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Veranderingen vormen de drijfveer achter 
elke menselijke en technologische ontwik-
keling. ALHO staat reeds decennialang voor 
kwalitatief hoogwaardig vastgoed in modu-
lebouw en voor innovatieve oplossingen af-
gestemd op de behoeften en wensen van de 
klant. Met de vernieuwde IMMOTIONS willen 
we tegemoetkomen aan uw vraag naar meer 
informatie over ALHO en tevens thema’s in-
troduceren die verder reiken dan het pure 
bouwen. Zo kunt u in deze editie in Kantoor 
4.0 lezen welke factoren een werkplek om-
vormen tot een omgeving waar mensen zich 
goed voelen en daardoor productiever en 
gemotiveerder werken. Frank Tosse, verant-
woordelijk voor het Facility Management bij 
Bavaria Film, vertelt in de rubriek Portret van 
een klant over zijn inmiddels 25 jaar lange 
ervaring met ALHO-modulebouw. En onze 
Showroom is een echte blikvanger gewor-
den. De naam van de rubriek spreekt voor 
zich. U ontdekt er niet alleen bijzondere re-
ferentiegebouwen maar krijgt deze ook van-
uit een onverwacht perspectief te zien. Dat 
modulebouw beter scoort dan de massieve 
bouwwijze blijkt uit de analyse van de levens-
cycluskosten van een gebouw door een on-
afhankelijke expert. Daarover kunt u meer 
lezen in Bouw & techniek. Vanaf pagina 24 
laten we u een kijkje nemen achter de scher-
men bij ALHO. We hopen dat de nieuwe aan-
pak en opmaak van IMMOTIONS u bevalt en 
de informatie u werkelijk meerwaarde biedt. 
Uiteraard staan we altijd open voor uw feed-
back over de nieuwe IMMOTIONS. 

Ik wens u hierbij veel leesplezier.

Achim Holschbach

 Als vanouds, maar in een nieuw jasje:  

 IMMOTIONS is nu nog informatiever  
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Kantoor 4.0
De mens in 
het middelpunt

ALHO HORIZON

Een foto van je kinderen naast je compu-
terscherm of een noodrantsoentje cho-
colade binnen handbereik ... Voor velen 
is de werkplek een stukje thuis waar ze, 
alles welbeschouwd, een flink deel van 
de dag doorbrengen. Vaak hebben nieu-
we kantoorconcepten uitsluitend oog voor 
maximale productiviteit en flexibiliteit, 
waardoor dat veilige plekje in het gedrang 
komt. Bovendien ontstaan er nieuwe uit-
dagingen m.b.t. geluidshinder, luchtkwa-
liteit en lichtdoorstroming.

De berekening is eenvoudig: meer medewerkers 
op een kleinere oppervlakte betekent lagere 
kosten en een hogere productiviteit. Flexibe-
le kantoren of kantoortuinen zouden leiden tot 
makkelijkere communicatie, meer transparantie 
en minder verspilling. Uit de dagelijkse praktijk 
blijkt dat het toch net iets ingewikkelder is ligt. In 
extreme gevallen voelen mensen zich in dergelij-

 Individuele kantoren of kantoortuin?  

 Wie zich goed voelt, werkt niet alleen  

 liever maar ook productiever. Maar welke  

  factoren bepalen ons welzijn precies?  
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ke omgevingen zelfs ontworteld. Bovendien leidt 
geluidshinder, vooral door gesprekken, vaak tot 
concentratieproblemen.

Toch kunnen nieuwe kantoorconcepten het welzijn 
van de medewerkers vergroten als ze praktijkge-
richt en professioneel worden uitgevoerd. Dan heb-
ben ze een positieve invloed op de productiviteit. 
Uiteraard speelt ook de werksfeer een bijzonder 
belangrijke rol. Wie het goed met zijn collega’s kan 
vinden, gaat met meer plezier naar zijn werk.

Alle zintuigen spelen mee
Waardoor voelen we ons - los van de kantoorcon-
text - in een bepaalde omgeving werkelijk goed? 
De smaakzin even buiten beschouwing gelaten, 
nemen we onze omgeving met al onze zintuigen 
waar. We zien, ruiken, horen en voelen ze. Een 
strand, een mooie horizon, frisse zeelucht, rui-
sende golven en zacht zand onder onze voeten 
ervaren we als aangenaam. Hoewel we enigszins 

andere eisen stellen aan 
onze kantooromgeving, 
blijven onze waarneming 
en gevoelens dezelfde. 
We houden van licht, frisse 
lucht, rust en comfortabe-
le temperaturen.

We willen ons goed voelen, zodat we gecon-
centreerd kunnen werken. Hierbij horen refe-
rentiepunten die een zekere vertrouwdheid 
creëren, bijv. in de vorm van een gezinsfoto 
op je bureau of een favoriete koffiemok. Sa-
menwerking en sociale interactie met anderen 
zijn al even belangrijk, voor het welzijn van 
de medewerkers én de goede afloop van het 
project.

Licht, lucht en lawaai 
Licht en kleur staan centraal bij al wat we zien. 
Vooral het licht heeft rechtstreeks invloed op  

Een strand, een mooie 

horizon, frisse

zeelucht, ruisende 

golven en zacht zand 

onder onze voeten erva-

ren we als aangenaam.
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onze stemming aangezien het de sero-
toninestofwisseling stimuleert. Een 
kantoor met een goede lichtinval zorgt 
er bovendien voor dat de biologische 
lichaamsprocessen en de lichaamsklok 
op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kun-
nen we beter presteren op ogenblikken 
waarop dit er werkelijk toe doet. 

Gecombineerd met de juiste kleuren 
kan de positieve invloed van licht nog 
worden versterkt. Rood en oranje 
werken activerend, blauw en groen 
zijn eerder rustgevend.

En wat de geur in een kantoor betreft, 
zijn de meeste mensen al tevreden als 

ze niets ruiken: geen uitlaatgassen 
van buiten en evenmin de opgewarm-
de lunch van collega’s. Dit vereist 
een doordacht ventilatieconcept, dat 
voor een constant hoge luchtkwaliteit 
zorgt en de lucht bijv. ververst als de 
CO2-concentratie een bepaalde waar-
de overschrijdt.

Niet alleen geuren maar ook geluiden 
beïnvloeden het welzijn op kantoor. 
Geluidshinder geldt als een van de 
ernstigste oorzaken van stress op het 
werk. En verstoring van de concentra-
tie door geluidshinder is funest voor 
de productiviteit. Vooral interessante 
gesprekken leiden af.

