INDIVIDUALITEIT
IN SERIE
Auto, eigen huis of kantoorpand:

zonder persoonlijke touch lukt het niet meer.
De trend naar meer individualiteit is onstuitbaar.
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Individualiteit is dé grote trend van deze tijd.
En wat is beter geschikt om individualiteit uit
te drukken dan een kunstwerk?
De Nederlandse graficus M.C. Escher
schiep uiterst individuele kunstwerken,
waarin hij telkens dezelfde vorm herhaalde.
De perfecte inspiratie voor het thema van
onze rubriek ALHO HORIZON, vonden wij.
«Individualiteit in serie» drukt precies uit
waar moderne modulebouw voor staat:
serieel geproduceerde modules die ter
plekke tot een uniek en individueel gebouw
worden samengevoegd. Daarmee komen
we tegemoet aan de meest uiteenlopende
vereisten en toepassingen - meer daarover
in de rubrieken PORTRET VAN EEN KLANT
en SHOWROOM. Een modulair gebouw kan
zelfs gestalte geven aan de filosofie van een
bedrijf: dat tonen we in de rubriek @WORK
aan de hand van het nieuwe kantoorgebouw
van koffiebranderij Darboven, waarvan het
design tot in de kleinste details is afgestemd
op de wensen van de klant. Hoe we in de
toekomst individueel, voor ieder project
apart zullen moeten uitmaken met welke
technieken we de strengere EnEVenergienormen (Duitse norm) kunnen
halen, dat verneemt u in de rubriek BOUW
& TECHNIEK. En voor de cover van
deze IMMOTIONS hebben we ons laten
inspireren door een motief van Escher –
dat we vanzelfsprekend nog een beetje
gepersonaliseerd hebben.
Ik wens u veel leesplezier!
Ihr Achim Holschbach
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Individualiteit
in serie
Maatwerk wordt tegenwoordig aan de lopende band geleverd.
We zijn geen anonieme massa meer, maar stuk voor stuk unieke
individuen. En in plaats van consumenten zijn we steeds meer de
ontwerpers van onze eigen spullen – van sportschoenen tot gebouwen.
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«Richt de wereld in naar je eigen zin», zong
Pippi Langkous al in 1968. Toen was ze haar
tijd ver vooruit. Nu zou ze niet eens meer
opvallen: individualisering is een megatrend
geworden. We willen allemaal anders zijn, een
eigen «merk» zijn – en de industrie maakt dat
in grote stijl mogelijk.

Vroeger was maatwerk een luxe voor de happy
few, maar dankzij moderne technologieën wordt
het mogelijk om massaproductie te combineren
met maatwerk: gepersonaliseerde producten en
diensten voor een relatief grote groep klanten,
en dat even efficiënt als bandwerk. Serieel, maar
toch individueel.

We stellen onze Nikes samen via het internet,
zodat we aan iedere voet een andere schoen
kunnen dragen. ‘s Ochtends ontbijten we met
onze hoogstpersoonlijke mix van MyMuesli,
bio uiteraard. In de garage staat een Opel
Adam waarvoor we kunnen kiezen uit twaalf
carrosseriekleuren,
drie
daktinten,
drie
plafondvarianten, 19 interieurdesigns, 15 patronen
voor de stoelbekleding, een ruim assortiment
siervelgen en nog een massa andere accessoires
– en da’s alleen nog maar de basisversie. Ook
onze juwelen ontwerpen we zelf, bijvoorbeeld
met de «bouwdozen» van merken als Pandora en
Endless. En om het helemaal af te maken, vinden
we passende accessoires op online platforms
als DaWanda, dat zichzelf aanprijst als een
«designmarkt voor unieke producten».

Unieke gebouwen uit de catalogus
Die trend naar individualisering verovert ook de
bouwsector. Pippi Langkous zou haar Villa Kakelbont
tegenwoordig bij iedere fabrikant van prefabwoningen
kunnen samenstellen. Of het nu gaat om de inrichting,
de gevel, het grondplan of andere speciale wensen:
niets is onmogelijk, en elke wens kan in vervulling
gaan. Of zoals de slogan van snelbouwfirma Massa
het zegt: «Wonen zoals u het zélf wilt!“
Je eigen huis individueel vormgeven is meer dan een
modegril; het drukt een levensgevoel uit. Zomaar
een voorbeeld: door houtelementen in de gevel te
verwerken, leem te gebruiken voor het pleisterwerk
of een groendak te plaatsen, laat je zien dat je geeft
om het milieu – de woning als statement.
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Architectuur als statement kan vérstrekkende
gevolgen hebben. Bilbao was tientallen jaren lang
een grauwe industriestad in het onrustige noorden
van Spanje. Toeristen kwamen er zelden. Tot in 1997
het Guggenheim-museum van architect Frank Gehry
de deuren opende, en het imago van de hele stad
omsloeg. De spectaculaire titanium gevelbekleding
van het futuristische bouwwerk trok bezoekers uit
de hele wereld aan. Luchtvaartmaatschappijen
legden extra vluchten in, er kwamen nieuwe hotels,
zelfs de gastronomie bloeide op.

Corporate architecture:
gebouwen met een filosofie
De aantrekkingskracht van architectuur is ook
doorgedrongen tot de bedrijfswereld. Steeds meer
ondernemingen beseffen dat «corporate architecture»
een ideaal visitekaartje is. Een van de pioniers is
autobouwer BMW. De Viercilinder, hun iconische
hoofdkantoor in München, was een mijlpaal in de
geschiedenis van de bedrijfsarchitectuur. In 2013
nam een commissie van deskundigen het blinkende
bouwwerk van architect Karl Schwanzer op in een
lijst van de 15 spectaculairste hoofdkantoren ter
wereld. Het enige andere Duitse gebouw in dat lijstje
is het hoofdkantoor van Adidas, waarvan de vorm
geïnspireerd is door een sportschoen.

