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BESTE LEZERS,
Voor veel klanten in de private en publieke sector, bij
de overheid en in het gezondheidswezen is modulaire
bouw nog altijd iets nieuws. Wij willen u uitnodigen om
de vertrouwde paden van de conventionele bouw te
verlaten en onder het motto „durf modulair te bouwen“
onze innovatieve bouwmethode en alle voordelen ervan nader te bekijken.
In de woningbouw is modulair bouwen al bekend sinds
de Europese aanbesteding „Serial Modular Construction“. