleden al deden mensen hun
eerste experimenten met staal. De Hittieten,
die in een deel van het huidige Turkije woonden,
waren de eersten die ijzer bewerkten tot gehard
staal. Zelf noemden ze het ‚goed ijzer‘: ruwijzer is
vanwege het hoge koolstofgehalte erg broos, maar
staal is tegelijk sterk en buigzaam. Sindsdien zijn
er talrijke nieuwe toepassingsmogelijkheden en
samenstellingen bedacht. De productietechnieken
werden steeds efficiënter, en daardoor werd het
ooit zo dure en zeldzame staal een wijdverspreid en
alledaags materiaal. In het Europese staalregister
staan momenteel meer dan 2.500 verschillende
soorten opgesomd.
Afhankelijk van de samenstelling en de productiemethode komt staal tegemoet aan de meest
diverse vereisten en kan het de meest uiteenlopende eigenschappen hebben: van martensitisch, dat
wil zeggen uiterst hard, tot bijzonder buigzaam en
makkelijk te bewerken.

Recycelen van staalschroot in een vlamboogoven

Blijvend beschikbaar
IJzererts, schroot, cokes en poederkool: dat zijn
de ingrediënten om staal te maken. Gemiddeld
levert twee ton grondstoffen aan het eind van de rit
één ton staal op. „En die grondstoffen zullen nog
vele tientallen of zelfs honderden jaren beschikbaar

Recyclebaar
6

1 I 2015

IMMOTIONS

ALHO HORIZONT

zijn“, zegt Marcel Divan, synthetisch
chemicus bij Thyssen Krupp Steel
Europe. „Op dit moment halen we ons
ijzererts uit bovengrondse dagbouwmijnen. Op verschillende plaatsen in
Europa zitten er nog grote hoeveelheden
erts in de grond.“ Voor knelpunten valt
vanuit geologisch standpunt dus niet te
vrezen. Kijken we terug op de ontwikkelingen van de voorbije decennia, dan zou
het jaarlijkse grondstoffenverbruik in de
Duitse staalindustrie met 10 miljoen
ton verminderd kunnen worden. Behalve
ijzererts smelten is er namelijk nog
een tweede optie: schroot. Een groot
deel van alle staal wordt gewonnen uit
schroot, dat hoofdzakelijk uit eerder gebruikt staal bestaat.
Lange levensduur
Staal heeft een bijzonder lange levensduur. De beste voorbeelden zijn de Dom
van Keulen en de Eiffeltoren in Parijs:
daar werden in de 19de eeuw voor het
eerst grote hoeveelheden staal ingezet
voor de bouw van dragende structuren.
Na al die tijd vervullen ze hun functie
nog steeds. In havens en langs waterwegen worden staalplaten al vele jaren
gebruikt om oevers te verstevigen - staal

is goed bestand tegen zout water. Dat
hoge weerstandsvermogen maakt het
ook zeer geschikt voor windturbines.
Doordat staal in verhouding zo licht is, kunnen de gondels op grote hoogte worden
geplaatst, waar de windsnelheden hoger
zijn: dat maakt de turbines efficiënter. Bij
offshore-installaties wordt staal verwerkt
in de fundamenten, die meters onder het
wateroppervlak verankerd worden. Meer
dan twintig jaar lang moeten ze bestand
zijn tegen sterke winden, krachtige golfslag en de bijtende werking van het zeewater.
Duurzaam en hernieuwbaar
Staal draagt niet alleen bij aan een duurzame energiewinning, het is ook van
zichzelf een hernieuwbaar materiaal.
De meeste stalen constructies worden
na hun lange levensduur vrijwel volledig
gedemonteerd. Het staal wordt ofwel
meteen opnieuw gebruikt, ofwel samen
met een voorraad schroot gesmolten
in de hoogoven. Met 500 miljoen ton
per jaar is staal wereldwijd het meest
gerecycleerde industriële materiaal.
Bovendien zijn de bestanddelen niet
toxisch voor het milieu. In vergelijking
met de productie van andere metalen,

Gepolijst precisiestaal

bijvoorbeeld aluminium, ligt de CO2balans van staal 90 procent lager, met
één kilogram koolstofdioxide voor één
kilo warmgewalst staal. Zowel qua
productie als qua gebruik kan staal dus
een goede milieubalans voorleggen
tegenover vergelijkbare materialen.

Veelzijdig
Bronnen: o.m. diverse publicaties van de Wirtschaftsvereinigung Stahl; meer informatie op www.stahl-online.de
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Vele levens
Dankzij de geringe behoefte aan primaire
grondstoffen en de energiezuinige manier van
produceren ontziet staal de natuurlijke hulpbronnen. In de bouw scoort het zowel economisch als esthetisch doordat het recycleerbaar
en flexibel is. Bij de Duitse brancheorganisatie

Multitalent
De Keulse Dom is een goede illustratie van de
draagkracht van staal. De stalen dakstoel torst
sinds meer dan 150 jaar het vele tonnen wegende,
met loden platen bedekte dak. Die grote draagkracht, gecombineerd met het geringe gewicht,
maakt van staal het perfecte bouwmateriaal.

Lange levensduur
Robuust

bauforumstahl e. V. legt men de nadruk op de
duurzaamheid en toekomstbestendigheid van
staal als bouwmateriaal. „Stalen gebouwen
behoren tot de meest toekomstbestendige
beleggingen waarin een opdrachtgever kan
investeren. Economische, technische en maatschappelijke veranderingen vereisen adaptieve
gebouwen die kunnen worden aangepast aan
wijzigende behoeften. Staalconstructies bieden
de flexibiliteit die daarvoor nodig is. Ze kunnen
eenvoudig en kostenefficiënt worden omgebouwd, verhoogd en uitgebreid: noodzakelijke
voorwaarden voor een lange levensduur.“ Dat
geldt met name ook voor de modulaire gebouwen van ALHO. De afzonderlijke modules
kunnen aan het eind van hun lange levensduur
eenvoudig gedemonteerd worden en voor een
nieuwe bestemming krijgen. Zo zijn ze klaar
voor een tweede of derde leven.

Ook als gevelbekleding slaat staal een goed figuur. BMS, Esch-sur-Alzette, Luxemburg

8

Juist daarom is het zo geschikt voor de lichte
en tegelijk stevige skeletten van modules. De
modules van ALHO hebben geen dragende
binnenwanden nodig. Daardoor is er plaats voor
grote open ruimtes zonder steunpijlers. De Duitse
beroepsvereniging Wirtschaftsvereinigung Stahl
bevestigt dat: „Staal heeft een hoge oppervlakteen volume-efficiëntie bij een laag verbruik. Een
voorbeeld: doordat de wanden van stalen modules maar een paar centimeter dik hoeven te zijn,
ontstaat er een veel grotere bruikbare oppervlakte dan bij de klassieke massiefbouw, waar de
wanden veel dikker zijn. Stalen gebouwen zijn erg
flexibel en doen minder een beroep op natuurlijke
hulpbronnen, omdat afbreken niet nodig is.“ Daar
komt nog bij dat modules door het lage gewicht
van de stalen skeletten tot zes verdiepingen in
de hoogte kunnen gaan. Een ijzeren skelet zou
aanzienlijk zwaarder zijn, en daardoor ongeschikt
om zo hoog te bouwen.
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Klaar voor de toekomst
Ondanks alle voordelen is staal alléén uiteraard
geen garantie voor hoogwaardige en duurzame gebouwen. Uiteindelijk heeft kwaliteit in de
bouw verschillende dimensies: ecologisch, sociocultureel en functioneel, technisch zowel als
economisch. Peter Orthen, bedrijfsleider van
ALHO: „Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid op dit vlak. Daarom leggen we de lat
voor onszelf hoog. We kiezen onze materialen
zorgvuldig en voldoen aan de nieuwste normen
voor brandveiligheid en geluidsoverlast. Onze
gebouwen zijn klaar voor een lange toekomst.“