Gebouwen die hun functie aan de buitekant
weerspiegelen hebben een duidelijk
gedefinieerde, zichtbare architektuur met
funktionele aspecten en uitstraling nodig.
Hadi Teherani, Architekt
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«Identiteitsbepalende gebouwen vragen om een
duidelijk omschreven, leesbare architectuur die
behalve functionaliteit ook emotionele uitstraling
heeft», aldus architect Hadi Teherani in een interview
met ManagerMagazin. Goede corporate architecture
staat of valt met authenticiteit: vorm en inhoud –
in dit geval gebouw en onderneming – moeten bij
elkaar passen.
De filosofie van een bedrijf toont zich dan ook
niet alleen aan de buitenkant. Ook vanbinnen kan
architectuur een boodschap meegeven. Cubicles
of aparte bureaus, open kantoortuinen, rustige
praathoekjes of gesloten vergaderzaaltjes: de
inrichting zegt veel over hoe de communicatie binnen
de organisatie kan of moet verlopen.
Kantoortuinen
met
gescheiden
werken
vergadereilanden bieden plaats aan veel medewerkers.
De kunst is om rekening te houden met de individuele
behoeften van al die mensen. De moderne techniek kan
oplossingen aanreiken, bijvoorbeeld als het gaat om
lawaaihinder en temperatuurregeling. Onopvallende
wandfolie kan de geluidsoverlast beperken. Wanden

met phase veranderend materiaal helpen de
binnentemperatuur constant te houden. Uitgekiende
licht-, kleur- en zelfs geurconcepten bevorderen de
concentratie.
Creatief met containers
In de particuliere woningbouw is die keuzevrijheid
al een hele tijd ingeburgerd. Veel minder bekend
is dat er ook een tegenhanger bestaat in de
bedrijfsarchitectuur: modulair bouwen. «Creatief
zijn met containers, kan dat wel?“ – dat is het
vooroordeel waartegen modulebouw nog al te vaak
moet opboksen.
«En dat is onterecht», aldus architect Andreas
Haus. «Ik heb al diverse modulaire bouwprojecten
getekend. Laatst nog het nieuwe hoofdkantoor van
koffiebranderij Darboven. Daar hebben we van koffie
het leidmotief gemaakt. De koffiekleurige gevel en
talloze sprekende details bepalen het uitzicht van het
gebouw en maken duidelijk dat het hier helemaal om
koffiebonen draait.“ (Over dit project leest u meer op
pagina 22 en 23.)
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Aantoonbaar duurzaam
De firma August Faller KG had nog een ander
doel voor ogen. De bedrijfsfilosofie is gestoeld
op duurzaamheid, en die gedachte heeft de
onderneming doorgetrokken in haar nieuwe
vestiging in Waldkirch. Ze koos voor modulebouw,
een systeem dat zijn duurzaamheid ruimschoots
bewezen heeft. In samenwerking met architect
Heico F. Herz uit Emmendingen werd een modern
kantoorpand ontworpen, dat met zijn hout-leemgevel en groendak perfect gestalte geeft aan het
ecologische bewustzijn van de onderneming.
Consequent conceptueel
Ondernemers die hun ideeën architectonisch
gestalte willen geven, moeten er rekening mee
houden dat het ontwerp van bedrijfsgebouwen vaak
gebonden is aan strikte vereisten. Ook op dat punt
scoort modulebouw uitstekend. Een goed voorbeeld

CORPORATE
IDENTITY

„Roche-wit“:
kleurschakering en glansgraad zijn vastgelegd door een kleurdesigner.
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zijn de kantoor- en laboratoriumgebouwen van de
firma F. Hoffmann-La Roche AG in Kaiseraugst.
De geventileerde voorzetgevels zijn bekleed
met geïsoleerde aluminiumpanelen. De exacte
kleurschakering en glansgraad van de gecoate
witte elementen werd vastgelegd door een
kleurontwerper en keert als het typische «Rochewit» over heel het bedrijfsterrein terug. Gebouw
B228 en het Roche Learning Center – allebei
opgetrokken uit modulebouw – sluiten daardoor
naadloos aan op de sobere, tijdloze architecturale
taal van de bestaande Roche-gebouwen.
Dat geldt ook voor kantoorpand S50 van Audi,
dat de strenge vormvereisten van de autobouwer
consequent in de praktijk brengt. Stroken
van horizontale aluminium golfplaten worden
afgewisseld met rijen aluminiumvensters met
antracietkleurige ramen en jaloezieën, die op hun
beurt geïntegreerd zijn in de met antracietkleurige
aluminiumcassettes beklede gevel.

En wat als een onderneming verder doorgroeit?
Afdelingen outsourcet? Nieuwe projecten opzet?
Dan past het slim ontworpen gebouw zich
moeiteloos aan. Aanbouwen, verhogen, ombouwen,

AANPASBAAR
verplaatsen, verkleinen: modulaire gebouwen
zijn ideaal om in te spelen op veranderende
omstandigheden. Met name ondernemingen in
ontwikkeling kunnen dankzij modulebouw steeds
in de juiste omgeving werken – voorsprong door
(modulebouw-)techniek, om even de slogan van
Audi te lenen.

