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„Als de wind uit een andere hoek
waait, bouwen sommigen muren en
anderen windmolens“
Onze samenleving bevindt zich in een overgangssituatie. Enerzijds wordt de bevolking
alsmaar ouder en blijft het aantal singles en
DINK-gezinnen (Double Income, No Kids) stijgen.
Anderzijds zoeken gezinnen met kinderen uit
oorlogs- en andere crisisgebieden hun heil in
Europa. Op lange termijn zouden ze de bevolkingspiramide wel eens kunnen stabiliseren
maar ondertussen creëren ze heel wat praktische problemen. In de eerste plaats moet
er een oplossing voor hun huisvesting worden
gevonden en hier kan de modulaire bouwwijze
een helpende hand reiken. Met een knipoog
naar het bovenstaande Chinese spreekwoord:
ALHO behoort tot diegenen die windmolens
bouwen. Niet letterlijk, uiteraard. Maar we
bieden onze klanten oplossingen die snel
beschikbaar zijn, een lange levensduur hebben
en bij verandering(en) ook flexibel (her)inzetbaar zijn. In de rubriek SHOWROOM van deze
editie bespreken we enkele interessante projecten, van de uitbreiding van een ziekenhuis
tot de bouw van kantoorruimte, maar ook de
nieuwbouw voor een kinderdagverblijf en extra
ruimte voor een basisschool. Nieuw dit keer
is de rubriek @WORK waar we u een aantal
projecten in uitvoering voorstellen.
Ik wens u hierbij veel leesplezier.
Achim Holschbach
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De toekomst van
onze samenleving

Kleine kinderen, senioren, migranten – mensen wier heden en toekomst het onderwerp van hevige
discussies onder burgers en politici vormen. Woonruimte is een van de prangende thema’s. De
zogenaamde megatrends leiden immers tot een toenemende behoefte aan voorzieningen zoals
kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en asielzoekerscentra. Welke gevolgen hebben deze
megatrends voor onze leef- en woonconcepten en hoe veranderen ze daadwerkelijk onze
samenleving?
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De veranderingen zetten een maatschappelijke dynamiek in beweging en bestaande structuren gaan
aan het wankelen door de nieuwe eisen waaraan
ze moeten voldoen.

Wanneer we het over de toekomst van onze
samenleving hebben, kunnen we deze trends
beschouwen als ankerpunten voor de veranderingen die ons op uiteenlopende maatschappelijke terreinen te wachten staan. Het is een
feit dat er daarbij niet alleen kansen maar ook
nieuwe uitdagingen ontstaan. De controverse
en discussies rond zaken als vrouwenquota,
vergrijzing of migratie wijzen op de complexiteit van de toekomstige ontwikkelingen. Maar
bij nader inzien en als de volle draagwijdte ervan duidelijk wordt, zijn deze discussies heel
begrijpelijk.
De veranderingen creëren een maatschappelijke
dynamiek en bestaande structuren komen te
wankelen door de nieuwe eisen waaraan ze
moeten voldoen. Hoe kunnen integratieprocessen
optimaal verlopen? Welke veranderingen kent
de arbeidsmarkt? Wat zijn de gevolgen voor
onze manier van communiceren en wonen? En
wat betekent dit alles voor de infrastructuur?

«Bij megatrends gaat het om grote evoluties
die een nieuw tijdperk inluiden. Ze strekken
zich uit over een periode van 30 jaar of meer.
Megatrends zijn verstorend, complex en soms
paradoxaal. Maar als we ze correct begrijpen,
geven ze ons niet alleen een beeld van de
toekomst maar helpen ze ons ook deze vorm
te geven”, zo lezen we op de website van de
trendscouts van het Zukunftsinstitut GmbH.
Voorbeelden van megatrends zijn globalisering, mobiliteit en verstedelijking.

Van agrarische naar postindustriële samenleving
Een uitstapje langs de sociologie maakt ons al
wat wijzer: het model van de demografische
overgang impliceert een typische opeenvolging
van ontwikkelingsstappen in de loop van de evolutie van samenlevingen. De overgang van een
agrarische naar een industriële samenleving
ging gepaard met een verbetering van de voeding, hygiëne en medische verzorging, met een
stijging van de levensverwachting als gevolg.
Zolang kinderen vaak nog nodig zijn om economische redenen, blijft het geboortecijfer hoog
en neemt de bevolking verder toe
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Zodra kinderen wegens de voortschrijdende
industrialisering alsmaar makkelijker gemist
kunnen worden op de boerderij of om de oude
dag van hun ouders veilig te stellen, begint het
geboortecijfer een dalende trend te vertonen en
neemt de bevolking minder snel toe. In deze fase
worden de gevolgen van een andere megatrend,
de verstedelijking, steeds duidelijker: het aantal
steden stijgt en deze laatste worden ook groter
en tellen meer inwoners, zowel in absolute
cijfers als in verhouding tot de plattelandsbevolking. Vandaag leven er voor het eerst in de
geschiedenis meer mensen in stedelijke agglomeraties dan op het platteland. Stedelijke
gebieden verdichten en gaan een belangrijkere rol
spelen als culturele, economische en creatieve
centra. De woonruimte wordt er schaarser en
de huurprijzen stijgen.
Verandering door immigratie
Volgens sommige wetenschappers volgt daarna
een tweede demografische overgang die ons
naar de postindustriële dienstensamenleving
brengt, waar het aantal geboorten verder terugloopt. Maar het lagere geboortecijfer wordt min
of meer gecompenseerd door de voortdurende
immigratie. De immigrantengroepen zijn zeer
heterogeen en bestaan o.a. uit asielzoekers.
Afhankelijk van het ingenomen politieke standpunt