Economisch
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„Conventioneel
bouwen duurt
ons te lang“
In 2012 realiseerde ALHO voor het
eerst een modulair gebouw voor de
Stedelijke Ziekenhuizen Mönchengladbach,
en dat in zeer korte tijd. De klant was zo
tevreden over het geleverde werk dat er
snel nieuwe opdrachten volgden.

Horst Imdahl, directeur van de Stedelijke
Ziekenhuizen Mönchengladbach

Horst Imdahl, directeur van de Stedelijke
Ziekenhuizen Mönchengladbach, koos drie
jaar geleden voor modulair bouwen omdat het
allemaal snel moest gaan, maar intussen is hij
een echte fan geworden. In een gesprek met
IMMOTIONS gaat hij dieper in op de voordelen
van modulair bouwen in de gezondheidssector
en op de samenwerking met ALHO.
„Wanneer wij beslissen dat een nieuwbouw komt,
dan moet het snel gaan. En wat dat betreft hebben
we met ALHO zeer goede ervaringen. Met name bij
het eerste project - onze afdeling geriatrie - was de
factor tijd cruciaal.“
„In oktober 2011 werd het Hardterwald-ziekenhuis,
onze vroegere locatie, verkocht. Contractueel
waren er zeer scherpe termijnen afgesproken, tot en
met het bezemschoon opleveren van het gebouw.
Daardoor was de tijdsdruk erg groot: de volledige
nieuwbouw moest in zes maanden worden afgerond.
Modulair bouwen was de enige haalbare oplossing.
Conventioneel bouwen zou veel te lang geduurd
hebben. Daarom hebben we toen voor ALHO
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De nieuwe afdeling geriatrie werd in 2012 in amper 100 dagen gebouwd.

gekozen: zij hebben ervaring met zulke projecten.
En alles is perfect verlopen.“
De afdeling geriatrie, een gespecialiseerd ziekenhuis voor ouderdomskwalen, werd in amper 100
bouwdagen opgetrokken – en dat voor een bruto
vloeroppervlakte van bijna 5.300 m², verdeeld over
drie verdiepingen. Een gedeelte van het gebouw
werd bovendien onderkelderd, waardoor er nog
500 m² extra beschikbaar is. De nieuwe afdeling
is door een gang en een tunnel verbonden met het
bestaande gebouw van het Elisabethziekenhuis.
Dat ALHO de uiterst krappe timing haalde, was
niet het enige wat de opdrachtgever overtuigde.
„Vroeger dachten mensen bij modulebouw wat
geringschattend aan containers. Maar bij een
werkbezoek aan ALHO hebben we kunnen zien
dat modulebouw tegenwoordig echt wel bijzonder
kwalitatief is afgewerkt. Voor ons als opdrachtgever
is het absoluut vergelijkbaar met conventioneel
bouwen. Maar het allergrootste voordeel van modulair bouwen is toch wel de hoge prefabricagegraad: 60 tot 90 % wordt kant-en-klaar geleverd.

Daardoor bleven de vervuiling en de geluidshinder
tijdens het bouwen tot een minimum beperkt.
En dat had dan weer het grote voordeel dat het
ziekenhuis tijdens de werkzaamheden normaal
kon blijven draaien. We hebben kunnen bouwen
zonder hinderlijke beperkingen.“
Tegelijk met de afdeling geriatrie bouwde ALHO
een kinderdagverblijf voor de personeelsleden
van de Stedelijke Ziekenhuizen. Inmiddels is dat
in een tweede bouwfase alweer uitgebreid. Horst
Imdahl: „Ook hier wil ik zeker de snelle bouwtijd vermelden. In dit geval had het minder met
tijdsdruk te maken dat we voor modulebouw kozen,
maar dat wil niet zeggen dat we het rustig aan
konden doen. Wij vinden het belangrijk om onze
medewerkers kinderopvang te kunnen bieden ze vroegen daar ook al geruime tijd om. En het
nieuwe kinderdagverblijf maakt ons als werkgever
in de regio Mönchengladbach nog aantrekkelijker.
Dat is natuurlijk mooi meegenomen“, aldus de
heer Imdahl.

11

IMMOTIONS

1 I 2015
PORTRET VAN EEN KLANT

„In maart heeft ons derde ALHO-project de deuren
geopend: de nieuwbouw voor de opleiding verpleegkunde. Onze positieve ervaring met de eerste
twee projecten - qua betrouwbaarheid, kwaliteit en
naleving van prijzen en termijnen - gaf de doorslag om opnieuw voor modulebouw te kiezen.
De verpleegschool is zo opgevat dat het gebouw
ook voor administratieve doeleinden gebruikt kan
worden. Het kan ook worden verhoogd.“

Het kinderdagverblijf kreeg de prijs voor klimaat- en milieubewust
bouwen van de Stad Mönchengladbach.

In maart 2015 werd de nieuwe verpleegschool in gebruik genomen.
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Horst Imdahl ziet ook voordelen waaraan opdrachtgevers die alleen vertrouwd zijn met conventioneel
bouwen misschien niet meteen denken. „In het
begin moesten we even wennen aan de manier
van werken: een paar weken na de gunning van
de opdracht moesten we bij wijze van spreken al
beslissen waar we elk stopcontact wilden. Dat is
nu eenmaal eigen aan een industriële techniek als
modulebouw. Maar achteraf moet ik zeggen dat wat
eerst een nadeel leek - zo snel zoveel beslissingen
moeten nemen, soms tot in de kleinste details bedrijfseconomisch bekeken juist het allergrootste
voordeel is. Wat je afspreekt, wordt ook precies
zo gebouwd. Eventuele speciale wensen die
tijdens het bouwen naar boven komen, kunnen
niet meer meegenomen worden - en we weten uit
ervaring dat juist die speciale wensen de kosten
de hoogte in jagen.“
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„Modulair bouwen is juist voor een ziekenhuis
uitermate geschikt. Wij kunnen zo heel makkelijk
verbouwen, ruimtes een andere bestemming geven
of wanden weghalen. Dat geeft ons een flexibiliteit
die een traditioneel gebouw niet altijd kan bieden.“
Horst Imdahl,
directeur van de Stedelijke Ziekenhuizen Mönchengladbach