Volgens de beroepsvereniging van 
de bouwsector hebben vooral de vol-
gende factoren een negatieve invloed 
op de concentratie en de spraakver-
staanbaarheid: het informatiegehalte 
van het omgevingsgeluid, de hoogte 
van het geluidsdrukniveau, de samen-
stelling van het frequentiespectrum 
en de tijdsstructuur van het geluid. 

Maatregelen om geluidshinder op de 
werkplek te beperken, zijn bijv. het 
gebruik van geluidsarme arbeidsmid-
delen of de ruimtelijke scheiding van 
werkplekken en geluidsbronnen (meer 
over kantoorakoestiek kunt u lezen 
op pagina’s 8 en 9).

ALHO HORIZON

Kantoor- en administratief gebouw van Musik
Meyer CLS in Marburg.

De keuken als communicatiezone bij
Merck KGaA in Darmstadt.

Galerij bij Thyssen Krupp AG in Bochum. Kantoorgebouw van LT Rental in Seevetal.
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voor je prestatievermogen. Hoewel kantoren 
geen wellnesscentra kunnen zijn, is investeren 
in comfortabelere arbeidsomstandigheden op 
lange termijn beslist de moeite waard: dit resul-
teert immers in een grotere efficiëntie en min-
der verzuim. Daarom moeten kantoorconcepten 
de mens steeds centraal plaatsen, in kleine, in-
dividuele kantoren of in een ruime kantoortuin. 
Peter Orthen, bedrijfsleider bij ALHO Systembau 
GmbH, licht graag even toe: “Voor ons is het 
belangrijk dat mensen zich goed voelen in het 
gebouw. Dat is ons uitgangspunt bij het ontwer-
pen. Zo kunnen ook moderne kantoorontwerpen 
met lichte, rustige en goed geventileerde ruimten 
snel vaste vorm aannemen.” Dan moet alleen nog 
de werksfeer onder de collega’s goed zitten…

Mensen zijn en reageren ook zeer verschillend: 
niet alleen geluid of lawaai, maar ook de tempe-
ratuur wordt op diverse manieren ervaren. Toch 
bestaan er objectieve richtlijnen en -waarden 
voor een optimaal kantoorklimaat. Zo bepalen 
technische voorschriften de minimale tempe-
raturen voor diverse werkplekken. Voor zittend 
werk zonder echte lichamelijke inspanningen, 
kantoorwerk dus, geldt een temperatuur van 20 
°C als een minimum. En voor een aangenaam 
binnenklimaat is een luchtvochtigheid van min-
stens 50 procent vereist.

Praktische toepassing
Het gevoel dat je hebt als je acht uur per dag 
in een bepaalde ruimte zit, is medebepalend 

ALHO HORIZON

7

“Voor ons is het belangrijk 
dat mensen zich goed 
voelen in het gebouw. 
Dat is ons uitgangspunt 
bij het ontwerpen.”

Peter Orthen, bedrijfsleider bij 

ALHO Systembau GmbH
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IMMOTIONS: In kantoorconcepten speelt de 
ruimteakoestiek een centrale rol bij het creë-
ren van een aangename en productieve werk-
omgeving. Kunt u beschrijven wat uw werk als 
akoestiekexpert precies inhoudt?

In ons bedrijf hebben we ruwweg twee hoofdac-
tiviteiten: ik geef de klanten bij concrete aanvra-
gen persoonlijk of telefonisch advies, en ik test 
producten met het oog op normatieve richtlijnen 
voor parameters zoals geluidsabsorptiegraden 
of -isolatiewaarden. De aanvragen komen bij 
ons binnen tijdens de ontwerpfase, maar vaak 
ook wanneer het kalf al half verdronken is en het 
akoestiekconcept tekortschiet of gewoonweg 
ontbreekt. De akoestiek in scholen en kantoren 
is bijzonder belangrijk.

IMMOTIONS: Welke concrete gevolgen heeft 
lawaai op kantoor?

De printers, computers en kopieermachines van 
vandaag maken lang niet meer zoveel lawaai 
als hun voorlopers. In collectieve kantoren en 
kantoortuinen zijn het vooral informatieve ge-
sprekken die afleiden. Er is altijd een bepaald 
niveau van achtergrondgeluid, door het straat-
lawaai buiten en gesprekken en apparatuur 
binnen. Met producten en adviezen helpen we 
dit niveau te beperken om zo een comfortabele 
sfeer te creëren. Omdat we totaaladvies willen 
bieden, is het belangrijk bij planning en ontwerp 
rekening te houden met alle mogelijke relevante 
invloedsfactoren. De klanten waarderen gericht 
advies, ook m.b.t. factoren die niets met het 

ALHO HORIZON

Met oog 
voor het 
grote
geheel

 Als medewerker van OWAconsult    is  

 ingenieur en Master of Building Physics  

 Abidin Uygun verantwoordelijk voor de  

 analyses, evaluaties en adviezen m.b.t.  

 akoestiekconcepten voor gebouwen.  

 In een interview met IMMOTIONS spreekt  

 hij over de totaalaanpak van OWA en de  

 samenwerking  met ALHO.  

®
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plafondsysteem te maken hebben. 
Wanden, meubilair e.d. spelen im-
mers ook een rol. Bij planning en 
ontwerp houden we voorts eveneens 
rekening met nieuwe ontwikkelingen.

IMMOTIONS: Hoe wordt een geavan-
ceerde ruimteakoestiek in de prak-
tijk gerealiseerd?

Oppervlakkig bekeken kost dit geld. 
Een goed akoestiekconcept houdt 
inderdaad een grotere investering in. 
Het is dus van belang dat de opdracht-
gever inziet welk voordeel hij op de 
langere termijn realiseert. De door-
slaggevende meerwaarde van een 
globale optimalisering schuilt hierin 
dat medewerkers geconcentreerder 
en op een gezondere en daardoor ook 
productievere manier kunnen werken. 
Zo betalen hogere investeringen voor 
een goede akoestiek zichzelf terug, 
zowel bij bestaande gebouwen als bij 
nieuwbouw.

IMMOTIONS: Hoe bepalend is de 
bouwwijze hierbij?

Volgens mij zijn modulaire oplos-
singen en de traditionele massieve 
of staalskeletbouwwijze akoestisch 

evenwaardig. Uiteraard heeft elke 
bouwwijze karakteristieke eigen-
schappen, maar een goede bouwkwa-
liteit en in het bijzonder op akoestisch 
vlak kan ik met beide bouwwijzen be-
reiken. Van doorslaggevend belang 
zijn vooral een goede planning en 
advies van vaklieden. Afhankelijk van 
de uitvoering biedt het modulaire con-
cept, bij eenzelfde akoestisch niveau, 
voordelen door de grote mate van 
prefabricage.