Zelfs in bedrijfsgebouwen – en misschien wel vooral daar, waar kreten als
„containerarchitectuur“ zo vaak voor negatieve publiciteit zorgen – speelt opvallende
architectuur een steeds grotere rol. Architectuur kan een middel zijn om zich te onderscheiden
van de concurrentie – niet alleen tegenover de klanten, maar ook tegenover de eigen
medewerkers. Bewust kiezen voor architectuur kan dan zelfs een slimme investering
zijn. Enkele jaren geleden peilde de zogeheten Bosti-studie in 70 Amerikaanse bedrijven
naar de impact van architectuur op de productiviteit – met name in kantoren, maar ook in
productieruimtes. Concreet ging het om de vraag welke psychologische effecten vormelijke
veranderingen en verbeteringen van de werkplek kunnen hebben, en in hoeverre architectuur
de productiviteit kan verhogen. Wat bleek: na vijf jaar lag de productiviteit in de onderzochte
bedrijven tot 17 procent hoger. En in de langtijd studie „Office Excellence Check“ hebben
wetenschappers van het Fraunhofer-instituut een verband aangetoond tussen de kwaliteit van
de werkomgeving en de productiviteit. Daaruit bleek dat er nog heel wat productiviteitswinst te
behalen valt: met het juiste kantoordesign zou de productiviteit van Duitse werknemers tot 36
procent hoger kunnen liggen. Andere studies gaan zelfs uit van 50 procent.
Gerhard Matzig, visitekaart van steen, www.sueddeutsche.de
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Voortdurend in verandering:
Universitair Ziekenhuis van het
Saarland, Homburg
Topgeneeskunde kan alleen gedijen in een omgeving die zich soepel kan
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Maar wanneer er gebouwd
moet worden, komt de normale werking van een ziekenhuis onder druk
te staan. Modulair bouwen biedt een uitweg uit dat dilemma. Om het met
een beeld uit de medische wereld te zeggen: modulebouw is een minimaal
invasieve ingreep.

De afdeling angiografie.
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In Homburg aan de Saar staat het Universitair
Ziekenhuis van het Saarland (UKS), een ziekenhuis
annex onderzoeksinstelling van topniveau.
Het UKS heeft met de meeste grote Duitse
ziekenhuizen gemeen dat sommige gebouwen
nog stammen uit de tijd dat de instelling werd
opgericht - in dit geval begin vorige eeuw, als
«Gezondheids- en Verzorgingsinstelling voor de
Pfalz». Sindsdien werd het UKS herhaaldelijk
uitgebreid: in de jaren twintig, na de oorlog, in
de jaren zestig en ook later nog. Inmiddels telt
het terrein meer dan honderd gebouwen, die
telkens weer gerenoveerd of aangepast moeten
worden. Door de vooruitgang van de medische
wetenschap komen er immers telkens weer
nieuwe technieken en toestellen.
Bouwen op een ziekenhuisterrein is niet eenvoudig. «De
kunst is om de dagelijkse werking niet in het gedrang
te brengen”, aldus ingenieur Ralf Jungmann van het
consortium ARGE KLINIK. Hij heeft voor de universitaire
kliniek van Homburg al heel wat bouwwerkzaamheden
gepland en uitgevoerd, en daarbij valt hij graag terug
op modulebouw. «Bestaande ziekenhuisgebouwen
uitbreiden betekent een aanzienlijke belasting voor
patiënten en personeel. Met geprefabriceerde modules
gaat het duidelijk sneller. De mensen hebben ook minder
last van lawaai en vuil.“
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Gebouw 50.1 kreeg al na twee jaar een extra verdieping.

«Gewoonlijk moeten we ervoor zorgen dat het
ziekenhuis tijdens de werkzaamheden kan blijven
functioneren», vertelt ingenieur Jungmann. «Dat
betekent echter dat het bouwterrein en het ziekenhuis
al die tijd naast elkaar moeten kunnen functioneren letterlijk wand tegen wand.»
Bij het eerste project was dat al meteen een echte
uitdaging. De afdeling angiografie, waar medische
beeldvorming wordt ingezet voor het onderzoek en de
behandeling van hart en bloedvaten, had dringend meer
plaats nodig. Het ziekenhuis koos voor een nieuwe,
modulaire vleugel van één bouwlaag. Tijdens de bouw
bleef het aangrenzende operatiekwartier normaal
functioneren. Alleen de ruimte direct naast de nieuwe
vleugel werd tijdelijk buiten gebruik gesteld. Van hieruit
werden stroom, water en afwatering aangesloten,
en bovendien moest de doorbraak tussen het oude
en het nieuwe gebouw worden voorbereid. Nadat de
vleugel was afgewerkt, kostte het amper drie dagen
om alles via de nieuwe toegang te verhuizen. Op die
manier kon het ziekenhuis vrijwel ongestoord blijven
doorwerken. «De bouw en de verhuizing werden stipt
binnen een half jaar en zonder complicaties afgewerkt.
Alle modules waren uiterst nauwkeurig gefabriceerd,
gemonteerd en opgebouwd, zodat we perfect op tijd
klaar waren», aldus nog ingenieur Jungmann.