Bij de Stedelijke Ziekenhuizen Mönchengladbach is duurzaamheid geen
ijdel woord. „Wij kiezen voor de lange
termijn en werken met ecologisch verantwoorde materialen. Duurzaamheid
is voor ons de norm: we investeren in
toekomstbestendige
technologieën“,
aldus Horst Imdahl. „De modulaire
bouwwijze van ALHO is gecertificeerd
door de DGNB (de Duitse raad voor

duurzaam bouwen). Zo weten we zeker
dat onze nieuwbouw aan alle duurzaamheidsnormen voldoet. Ons kinderdagverblijf is door de stad Mönchengladbach
bekroond met een prijs voor klimaat- en
milieubewust bouwen. Die prijs wordt
ieder jaar uitgereikt: ik geloof dat we met
onze nieuwbouw voor de verpleegschool
een goede kans maken om ‘m opnieuw
te winnen.“

A.INFO
Stedelijke
Ziekenhuizen
Mönchengladbach
Stedelijke Ziekenhuizen Mönchengladbach is een gespecialiseerd ziekenhuis met 577 bedden
en is tevens als opleidingsziekenhuis verbonden aan de Technische
Hogeschool (RWTH) en het
Universitair Ziekenhuis Aken.
Momenteel zijn er ongeveer 1.100
werknemers werkzaam in 10
verschillende afdelingen en in een
centrum voor sociale pediatrie.
Jaarlijks worden er circa 25.000
patiënten opgenomen en nog
eens 48.000 patiënten ambulant
behandeld.
Alles begon in het jaar 1847 met
een kliniek voor „zieken van het
mannelijke geslacht“ in Rheydt. In
1883 kocht de stad Rheydt voor
7.000 rijksmark een terrein van
vijf morgen (ongeveer evenveel
hectare) om een nieuw ziekenhuis
te bouwen. Dat beschikte over
250 bedden, verdeeld over de
afdelingen chirurgie, inwendige
geneeskunde en een apart kinderziekenhuis - tot 1968 het enige
in heel Rheydt en Mönchengladbach. In 1951 kwam daar een
kraamafdeling bij, aanvankelijk als
particuliere vrouwenkliniek.
Al snel was het gebouw hopeloos
verouderd. Daarom werd op 23
november 1962 op het terrein
van Villa Leiße - een perceel van
86.000 vierkante meter aan de
Hubertusstrasse, dat eigendom
was van de vroegere textielondernemer Hubert Leiße - de eerste
steen gelegd van het Elisabethziekenhuis Rheydt. Bij de opening,
in januari 1967, was dat het modernste en duurste ziekenhuis van
Duitsland. Het had afdelingen voor
inwendige geneeskunde, chirurgie
en gynaecologie, en een kinderziekenhuis met couveuseafdeling.
De medische wetenschap maakte
snel vorderingen en in de loop der
jaren kwamen er nog verschillende
afdelingen bij, evenals een goed
gesorteerde ziekenhuisapotheek
en twee verpleegstersscholen. In
1983 werden de Stedelijke Ziekenhuizen Mönchengladbach uitverkoren als opleidingsziekenhuis
van de Technische Hogeschool
(RWTH) Aken.
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Een kwantumsprong
in beroepsopleiding
Met het Roche Learning Center, het
grootste modulaire laboratoriumgebouw
van Europa, geeft het Zwitserse
farmaconcern een nieuwe dimensie aan
het begrip vorming.

Bij Hoffmann-La Roche AG, een van de wereldleiders in onderzoeksgerichte gezondheidszorg, weten ze al heel lang wat beroepsopleiding betekent.
Sinds 1957 leidt de Zwitserse groep jonge medewerkers op in verschillende disciplines. In de vestiging
in Basel-Kaiseraugst opende Roche onlangs een
gloednieuw opleidings- en vormingscentrum, dat is
uitgerust met de modernste laboratoria. Het Roche
Learning Center is zowel qua concept als qua uitvoering richtinggevend voor Europa. Uniek is ook
de snelheid waarmee het hoogwaardige, perfect op
het opleidingsschema van het concern afgestemde
centrum tot stand kwam. Na amper vijfenhalve week
was de modulaire ruwbouw van het vijf verdiepingen
tellende pand al klaar.
Het Roche Learning Center is het eerste gebouw
op het uitgestrekte oostelijke bedrijfsterrein van
Roche in Kaiseraugst, maar het is niet het eerste
modulaire gebouw dat het farmaconcern samen
met ALHO realiseert. In 2005 bouwde ALHO op
het Roche-bedrijfsterrein al drie kantoorpanden van
drie verdiepingen. In 2012 volgde kantoorgebouw
B228, dat bestaat uit 80 modules en 200 moderne
werkplekken telt.
„Uitstekend opgeleide en gemotiveerde werknemers
zijn de sleutel tot ons succes“, zegt Jürg Erismann,
hoofd van de vestigingsplaats Basel-Kaiseraugst.
Dat is meteen de reden waarom Roche het niet
onaanzienlijke bedrag van 86 miljoen Zwitserse
frank heeft geïnvesteerd in de geavanceerde
nieuwbouw met de innovatieve laboratoriumruimtes
– het bedrag ging verder ook naar ontsluiting en
infrastructuur, de op conventionele wijze gebouwde
kelder en de bouwtechnische vertaling van de
uiterst strenge veiligheidseisen. De nieuwbouw was

14

1 I 2015

IMMOTIONS

SHOWROOM

Laboratorium met verlaagd plafond

vooral nodig vanwege de personeelsuitbreiding.
De voorbije vijf jaar is het aantal werknemers in
Basel-Kaiseraugst met 30 procent gestegen,
en daarmee ook de behoefte aan opleidings- en
vormingsmogelijkheden. Daaraan komt het nieuwe
Learning Center nu perfect tegemoet. In amper 13
maanden werden zestien laboratoria (waaronder
een schoollab), zeven auditoria, een ruimte voor
e-learning, 34 elegante en zonovergoten bureaus,
ruime leslokalen, een atelier en een cafetaria,
omkleed- en doucheruimtes, technische ruimtes
en magazijnen gepland én gerealiseerd. Dankzij
de modulaire bouwtechniek kunnen de ruimtes
later eenvoudig worden aangepast aan veranderde
behoeften. De structuur van het gebouw, met
uitbreidbare en verwisselbare elementen, houdt nu
al rekening met de toekomstige noden. Dat maakt
van ALHO-modulebouw een lonende investering.
ALHO Systembau AG in Wikon (Luzern) werd aangesteld als studiekantoor algemene bouwtechnieken en
hoofdaannemer. Planners die al eerder met Roche
hadden samengewerkt, vulden het projectteam aan.
Het nieuwe gebouw kwam vanaf de eerste schets
tot stand in overleg met de toekomstige gebruikers.
Daardoor kon het doel - „sneller plannen, sneller
bouwen“ - op een kwalitatief hoogstaande manier in
praktijk worden gebracht. Net daar ligt de sterkte van
ALHO-modulebouw.
In het ideale scenario, zoals hier bij Roche in
Kaiseraugst, wordt de keuze voor modules al zeer
vroeg gemaakt. Op die manier kunnen architecten
en modulebouwers al vanaf de eerste plannen nauw
samenwerken. Het totaalconcept van het baanbrekende „Laboratoriumgebouw voor opleiding en