IMMOTIONS: Hoe garandeert u in 
samenwerking met ALHO een goed 
akoestisch niveau?

ALHO beschikt over een heel aantal 
experts op het vlak van akoestiek. 
Zo garandeert het bedrijf van huis uit 
goede prestaties. Op basis van de 
eisen van de opdrachtgever kiezen 
de collega’s voor elk gebouw het ge-
schikte product uit ons assortiment. 
Wij verschijnen vooral op het toneel 
bij complexere gevallen, bijvoorbeeld 
wanneer een ALHO-klant een uitzon-
derlijk hoog niveau wil realiseren. Dan 
gaan we samen op zoek naar een op-
lossing. Daarbij is het goed om weten 
dat alle betrokkenen enige kennis van 
zaken hebben.

De plafondsystemen op basis 
van minerale wol van het bedrijf 
OWA uit Amorbach in het Duitse 
Odenwald worden wereldwijd 
toegepast. Naast de hoge 
kwaliteit van de oplossingen 
is ook de naadloze globale 
logistiek een doorslaggevende 
succesfactor. Het bedrijf heeft 
momenteel zo’n 450 mensen 
in dienst en levert plafond-
systemen voor uiteenlopende 
soorten gebouwen en ruimten 
voor sectoren zoals onderwijs 
en overheid, sport en recreatie, 
detailhandel, hotels en gastrono-
mie, gezondheidszorg, en voor 
functieruimten en opleidingscen-
tra. De producten worden zo 
opgebouwd dat ze specifieke 
functies vervullen. Ze bescher-
men bijvoorbeeld tegen brand 
en vocht, absorberen geluid, 
koelen ruimten, en voldoen aan 
de hoogste hygiëne-eisen.

OWAconsult® bundelt alle ex-
pertise op het vlak van moderne 
plafondsystemen. In 2010 werd 
het competentiecentrum voor 
de droge binnenafwerking met 
als kernactiviteiten ruimteakoe-
stiek, brandbeveiliging en 
plafondsystemen opgericht. Met 
zijn uitgebreide dienstverlening 
op het gebied van advies en plan- 
ning/ontwerp ondersteunt het 
bedrijf architecten, opdrachtge-
vers, aannemers, enz.

Voor meer info:
www.owa.de/nl/

A. 

OWA

ALHO HORIZON

Een goede ruimtelijke akoestiek speelt een belangrijke rol bij de succesvolle 
implementatie van moderne kantoorconcepten.
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PORTRET VAN EEN KLANT

Frank Tosse, afdelingshoofd Hoch-Tiefbau 
bij Bavaria Film GmbH, geeft voor bepaalde 
toepassingen de voorkeur aan de systeem-
bouwwijze. Daarover en over de jarenlange 
partnerrelatie met ALHO bracht hij voor 
IMMOTIONS verslag uit tijdens ons bezoek 
aan het kantoor in het Duitse Grünwald, bij 
München.

 Ruim 20 jaar geleden koos Bavaria Film GmbH voor  

 een kantoorgebouw in systeembouw. Dat er ondertussen  

 nog enkele zijn bijgekomen, is een understatement  

 van formaat.  

“Het lijkt wel een
expostand van ALHO”
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Het begon allemaal met een soort ‘friettent’. 
De eerste ALHO-container op het terrein van 
Bavaria deed dienst als snackbar/cafetaria 
en kassagebouwtje voor de bezoekers van de 
filmtour. Sindsdien is er een hele reeks sys-
teembouwpanden bijgekomen. Frank Tosse 
vertelt: „Toen deze bouwwijze zo’n 30 jaar 
geleden op basis van onze vereisten een te 
overwegen alternatief vormde, hebben we die 
mogelijkheid uiteraard bekeken. Ondertussen 
zijn de gebouwen die we met ALHO tot stand 
hebben gebracht hier niet meer weg te denken. 
Het gebruik van de eerste containers en daar-
na van de hoogwaardige modulaire gebouwen 
begon in de jaren 1980. We hebben daarbij van 
de oorspronkelijke nood een deugd gemaakt. 
Waarom zouden we die snel op te trekken en 
makkelijk te plannen gebouwen niet als kan-
toorruimte gebruiken?“ Sinds 1999-2000 ge-
bruikt Bavaria ze alsmaar vaker als duurzaam 
vastgoed. „Nu lijkt het hier wel een expostand 
van ALHO met al die oudere en nieuwere uit-
voeringen“, voegt Frank Tosse er met een knip-
oog aan toe.

De ALHO-gebouwen bieden het bedrijf de no-
dige ruimte voor kantoren, rust- en vergader-
ruimten. Als studio worden ze minder vaak 
gebruikt, hoewel we enkele keren containers 
in een studio hebben gebruikt, bijvoorbeeld als 
regielokaal voor liveproducties. Ook voor de 
decorbouw hebben we ze soms gebruikt. Zo 
werd de achtergevel van een van de kantoor-
gebouwen aangepast, bekleed en gebruikt als 
decor voor de dagelijkse soapserie Marienhof.
Een bijzonder geval onder de ALHO-gebouwen 

is het kinderdagverblijf, het resultaat van een 
privé-initiatief met steun van Bavaria, RTL 2 
en de stad Grünwald. ALHO trok dit gebouw 
in 2001 op voor de kinderen van Bavaria-me-
dewerkers en hun leeftijdgenootjes uit de ge-
meente. Bavaria stelde het bouwperceel ter 
beschikking. Omdat alles snel moest gaan en 
het budget beperkt was, richtten de initiatief-
nemers zich tot ALHO.

Dezelfde levensduur als massieve bouw
“Uiterlijk kan men bij de nieuwere gebouwen geen 
verschil meer zien met de massieve of staalske-
letbouwwijze. Vroeger waren er bijvoorbeeld nog 
zichtbare voegen of naden. Ook financieel-tech-
nisch worden deze gebouwen bij ons op dezelf-
de manier behandeld als een ‘traditioneel’ pand, 
omdat ze werkelijk dezelfde levensduur hebben. 
Voor de speciale gebruiksdoeleinden zijn er 
geen nadelen. Tal van zaken worden zelfs beter 
opgelost. Ik denk hierbij aan goed geïsoleerde 
gevels, dekvloeren met bedekkingen uit graniet 
en notenhout en andere hoogwaardige  

Gebouw 32

„De eigentijdse gebouwoplossingen van 
ALHO maakten een snelle uitbreiding op de 
bestaande terreinen mogelijk.“

Frank Tosse, afdelingshoofd Hoch-Tiefbau bij Bavaria Film GmbH
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PORTRET VAN EEN KLANT

interieurbouwmaterialen”, licht Frank 
Tosse verder toe. Hij verwijst daarbij 
naar het gebouw van Bavaria Media, het 
meest recente in een lange rij.