Modulebouw veroorzaakt weinig hinder en geen
uitstoot, maar het grote voordeel is dat het zo snel
gaat. «In een ander gemeenschappelijk project hebben
we in amper zes maanden tijd een voorlopige installatie
vervangen door een gloednieuw MRI-centrum. Met
traditionele bouw zou dat meer dan een jaar hebben
gekost», vertelt Ralf Jungmann. En zoveel tijd was er
niet. «Hier moest het echt snel gaan, want tijdens de
werkzaamheden stond de MRI-scanner in een mobiele
container. Dat beperkte de behandelingsmogelijkheden
aanzienlijk – om nog maar te zwijgen van de huurkosten
van zo’n hoogtechnologisch toestel.»
Nauwelijks twee jaar later kwam er boven op de nieuwe
vleugel al een verdieping. Die biedt ruimte voor extra
artsen- en onderzoeksruimtes, en voor een bijkomende
angiografieruimte met plaats voor elektrische en
technische voorzieningen. Dankzij de flexibele
modulebouw verliepen de werkzaamheden vlot en
zonder complicaties. Dakbedekkingen, lichtkoepels
en een deel van de gevel moesten gedemonteerd
worden. Na het doorbreken en openwerken van de
binnenmuren voor de aansluitingen kon de verdieping
van zeven modules probleemloos op de bestaande
etage worden gezet. Daarna kreeg het gebouw een
voorzetgevel uit aluminium golfplaat, waardoor het er
nu fris en modern uitziet.
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Parallel met de uitbreiding van de afdeling angiografie
kreeg een ander ziekenhuisgebouw een nieuwe
vleugel voor nucleaire geneeskunde. Het gaat om een
complex project met uiterst gevoelige apparatuur,
waarvoor een zeer precieze planning vereist was.
Zo was er bij de aanbouw voor een PET-CT-scanner
(positron-emissie-tomografie/computertomografie)
stralingsbescherming tot 10 millimeter dik nodig.
«In Homburg hebben we laten zien dat modulebouw
niet moet onderdoen voor massiefbouw als het
gaat om veiligheid en technische uitrusting», zegt
Markus Quast, verkoopsleider Zorgsector bij ALHO.
«Het is zelfs een stuk eenvoudiger om de dure
stralingstoestellen in te bouwen en te vervangen. Ze
kunnen bijvoorbeeld eenvoudig door het dak naar
binnen worden gebracht.“

De constructie is zo stabiel dat ook grote MRI-centra
er probleemloos mee gerealiseerd kunnen worden.
Daarvoor zijn wel bijkomende maatregelen tegen
geluidshinder nodig, want dergelijke installaties maken
veel herrie. Radiologie en operatieafdelingen moeten
ook bestand zijn tegen stroomstoringen, en hebben
dus aangepaste noodstroomvoorzieningen nodig.

ALHO werkt met vrijdragende stalen skeletconstructies,
waarvan de maten volledig kunnen worden aangepast.

Hoe flexibel modulebouw is, bleek ook bij de
uitbreiding van de oogkliniek. Ook hier bleef het

Modulaire gebouwen hebben nog een voordeel:
ze kunnen eenvoudig worden omgebouwd en
uitgebreid wanneer de behoeften van het ziekenhuis
veranderen. Indien nodig kunnen hele gebouwen
verplaatst, aangebouwd of opgehoogd worden. En
dankzij de stalen skeletconstructie is de verdere
uitbouw volledig flexibel en kan iedere verdieping
afzonderlijk gepland worden.

De oogkliniek: deze toegankelijke, drie verdiepingen tellende nieuwe vleugel werd in een beperkte ruimte tegen een bestaand pand gebouwd
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bestaande gebouw staan. Eerst werd de nieuwe
vleugel aangebouwd; pas daarna kon het oudere
gedeelte gerenoveerd worden. Dat bestond uit
verdiepingen van diverse hoogtes, die met het oog
op de toegankelijkheid in de nieuwbouw werden
overgenomen. De drie verdiepingen bieden plaats
aan de afdeling diagnostiek, de operatiekamer
(inclusief lasertechniek) en een ziekenzaal.
«Voor ons heeft modulair bouwen zijn deugdelijkheid
bewezen, juist omdat onze eisen zo hoog liggen.
Het is een soepele, schone en weinig ingrijpende
manier van bouwen», maakt de opdrachtgever
de balans op. «Wanneer het in de plannen past,
zullen we ook in de toekomst naar modulebouw
teruggrijpen.»

MRI-gebouw

Oogoperatieruimte

A.INFO
Universitair Ziekenhuis van
het Saarland en Faculteit
Geneeskunde van de
Universiteit van het Saarland
Patiëntenzorg, onderwijs en
onderzoek op één en dezelfde
locatie:
het
Universitair
Ziekenhuis van het Saarland
(UKS) is een toporganisatie
met 30 ziekenhuisgebouwen
en 20 instituten, die jaarlijks
meer dan 50.000 patiënten
ter plaatse en nog eens
meer dan 200.000 patiënten
ambulant behandelen. Een
team van ruim 600 artsen en
bijna 2.000 verpleegkundigen
is daarvoor de klok rond in de
weer.
Aan de medische faculteit
van de Universiteit van het
Saarland
volgen
globaal
2.000 studenten de richtingen
geneeskunde, tandheelkunde,
menselijke en moleculaire
biologie en bio-informatica.
Het UKS biedt daarnaast
ook beroepsopleidingen aan:
zo volgen 640 leerlingen
een opleiding tot onder
meer vroedvrouw, diëtist of
fysiotherapeut.
Bijzonder trots zijn ze
in het Saarland op hun
internationaal
befaamde
research.
Wetenschappers
onderzoeken hier hoe ziektes
ontstaan en welke gevolgen
ze hebben, en leggen zo
de theoretische grondslag
voor concrete diagnoses
en therapieën. Het past in
de lange onderzoekstraditie
van het UKS om kansen te
geven aan beloftevolle jonge
wetenschappers.
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Hightechgebouw als hart
van een technologiecampus
De firma Kontron is wereldwijd actief in „embedded computing“
en adviseert bij de ontwikkeling van businessmodellen en
toepassingen die afgestemd zijn op “het internet der dingen”.
En wie gestalte geeft aan de toekomst, heeft ook toekomstgerichte
huisvesting nodig.