voortgezette vorming“ werd begeleid door een
klein team van erkende experts van Roche. Omdat
bestaande elementen konden worden overgenomen
en aangepast, ontstond in een workshop van drie
dagen de hele basisstructuur van het gebouw.
Tegelijk werd het concept met behulp van ervaren ALHO-planningsexperts omgezet in modulaire
eenheden. Het ontwerp werd als het ware
„opgebroken“ in aparte modules.
Erkende attestering, de beproefde modulaire bouwtechniek met de doorontwikkelde draagconstructie
en gestandaardiseerde detailoplossingen vereenvoudigden het verdere plannings- en vergunningsproces. De basisprincipes van de installatie werden
„uit het boekje“ overgenomen. Dat had het enorme
voordeel dat de bouwfirma‘s de basistypologie van
het gebouw kenden, zodat fouten in de praktijk vermeden konden worden.
Als studiekantoor algemene bouwtechnieken coördineerde ALHO alle werkzaamheden. De prefabricage
van de modules stond garant voor de hoogste kwaliteit. Modulair bouwen maakt gebruik van industriële
productieprocessen en verschilt van de meer conventionele bouwmethodes doordat de planning van
de productie en de montage van alle onderdelen al
moet klaarliggen nog voordat de modules in productie gaan. Met name de juiste plaatsing van elektrische en sanitaire installaties en leidingen heeft een
doorslaggevende invloed op de verdere planning.
De helft van de in totaal 186 modules voor het
gebouw van zeven verdiepingen en 11.900 vierkante
meter vloeroppervlakte werd industrieel geprefabriceerd in de ALHO-fabriek in Morsbach; de andere
helft werd gemaakt in de Zwitserse fabriek van
ALHO in Wikon (Luzern).

15

IMMOTIONS

1 I 2015
SHOWROOM

Trappenhuis

Kantoorruimte met glazen scheidingswanden

Nog terwijl op de bouwplaats de massieve kelder
van gewapend beton voor de technische, opslag- en
omkleedruimtes werd aangelegd, liepen bij ALHO al
de eerste modules van de band en op het moment
dat de laatste modules de fabriek verlieten, werd de
rest al ter plekke gemonteerd. Om te voorkomen
dat de levering in de winter vertraging zou oplopen, werd een gedeelte van de modules per schip
over de Rijn van Bonn naar Kaiseraugst gebracht.
Sowieso was het transport van de tot 17 meter
lange en 4,10 meter hoge modules op 29 meter
lange diepladers een uitdaging die alleen dankzij de
decennialange ervaring van het logistieke team van
ALHO tot een goed einde kon worden gebracht. Dat
de fabricage en montage van de modules parallel
verloopt, maakt het mogelijk om de bouwtijd tot 70
procent korter te maken.
Afgezien van de funderingswerkzaamheden en de
plaatsing van de modules gebeurt al het werk in
de ALHO-fabrieken. Omdat de prefabricage in grote
hallen plaatsvindt, heeft het weer geen invloed op
de kwaliteit en de planning. Het werk wordt dus in
gunstige omstandigheden uitgevoerd en kan optimaal
gecoördineerd worden. Voeg daarbij de constante
kwaliteitscontroles ter plekke, en je hebt de basis
voor een hoogwaardige uitvoering. Zo kon ALHO aan

16

opdrachtgever Roche een vaste deadline geven en
de ruwbouw in januari – midden in de winter dus –
zoals afgesproken binnen vijfenhalve week afwerken.
Na de montage van de modules volgde de binneninrichting. De verluchtingsaggregaten in het dak en
de kelder werden via de montageopeningen in het
gebouw getild, waarna het dak via de inspringende
dakverdieping werd afgedicht. De thermisch hoog
geïsoleerde en geventileerde gevel werd bekleed
met gecoate witte aluminiumpanelen. Daardoor
sluit ze visueel perfect aan bij de discrete, tijdloze
architectuur van de bestaande Roche-gebouwen in
Basel en Kaiseraugst. De technische unit op het
dak onderscheidt zich optisch van de rest door
gekleurde aluminiumlamellen.
De aluminium jaloezieën voor de grote, lineaire vensterstroken regelen automatisch hoeveel zonlicht
er binnenvalt, zowel voor ieder raam afzonderlijk als
voor het geheel. Dat zorgt voor een hoge energieefficiëntie. Behalve door zijn fraaie vorm overtuigt het
gebouw ook door zijn uitstekende energetische waarden. Het energetische concept is perfect afgestemd
op de constructie van het gebouw. Zo is het gebouw
aangesloten op de eigen verwarmingscentrale met
rookgasterugwinning. Verwarmen en koelen gebeurt
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via een ventilatiesysteem met warmteterugwinning.
De dakverdieping is al voorbereid voor de plaatsing
van een fotovoltaïsche installatie.

A.INFO

De verdere afwerking van het gebouw duurde van
januari tot september 2014. De toegangscontrole
van de bouwplaats registreerde in totaal 124
verschillende firma‘s, die deels tegelijk aan het
werk waren. Gemiddeld werkten dagelijks ongeveer
220 mensen op de bouwplaats. Roche eist een
hoog kwaliteitsniveau en verwacht met name veel
knowhow over de gespecialiseerde onderzoeks- en
laboratoriumprocessen.

F. HoffmannLa Roche AG

Dankzij de nauwkeurige planning werd de zeer krappe bouwtermijn ook gehaald voor de geavanceerde
technische uitrusting van de in totaal 16 chemie-,
biologie-, school- en farmacielaboratoria, met hun
complexe luchttoevoer- en afzuiginstallaties, koelwaterkringlopen en hygiënische en veiligheidsvereisten.

Opdrachtgever:
F. Hoffmann - La Roche AG

Het gebouw herbergt ook een centrum voor voortgezette opleiding met een lokaal voor vorming
en e-learning, zeven auditoria en 34 kantoren of
„cubicles“. In die ruimtes waren bijkomende ingrepen
nodig om de akoestiek te verbeteren en geluidshinder te voorkomen.

Bouwtijd: 			
38 weken

Planner: 			

ALHO Systembau AG, Wikon
Bestemming van het gebouw:
Centrum voor vorming en
voortgezette opleiding

Bruto vloeroppervlakte:
11.900 vierkante meter

Bron: F. Hoffmann-La Roche AG
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Bouwen met de
Porsche-turbo aan
Een succesvolle carrière combineren met
tijd voor je gezin, terwijl je zeker weet dat
er tijdens de werkuren voor je kinderen
gezorgd wordt: dat willen alle ouders.
Autobouwer Porsche neemt die wens
ernstig. In de regio Stuttgart, waar de
firma verschillende vestigingen heeft,
stelt ze voor haar werknemers zowat
120 opvangplaatsen in kinderdagverblijven
ter beschikking.
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Met het moderne, gloednieuwe kinderdagverblijf
in de gemeente Weissach is nu ook het laatste
gaatje in het opvangnet van Porsche gedicht.
ALHO heeft het dagverblijf in nauwelijks 13 weken gebouwd - bijzonder toepasselijk, voor een
fabrikant van snelle sportwagens en voor een
vooruitstrevende gemeente.
In de Boschstraße in Weissach, omringd door weiden
en tuinen, is een aangename, afwisselingsrijke crèche ontstaan. De gemeente stond in voor de bouw,
samen met de firma Porsche. Het ontwerp was van
architect Hartmut Bromberger. Als hoofdaannemer
nam ALHO de volledige planning en realisatie van de
modulaire nieuwbouw voor zijn rekening.
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Sinds juli 2014 kunnen hier, op twee
verdiepingen van beide ongeveer 1.000
vierkante meter, 65 kinderen van één tot
zes jaar terecht. Ze zijn verdeeld in zes
groepen met in totaal 13 opvoeders. Die
zien met plezier hoe snel de kinderen de
nieuwe ruimtes in bezit genomen hebben.
Dankzij de uitnodigende architectuur is
dat ook niet moeilijk.