Het is hoogwaardig uitgerust en afge-
werkt, heeft een volwaardige, betonnen 
kelder, en een glazen ruimte voor het 
trappenhuis en de lift. Om op het dak van 
dit gebouw zuidelijk georiënteerde zon-
nepanelen te kunnen installeren, plaatste 
ALHO hier een lessenaarsdak.

Christian Hofmann, ALHO’s regionaal 
verkoopdirecteur voor Beieren, vult aan: 
„Uiteraard hebben we de gebouwen op 
basis van de eisen van de opdrachtgever 
telkens verder ontwikkeld. Maar ook uit  
de goede toestand van de oudere gebouw- 
en blijkt duidelijk de kwaliteit. Nog een 
bewijs daarvan is de goede classificatie 
van de gebouwen volgens het certifica-
tiesysteem van de DGNB, de Duitse ver-
eniging voor duurzaam bouwen. De eisen 
van de opdrachtgever inzake inrichting, 
design en kostprijs zijn nog altijd door-
slaggevend, maar modulair bouwen kan 
zowel hoogwaardig als esthetisch zijn.“

Vaklieden in plaats van verkopers 
Op het gebied van de coördinatie ziet 
Frank Tosse een doorslaggevende troef: 
„Ik vertrouw het project graag toe aan 
één partner in plaats van aan verschillen-
de bedrijven. Dat kan ik uiteraard alleen 
doen als ik weet dat alles vlot zal verlo-

Gebouwen 39–40     

 17 

  104  
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PORTRET VAN EEN KLANT

Bavaria is een van de groot-
ste en modernste productie-
ondernemingen en dienstver-
leners in Duitsland. Bij het 
moederbedrijf van Bavaria 
Film in het zuiden van Mün-
chen bevinden zich op een 
terrein van 30 hectare twaalf 
film- en televisiestudio’s met 
alle bijbehorende dienstverle-
ning vereist om de film-, tv- en 
reclameproducties van het 
bedrijf te realiseren.

Bavaria produceert er on-
der meer Sturm der Liebe, 
de succesvolste soap van 
Duitsland, waar elke dag 
zo’n twee miljoen kijkers op 
afstemmen. Daarbij komen 
nog eigen producties zoals 
Die Rosenheim-Cops en 
series die men niet zelf pro-
duceert, met Der Alte als be-
kendste voorbeeld. De pro-
ducties worden uitgezonden 
via publieke en privézenders.

Ook traditionele films beho-
ren sinds het begin tot het 
werk van de studio’s. Het 
meest recente filmproject is 
de actiefilm Big Game, met 
Samuel L. Jackson, die in 
2015 in de bioscoop komt. 
Livetelevisie is een van de 
sectoren die momenteel in 
de lift zitten. Producties in 
dit segment zijn onder meer 
het ARD-weerbericht of Ak-
tenzeichen XY. Bovendien is 
Bavaria Filmstadt met zo’n 
300.000 bezoekers per 
jaar een van de grote toe-
ristische trekpleisters van 
München.

Bavaria Film GmbH

pen. En ik weet dat ALHO over alle ver-
eiste vaardigheden beschikt. Hier werk 
ik niet samen met verkopers maar met 
bekwame vaklieden. Ik vergelijk ALHO al-
tijd met een competente algemene aan-
nemer”. Bij een dergelijke samenwerking 
tussen opdrachtgever, architect en alge-
mene aannemer is vertrouwen bijzonder 
belangrijk. En dat vertrouwen is er na 
een dergelijke lange reeks succesvolle 
projecten.

Inspelen op een onvoorzien 
ruimtegebrek
Dat er bij Bavaria voor bepaalde ge-
bouwen voor systeembouw werd 
gekozen, hangt samen met verschei-
dene factoren. De eerste daarvan is 
de korte bouwtijd, versterkt door het 
respecteren van de overeengekomen 
tijdschema’s. Bij nieuwe producties 
ontstaat soms onverwacht ruimtege-
brek, waardoor tijdelijke oplossingen 
vereist zijn. Grime, garderobe en de 
productieleiding met alle assistenten 
willen immers graag in de onmiddellij-
ke omgeving van de draailocatie wor-
den ondergebracht. In deze gebouwen 
bevinden zich ook rustruimten voor de 
acteurs. Op basis van deze vereisten 
werden de eerste contacten met ALHO 
gelegd. In enkele gevallen werden de 
gebouwen na afloop van het geplande 
gebruik zelfs doorverkocht. En tegen 
redelijke, verantwoorde kosten is het 
ook mogelijk uit te breiden, d.w.z. bij 
te bouwen. Omdat op de terreinen ook 
buitenopnamen plaatsvinden, moet la-
waai bij bouwwerken maximaal worden 
vermeden. Bij modulebouw is de bouw-
tijd ter plaatse veel korter en bijgevolg 
minder hinderlijk. Het lawaai dat met 
modulair bouwen gepaard gaat, is hoe 
dan ook te verwaarlozen: er worden 
immers geen trilplaten gebruikt, geen 
wapeningsijzers doorgezaagd, en geen 
bekistingen afgebroken.

Voortdurende ontwikkeling
In de allereerste container, de ‘friet-
tent’, bevindt zich nu overigens een 
autoverhuurkantoor. En elders op het 
terrein is een groot  zelfbedieningsres-
taurant neergezet. Het hele complex 
is met het bedrijf moderner geworden. 
Daarover kunt u meer lezen in A.INFO.
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 Als het om toekomstgerichte architectuur  

 gaat, kan men hoe langer hoe minder  

 om het thema duurzaamheid heen. De  

 modulebouw is hierbij toonaangevend.  

Consequent
duurzaam

Voor de vierde maal op rij werd 
de Hochschule für Forstwirtschaft 
(Bosbouwhogeschool) Rottenburg 
a. N. door de Duitse UNESCO- 
commissie gelauwerd in het kader 
van het project ‘Vorming met het 
oog op duurzame ontwikkeling’ 
en dit voor haar inzet op het vlak 
van duurzaamheid. Een nieuwbouw 
bestaande uit ALHO-modules, met 
ruimte voor kantoren en werkcollegelo- 
kalen, past perfect bij deze milieu- 
en middelenbewuste aanpak. 

KWALITEIT, T
ERMIJNEN EN KOSTEN PERFECT ONDER CONTROLE: VOOR ALHO EEN VANZELFSPREKENDHEID
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OPDRACHTGEVER/BOUWHEER:
Vermögen und Bau Baden- 
Württemberg, Tübingen

PLANNING:
Hartmut Bromberger, 
Waiblingen

BESTEMMING VAN HET GEBOUW:
Kantoorgebouw met 
werkcollegelokalen

BOUWTIJD:
15 weken

BRUTOGRONDOPPERVLAKTE:
2.052 m²

A.INFO

Hochschule für 
Forstwirtschaft 

Rottenburg a. N.

De modulebouw is grensverleggend 
dankzij zijn eigenschap die erin be-
staat, de effecten van gebouwen op  
het milieu over hun hele levensduur 
bekeken, maximaal te beperken. 
Een efficiënte prefabricage met 
optimaal gebruik van energie en 
grondstoffen, en de snelle, schone 
en stille bouwwerkzaamheden ter 
plaatse dragen daartoe bij. Bijko-
mende aspecten van duurzaamheid 

“ALHO heeft het dringend noodzakelijke gebouw gepland, 
opgetrokken en keurig binnen de termijnen opgeleverd, 
in overeenstemming met het bouwprogramma. Daarbij 
voldeed het bedrijf volledig aan onze verwachtingen qua 
kwaliteit, termijnen en prijs-kwaliteitverhouding.”
Waldemar Ripberger, afdelingshoofd Gebouwenbeheer bij 

Vermögen und Bau Baden-Württemberg

SHOWROOM

KWALITEIT, T
ERMIJNEN EN KOSTEN PERFECT ONDER CONTROLE: VOOR ALHO EEN VANZELFSPREKENDHEID

zijn de blijvend flexibele structuur, 
waardoor de indeling vlot aan een 
veranderend gebruik kan worden 
aangepast en het geheel zelfs naar 
een andere plaats kan worden over-
gebracht. Eveneens belangrijk is het 
feit dat de bouwelementen bij af-
braak nagenoeg volledig gerecycled 
kunnen worden. 
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De hogeschool moest in samenwerking met het de-
partement van Tübingen op korte termijn de nodige 
extra ruimte ‘vinden’. Met haar korte uitvoeringstijd 
bleek de modulaire bouwwijze de beste optie te zijn.

Met zijn extensieve groendak en zijn buitenbekleding 
uit larikshout past het slanke gebouw harmonieus 
in het landschap. Aan de oostkant steekt de eerste 
verdieping aan beide langsgevels twee meter uit 
t.o.v. de benedenverdieping. Hierdoor wordt de in-
gang optisch benadrukt en wordt meteen ook een 
vrij uitkragende ‘galerij’ gecreëerd (zie foto op pagina 
14/15). Dit bijzondere ontwerpelement kon met de 
modulaire bouwwijze probleemloos en bijgevolg ook 
betaalbaar worden gerealiseerd. De op zich statisch 
stabiele modules kunnen immers ook verschoven 
worden gemonteerd.

De brutogrondoppervlakte van 2.052 m² was vol-
doende voor nieuwe kantoren en lokalen voor werk- 
en hoorcolleges, een lab, computerruimten en een 
bibliotheek.

Dankzij een zeer efficiënte warmte-isolatie en een 
modulebouw die nagenoeg vrij is van bouwknopen, 
realiseert ALHO een behaaglijke binnentemperatuur 
bij een verbruik dat toch meer dan 30 % onder de 
norm (EnEV 2009 - energiebesparingsverordening) 
blijft. Ook de goede geluidsisolatie is welkom in een 
onderwijsgebouw. Een eventuele latere herbestem-
ming en een flexibele aanpassing van de ruimte aan 
de evoluerende behoeften dankzij niet-dragende bin-
nenwanden behoren eveneens tot de mogelijkheden 
en zorgen voor een maximale efficiëntie van de be-
schikbare oppervlakte.

“ALHO heeft het dringend noodzakelijke gebouw 
gepland, opgetrokken en keurig binnen de termij-
nen opgeleverd, in overeenstemming met het bouw-
programma. Daarbij voldeed het bedrijf volledig 
aan onze verwachtingen qua kwaliteit, termijnen en 
prijs-kwaliteitverhouding.”

Er verstreken amper 15 weken tussen het uit-
reiken van de bouwvergunning en de voltooi-
ing van het gebouw met zijn kantoorruimten 
en werkcollegelokalen. Niets minder dan een 
recordtijd, maar ook noodzakelijk: wegens de 
toenemende studentenaantallen en het gebrek 
aan kantoren en leslokalen kon de bouwtijd 
gewoon niet worden overschreden. Zo vertelt 
ook Waldemar Ripberger, afdelingshoofd Ge-
bouwenbeheer bij de opdrachtgever Vermögen 
und Bau Baden-Württemberg: „Om een oplos-
sing te vinden voor de toenemende behoefte 
aan ruimte die gepaard gaat met de gesplitste 
afstudeerjaren, besloot het bestuur van Ba-
den-Württemberg in Rottenburg bijkomende 
bacheloropleidingen te organiseren.“

16
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Trappen en liftinstallaties 
nemen in het open gebouw 
een centrale plaats in.

De houten bekleding isoleert 
perfect. Ook de houten vloer-
bedekkingen dragen bij tot de 
kwaliteit van de binnenlucht.

Heldere lokalen met veel lich-
tinval creëren een stimulerende 
leer- en werkomgeving.

VERBINDINGEN

AANGENAAM
BINNENKLIMAAT

TRANSPARANTIE
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De ruimte als
derde pedagoog
 “Een kind heeft drie leerkrachten. De andere kinderen zijn de  

 eerste leerkracht, de eigenlijke leerkracht is de tweede, en de  

 ruimte is de derde.”  

Dit Zweedse spreekwoord maakt 
duidelijk hoe belangrijk de vormge-
ving van de ruimte is voor een suc-
cesvolle schoolopleiding. Niemand 
twijfelt aan de samenhang tussen 
de architectuur en de motivatie van 
de leerlingen. Alleen wie zich goed 
voelt, is bereid te leren. 

Het bestuur dat verantwoordelijk is voor 
de openbare gebouwen (Administration 
des Bâtiments Publics) in Luxemburg is 
een opdrachtgever die zich van deze sa-
menhang bewust is. Aan de rue Barblé 
leverde ALHO, na het winnen van de aan-
besteding, opnieuw het bewijs van zijn 
bekwaamheid met het Lycée Technique 
pour Professions de Santé.

OPDRACHTGEVER/BOUWHEER: 
Administration des Bâtiments 
Publics, Luxemburg

PLANNING: 
Architektur und Projektmanage-
ment Holger Freihöfer, 
Machtum / Luxemburg

BESTEMMING VAN HET 
GEBOUW:
Opleidingen verpleegkunde

BOUWTIJD:
10 weken

BRUTOGRONDOPPERVLAKTE: 
1.120 m²

A.INFO

Lycée Technique 
pour Professions 

de Santé

Het gebouw met twee bouwlagen waar 
verpleegopleidingen worden gegeven, 
bekoort door de heldere leslokalen met 
overvloedige lichtinval en de aantrekkelij-
ke gevel, een doordachte mix van wit be-
pleisterde vlakken en een buitenbekleding 
uit onbehandeld Siberisch larikshout.

De leslokalen en de ongeveer 130 m² gro-
te ‘grandes salles’ zijn zeer open en ruim 
omdat er zonder zichtbare ondersteu-
ningen werd gebouwd. De uitsparingen 
in de deuren en de bovenlichten zorgen 
voor een goede lichtinval in de gangen. 
En ook in het trappenhuis stroomt volop 
licht dankzij verticale glaspartijen in de 
gevel die over de volledige hoogte van 
het gebouw lopen.

OPDRACHTGEVER/BOUWHEER:
Goethe-Universität, 
Frankfurt a. M.

PLANNING:
Dienst vastgoedbeheer van de 
Goethe-Universität

BESTEMMING VAN HET 
GEBOUW: 
Werkcollegelokalen

BOUWTIJD:
12 weken

BRUTOGRONDOPPERVLAKTE: 
2.520 m²

Werkcollegepaviljoen, 
Campus West in het 

Grünenburgpark
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De ruimte als
derde pedagoog

Concentratie
en communicatie 
 Flexibel werkcollegepaviljoen overbrugt lege ruimte op nieuwe,  

 groene Campus Westend in Frankfurt.  

Tot het nieuwe, grote campusgebouw voltooid 
is, stelt de Goethe-Universität haar studenten 
als tijdelijke oplossing comfortabele en lichte 
lokalen ter beschikking in een paviljoen be-
staande uit ALHO-modules. 

Qua structuur bestaat het gebouw uit drie duidelijk 
te onderscheiden zones met flexibele ruimtes van 
verschillend formaat: een servicezone, een verbin-
dings- en communicatiezone, en een zone met de 
werkcollegelokalen.

Aluminium ramen met thermisch isolerend glas in ge-
luidsisolatieklasse 4 dragen bij tot een comfortabel 
binnenklimaat dat de concentratie bevordert. Verwar-
ming en ventilatie worden gecontroleerd en aange-
stuurd door geavanceerde meet-, stuur- en regelappa-
ratuur. Met zijn extensieve groendak past het gebouw 
ook harmonieus in de met groen omringde campus.

En omdat de mens tussen het leren en studeren door 
ook wel wat anders wil, is op de benedenverdieping 
een cafetaria met terras ingericht, die in korte tijd 
is uitgegroeid tot een bijzondere populaire ontmoe-
tings- en communicatieplek op de campus.

“De hoogwaardige materialen en uitvoerings-
kwaliteit zorgen voor een aangenaam ruimtegevoel 
in een gebouw waar mensen graag vertoeven.”

Esref Yavuz, hoofd van planning en bouw bij het departement 
Immobilienmanagement van de Goethe-Universität Frankfurt
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Opdrachtgever / bouwheer:   de gemeente Kreischa

Bouwtijd:    10 weken

Brutogrondoppervlakte:   608 m2

KREISCHA

Versnelde bouw van kinderdag-
verblijven dankzij modulaire 
oplossingen

SHOWROOM

 Van noord naar zuid: overal  

 in Duitsland bouwt ALHO  

 nieuwe modulaire kinderdagverblijven  

“Dankzij de modulaire 
bouwwijze beschikten we 
op korte tijd over een 
kinderdagverblijf voor 36 
opvangplaatsen. Er ver-
streken amper tien weken 
tussen de levering van de 
modules en de komst van 
de eerste kinderen.”
Frank Schöning, burgemeester 
van de gemeente Kreischa

Sinds augustus 2013 geldt in Duitsland een 
wettelijk recht op een ‘voltijdse’ kinderop-
vangplaats. In heel wat steden en gemeen-
ten leidde de nieuwe wet tot de bouw van 
extra kinderdagverblijven, waarbij vaak 
voor de modulebouw van ALHO werd geko-
zen. Ook in de buurlanden werd verder in 
kinderopvangvoorzieningen geïnvesteerd. 

Opdrachtgever / bouwheer:   de stad Westerstede

Bouwtijd     8 weken

Brutogrondoppervlakte:   338 m2

WESTERSTEDE
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Versnelde bouw van kinderdag-
verblijven dankzij modulaire 
oplossingen

Opdrachtgever / bouwheer:  
Foyer Scolaire Metzerlach

Bouwtijd:    
8 weken

Brutogrondoppervlakte:  
1.200 m2

METZERLACH

Opdrachtgever / bouwheer:  
de stad Kornwestheim

Bouwtijd:    
20 weken

Brutogrondoppervlakte:  
1.395 m2

KORNWESTHEIM

SHOWROOM

“Met de ALHO-module-
bouw konden we op zeer 
korte termijn een kwalita-
tief hoogstaand gebouw 
realiseren. Ouders, 
kinderen en personeel 
zijn werkelijk opgetogen 
over de comfortabele 
inrichting, en de aantrek-
kelijke architectuur van 
het gebouw valt bijzonder 
in de smaak.”
Johann Janssen, Dienst Gebou-
wen van de stad Westerstede
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BOUW & TECHNIEK

Sinds de Duitse ‘Energiewende’, de hervor-
mingen die op een efficiënter energiegebruik 
gericht zijn, weten we dat duurzaamheid geld 
kost. Wie denkt dat duurzaam bouwen tot ho-
gere kosten leidt, heeft het doorgaans bij het 
rechte eind - als alleen de initiële investerings-
kosten worden bekeken. Wat echter vaak over 
het hoofd wordt gezien, is dat tijdens de levens- 
cyclus van een gebouw meer dan 60 procent 
van de kosten samenhangt met het gebruik 
van het pand. Maar op de langere termijn is 
duurzaam bouwen een economische succes-
factor. 

Bij de beoordeling van de duurzaamheid van een ge-
bouw is economie een sleutelfactor. Bij de certifice-
ring door DGNB, waarbij in totaal 41 criteria worden 
gehanteerd, weegt het aspect ‘kosten van het ge-
bouw tijdens zijn levenscyclus’, met een weging van 
9,7 procent zwaar door in het eindresultaat. Deze le-
venscycluskosten tot een minimum terugbrengen wordt 
dan ook een belangrijke duurzaamheiddoelstelling.

Wanneer duurzaamheid niet alleen interessant is voor 
het milieu maar ook voor de investeerder, loont het 
beslist de moeite de gedetailleerde levenscycluskos-
ten eens onder de loep te nemen. Een LCC-analyse 
bepaalt de totaalkosten van een gebouw gedurende 
zijn volledige levenscyclus, die voor ‘traditionele’ ge-
bouwen doorgaans 50 jaar bedraagt. 

De DIN 276 reguleert de kostenbepaling in de bouw, 
vanaf het bouwrijp maken van het perceel tot de in-
richting met kunstwerken. Bij een LCC-analyse wordt 
per definitie rekening gehouden met de kostengroe-
pen ‘300 bouwwerken – constructie’ en ‘400 bouw-
werken – technische installaties’. Beide kostengroe-
pen vormen de basis voor een zeer gedetailleerde en 
objectieve beschouwing van alle tijdens de levensduur 
van een gebouw ontstane ontwerp-, financierings-, uit-
voerings-, gebruiks-, renovatie- en afbraakkosten. Bij 
de LCC-analyse worden de investerings- en gebruiks-
kosten exact bepaald en berekend.

 Dat modulebouw inzake duurzaamheid voordelen  

 biedt, bleek reeds uit de diverse certificeringen van  

 het ALHO-bouwsysteem voor kinderdagverblijven door  

 de DGNB, de Duitse organisatie voor duurzaam bouwen.  

 Maar is deze duurzame bouwwijze ook interessant  

 voor de investeerder? Een analyse van de  

 levenscycluskosten levert duidelijke resultaten op.  

Life Cycle Costs (LCC):
duurzaamheid als economische 
succesfactor

Gerhard Hoffmann publiceert al ruim 20 jaar over het thema ‘duurzaamheid’.
Samen met zijn team is hij toonaangevend in de ontwikkeling van totaalconcepten 
op het vlak van energie en klimaatregeling voor gebouwen en installaties.

Een bijdrage door Gerhard Hoffmann,
Senior Auditor DGNB en Auditor BREEAM DE,
ifes GmbH, Keulen.
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De berekening van de levens- 
cycluskosten is een kosten-
beheersmethode die rekening 
houdt met de ontwikkeling van 
een product, vanaf het concept 
tot en met het uit de markt 
nemen ervan. 

Green buildings zijn gebouwen 
die volgens het duurzaamheid-
principe ontwikkeld zijn. Deze 
gebouwen onderscheiden zich 
door een grote materiaalefficiën-
tie en beperken de schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid en 
het milieu.

In Duitsland is het begrip 
afkomstig uit de bosbouw. Daar 
wordt al meer dan 300 jaar voor 
ogen gehouden dat wie een bos 
in stand wil houden, niet meer 
bomen mag vellen dan er kunnen 
aangroeien. Duurzaamheid 
betekent dus van de opbrengst 
leven zonder het kapitaal aan te 
tasten.

A.LEX

Life Cycle Costs
(LCC)

Green Building

Duurzaamheid

Maar hoe verhouden de levenscycluskos-
ten van een ALHO-modulebouw zich tot 
die van een ‘traditionele’ bouw? Een met 
de modulaire bouwwijze opgetrokken 
gebouw met kantoorruimten en werk-
collegelokalen van de Keulse universiteit 
vormde het concrete referentieproject 
voor deze berekening.

Om een vergelijking met de standaard-
bouwwijze mogelijk te maken, werd een 
kostensimulatiemodel gebruikt. Met dit 
model kunnen, op basis van de bruto-
grondoppervlakte, de kostengroepen 
300 en 400 voor een specifiek gebouw-
type worden bepaald, in dit geval een ge-
middeld kantoorgebouw . Aangezien de 
levensduur van een modulebouw met die 
van een standaardgebouw kan worden 
gelijkgesteld, wordt voor de berekening 
uitgegaan van een periode van 50 jaar. 
Uit de resultaten blijken duidelijk de voor-
delen van modulebouw.

De modulaire systeembouw, het gestan-
daardiseerde verloop van de productie, 
en het doordachte ontwerp- en plan-
ningsproces maken voor de ontwerp- en 
planningskosten een besparing van 49 
procent mogelijk.

Dankzij de geavanceerde prefabricage 
van de modules wordt de ALHO-module-
bouw ook gekenmerkt door een uiterst 
korte bouwtijd. Hierdoor kan de financie-
ringsperiode flink worden verkort, wat 
meteen ook betekent dat er minder in-
terest verschuldigd is. Bovendien kunnen 
de gebouwen sneller in gebruik genomen 
of verhuurd worden. Met betrekking tot 
de financieringskosten bedraagt de be-
sparing 50,6 procent ten opzichte van 
de standaardbouwwijze.

De eigenlijke bouwkosten van het gebouw 
uit ALHO-modules liggen 11,4 procent  
lager dan bij de standaardbouwwijze.

De doordachte staalconstructie van de 
afzonderlijke modules creëert een grotere 
flexibiliteit en meer mogelijkheden om het 
volledige gebouw later nog om te vormen 
en het eventueel een andere bestemming 
te geven. Zo is ook verbouwen en renove-
ren voordeliger bij modulebouwwerken 
dan bij standaardgebouwen.

Een extra voordeel van de modulaire AL-
HO-bouwwijze schuilt in het ontwerp van 
de individuele modules en de mogelijkheid 
deze mechanisch met elkaar te verbin-
den. Deze factoren verklaren eveneens 
waarom de ontmanteling van deze ge-
bouwen ook voordeliger uitvalt. Voor de 
afbraakkosten is, ten opzichte van een 
traditioneel gebouw, een besparing van 
13,8 procent mogelijk. Bovendien kunnen 
de bouwelementen doelgericht worden 
gerecycled, waardoor positief wordt bijge-
dragen tot het recyclen en hergebruiken 
van bouwmaterialen om de grondstoffen-
kringloop te sluiten.

Conclusie: alles welbeschouwd liggen de 
totaalkosten over de volledige levenscy-
clus van de onderzochte gebouwen bij 
de ALHO-modulebouw 11,5 procent lager 
dan bij de standaardbouwwijze. De resul-
taten van de LCC-analyse tonen aan dat 
investeren in een duurzaam gebouw op 
basis van ALHO-modules ook op de lange 
termijn een duurzame beslissing is - zowel 
economisch als ecologisch bekeken.