Eind 2014 verplaatste Kontron AG zijn hoofdkantoor
naar Augsburg. Daar had het snel en stipt een nieuw
onderkomen voor zijn kantoren en administratie
nodig. In AGH (Augsburger Gewerbehof GmbH
& Co. KG) vond Kontron de geschikte partner en
investeerder voor het bouwproject. En dankzij
ALHO Modulebouw kon het hart van de nieuwe
technologiecampus in een recordtijd gerealiseerd
worden.
Het Augsburger Gewerbehof begon ooit als
reconversieproject voor een leegstaand industrieel
pand, maar groeide in enkele jaren uit tot een
van de grootste private bedrijventerreinen in de
regio. Het was dan ook de perfecte plek voor de
nieuwe hoofdvestiging en technologiecampus van
Kontron. In opdracht van AGH plande en bouwde
ALHO het volgens bijzonder hoge standaarden
opgetrokken kantoorpand.
De gebruiker en de opdrachtgever kozen zeer
bewust voor modulebouw. Van alle voordelen
die moderne modulebouw tegenover klassieke
traditionele bouw te bieden heeft, gaf de
ongeëvenaard snelle plannings- en bouwtijd de
doorslag. En dat bleek ook: tussen de toewijzing
en de oplevering lagen amper negen maanden.
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Onder het eigenlijke modulegebouw ligt een
ondergrondse garage van 2.160 vierkante
meter met voldoende parkeergelegenheid voor
medewerkers en klanten. Het gebouw heeft een
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Het open space principe: moderne en toekomst gerechte werkplekken

zowat 70 meter lange ruggengraat
waarop drie dwarsvleugels van in totaal
6.600 vierkante meter aansluiten – twee
van drie verdiepingen en één van twee
verdiepingen. Dankzij de kamstructuur
ontstaan in de tussenruimtes groene
binnenplaatsen.
Dankzij het ruim opgezette grondplan
komen de modern vormgegeven
kantoortuinen op de hogere verdiepingen
zichtbaar tot hun recht. De centrale
zones zijn aantrekkelijk opgedeeld
door keukentjes, archiefruimtes en
ontmoetingsplekken. Het open space-

principe wordt doorgetrokken naar
de directieverdieping. Daar creëren
vergaderzones en een loungeruimte
een afwisselend kantoorlandschap,
met plaats voor teamwerk maar ook
voor afzondering.
Dankzij de modulaire bouwwijze blijven
Kontron en AGH zowel commercieel als
ruimtelijk flexibel: op ieder moment kan
de nieuwbouw worden aangepast aan
veranderende behoeften. Het gedeelte met
twee verdiepingen is al klaar om verder
opgehoogd te worden, zodat er nog eens
60 medewerkers terecht kunnen.

A.INFO

Kontron AG

OPDRACHTGEVER:
Augsburger
Gewerbehof GmbH & Co. KG
PLANNER:
ALHO Systembau GmbH
BESTEMMING VAN HET GEBOUW:
Kantoorgebouwen

„Onze criteria om te kiezen voor modulebouw waren in
eerste instantie de prijs en de krappe deadline voor het

BOUWTIJD:
20 weken
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE:
6.600 vierkante meter

project. Conventioneel bouwen had zeker één derde meer
gekost en in ieder geval aanzienlijk langer geduurd.“
Hans-Joachim Michel, bedrijfsleider AGH
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Modulebouw houdt de
kosten in toom
Toen de neurologische revalidatieafdeling van het private
SRH-gezondheidscentrum Bad Wimpfen uitgebreid moest
worden, dacht de bouwheer aanvankelijk aan traditioneel
bouwen. Maar tijdens de planningsfase werd toch besloten
een andere weg te kiezen: modulebouw van ALHO.

«Voor ons was het heel belangrijk dat de
nieuwbouw tijdig en binnen het budget werd
opgeleverd”, zegt ziekenhuisdirecteur Andreas
Christopeit. «We hadden het voorbije jaar
zeer dringend bijkomende bedden en meer
therapieruimte nodig.» Tegelijk mocht het hoge
investeringsbudget, rond 11 miljoen euro, niet
overschreden worden.
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A.INFO
SRH Gezondheidscentrum Bad
Wimpfen GmbH
OPDRACHTGEVER:
SRH Gezondheidscentrum
Bad Wimpfen GmbH
PLANNER:
Architekturbüro Donnig +
Unterstab, Rastatt
Een goede revalidatie helpt de patiënten hun leven weer op te pakken.

De kliniek, die zich specialiseert in
preventie en revalidatie, had pas in 2011
een neurologische afdeling opgericht,
maar de zorgvraag bleek extreem hoog
te zijn. Dat hoeft niet te verwonderen,
want alleen revalidatie kan de lichamelijke
gevolgen van neurologische stoornissen
merkbaar verbeteren.
Daarvoor kunnen in de nieuwbouw nu
84 patiënten terecht in comfortabele
en lichte ruimtes: 50 eenpersoons- en
17 tweepersoonskamers. Bovendien is
in de kelderverdieping nog eens 1.500
vierkante meter beschikbaar voor
aangename en individueel uitgeruste
therapie- en behandelingsruimtes.

De nieuwbouw is sinds januari in gebruik
en heeft een vliegende start genomen.
Directeur Christopeit is enthousiast: «We
zijn volledig bezet. Dankzij de uitbreiding
van de afdeling revalidatie-neurologie
kunnen we onze bezettingsgraad met
gemiddeld 15 procent verhogen.»

BESTEMMING VAN HET GEBOUW:
Neurologisch revalidatiecentrum
BOUWTIJD:
20 weken
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE:
5.055 vierkante meter

„De snelheid waarmee er gebouwd kon worden,
de financiële zekerheid en de geringe hinder voor
de patiënten gaven de doorslag bij de keuze voor
modulebouw.“
Andreas Christopeit, directeur SRH Gezondheidscentrum Bad Wimpfen.