De groepsruimtes bevinden zich aan de
zuidkant van het huis. Door de royale
raampartijen valt veel daglicht naar
binnen. Alle ruimtes hebben een directe
toegang tot het buitengedeelte – ook
de ruimtes op de hogere verdiepingen,
van waaruit de kinderen via pergola‘s en
trappen rechtstreeks naar de tuin en de
twee dakterrassen kunnen.

Het nieuwe kinderdagverblijf is licht en
open vormgegeven. De ingang en de
gangen zijn zo opgevat dat er veel plaats
is om te spelen en te ravotten. Losjes
daaromheen geschikt liggen de eigenlijke
opvangruimtes. Iedere groep heeft een
grote eigen groepsruimte, waar de kinderen samen eten, spelen en knutselen, en
een afgescheiden slaap- en wasruimte.
Verder zijn er ook nog lokalen voor het
personeel, een multifunctionele ruimte,
een opslaglokaal, een technische ruimte,
een trappenhuis en een lift.

Op de gevel wordt witte bepleistering
afgewisseld met houten vlakkenen het
vele groen op het platte dak zorgt voor
een gezond microklimaat. De ramen
aan de zuidkant vangen in de winter de
warmte van de zon op; in de zomer
zorgen de ver overstekende dakranden
en de pergola voor schaduw. Ze functionerenals zonweringen die binnenvallend
licht temperen, zonder het uitzicht van de
kinderen naar buiten te hinderen.

A.INFO

Ferry Porsche
Kita

Opdrachtgever:
Gemeente Weissach
Planner:
Hartmut Bromberger, Waiblingen
Bestemming van het gebouw:
Kinderdagverblijf
Bouwtijd:
13 weken
Bruto vloeroppervlakte:
1.000 vierkante meter

„De samenwerking met ALHO verliep goed en
zeer professioneel. Wij zijn blij met dit functionele,
betaalbare en energie-efficiënte kinderdagverblijf
met zijn lichte, kindvriendelijke architectuur.“
Klaus Lepelmann, gemeente Weissach

De grote ramen zorgen voor veel daglicht.

19

IMMOTIONS

1 I 2015
SHOWROOM

Klant is koning – ook
terwijl er gebouwd wordt
Toen ALHO als studiekantoor algemene bouwtechnieken van de firma Suedes
Hotel GmbH de opdracht kreeg om het Queens-hotel in Niefern uit te breiden,
lag er al een ontwerp op tafel. Aanvankelijk was de uitbreiding gepland als
massiefbouw, maar omdat het hotel in een waterbeschermingsgebied ligt,
zorgde dat voor problemen met de fundering. De ondergrond kon het gewicht
van acht massieve verdiepingen niet dragen.
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„Tijdens de werkzaamheden kon ons zakenhotel met
vrijwel volle bezetting blijven draaien. Dankzij de zeer

A.INFO

geringe stof- en geluidshinder tijdens de montage en
opbouw van de modules konden we onze gasten het
vertrouwde comfort blijven bieden, zonder hinder of
beperkingen.“
Alfred en Elke Suedes, bedrijfsleiders van Suedes Hotel GmbH

Uitbreiding
Queens-Hotel
Niefern
Opdrachtgever:
Suedes Hotel GmbH, Niefern

Omdat de deklaag van het bouwterrein
niet aangetast mocht worden, en om het
gewicht van het gebouw te beperken,
stelden de ALHO-planners voor om
boven op de benedenverdieping zes
etages te bouwen met stevige maar
in verhouding lichte modules. Verder
stelden ze voor om de fundering aan te
leggen met versterkte bodemplaten,
om te vermijden dat er een dure funderingsput moest worden gegraven.

en twee dakterrassen. Het centrale trappenhuis met liftinstallatie krijgt dankzij de
glazen staander-regelgevel veel daglicht.
Het gebouw is uitgerust met een gecontroleerde verluchtings- en afzuiginstallatie met warmteterugwinning en wordt
verwarmd door de milieuvriendelijke en
efficiënte warmte-krachtkoppelingsinstallatie van het hotel zelf.

Planner:
ALHO Systembau GmbH
Bestemming van het gebouw:
Hotel
Bouwtijd:
13 weken
Bruto vloeroppervlaktE:
4.200 vierkante meter

Na de aanpassing van de bouwplannen
ging het snel: tussen de gunning van
de opdracht en de aflevering van het
gebouw lagen amper 42 weken. De
montagetijd van de in totaal 36 modules
bedroeg slechts zes dagen.
De parkeergarage en de benedenverdieping in massiefbouw beslaan samen
zowat 1.700 vierkante meter. In de kelder
bevinden zich een vergaderzaal, een
fitnessruimte met saunalandschap, grote
opslagruimtes en technische lokalen. De
benedenverdieping herbergt een royale
lobby met receptie, nog eens twee vergaderzalen, een zonnige ontbijtruimte,
een bar en een lounge met open haard,
evenals een restaurant met terras.

In de uitnodigende ontbijtruimte kunnen de hotelgasten
de dag goed beginnen.

De zes modulair opgebouwde bovenverdiepingen bieden samen zowat 2.200
vierkante meter hoteloppervlakte. Vijf
etages zijn identiek opgevat, met telkens
negen dubbele kamers en één deluxekamer met een slaap/woongedeelte, een
kleine kookunit en een ruime badkamer.
Op de bovenste verdieping bevinden zich
twee appartementen, een kantoorruimte

De lichte, moderne kamers bieden veel comfort.
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Meer plaats?
Geen probleem!
Het kantoor- en collegegebouw van de universiteit
Oldenburg was nog maar net af toen het alweer
dringend moest worden vergroot. Geen punt:
dankzij ALHO-modulebouw kon het bestaande pand
van twee verdiepingen snel en probleemloos met
nog eens zes moduleassen worden uitgebreid.

De Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
breidde haar studieaanbod in 2012 uit met een
richting geneeskunde. Toen al was het indrukwekkend om te zien hoe ALHO in een absolute
recordtijd een architectonisch aansprekend en
functioneel gebouw neerzette. Met die ervaring in
het achterhoofd sprak het voor zich dat de uitbreiding ook zou gebeuren met ALHO-modulebouw.
In amper 10 weken montage- en opbouwtijd werd in
het najaar van 2014 in totaal 510 vierkante meter
bijkomende ruimte gecreëerd, verdeeld over twee
etages. En aangezien modulebouw typisch gepaard
gaat met schone en geluidsarme bouwplaatsen, kon

de normale bedrijvigheid in het bestaande gebouw
blijven doorgaan.
Een verticale vensterstrook, uitgevoerd als glazen
façade in een staander-regelconstructie, markeert
het trappenhuis en de ingang. Deze zone biedt
tegelijk ook toegang tot de nieuwe uitbreiding. Om
extra gangruimte te creëren, werd op de benedenverdieping een leslokaal van 37 vierkante meter
verkleind en omgebouwd tot bureau. Nog eens vijf
andere bureaus zijn via deze zone bereikbaar, net
als een 117 vierkante meter groot collegelokaal,
dat zonder ondersteuning werd opgebouwd uit
drie modules en desgewenst met een verplaatsbare scheidingswand in twee even grote lokalen
kan worden opgedeeld. Op de bovenverdiepingbevinden zich nog eens elf bureaus.
Alle technische units in het gebouw zijn via een
BUS-systeem met elkaar verbonden. De nieuwe
ruimtes konden probleemloos op dat systeem
worden aangesloten: er hoefde niet veel meer te
gebeuren dan de verlaagde plafonds openmaken
en de leidingen doortrekken. Dat gold evenzeer
voor de volledige technische uitrusting.

Collegezaal met aanpasbare grootte
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De goed geproportioneerde gevel, waarin witte
aluminiumpanelen afwisselen met donkere stukken
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Uit één stuk: het bestaande gebouw en de uitbreiding zijn visueel niet van elkaar te onderscheiden.

golvend aluminium, werd doorgetrokken
over de zes nieuwe moduleassen.
De twaalf nieuwe, geprefabriceerde modules sluiten naadloos op het bestaande
gebouw aan. Nergens is een overgang

te bespeuren – alsof het gebouw er
altijd zo heeft uitgezien. Het maakt
van dit project een schoolvoorbeeld
van een vormelijk en organisatorisch
geslaagde uitbreiding, zoals dat alleen
met modulebouw mogelijk is.

A.INFO
Bureaus en
collegezalen
Uni Oldenburg
Opdrachtgever:
Staatl. Baumanagement
Ems-Weser, Wilhelmshafen

„Van bij het begin was ALHO een competente partner
voor onze bouwplannen. Ze hebben het hele project
zowel technisch als qua timing echt een boost gegeven.
De planning van de opbouw, de samenwerking van alle
betrokkenen, de coördinatie van de afspraken en ten
slotte ook het toezicht op de werkzaamheden – alles

Planner:
ALHO Systembau GmbH
Bestemming van het gebouw:
Bureaus en collegelokalen –
uitbreiding
Bouwtijd:
10 weken
Bruto vloeroppervlakte:
500 vierkante meter

was prima georganiseerd.“
Carsten Steinbrenner,
afdelingshoofd bouwplanning, universiteit Oldenburg
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Een modulair
kinderdagverblijf
als energiecentrale
In mei 2014 werd begonnen met de bouw van
„An der Mühlenteichen“, een klimaatvriendelijke
woonwijk aan de Phoenixsee in Dortmund. In
het kader van de campagne „100 energieplushuizen voor Dortmund“ werden daar 17 huizen
en een modulair kinderdagverblijf opgetrokken
die meer energie opwekken dan ze verbruiken.

Kinderdagverblijf „Weingartenstraße“ - onderdeel van een klimaatvriendelijke wijk

Met de nieuwbouw van de LVR-kliniek in Düren heeft
ALHO al bewezen dat het een modulair gebouw op

Klimaatbescherming is een van de belangrijkste
uitdagingen van het moment. De regering van de
deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft daarom een eigen
strategie uitgewerkt: het project „100 klimaatvriendelijke wijken“. Dat wil klimaatbewust bouwen
bevorderen als een belangrijk bestanddeel van
duurzame wijkontwikkeling.
De woonwijk aan de Phoenixsee doet het qua energieefficiëntie zelfs nog beter dan de deelstaatnormen,
omdat ze de hogere standaarden van de campagne
„100 energieplus-huizen voor Dortmund“ hanteert.
Ieder huis produceert een energieoverschot van
minstens 1.000 kWh per jaar.

passiefhuisniveau kan realiseren. Nu verzetten we
opnieuw de bakens met een energiepluskinderdagverblijf aan de Phoenixsee in Dortmund.

ALHO bouwde het kinderdagverblijf in opdracht van
DOGEWO21. Het is volledig in de woonwijk geïntegreerd en wordt gerund door Caritas. Het twee etages
hoge gebouw biedt vier groepen van kinderen plaats
om te spelen en te leren. Het gebouw is helder ingedeeld. De groepsruimtes, met grote glaspartijen in een
staander-regelconstructie, kijken uit op het zuiden,
waardoor er veel daglicht binnenvalt. Grote dakoverstekken zorgen in de zomer voor deugddoende schaduw en het groendak boven de benedenverdieping
draagt bij tot het aangename woonklimaat.
ALHO ontwikkelde het concept voor het energieplus-huis samen met het Bochumse ingenieursbureau Wortmann & Scheerer, dat gespecialiseerd is in
verwarmings- en energietechniek. De vereiste was
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dat het kinderdagverblijf per jaar een
energieoverschot van 1.000 kWh zou
produceren. Dat betekent niet alleen dat
de energiebehoefte voor verwarming,
warm water en eigen bedrijfsenergie
door zelf opgewekte elektriciteit afgedekt
wordt, maar ook dat het gebouw per jaar
nog eens 1.000 kWh in het openbare
stroomnet dient in te voeren.
Klaus Wember, zaakvoerder bij Wortmann
& Scheerer en verantwoordelijk voor
het energieconcept: „Om te beginnen
moesten we het energieverbruik van het
kinderdagverblijf berekenen. Zo konden
we nagaan hoeveel energie we dienden
te produceren om aan de vereisten te
voldoen. We gingen ervan uit dat het
gebouw vijf dagen per week en 11 uur per
dag gebruikt zou worden door alles samen
100 kinderen, begeleiders en ander
personeel.“
De belangrijkste factoren die invloed
hebben op de energiebalans zijn de
thermische isolatie, de behoefte aan
ventilatiewarmte en warm water, en de
energiebehoefte van de pompen en
ventilatiesystemen.
Dankzij de hoogefficiënte isolatie van alle
bouwelementen haalt de modulebouw
van ALHO op bijna alle domeinen passiefhuiswaarden. Dat heeft op zichzelf al een
uiterst positief effect op de energiebehoefte in het gebouw.
„Voor het ventilatieconcept van de
groepsruimten en -nevenruimten gingen
we uit van een zo gering mogelijke luchtverversing bij afdoende luchtkwaliteit.
We legden het luchtvolume per persoon
vast op minstens 15 kubieke meter per
uur. Hogere luchtvolumes hadden tot
een hoger energieverbruik geleid, en in
de winter krijg je zo bovendien droge
lucht. Verder hebben we energie kunnen
besparen op de ventilatie door meting
van het CO2-gehalte. In niet-gebruikte
ruimtes konden we zo het verluchtingsdebiet naar beneden halen. En hoewel
we werken met mechanische ventilatie,
kunnen de vensters open. In de zomer
is bijkomende natuurlijke verluchting dus
altijd mogelijk,“ aldus Wember. Bovendien

voorziet het concept in energiezuinige
apparaten en een warmteterugwinning
van 80 % via de verluchtingsinstallatie.
Iedere ruimte beschikt over luchttoevoer
en -afzuiging. De temperatuurregeling in
het gebouw verloopt automatisch via het
verluchtingssysteem en de verwarming.
Een pekel-water-warmtepomp bedient de
vloerverwarming en de warmwaterproductie. „Om te berekenen hoeveel warm
water er nodig was, konden we niet teruggrijpen naar standaard DIN-waarden of het
reëel gemeten verbruik in andere DOGEWO-kinderdagverblijven. We hebben het
verbruik per dag vastgelegd op acht liter
per persoon,“ zegt Klaus Wember.
De vloerverwarming en de warmwaterproductie worden decentraal aangestuurd via
een aparte eenheid per kindergroep. Een
optionele elektrische naverwarming kan,
als dat nodig is, heter water aanleveren,
bijvoorbeeld in de keuken. Gewoonlijk is
de aanvoertemperatuur van 45 graden
Celsius echter voldoende - zeker omdat
in een kinderdagverblijf de temperaturen
laag moeten worden gehouden zodat de
kinderen zich niet kunnen verbranden.
Om de verwachte energiebehoefte voor
verwarming, de warmwaterproductie en
de verluchting te kunnen verifiëren, werd
het gebouw voorzien van een omvangrijke meetinstallatie. Het zal vooral interessant zijn om na te gaan in hoeverre het
CO2-systeem kan bijdragen tot een energiebesparing in de verluchting.
Het kinderdagverblijf produceert energie
met een 228 vierkante meter grote fotovoltaïsche installatie. Die strekt zich uit
over het hele dak, behalve dan waar de
dakconstructies schaduwen werpen en
op de plekken die moeten worden vrijgehouden voor onderhoud.
„De jaaropbrengst van de fotovoltaïsche
installatie ligt rond de 30.940 kWh. Als
je daar de energiebehoefte van 26.941
kWh per jaar tegenoverstelt, kom je op
een overschot van bijna 4.000 kWh per
jaar. Daarmee scoren we zelfs beter dan
de normen van „100 energieplushuizen
voor Dortmund“,“ vat Wember samen.

A.LEX
Laagenergiehuis
De term ‚laagenergiehuis‘ wordt
gebruikt voor nieuwbouwwoningen
die aan een precies omschreven
energiestandaard voldoen. Het
basisprincipe is een optimale
isolatie van het dak en de
buitenmuren. Doordat ook de
vensters en de buitendeuren
geïsoleerd zijn, kan de warmte het
huis maar bijzonder langzaam uit.
Een laagenergiehuis verbruikt per
vierkante meter maar zeven liter
huisbrandolie of 70 kWh per jaar.

Passiefhuis
Een passiefhuis heeft door zijn
goede thermische isolatie in de
regel geen klassieke verwarming
nodig. Het grootste deel van de
warmtebehoefte wordt gedekt
door „passieve“ bronnen als
zonne-instraling en de warmte die
wordt afgegeven door mensen
of technische installaties. De
primaire energiebehoefte wordt
berekend op basis van het energieverbruik voor verwarming. Dat
mag de 1,5 liter huisbrandolie of
15 kWh per vierkante meter per
jaar niet overschrijden.

Plusenergiehuis
Een plusenergiehuis produceert
meer energie dan het extern
krijgt toegeleverd - bijvoorbeeld
in de vorm van elektriciteit, gas,
huisbrandolie of brandhout. De
energie voor verwarming en
warmwaterproductie wordt in
of bij het huis gewonnen, vooral
door thermische zonne-installaties
en fotovoltaïsche installaties.
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Internationaal denken regionaal handelen.
Een internationaal merk staat of valt met de mensen die het
regionaal vertegenwoordigen. Maak kennis met onze teams
in België, Luxemburg en Nederland.

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag
naar modulaire bouwoplossingen, en om een beter beeld te krijgen van het marktpotentieel en de
klanten, is ALHO sinds vele jaren aanwezig in de
Benelux. De vestigingen in België, Luxemburg en
Nederland mikken op alle doelgroepen met producten op maat. Daarbij worden ze ondersteund
door ALHO Projektservice GmbH International,
dat we al voorstelden in IMMOTIONS nr. 2/2014.
Sinds 2006 heeft ALHO een Belgische vestiging in
Leuven. Het team bestaat uit vier medewerkers en
wordt geleid door Peter Luyten. Samen met Tim
Mombaerts is hij verantwoordelijk voor de verkoop
en het contact met de klanten. Ze krijgen de energieke ondersteuning van An Verschelden bij de organisatie en klantenwerving, en van Jules Vanden
Bosch bij technische kwesties.
In België heeft ALHO heel wat afzetmogelijkheden.
Binnen de publieke sector bestaat er vooral in
het onderwijs en de gezondheidszorg vraag naar
vastgoed. In verzorgingstehuizen en de sociale
woningbouw zijn ook steeds meer particuliere investeerders actief. Verder zijn er grote en kleine
industriële bedrijven uit de meest uiteenlopende
branches. Daar gaat het er vooral om de klanten te
overtuigen van de aantoonbare hoogwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid van ALHO-modulebouw.
Het beste argument: de tevreden opdrachtgevers
en gebruikers van eerder gerealiseerde gebouwen.

Anders is de uitgangssituatie in Luxemburg. Daar
kan de staalindustrie bogen op een lange traditie.
Staalmodulebouw is er dan ook sterk ingeburgerd
en heeft een betrouwbare reputatie. De vestiging
in Esch-sur-Alzette is sinds 2006 actief en werd in
2011 een zelfstandig filiaal. Het team wordt geleid
door Ekhard Schöne en bedrijfsleider Christoph
Röllinghoff. Martine Kassel werkt in de buitendienst, Marsel Gurra zorgt als projectleider voor
de afwikkeling van de bouwplannen. Anna Wagener
levert de administratieve ondersteuning.
De jongste buitenlandse vestiging werd in september 2013 opgericht in het Nederlandse Veenendaal. Robert Bazuin is verantwoordelijk voor
het zuiden van het lands; Martin van Lith heeft het
noordelijke landsgedeelte onder zijn hoede en is
als coördinator de verbindingsschakel met ALHO
Projektservice in Duitsland. Modulair bouwen wordt
in Nederland al erkend. Er is dan ook heel wat concurrentie, maar tegelijk is er een grotere markt
voor modulaire gebouwen. Vooral de gezondheidssector biedt momenteel bijzonder veel potentieel.
De teams in Luxemburg en Nederland kunnen
administratief en organisatorisch sterk terugvallen
op de directe ondersteuning van ALHO Projektservice.
Andrea Gerlach-Barth en Maria Hombach staan de
collega’s met raad en daad ter zijde.
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Van links naar rechts: Robert Bazuin, Maria Hombach, Martin van Lith
en Christoph Röllinghoff

Van links naar rechts: Tim Mombaerts, An Verschelden, Peter Luyten
en Jules Vanden Bosch

Van links naar rechts: Anna Wagener, Marsel Gurra, Christoph Röllinghoff,
Andrea Gerlach-Barth et Martine Kassel. Ontbreekt: Ekhard Schöne
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Studenten ontwikkelen
woonconcept voor studenten
Studenten die een kamer zoeken, willen een
evenwicht tussen een plek voor zichzelf en
gemeenschappelijke ruimte, tussen betaalbare
huurprijzen en een aangename sfeer.
Modulebouw weet die eisen optimaal en op een
voordelige manier met elkaar te combineren.
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Zestien masterstudenten van de richting „Productdesign en Procesontwikkeling“ (PRODES)
van Campus Gummersbach van de Beroepshogeschool Keulen hebben met de steun van
ALHO een concept ontwikkeld voor modulaire
woningen voor studenten.
De studenten kregen de opdracht een studentenhuis
te ontwerpen voor een terrein van 3.800 vierkante
meter. Drie interdisciplinaire projectteams - voor
technische randvoorwaarden, design & ontwerp
en kosteneffectiviteit - ontwierpen een model dat
bestond uit twee kubussen van vier verdiepingen,
die door een glazen brug op de tweede etage met
elkaar verbonden zijn. In totaal bestaat het gebouw
uit 60 modules van 3,25 bij 6 meter, respectievelijk
3,25 bij 12 meter.
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„De creatieve impulsen en de nieuwe oplossingen
die de studenten aanreikten, waren ook voor ons
erg interessant. De ontwerpstudie toont aan dat
modulebouw net zo veelzijdig is als mensen

A.INFO

gewend zijn van conventionele bouwtechnieken.“
Ingenieur-architect Michael Lauer, verkoopsleider Noord van
ALHO Systembau GmbH en begeleider van het PRODES-project

De studenten werden begeleid door ir.
Michael Lauer, verkoopsleider Noord
van ALHO Systembau, die hen met
vakkundig advies bijstond. Dankzij de
gestandaardiseerde modulaire bouwwijze voldeed het project aan alle eisen
en specificaties inzake brandveiligheid,
thermische isolatie en geluidshinder.
Het ontwerp biedt op iedere verdieping
plaats aan een leefgemeenschap van
10 mensen, met kook- en eetruimte,
slaapkamers en een leefruimte met
loungehoek. De vormgeving van de
buitengevel – een mix van cortenstaal,
groenwanden en een led-verlichtingsinstallatie – past uitstekend bij de locatie:
het voormalige bedrijfsterrein van de
firma Steinmüller, een plek met een
industriële geschiedenis.

De modules creëren door hun structurele
eigenschappen zo al een behaaglijke
sfeer en een gezond leefklimaat. Om dat
effect nog te versterken en de natuur
ook naar binnen te halen, kozen de
studenten bewust voor natuurlijke en
poreuze materialen. Bij nat weer nemen
die het vocht in de lucht op, en bij droog
weer geven ze het weer af aan de
omgeving. Daardoor is het binnenklimaat
altijd aangenaam.
Een installatie voor afvalwaterrecyclage
zorgt ervoor dat het gebouw tegelijk
duurzaam en kostenefficiënt is. De
installatie betaalt zichzelf al na vijf jaar
terug voor de investeerder en drukt de
verbruikskosten voor de bewoners.

Studierichting
PRODES
De Beroepshogeschool Keulen
(FH Köln) biedt sinds 2008 de
enige masteropleiding „Productdesign en Procesontwikkeling“ in
Duitsland aan. Het gaat om een
samenwerking tussen de faculteit
Gummersbach van de FH Köln en
de KISD (Köln International School
of Design), die eveneens deel
uitmaakt van de FH Köln.
Aanspreekpunten zijn de
professoren Thomas Münster
van de Campus Gummersbach
en Wolfgang Laubersheimer,
directeur bij de KISD.
Tijdens hun master „Productdesign en Procesontwikkeling“
zoeken de beste afgestudeerden
van de richtingen Machinebouwkunde, Design en Handelsingenieur samen naar oplossingen
voor industriële problemen. De
opleiding, die sterk de nadruk
legt op projectwerk, duurt vier
semesters, waarvan één
praktisch of theoretisch semester
in het buitenland. In het eerste
semester werken de studenten
intensief samen aan een groot
project. Dat zorgt voor een
praktijkgerichte uitwisseling van
kennis en strategieën tussen de
verschillende disciplines. Daarnaast zijn er ook nog gewone
colleges. Tijdens het tweede
en derde semester verdiepen
de studenten zich individueel
in hun eigen specialiteit. Een
masterproef sluit de opleiding af.
Deze interdisciplinaire vorming
komt tegemoet aan de vraag van
grote en middelgrote bedrijven
naar vakmensen die in staat zijn
volledige projecten te beheren en
de inbreng van gespecialiseerde
deeldisciplines te coördineren.

Het PRODES-projectteam werd ondersteund door Michael Lauer van ALHO (2de van links)
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Kunstwerken aan winnaars overhandigd
ALHO heeft onder het motto „Gezonde perspectieven“ deelgenomen aan de jongste editie van de MEDICA-beurs. De eyecatcher
op onze stand waren drie kunstwerken die alledaagse voorwerpen uit de medische wereld linkten aan ALHO en de modulebouwmethode. De kunstwerken werden naderhand verloot en persoonlijk aan de winnaars overhandigd.

De kantoren van Donnig + Unterstab Architekten
in Rastatt worden vanaf nu opgesierd door het
werk „Stethoscoop - luisteren naar de behoeftes
van onze klanten“.

Het werk „Naald - operatieve ingrepen zonder
nevenwerkingen“ ging naar de Orthopädische
Uniklinik Frankfurt-Friedrichsheim en werd in
ontvangst genomen door ingenieur Hans-Dieter
Möller, departementshoofd Bouwontwikkeling.

Giuseppe Zavattieri en professor Karl R. Aigner
van de Medias Klinikum Burghausen kunnen zich
verheugen over het werk „Verbandklemmen simpelweg veilig“.
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Eerste Münchens colloquium modulaire woningbouw

A.INFO
Impressum
IMMOTIONS is het klantenmagazine van de ALHO-groep:

Op 25 februari 2015 vond in München een event plaats dat draaide om modulaire
woningbouw, met de nadruk op concepten, marktpotentieel en efficiëntie. De organisatie
was in handen van onder meer TU München en Knauf.
De auto-industrie kent de voordelen van de modulestrategie al jaren. Ook op de woningmarkt kan je dankzij modulebouw individuele concepten voor een faire prijs realiseren,
luidde de these van de organisatoren.
Hoewel ALHO niet direct in de woningbouw actief is, konden we met onze lezing „De
modulaire-ruimtefabriek - innovatieve en duurzame modulebouw“ een inkijk geven in de
industriële serieproductie van bouwmodules.
Professor Horst Wildermann van TU München bedankte ALHO-spreker Michael Lauer
in een persoonlijke brief voor onze „uitstekende bijdrage aan het thema ‚Innovatieve
systeemoplossingen voor modulaire woningbouw‘“ en nodigde ons nu al uit om volgend
jaar weer een voordracht te houden.
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