ontstaat de behoefte een zekere hoeveelheid
woonruimte te creëren om deze mensen op zijn
minst tijdelijk op te vangen. Gemeenten moeten
snel en efficiënt gebouwen kunnen optrekken
waar deze personen menswaardig kunnen wonen
en leven. Volgens de officiële definitie van de
Duitse Bondsregering is integratie een langetermijnproces. Ze stelt dat immigranten de kans
moeten krijgen in alle opzichten volwaardig aan
het maatschappelijke leven deel te nemen. En dit
geldt los van het feit of iemand vrijwillig of onder
dwang in een vreemd land komt aankloppen.
Praktisch betekent het dat deze mensen daar in
de samenleving moeten worden ondergebracht
waar het leven zich echt afspeelt.
Snelle, flexibele oplossingen gevraagd
Zowel publieke als particuliere investeerders
zijn inmiddels overtuigd van de waarde van
modulaire gebouwen als woongelegenheid
voor asielzoekers om ruimteproblemen op te
lossen. «Daar zijn verscheidene redenen voor»,
beklemtoont Peter Orthen, bedrijfsleider van
ALHO Systembau GmbH. «Wat opdrachtgevers
altijd weer waarderen, zijn de zeer korte bouwtijd
en de vaste kosten en uitvoeringstermijnen. Door
de wijzigende opvattingen over integratie en de
toenemende behoefte aan hoogwaardige woongelegenheid voor asielzoekers, is er nu ook meer

GEÏNTEG
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aandacht voor een aantrekkelijke architectuur.
Precies op dit vlak biedt de modulaire bouwwijze
tal van mogelijkheden om projecten aan individuele
behoeften aan te passen, inclusief latere uitbreidingen en wijzigingen. Als de behoefte onverwacht
afneemt, kunnen de gebouwen een andere bestemming krijgen en bijvoorbeeld als studentenverblijven worden gebruikt. En ze kunnen zelfs
naar een andere locatie worden overgebracht.
De oorspronkelijke investering in hoogwaardige
gebouwen is dan ook ‘gewaarbord’.
Uiteraard voldoen modulaire gebouwen aan alle wettelijke brandbeveiligings- en isolatievoorschriften. De
aantrekkelijke architecturale vormgeving vergemakkelijkt de aanvaarding in de buurt waar deze centra
worden geïntegreerd. En de bewoners krijgen het
aangename gevoel in een gebouw te mogen wonen
en dit niet te moeten. Eenheden met keuken, woon- en
slaapruimte moeten dan ook anders geconfigureerd
en later flexibel aan verander(en)de behoeften aangepast kunnen worden. Deze flexibiliteit geldt zowel qua
invulling van de oppervlakte als qua uitbreidbaarheid
met extra verdiepingen. Ze is te danken aan de vrijdragende stalen skeletbouw van de modulaire bouwwijze waardoor de binnenwanden niet-dragend zijn.
Typebeproefde statica en doordachte detailoplossingen zorgen ervoor dat de vereiste bouwvergunningen
binnen de kortst mogelijke tijd worden toegekend.

19 6 0

2 0 10

2060

Demografische veranderingen: bevolking per leeftijdsgroep, tussen 1960 en 2060 (bron:
Bundeszentrale für politische Bildung)

GREERD

In grote complexen met een hoge ‘feel good’ factor is gecombineerd wonen mogelijk
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Nu echter even terug naar de demografische overgang: aangezien zowel de directe als de indirecte
kinderkosten stijgen terwijl hun economische nut
afneemt, loopt het geboortecijfer sterk terug in de
dienstensamenleving. Ook veranderde maatschappelijke normen op het vlak van de gezinsgrootte
dragen hiertoe bij, en gezinnen worden dus kleiner. Hoe dan ook neemt daardoor het relatieve
aandeel van de ouderen toe. In Duitsland zal de
problematiek van de vergrijzing zijn hoogtepunt
bereiken in de jaren 2040-2050. Dan zal de Duitse
babyboomgeneratie de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, terwijl de beroepsactieve bevolking
er gevormd wordt door de generatie van de lage
geboortecijfers die zelf nog kinderen op school
heeft. In de tweede helft van de 21e eeuw zal aan
deze toestand een einde komen als de mensen
uit de geboorterijke jaren overleden zijn. Maar
ook dan zullen we niet zomaar naar een klassieke
ouderdomspiramide terugkeren. Duitsland geldt
hier als voorbeeld voor andere vergelijkbare (post)
industriële landen (zie de grafiek op pagina 7).
Behalve de hoofdfactoren, modernisering en
welstand, beïnvloeden bijvoorbeeld ook religieuze
en politieke factoren de geboorte- en sterftecijfers
en de grensoverschrijdende migratie. In China
daalde het aantal geboorten al vóór de modernisering, terwijl het in bepaalde ontwikkelde islamitische landen relatief hoog blijft. Uiteraard kan het

In een kinderdagverblijf uit de ALHO-ruimtefabriek genieten kinderen en personeel van de aangename sfeer.
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beschreven model van de demografische overgang
geen aanspraak maken op absolute geldigheid.
Toch is het in elk geval een nuttig instrument om
ontwikkelingen te bekijken en te beoordelen en er
mogelijke toekomstige trends uit af te leiden.
Minder kinderen, meer opvang en verzorging
Ondanks het dalende geboortecijfer neemt de
behoefte aan opvangvoorzieningen voor baby’s en
jonge kinderen in landen als Duitsland duidelijk toe.
Ook dit kan onder meer worden verklaard door een
andere megatrend, namelijk de ‘female shift’. Deze
term verwijst naar de groeiende invloed van vrouwen
in het economische en politieke leven en in de wetenschappelijke en culturele wereld. De traditionele
gendergebaseerde rolverdeling komt op de helling te
staan en in het beroeps- en privéleven vinden belangrijke verschuivingen plaats. Vrouwen hebben nu meer
dan ooit de mogelijkheid een leidinggevende positie
na te streven, terwijl mannen meer tijd in hun gezin
willen investeren. Mensen zoeken een evenwicht
tussen professionele zelfrealisatie en nieuwe gezinsconcepten die verder reiken dan de traditionele
structuur van vader, moeder en kind. Heel wat gezinnen
zijn financieel afhankelijk van een dubbel beroepsinkomen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

De wetgever ondersteunt deze ontwikkeling:
De formele basis wordt gevormd door de zogenaamde Barcelona-doelstellingen van de EU uit

& JONG
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HEERLIJK RUSTIG

WELKOM

SPELEN I.P.V. ZICH
TE VERVELEN

Dankzij de optimale geluidsisolatie eigen aan de modulaire bouwwijze is het in de slaapruimten
heerlijk rustig.

Een overdekte en buggyvriendelijke ingang verwelkomt
de kinderen.

De speelgang biedt voldoende
ruimte om te ravotten en zich
uit te leven.

2002. Deze bepalen dat de lidstaten de obstakels dienen weg te werken die vrouwen beletten
deel te nemen aan het beroepsleven. Ze maken
deel uit van de Europese groei- en arbeidsparticipatiestrategie. In Duitsland uit zich dit sinds 1
augustus 2013 onder meer in het recht van elk
kind op een plaats in een kinderdagverblijf in de
buurt van de woonplaats en dit tussen de eerste
verjaardag en de leerplichtige leeftijd. Los van
alle politieke discussies over de wijze waarop de
Barcelona-doelstellingen het best kunnen worden
gerealiseerd, stelt dit recht gemeenten voor de
uitdaging voldoende opvangvoorzieningen voor
al deze kinderen te creëren. Ouders moeten in
extreme gevallen al vóór de geboorte van hun
kind op zoek naar een opvangplaats om er zeker
van te zijn. Naast de toenemende vraag naar
woongelegenheid voor asielzoekers krijgen lokale
overheden dus ook nog te kampen met een tweede
ruimteprobleem.
Ook aan deze behoeften dient er snel, flexibel en
tegelijkertijd op duurzame wijze voldaan te worden, bijvoorbeeld door nieuwe kleuterscholen en
kinderdagverblijven te bouwen. Om de ontwikkeling van de allerkleinsten te bevorderen, moet er
bij het ontwerpen van voornoemde voorzieningen
zowel ruimte worden gecreëerd om te rusten als

om vrij te bewegen en te spelen. De architectuur
en de ruimten moeten door een goede lichtinval
en het gebruik van uiteenlopende vormen en materialen de zintuigen stimuleren. Idealiter maakt
het gebouw zelf bij de eerste aanblik al een
positieve indruk en schept het een aangename
sfeer waarin kinderen met plezier kunnen leren.
Naast de ‘feel good’ factor voor de kinderen en
het personeel dient er ook voldaan te worden
aan de hoge eisen inzake energie-efficiëntie
en ecologie. Zo leveren emissievrije of -arme
materialen en de volledige recycleerbaarheid
een actieve bijdrage tot de bescherming van
gezondheid en milieu.
Ideeën voor de toekomst
Uiteraard bieden modulaire gebouwen op zich
niet dé oplossing voor de problemen verbonden
aan de grote globale ontwikkelingen. Ze tonen
echter wel hoe we bedachtzaam kunnen reageren op de uitdagingen die aan megatrends
verbonden zijn. Op mobiliteitsvlak kunnen we
bijvoorbeeld kiezen voor carsharing of alternatieve energiebronnen. Dat er ideeën bestaan
om aan de eisen van de toekomst te voldoen, is
duidelijk. Of men zelf of de samenleving jonger
of ouder wordt, is uiteindelijk een kwestie van
perspectief.
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De concurrentie
overtroffen
Ziekenhuisuitbreiding met ALHO-modules

Als het moeilijk wordt, voelen de architecten en
ingenieurs van ALHO zich pas echt in hun element. Vooral bij ingewikkelde bouwopdrachten,
zoals bij gebouwuitbreidingen waarvoor bijzondere statische eisen gelden, kan het bedrijf al
zijn vaardigheden in logistiek en modulaire bouw
tonen. Hierdoor kan ALHO vaak scoren waar
anderen het opgeven. Dit concurrentievoordeel
was eens te meer van doorslaggevend belang
toen een bouwpartner moest worden gekozen
voor de uitbreiding van het universitaire ziekenhuis St.-Luc in Woluwe (Brussel) met een dagkliniek Hematologie.
Er werd gevraagd een twee verdiepingen tellende
uitbreidingsnieuwbouw op te trekken op een kleine
binnenplaats tussen bestaande gebouwen die aan
de ene kant zeven bouwlagen hoog zijn en aan de
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andere twaalf. Dat het geheel bovenop een bestaand
bouwwerk met collegezalen, ondersteund door een
beperkt aantal kolommen, moest worden geplaatst,
vormde een extra uitdaging voor ALHO bij de
uitbreiding van het universitaire ziekenhuis Sint-Luc
in Brussel.
Terwijl de concurrenten het tijdens de openbare
offerteaanvraag al opgaven, werkte ALHO een
concept uit dat niet alleen de exacte realisatie
van het modulaire ontwerp inhield maar ook de
ontwikkeling van een stalen draagconstructie als
onderbouw op het basisniveau. Vanaf het begin
werden ook de vereiste logistieke aanpassingen
voorzien die wegens de complexe omgeving
noodzakelijk waren. Voor deze bouw moesten
er niet minder dan 34 modules naar de bouwplaats worden vervoerd. Vervolgens moesten
deze over de bestaande gebouwen worden ge-
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tild om ze op het gebouw op de binnenplaats
neer te zetten. De maximale horizontale afstand
van vrachtwagen tot montageplaats bedroeg 80
meter. Dit vereiste het gebruik van een uiterst
hoge kraan met een reikwijdte van 124 meter en
had uiteraard ook invloed op de grootte en de
montagevolgorde van de op maat gefabriceerde
modules. Voor de kleine lichte modules kon de
grootste afstand worden overbrugd; de grote
zware modules moesten zo worden geplaatst
dat ze de kleinste afstand vanaf de vrachtwagen
moesten afleggen.
Wat eenvoudig en logisch lijkt, vereiste echter
een doordachte organisatie vanaf het ontwerp
en kon slechts worden gerealiseerd door een
team met ruime planningervaring. Het relatief
beperkte gewicht van de elementen was echter
ook belangrijk om een andere reden. Omdat de
nieuwe dagkliniek op een bestaand gebouw met
collegezalen moest worden opgetrokken, moesten de afzonderlijke delen niet alleen zo licht
mogelijk zijn, maar moesten hun afmetingen ook
toelaten ze op de statisch relevante steunpunten
van de basis te plaatsen om de gegenereerde
lasten doelgericht af te leiden. Het was meteen
duidelijk dat dit niet mogelijk was met standaardmodules. Voor de individuele modulaire bouwwijze van ALHO vormde een aanpassing aan deze
specifieke situatie echter geen probleem.
De beste kwaliteit voor ernstig zieke patiënten
Voor de opdrachtgever was de hoge kwaliteit van
de in de fabriek geprefabriceerde modules van doorslaggevend belang om voor ALHO te kiezen. Voor
het nieuwe gebouw met een brutovloeroppervlakte
van 850 m² was een functionele architectuur die
de meestal ernstig zieke patiënten van de afdeling
Hematologie vertrouwen geeft, een absolute vereiste.

„Op deze moeilijk toegankelijke bouwplaats was
een massieve bouw werkelijk onmogelijk. De lichte
modules waren ideaal voor de manier waarop we de
uitbreiding van de bestaande gebouwen hadden gepland. We zijn enorm enthousiast over het resultaat.“
Joël Taminiaux, hoofd van de technische afdeling en projectverantwoordelijke bij
het ziekenhuis

Aan een gevelzijde is het nieuwe gebouw met het
bestaande bouwwerk verbonden. Het gebouwlichaam
van bijna 49 meter lang herbergt een reeks afzonderlijke behandelruimten waar arts en patiënt elkaar voor
onderzoek of raadpleging ontmoeten. Achter het centrale trappenhuis verbreedt het grondplan naar een
dialyseruimte met wachtzaal en sanitaire zone. Op de
bovenliggende verdieping bevinden zich de kantoren,
de directieruimten en de opslagruimten.
Tijdens de levering, de 4 dagen voorzien voor de
montage ter plaatse, en de daarop volgende periode
gepland voor de afbouwwerken, konden de ziekenhuisactiviteiten ongestoord worden voortgezet –
zonder lawaai of stof.
Ook vandaag, na de ingebruikname, is de mening van
ziekenhuispersoneel en patiënten positief. Dit uitnodigende en lichte gebouw met zijn platte dak en pleistergevel past perfect bij het bestaande bouwwerk.
Het valt bij iedereen in de smaak en is niet meer weg
te denken uit dit universitaire ziekenhuiscomplex.
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Een duidelijke keuze
voor duurzaamheid
Het bedrijf August Faller KG produceert
verpakkingen voor de farmaceutische industrie.
Duurzaamheid vormt de basis van het
bedrijfsbeleid. Met de nieuwbouw voor de
productievestiging in Waldkirch geeft het
bedrijf ook vaste architectonische vorm aan
deze grondgedachte.

De verantwoordelijken bij Faller kozen
voor een modulair gebouw gerealiseerd
door ALHO – en meteen ook voor gecertificeerde duurzaamheid. In samenwerking
met de architect Heico F. Herz uit Emmendingen ontstond een modern kantoorgebouw, bestaande uit 30 bouwunits, dat met
zijn gevel uit hout en pleisterwerk en een
groendak het milieubewustzijn van het bedrijf uitstraalt.
Ecologie, economie en sociaal engagement zijn
de drie pijlers van een duurzame aanpak die
ten grondslag liggen aan de codex van August
Faller KG. Net op tijd voor het zomerfeest van
het bedrijf Faller kon een drie verdiepingen tellende nieuwbouw op het bedrijfsterrein in gebruik worden genomen. Het gebouw vormt een
soort van architectonisch visitekaartje voor de
grondbeginselen van dit familiebedrijf.
Dankzij de prefabricage van de 30 stalen bouwunits die voor het modulaire gebouw vereist
waren, en de schone, geluidsarme en snelle
montage in slechts vier dagen konden de gewone bedrijfsactiviteiten tijdens de bouwwerken
worden voortgezet, waardoor geen financiële
verliezen werden geleden als gevolg van stilstandtijden in de productie of logistiek.
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„We zijn bijzonder tevreden – niet alleen met ons
nieuwe gebouw maar ook met ALHO. Als we nogmaals

August Faller KG

extra ruimte nodig hebben, kiezen we beslist opnieuw
voor deze duurzame bouwwijze én voor ALHO als partner.
Als traditionele Duitse familiebedrijven hebben Faller en
ALHO heel wat gemeen. De goede samenwerking op
gelijke voet maakte een snelle afstemming mogelijk,
waardoor het project stipt en succesvol kon worden
voltooid.“
Herbert Koch, Vice President Sourcing / Infrastructure bij August Faller KG

Opdrachtgever:
August Faller KG, Waldkirch
Planner: 			
Heico F. Herz, Emmendingen
Gebouwgebruik: 		
Kantoor- administratiegebouw
Bouwtijd: 			
11 weken
Bruto vloeroppervlak:
1.638 m²
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ALHO heeft het gebouw, naar ontwerp van
architect Heico F. Herz, gebouwd op het fundament van een afgebroken bedrijfspand
op het berdrijfsterrein. Met een totaal bruto
vloeroppervlak van 1.670 vierkante meter lost
het door het samenvoegen van twee vestigingen
de behoefte aan kantoorruimte en administratieruimte op.
Opdrachtgever, Architect en de Installateurs
van ALHO werken in de ontwerpfase, planningsfase en gedurende de bouw perfect samen in
een ingespeeld team met als doel, planologisch, milieu- en prijstechnisch het beste resultaat voor het bedrijf te bereiken.
Ergonomische banen als een combinatie van
individuele kantoren en open ruimtes en kenmerken het veelzijdige royale en heldere kantoorlandschap . Op de begane grond zijn naast
de vergaderzalen met verschillende grootte
de receptie en een royale expeditieafdeling
ondergebracht met een aparte ingang voor de
expediteurs.
Via de interne trap met liftinstallatie, liggend
tegenover de hoofdingang, zijn de twee bovenste verdiepingen te bereiken, waarin de administratieve diensten ruimte hebben gevonden.

Entree

Opdrachtgever, architect en ALHO-ontwerpers
werkten tijdens de ontwerp-, plannings- en
bouwfasen als perfect op elkaar afgestemde
teamleden samen om een optimaal resultaat te
bereiken voor het bedrijf, zowel op plannings-,
ecologisch als economisch vlak.
Met een brutovloeroppervlakte van 1.670 m²
biedt het nieuwe gebouw de extra kantoorruimte die noodzakelijk was om te voldoen aan
de behoeften die door de samenvoeging van
twee vestigingen werden gegenereerd. Ergonomische werkplekken met een mengeling van
afzonderlijke (cellen)kantoren en Open Space
kenmerken het veelzijdige kantoorlandschap.

Vergaderruimte
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„Tegenwoordig zie je in de gangen stralende
gezichten“, vertelt een tevreden Herbert Koch
die bij de opdrachtgever intensief bij ontwerp
en planning betrokken was. „Het gebouw valt
erg in de smaak en de communicatieve effecten
die we in de hand wilden werken door de ruimtelijke nabijheid van afdelingen die op elkaar
inwerken, zijn al merkbaar.“
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Architectonische expressie van duurzaamheid
Houten-lamellen gevel met geïntegreerde verticale venster strook
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Modulair bouwen is
de bouwwijze van
de toekomst
De tijdsfactor was van doorslaggevend belang bij de
uitbreidingsnieuwbouw voor de basisschool. Het project
moest tijdens de zomervakantie worden uitgevoerd en voltooid.

Modulair bouwen was niets nieuws voor de Stad
Mülheim an der Ruhr. Reeds verscheidene malen
werd er succesvol met ALHO samengewerkt om
scholen aan te passen aan het actuele concept
van de zogenaamde ‘open dagschool’, waarvoor
een uitgebreider ruimteaanbod vereist is.

als functioneel aan het bestaande bouwwerk
is aangepast“, vertelt Cornelia Piehl, ingenieur
en lid van het Planungsteam Immobilienservice
van de Stad Mülheim an der Ruhr. Ze is ervan
overtuigd dat iedereen hier met veel plezier naar
school zal gaan.

„Met de modulaire bouwwijze van ALHO konden
we ook nu weer in uiterst korte tijd een hoogwaardig gebouw optrekken waarvan de ruimte-lijke
configuratie precies op onze wensen en behoeften is afgestemd en dat zowel architectonisch

Ook de medewerkers van de school zijn blij met
de nieuwe mooie en grote ruimten met bijzonder
veel lichtinval. Ze zijn niet te vergelijken met de
muffe, oude klaslokalen die velen zich uit de eigen
kindertijd herinneren.

Klaslokaal
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Peter Schnatmann, die als ontwerp- en
projectarchitect verantwoordelijk was
voor de schooluitbreiding, is eveneens
tevreden. „De samenwerking met ALHO
was uitgesproken constructief. ALHO is
werkelijk een correcte en betrouwbare
partner. Al onze ideeën en wensen zijn
verwezenlijkt.“
Het bestaande basisschoolgebouw daterend uit de jaren 1950 werd naar het
oosten uitgebreid met een gelijkvloerse
verbindingsgang en een twee verdiepingen tellend bouwwerk met noord-

zuidoriëntatie; hierdoor werd meteen
ook een rustige binnenplaats als atrium gecreëerd. In de verbindingsgang
zijn de nieuwe sanitaire voorzieningen
van de school ondergebracht. En het
tweelaagse nieuwbouwdeel omvat op de
benedenverdieping de naar het atrium gerichte eetzaal en drie klaslokalen van elk
65 m². Op de bovenverdieping bevinden
zich twee multifunctionele ruimten, twee
begeleidingsruimten en een computerruimte. Ze zijn allemaal even groot om
een zo flexibel mogelijk gebruik en een
vlotte functiewissel toe te laten.