De langgerekte nieuwbouw ligt dwars
op de rest van het complex en is er
via de drie onderste verdiepingen
mee verbonden. In de beschutting van
de gebouwen liggen royaal bemeten
trainings- en sportterreinen waar de
behandeling kan worden voortgezet.
De
architecten
steunden
de
overgang van traditionele bouw naar
modulebouw. «Door het ontwerp wat te
vereenvoudigen, konden we het laten
aansluiten bij het modulaire systeem van
ALHO”, zegt Marion Donnig van Donnig
+ Unterstab, een architectenbureau uit
Rastatt. «Het gebouw is uiteindelijk een
gemeenschappelijk project geworden van
de planningsdienst van ALHO en onszelf.»

Lichte, comfortabele kamers
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School krijgt
meer ruimte
De Friedrich Stoltze-school in Königstein zag
zich door de stijgende leerlingenaantallen
genoodzaakt om uit te breiden.

De opdrachtgever had in 2009 al goede
ervaringen opgedaan met modulebouw
toen een andere school in het district
Hochtaunuskreis nieuwe klaslokalen nodig
had. Waarom dan niet een tweede keer
gebruikmaken van het precieze en tegelijk
flexibele modulaire bouwsysteem?
Het gebouw stelt de Friedrich Stoltze-school nu
in staat natuurwetenschappen en technische
vakken te onderwijzen in nagelnieuwe, aangename
klaslokalen.
Nadat het de aanbesteding toegewezen had
gekregen, nam ALHO de planning en realisering

Klaslokalen voor natuurkunde, biologie en
scheikunde
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van het gebouw voor zijn rekening, van de
fundering tot de technische uitrusting. Dat nam
ongeveer acht maanden in beslag. De 45 modules
werden in amper vijf dagen gemonteerd.
Op een met zettingsgroef gemonteerde vloer
is een constructie opgetrokken die 1.200
vierkante meter ruimte biedt, verdeeld over
twee verdiepingen. Je vindt er natuurkunde-,
scheikunde- en biologieklassen die elk 60
tot 80 vierkante meter groot zijn, naast
voorbereidingsruimtes en gewone leslokalen natuurlijk allemaal met bijbehorende technische
ruimtes en opslagruimtes. De leraren hebben
hun eigen sectie, met eigen sanitair. Daarnaast

Werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking
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zijn er ook werkplaatsen voor hout- en
metaalbewerking.
De stroom- en gasaansluitingen
voor de werkposten bevinden zich in
zuilen die uit het plafond neergelaten
kunnen worden. Alle lesruimtes
beschikken over aparte be- en
ontluchtingsinstallaties en worden
verwarmd via het lokale warmtenet
van de school. De technische
componenten zijn aangesloten op het
gebouwbeheersysteem en werken

daardoor erg energiezuinig en veilig.
Alles kan vanuit het conciërgelokaal
centraal worden aangestuurd.
De opdrachtgevers van het district
Hochtaunuskreis zijn erg tevreden.
«We
hebben
voor
modulebouw
gekozen omdat we in zeer korte tijd
een hoogwaardig gebouw moesten
optrekken”.»We
hadden
dezelfde
maatstaven en verwachtingen als bij
conventionele bouwtechnieken, en we
zijn bepaald niet teleurgesteld.»

Friedrich-StoltzeSchule
OPDRACHTGEVER:
District Hochtaunuskreis
PLANNER:
District Hochtaunuskreis
BESTEMMING VAN HET GEBOUW:
Uitbreiding natuurwetenschappen
en technische vakken
BOUWTIJD:
10 weken
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE:
1.200 vierkante meter
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De perfecte uitbreiding
Schoolgebouw in Berchem (Luxemburg) krijgt extra verdieping dankzij modulebouw

De voorbije jaren heeft modulebouw over heel
Europa zijn intrede gedaan in alle mogelijke
takken van de architectuur. Ziekenhuizen
en
kantoorpanden,
kinderdagverblijven
en scholen worden – zonder de normale
bedrijvigheid te hinderen – uitgebreid of tijdens
de vakantiemaanden stipt binnen de deadline
gebouwd. Als geen enkele andere bouwwijze
maakt modulebouw het bovendien mogelijk
om verdiepingen op bestaande gebouwen
te plaatsen, zodat die zich flexibel kunnen
aanpassen aan veranderende omstandigheden
of ruimtebehoeften. Zoals bij de Pôle Scolaire in
het Luxemburgse Bivange: een scholencentrum
dat er dankzij ALHO een verdieping bij heeft, en
daarmee massa’s extra ruimte.
Heel wat kwaliteiten van modulebouw gaan terug op
de manier van produceren. Bij de prefabricage in de
ALHO-fabriek worden de modules onderworpen aan
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permanente kwaliteitscontroles. Iedere module bestaat
uit een industrieel vervaardigde stalen skeletconstructie
met een gecertificeerde stabiliteit, die in verschillende
formaten kan worden gemaakt. Tot zeven verdiepingen
kunnen zo op elkaar worden gestapeld. Uitbreiden
blijft altijd mogelijk, net als het toevoegen van één of
meer verdiepingen. En net daarom ging het bij het
scholencentrum Pôle Scolaire in het Luxemburgse
Bivange/Berchem.
Modulair uitbreiden van bestaande gebouwen:
een kwestie van precisie
Juist wanneer modules worden gebruikt om bestaande
gebouwen uit te breiden, is een nauwkeurige planning
en afwerking cruciaal. Die taak werd alleen aan ALHO
toevertrouwd. De Paul Wurth Gruppe - een van ‘s
werelds belangrijkste machine- en installatiebouwers
in de ruwijzersector, en in Luxemburg bovendien
planbureau voor diverse bouwopdrachten - stelde de
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ervaren modulebouwer uit Morsbach aan
als algemeen aannemer voor de verhoging
van het scholencentrum. Bouwheer was de
Luxemburgse gemeente Berchem.
Negentien afzonderlijke modules werden
volgens de gestelde voorwaarden in de
ALHO-fabriek geproduceerd, en in zeven
weken tijd ter plekke gemonteerd en
opgebouwd.
Om te beginnen moest de bestaande
gevel gedeeltelijk gedemonteerd worden.
De vezelcementelementen, die opnieuw
ingebouwd zouden worden, moesten
tijdelijk opgeslagen worden, en de
bestaande ruimtes moesten beschermd
worden tegen weer en wind. Ook het dak
werd afgebroken. Al het afbraakmateriaal
werd vakkundig verwijderd.
Om een lift en een geprefabriceerde
betontrap naar de tweede verdieping te
kunnen plaatsen, waren de stabiliteitseisen
verhoogd. Daarom werd de ingangszone
van het gebouw verstevigd. Deze zone
verdeelt het 780 vierkante meter grote
grondoppervlak op de eerste verdieping in
twee delen: aan de ene kant een kleinere