Life Cycle Costs:
Ontwerp- en planningskosten
Financieringskosten
Bouwkosten
Gebruikskosten
Renovatiekosten
Afbraakkosten

44%
35%

14%

2% 4%
1%
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ALHO INTERN

Welcome,
  Bienvenue,
    Welkom …

 Internationaal succesvol werken betekent globaal denken en  

 lokaal handelen. Deze vermeende spagaat maken de  

 medewerkers van ALHO Projektservice GmbH  

 International elke dag.  

24
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Andere landen, andere opvattingen en 
gewoontes. Christoph Röllinghoff en zijn 
team kunnen er een boom over opzetten. 
Als operationeel manager van de afdeling 
dienstverlening en projectontwikkeling van 
ALHO pendelt hij al jaren om de verkoop-
kantoren van ALHO in België, Luxemburg 
en Nederland te begeleiden en te onder-
steunen.

Hoewel het neologisme Benelux homogeniteit 
suggereert, gaat het toch om zeer verschillen-
de, afzonderlijke markten. Het begint al bij de 
mentaliteit en de taal, maar dat is nog niets 
vergeleken met de verschillen in wetgeving, 
normen, vergunningen en certificeringen. Wat 
echter in de drie landen als een rode draad 
door de klantenrelaties loopt, is de vraag naar 
technische knowhow, een betrouwbare project-- 
uitvoering, en een hoge kwaliteitsnorm voor de 
modulaire gebouwen.

Terwijl het merk ALHO in Luxemburg bijna sy-
noniem is met ‘modulaire gebouwen’, heeft 
ALHO in België tot nog toe vooral naam ge-
maakt met scholenbouw en vastgoed voor de 
gezondheidssector. Sinds het najaar van 2013 

loopt de verkoop ook in Nederland, waar de 
acceptatie van de modulaire bouwwijze groot 
is. Momenteel wordt het terrein geëffend voor 
het merk ALHO.

Klantenwerving en projectvoorbereiding ter 
plaatse gebeuren door het verkoopteam, dat 
we in een volgende IMMOTIONS persoonlijk aan 
u willen voorstellen.

Vanaf de verkoopfase ondersteunt het ALHO 
Projektservice-team door adviesverlening, het 
opstellen van offertes, en planningdiensten. 
Zodra de opdracht is toegewezen, neemt de af-
deling de volledige uitvoeringsplanning en het 
productie- en projectbeheer op zich voor de 
gebouwen die in de ALHO-fabriek in Morsbach 
in modules worden geproduceerd. Zo worden 
de knowhow en de kwaliteit resulterend uit bij-
na 50 jaar ervaring in modulebouw ter beschik-
king van de internationale business gesteld.

Meertaligheid is de norm voor het ALHO Projekt-
service-team. Engels en Frans zijn noodzakelijk. 
Nederlands is een bijkomende troef, en Spaans, 
Italiaans, Pools en Fins zouden mooi meegeno-
men zijn met het oog op nieuwe markten... 

Van links naar rechts:
Oliver Klettke, Mika Jäger, Martin van Lith, Peter Ciucka, Andrea Gerlach-Barth,
Christoph Röllinghoff, Günther Endres, Maria Hombach und Bernd Becker 25
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AGH, het Augsburger Gewerbehof, begon als project 
om een leegstaand industriecomplex nieuw leven in te 
blazen. Inmiddels is het uitgegroeid tot het grootste 
particuliere bedrijvenpark in de regio. En de behoef-
te aan kantoorruimte in de Lise-Meitner-Straße blijft 
toenemen. Ook Kontron AG, wereldleider in embedded 
computertechnologie (ECT) besloot er ruimte te huren 
en er zijn nieuwe hoofdzetel te vestigen.

In opdracht van Augsburger Gewerbehof GmbH & Co. 
KG bouwt ALHO het nieuwe kantoorgebouw met een 
grondoppervlakte van 5.881 m². In totaal worden 108 

modules samengevoegd tot een gebouw met drie vleu-
gels. Een volume aan de voorzijde verbindt de beide 
uit drie bouwlagen bestaande vleugels met het deel dat 
slechts twee bouwlagen telt en waar op de benedenver-
dieping speciale functies voorzien zijn, zoals een foyer, 
een conferentiecenter en een kantine.

Onder het gebouw bevindt zich een ruime parkeergara-
ge van 2.160 m² voor de voertuigen van werknemers 
en klanten. De oplevering van het gebouw is gepland 
voor medio november 2014.

AGH CREËERT EXTRA KANTOORRUIMTE MET ALHO-MODULES

Voor het einde van het jaar zullen 122 moderne modules, volle-
dig uitgerust voor een gezond binnenklimaat, uit de ALHO-fabriek 
richting Mainz vertrekken. Daar zullen ze op zes locaties worden 
gemonteerd en omgevormd tot comfortabele kinderdagverblij-
ven. Samen zullen deze gebouwen een totale oppervlakte van 
zo’n 5.500 m² beslaan. Zo wordt ruimte geboden aan 33 kinder-
opvanggroepen. Alle kinderdagverblijven zijn gebaseerd op een 
ontwerp van ALHO waarin eigentijdse architectuur, doelmatigheid, 
functionaliteit, zuinigheid en rendabiliteit worden gecombineerd.

De oplevering van het eerste kinderdagverblijf in de Schillstraße 
is gepland voor medio september; begin december is het al de 
beurt aan het kinderdagverblijf op de Lerchenberg dat het laatste 
in de rij vormt.

In een periode van negen maand zes kinderdagverblijven realise-
ren is slechts mogelijk dankzij een efficiënte planning, gestandaar-
diseerde processen, en de knowhow resulterend uit bijna 50 jaar 
projectervaring.

ALHO BOUWT TEGEN EIND 2014 ZES NIEUWE KINDERDAGVERBLIJVEN IN MAINZ
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A.INFO

De verkoopafdeling Gesundheitsimmobilien, die gespecialiseerd is in 
vastgoed voor de gezondheidssector, verwelkomt u op de volgende 
beurzen en congressen:

Hospital Concepts
Berlijn, 24 en 25 oktober 2014

MEDICA
Düsseldorf, 12 t/m 15 november 2014

BEURZEN EN EVENTS 

De redactie van IMMOTIONS was zeer verheugd over de grote respons 
op de enquête omtrent de verdere uitbouw van het klantenmagazine 
van de ALHO-groep. Dat uw suggesties een vruchtbare voedingsbodem 
hebben gevonden, blijkt duidelijk uit deze nieuwe editie.

De gelukkige winnaar van de hoofdprijs is Christoph Rzisnik van het 
St.-Marien-ziekenhuis in Siegen. De redactie feliciteert hem van harte 
en wenst hem een boeiende dag toe in de Allianz Arena in München.

WINNAARS VAN DE IMMOTIONS-ENQUÊTE

KORT EN BONDIG
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