GGS Filchnerstr.
Opdrachtgever:
Vastgoedserice van de stad
Mülheim a. d. Ruhr
Planner: 			
Dipl.-Ing. Peter Schnatmann,
Mülheim a. d. Ruhr
Gebouwgebruik: 		
Uitbreiding schoolgebouw
Bouwtijd: 			
10 weken

„Modulair bouwen is de bouwwijze van de toekomst.

Bruto vloeroppervlak:
1.350 m²

De uiterst korte bouwtijd en de precisie van de in de
fabriek geprefabriceerde bouwdelen zijn gewoon niet
te overtreffen.“
Peter Schnatmann, architect

17

IMMOTIONS

3 I 2014
SHOWROOM

Met oog voor
omgeving en milieu
Voor Andreas Haus, een architect met een rijke ervaring in
het ontwerpen van kinderdagverblijven, is een onbelemmerde
blik op de buitenomgeving bijzonder belangrijk. Kinderen
moeten zich bewust zijn van het milieu, de wisselende
weersomstandigheden en seizoenen, en zich kunnen
oriënteren.

Terwijl het kinderdagverblijf in de Yorckstraße
al enige tijd succesvol operationeel is, zijn er
voor Dortmund nog drie andere kinderdagverblijven gepland met het woningbouwbedrijf DOGEWO21 als opdrachtgever en ALHO als
aannemer. In augustus 2014 werd - op een
bijzonder mooi perceel met oude bomen - het
kinderdagverblijf aan de Aplerbecker Straße
voltooid.
„De stedenbouwkundige situatie met de oude
bomenlaan was hier uiterst aantrekkelijk“, aldus
Andreas Haus. „Omdat het bouwterrein bijna twee
meter hoger ligt dan het straatniveau, konden we
het kinderdagverblijf niet alleen zeer mooi positioneren maar het ook van de straat afschermen. Het
toegankelijk maken van het terrein was echter niet
zo makkelijk. De actuele inclusiegedachte getrouw,
bouwen we immers alleen kinderdagverblijven die
aan de behoeften van gehandicapte personen aangepast zijn, wat de integratie van een hellende oprit
inhoudt. Met een oppervlakte van ongeveer 1.300
m² was het perceel echter voldoende groot om het
gebouw optimaal te positioneren. Zo ontstond een
twee verdiepingen tellend functioneel gebouw waarvan de groepsruimten allemaal op het zuiden en de
zon gericht zijn.“
Het kinderdagverblijf wordt gekenmerkt door harmonisch verlichte ruimten en gangen met een overvloedige daglichtinval. Alle groepsruimten verlenen toegang tot de buitenomgeving. Vanuit de ruimten op
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„Bij de bouw van kinderdagverblijven is een snelle
uitvoering altijd uiterst belangrijk; de behoefte aan
kinderopvangvoorzieningen is immers nog altijd zeer
steeds“, licht Andreas Haus toe. „Om bij een korte
bouwtijd geen afbreuk te doen aan de kwaliteit, kiezen
we alsmaar vaker voor de modulaire bouwwijze die niet
te evenaren voordelen biedt zoals zekerheid bij planning en uitvoering.“
Ingenieur-architect Andreas Haus, Architekturbüro Haus, Herborn

Kita Aplerbecker
Straße
Opdrachtgever:
DOGEWO 21, Dortmund
Planner: 			
Andreas Haus, Herborn
Gebouwgebruik: 		
Kinderdagopvang
Bouwtijd: 			
10 weken
Bruto vloeroppervlak:
2.229 m²

de benedenverdieping kun je zo de tuin in stappen.
Vanaf de bovenverdieping is deze te bereiken via
een buitengalerij met trappen. Omdat kinderen ook
bij regenweer graag buiten spelen, creëerde Andreas Haus een overdekte zone die voor alle kinderen
toegankelijk is via de gang op de benedenverdieping.
Ook voor de oriëntatie van de kinderen in het gebouw is de relatie met de buitenomgeving belangrijk; met een totale oppervlakte van 2.229 m²

voor 100 kinderen is dit kinderdagverblijf immers
bepaald niet klein. Dankzij de praktische ordening
en groepering van de ruimten was een bijzonder
kindvriendelijke en overzichtelijke zoneverdeling
mogelijk.

In de komende IMMOTIONS uitgave presenteert ALHO u de première van een modulair
gebouwd ‘energie-plus’ kinderdagverblijf.
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Tweede leven voor
een beddenafdeling
Hoewel modulaire gebouwen voor permanent gebruik
ontworpen zijn, kunnen ze ook als ‘mobiel vastgoed‘
naar een andere locatie worden overgebracht.