vleugel met werkruimte, mediatheek,
recreatieruimte en bijbehorende sanitaire
lokalen, aan de andere kant een groter
onderwijsgedeelte met vijf bijkomende
klaslokalen plus een multifunctionele ruimte
met aansluitende berging. Met mobiele
scheidingswanden kunnen telkens drie
zaaltjes gekoppeld worden. Samen bieden
ze tot 190 vierkante meter vrij zwevende
oppervlakte.
Bestaande gebouwen aanpassen –
flexibel en duurzaam
Na de montage van de modules werden
de
vuurrode
vezelcementelementen
als een geventileerde gevel voor de
mineraalvezelisolatie geplaatst. Op de
bovenverdieping werden ze aangevuld met
elementen in dezelfde tint. Bovenaan sluit
een nieuw plat dak het gebouw af. Een
brandtrap aan de buitengevel en een stalen
portiek, allebei nieuw, sluiten aan op het
glazen middengedeelte en vestigen zo de
aandacht op de ingangszone.
Alle
binnenwanden,
plafonds
en
vloeren zijn met lichte materialen en
in droogbouw opgetrokken. Daardoor

kregen vochtproblemen en krimp- of
zettingsscheurtjes geen kans. Dankzij
de dubbellagige wanden en plafonds is
de geluidsisolatie uitstekend. Dat blijkt
uit metingen van lucht- en stapgeluid
in afgewerkte modulaire gebouwen.
Bovendien is het op ieder moment mogelijk
om de wanden te verplaatsen en de
installaties aan te passen. Dat maakt het
gebruik en de ruimte-indeling gegarandeerd
flexibel.
De ALHO-staalprofielen zijn licht en toch
draagkrachtig. Aan het eind van hun
lange levensduur kunnen de modules
eenvoudig gedemonteerd, verplaatst of
zonder kwaliteitsverlies voor 100 procent
gerecycleerd worden. De lage behoefte aan
primaire grondstoffen en de energiezuinige
productie van de stalen bouwelementen
ontzien de natuurlijke rijkdommen van onze
aarde en sparen zo het milieu.
Het scholencentrum van Bivange heeft er
een verdieping bij gekregen, maar het ziet
eruit alsof het nooit anders bedoeld was.
De duurzame verhoging is als zodanig
onherkenbaar: dit is een schoolgebouw uit
één stuk.

A.INFO
School Berchem

OPDRACHTGEVER:
Commune de Berchem
PLANNER:
Paul Wurth S.A.
BESTEMMING VAN HET GEBOUW:
School
BOUWTIJD:
7 weken
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE:
780 vierkante meter

21

IMMOTIONS

2016
SHOWROOM

GO! Mariakerke
bouwt nieuwgo
Wegens een stijgend aantal leerlingen, was
het GO! Mariakerke dringend op zoek naar
een nieuwe kwaliteitsinfrastructuur.

“We hadden weinig tijd,” zegt Heidi De
Jaeger, Projectmanager bij GO! Met een
nieuwbouw op modulaire wijze moest de
vraag snel en efficiënt beantwoord worden.
Een GO! Projectteam bezocht verschillende
referenties in modulaire 3D-bouw en
vanuit de afdeling infrastructuur wird
een “Design & Build” gunningsprocedure
opgestart. Tijdens deze procedure werden
dossiers op vlak van ontwerp en uitvoering
geëvalueerd. ALHO kwam hierbij als ideale
bouwpartner uit de bus. “ALHO kon een
overtuigend totaalconcept presenteren,”
verklaart De Jaeger. “Volgens de analyse
van de offertes, pasten hier zowel prijs,
kwaliteit en snelheid bij het ontwerp.”
In slechts een 15-tal weken werfduur werd
in Mariakerke een complete nieuwbouw
gerealiseerd: een modern onderwijsgebouw
met onder meer 9 klaslokalen voor de kleuters
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en een vloeroppervlakte van bijna 1.000 m².
De nieuwbouw bestaat uit 2 verdiepingen en
is opgebouwd uit 13 modules. De polyvalente
zaal, die ook fungeert als centrale inkomruimte,
verdeelt het gebouw in twee helften en geeft aan
de architectuur een goed leesbare symmetrie.
Bij het binnenkomen ervaart men een open
ruimtegevoel en veel invallend licht. Door slimme
en aangename kleur- en materiaalkeuzes straalt
het hele gebouw een esthetische en positieve
rust uit. Ook wat betreft de toegankelijkheid
en de speelplaats biedt de nieuwbouw een
mooie en functionele oplossing. Dankzij extra
input vanuit het GO! team werd de oriëntatie
van het gebouw bovendien herzien, waardoor
het gebouw perfect in de bestaande omgeving
geïntegreerd werd.
Met standaard onder andere erg duurzame
bouwknopen en uitstekende akoestische en
thermische isolatiewaarden, biedt het modulaire
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bouwsysteem ALHO COMFORT LINE
3D een kwalitatieve, state of the art
oplossing. Zowel de bouwkundige
stevigheid als de afwerking liggen,
dankzij het hoogkwalitatieve industriële
3D-productieprocédé, op een erg hoog
niveau. Studies en ervaringen bewijzen
de aantoonbaar lagere life-cycle cost.
Bouwheer en exploitant genieten met
andere woorden van lagere kosten

achteraf. Dankzij de GO! prestatieeisen op vlak van energiehuishouding is
de primaire energiebehoefte bovendien
verder verlaagd. Het gebouw haalt
moeiteloos het vereiste E- en K-peil.
Wat betreft de acceptatie van de
systeembouw ter plaatse, is Heidi
De Jaeger alvast duidelijk: “Ik heb
tot nu toe enkel positieve feedback
gekregen.”