Vier jaar lang bewees het vier verdiepingen
tellende modulaire gebouw in Brandenburg
trouwe dienst als beddenafdeling. Toen was het
tijd voor verandering: het bouwwerk werd gedemonteerd en in 36 bouwunits overgebracht
naar het Evangelisches Ziekenhuis Oldenburg,
waar het opnieuw werd opgetrokken.
Om de ziekenhuisactiviteiten probleemloos te
kunnen voortzetten terwijl er renovatie- en uitbreidingswerken worden uitgevoerd, moeten heel
wat exploitanten hun toevlucht nemen tot tijdelijke
gebouwen. Met modulaire gebouwen kunnen tekorten
in de voorzieningen echter snel en economisch
worden verholpen. Door hun bouwwijze kunnen ze

immers makkelijk naar een andere locatie worden
overgebracht. Zo dragen ze bij tot een efficiënt en
zuinig gebruik van de beschikbare middelen en tot
een grotere duurzaamheid. De vroegere beddenafdeling van het stedelijke ziekenhuis in Brandenburg
die in Oldenburg aan een tweede leven begon, is
een mooi voorbeeld van deze voordelen.
Maar wat hier zo eenvoudig klinkt, is in werkelijkheid
een logistiek hoogstandje dat slechts mogelijk is
door perfect gecoördineerde en simultane processen. Terwijl er in Oldenburg nog aan de funderingen
werd gewerkt, waren de demontagewerken in
Brandenburg al aan de gang.
’s Nachts werden de bouwunits naar Oldenburg gebracht. Omdat er voor de verschillende verdiepingen
een bepaalde volgorde in acht moest worden genomen, dienden de units die voor de bovenverdiepingen
bestemd waren, voor de montage gesorteerd en tijdelijk opgeslagen te worden. Ondertussen konden er
verbouwings-, vervangings- en herstelwerken worden
uitgevoerd.

Nog staat de vier verdiepingen tellende beddenafdeling in Brandenburg…
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Nieuwe glorie voor mobiel vastgoed: de plattegrond
van de oude beddenafdeling werd niet volledig overgenomen. Er werden vier nieuwe in Friesenhagen
vervaardigde bouwunits toegevoegd. Zo werd op
de benedenverdieping ruimte gecreëerd voor 15
extra bedden en een moderne fysioruimte. Met de
nieuwe dakbedekking en de pleistergevels ziet de
beddenafdeling er beslist niet uit als een modulair
gebouw of een tijdelijke oplossing, maar past ze
harmonieus in het ziekenhuiscomplex.
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„De professionele aanpak van ALHO bleek duidelijk
uit de vlotte logistieke afhandeling van de verhuizing.
Alle stappen waren perfect georganiseerd en werden
gestructureerd gecoördineerd. De contactpersonen
waren vakbekwaam en betrouwbaar, wat resulteerde
in een uiterst aangename samenwerking.“
Hans-Jürgen Bethge, architect en operationeel directeur van het
evangelische ziekenhuis in Oldenburg

… korte tijd later reeds in Oldenburg
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Meesters in
driedimensionaal
puzzelen
In korte tijd voegen de ALHO-monteurs - vaak voor de
verbaasde ogen van klanten en buurtbewoners - de
afzonderlijke bouwunits samen tot een compleet gebouw,
alsof ze een reusachtige 3D-puzzel maken.

Michael Hähner-Gerstenberg, Zdenko Makovic, Dieter Mockenhaupt, Thomas Leber, Burkhard Wunderlich,
Dragan Alilovic, Heiko Müller, Wolfgang Müller, Ralf Henke, Andreas Brass, Hubert Schneider, Frank Schneider,
Horst Straub ontbreekt op deze foto.
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Het ALHO-montageteam reist de halve
wereld rond, van Haïti tot Nieuw-Caledonië.
En hoewel dit als vakantie klinkt, betekent
het in werkelijkheid niet alleen hard werken
maar ook een hoge mate van engagement
en flexibiliteit.
Van maandag tot vrijdag, en indien nodig ook
tijdens het weekend, zijn de monteurs van
ALHO in weer en wind aan de slag op onze talrijke bouwplaatsen in Duitsland, de Benelux en
Zwitserland - of in veel verder gelegen streken
waar ALHO eveneens actief is.
Opdrachtgevers, toekomstige gebruikers en buurtbewoners vinden het altijd weer fascinerend te

zien hoe de modules op de bouwplaats aan de
kraan bengelend door de lucht naar de montageplaats zweven. Om daar dan verbonden te worden tot een volwaardige ruwbouw. Vaak trekt het
gebeuren ook de aandacht van diverse media
zoals de regionale pers en de lokale televisiezender. Wat onze ervaren montageprofessionals
overigens niet van hun stuk brengt!
“We vormen een beslissende schakel in de
ALHO-projectketen en zijn ons bewust van onze
grote verantwoordelijkheid. We zijn de vertegenwoordigers van het bedrijf op de bouwplaats en
streven ernaar de klant van onze vakbekwaamheid te overtuigen en een topproduct af te leveren”, verklaart Andreas Brass, hoofd van het
montageteam.
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Een thuis in plaats
van een onderkomen
Een echt thuis voor vluchtelingen dankzij
hoogwaardige modulaire bouw

24

Overvolle tehuizen, kleine wooncontainers,
getto’s. Dit blijft vluchtelingen in het district
Havelland bespaard dankzij een stedenbouwkundige integratieve aanpak.
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Overvol, benauwd, gehorig, gebrek
aan privéruimte, verouderde sanitaire installaties… Een verre van
wenselijke situatie die voor vluchtelingen vaak dagelijkse realiteit is in
collectieve huisvesting, wooncontainers of noodopvangcentra. Er is ook
niemand die voornoemde ‘voorzieningen’ graag voor zijn deur heeft.
Daarom liggen ze vaak aan de rand
van de stad en in alle opzichten ook
aan de rand van de samenleving.
De stedenbouwkundige aanpak van
het district Havelland is echter volledig
anders: hier wordt gekozen voor de
integratie van vluchtelingen te midden
van de woongebieden. Dit vereist hoogwaardige bouwoplossingen die dankzij
een moderne architectuur harmonisch

in het stadsbeeld passen. Om snel
aantrekkelijke oplossingen te realiseren, hebben de verantwoordelijken in
Havelland voor de modulaire bouwwijze
gekozen met de specialist ALHO als
algemene aannemer en deskundige,
ervaren partner.
Het geoptimaliseerde ruimteconcept
van het gebouw bestaat uit flats voor
twee of drie personen en centrale
woon-, kook- en sanitaire ruimten. De
drie verdiepingen met een totale vloeroppervlakte van 1.348 m² bieden
86 personen een nieuw tijdelijk thuis.
Naast de wooneenheden en centrale
voorzieningen zijn er ook nog kantoren voor de directie, de maatschappelijke werkers en de conciërge, evenals speel- en huiswerkruimten.

A.LEX
Asiel
Het begrip ‘asiel’ stamt uit het
Grieks en betekent zoveel als
een plaats waar je niet beroofd
wordt. In de loop der jaren
kreeg de term verscheidene
connotaties, zoals toevluchtsoord, vrijplaats, of plaats
waar je niet vervolgd wordt.
Tegenwoordig denken we bij
de term op de eerste plaats
aan het politieke asiel dat aan
erkende politieke vluchtelingen
wordt toegekend.

Integratie
Integreren impliceert dat mensen
zich aanpassen aan een groep
andere personen.
Vroeger was dit meestal een
eenzijdig proces: mensen met
een andere nationale, religieuze
en culturele achtergrond dienden
zich zo goed mogelijk aan de
omstandigheden in het immigratieland aan te passen.
Inmiddels heerst echter de
opvatting dat integratie een
wederzijds proces inhoudt.
Door hun cultuur en levenswijze
kunnen migranten immers de
zeden en gewoonten van het
immigratieland verrijken. Tegelijkertijd erkennen en aanvaarden
ze eveneens de daar heersende
waarden, regels en wetten.
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Snelle wissel bij de jongeren in opleiding

Ook deze zomer hebben enkele van de jongeren
die bij ALHO een opleiding volgden, deze met succes beëindigd. Tot deze groep behoorden Jennifer
Röhl, Laura Propach, Michael Bollwerk en Timo
Schumacher. Omdat ALHO opleidingen organiseert om aan de eigen behoeften te voldoen, kregen
alle kersvers opgeleide commercieel-administratieve arbeidskrachten in diverse afdelingen van
het bedrijf een baan aangeboden.
Het verheugt ons ook dat er op 1 augustus
2014 een nieuw groepje jongeren aan een

Eind augustus al ging de nieuwe ALHO-website (www.alho.com) online. We wilden de website zowel visueel als technisch updaten en
zijn gebruikerscomfort en informatiegehalte
nog verder verbeteren. Het „responsive design“ zorgt voor een optimale weergave van
de pagina’s op alle gangbare systemen zoals
pc’s, laptops of iPads.
Bijzondere blikvanger is de rubriek SHOWROOM. U kunt er meer dan 100 projecten
bekijken en krijgt bij bepaalde ervan ook
meer informatie te horen. Uiteraard worden er voortdurend nieuwe projecten in
deze rubriek opgenomen. Ze vormt dan
ook een onuitputtelijke bron van inspiratie als u op zoek bent naar ideeën
voor kantoorgebouwen, scholen, kinderdagverblijven of ziekenhuizen.
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opleiding begonnen is. Op die dag begonnen
Lukas Deger, Steven Lixfeld, Julia Schlösser en
Franziska Reinsch aan hun opleiding als commercieel-administratief medewerker. En Marcel
Rath begint aan een opleiding als bouwkundig
monteur.
Van harte gefeliciteerd aan de jongeren die voor
het examen geslaagd zijn. De nieuwe groep wensen we veel succes toe bij de start van deze boeiende levensfase. En uiteraard wensen we iedereen
veel succes toe bij ALHO!
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vakschool van Siegen te gast bij ALHO
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Begin juli brachten 25 leerlingen die
aan de vakschool in Siegen een opleiding Technisch tekenaar volgen, samen met twee van hun leraars een bezoek aan de ‘ruimtefabriek’ van ALHO
in Friesenhagen. Het contact werd
gelegd via de jongeren die door ALHO
worden opgeleid en in de betreffende
klas lessen volgen.
Na een eerste kennismaking met de

wereld van modulair bouwen was het
tijd voor een bezoek aan de productiehal. Daar werden tijdens de rondleiding
alle stappen van de industriële prefabricage van de modules voor verschillende projecten toegelicht. Het bezoek
resulteerde niet alleen in nieuwe inzichten maar ook in een bijzonder groot
enthousiasme voor de innoverende
bouwwijze van ALHO.
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In juli vonden in de productieafdeling
van ALHO opnamen voor de nieuwe
imagofilm plaats. De verschillende
stappen van het productieproces
– van het lassen van de draagconstructie tot de voltooiing van de
bouwunit – worden gedetailleerd
weergegeven. De afzonderlijke productiestappen werden tijdens de

gewone productiewerkzaamheden
opgenomen. In deze context willen
we Armin Weber, Hermann Hof en
alle productiemedewerkers die een
rol hebben gespeeld bij de filmopnamen, van harte bedanken. De nieuwe imagofilm zal voor de eerste
maal worden vertoond op MEDICA.

Copyright en gebruiksrecht
van teksten en foto’s:
ALHO Holding GmbH
Oplage:
15.000 exemplaren
www.alho.com
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