GO! Mariakerke

OPDRACHTGEVER:
GO!
PLANNER:
ALHO Systembau GmbH
BESTEMMING VAN HET GEBOUW:
Voorschool
BOUWTIJD:
16 weken
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE::
950 vierkante meter

23

IMMOTIONS

2016
@WORK

Architektonisch
visitekaartje
In maart 2016 viert koffiemaker J.J. Darboven,
onder meer bekend van het merk IDEE KAFFEE,
haar 150-jarige bestaan. Het perfecte moment
om een nieuw kantoorgebouw te bouwen.
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Koffiebruin, oranje en goud zijn de
huiskleuren van het Hamburgse bedrijf,
dat vandaag geleid wordt door de vierde
generatie van dezelfde familie. Die kleuren
in het kantoorgebouw aan bod laten komen
was een creatieve uitdaging voor de
planners.
Tegen eind februari wordt op het bedrijfsterrein
aan de Pinkterweg het nieuwe gebouw met in
totaal 2.360 vierkante meter grondoppervlak
opgetrokken. In de ALHO-fabriek in Morsbach
worden daarvoor 45 modules geproduceerd,
die ter plekke tot een drie verdiepingen tellend
gebouw gemonteerd zullen worden.
Aan de voorzijde markeert een heloranje frame
de ingang van het langwerpige gebouw. Je
stapt er de foyer en het trappenhuis binnen,
dat baadt in het licht dankzij de tot de vloer
reikende vensters. Het highlight van de foyer is
de opvallende, naar de wensen van de bouwheer
vervaardigde vloer: die ziet eruit alsof hij is
samengesteld uit het hout van oude koffievaten.

In het centrale deel van het gebouw liggen aan
de straatkant de vergaderruimtes. Hier is de
gevel als staander-regelconstructie opgevat:
zo wordt het gebouw optisch geritmeerd. Aan
de andere kant ligt de lift en heb je op de
eerste verdieping toegang tot een overdekte
brug die de nieuwbouw met een ouder gebouw
verbindt.
De gevel beantwoordt volledig aan de vereisten
van goede corporate architecture: de eerste en
tweede verdieping zijn bekleed met koffiebruine
aluminiumcassettes. In de vensteropeningen zie
je het goud en in enkele vensterelementen het
oranje van het firmalogo, dat zelf hoog op de
gevel prijkt.

«Voor J.J. Darboven is sociaal en ecologisch
duurzaam ondernemen de voorwaarde voor
langdurig economisch succes”, luidt het credo
van «koffiekoning» Albert Darboven. De keuze
voor een duurzaam modulair gebouw van ALHO
zet die woorden in ieder geval kracht bij.
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Toekomstbouwers
ALHO hecht veel belang aan opleiding. Ook dit jaar
zijn er zeven jonge mensen aan hun opleiding begonnen.
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Sociale verantwoordelijkheid wordt naast economische en ecologische
verantwoordelijkheid - beschouwd
als de derde pijler van duurzaamheid.
Ze is dus een belangrijk aspect van
de corporate culture, het geheel van
waarden en normen dat de houding,
de beslissingen en de daden van een
onderneming vormgeeft.

A.INFO
Als
familiebedrijf
voelen
we
ons
verantwoordelijk
voor
onze
vestigingsplaatsen. In de regio’s waar we
gevestigd zijn, horen we bij de grootste
werkgevers: dat schept verplichtingen.
Daarom engageren we ons in hoge mate
op maatschappelijk, ecologisch en sociaal
vlak - en dus ook als gaat om opleiding.
Op dit moment worden bij ALHO 22 jonge
mensen opgeleid tot constructietechnici,
industriële
verkopers,
marketeers,
informatici en technisch tekenaars.
Sommige volgen het Duitse Duales
Studium:
theoretische
lessen
op
de hogeschool, aangevuld met een
praktijkopleiding in het bedrijf.
De voorbije jaren werd ALHO door de
Kamer van Koophandel en Industrie
al
uitgeroepen
tot
«Uitmuntend
opleidingsbedrijf».
«De
bekroonde
bedrijven tonen met hun engagement
dat ze vooruitziend zijn en de
aankomende
generatie
uitstekende
opleidingsmogelijkheden bieden”, zegt
Manfred Sattler, voorzitter van de Kamer
van Koophandel en Industrie van Koblenz.
En wie een opleiding genoten heeft,
betaalt die terug met goede prestaties op
de werkvloer. Zo haalde Timo Winheller
dit jaar de eerste plaats op «Jugend
schweißt 2015», een wedstrijd waarin de
lasvaardigheden van deelnemers tussen
16 en 23 getest worden.
ALHO is er trots op dat het zelf zijn mensen
opleidt volgens de eigen behoeftes.
Daarom krijgen ze, nadat ze geslaagd zijn
voor hun examens, gewoonlijk ook een
arbeidscontract aangeboden. Er wordt
hun dan een baan toegewezen in de
productie of de administratie die aansluit
bij hun specifieke vaardigheden.
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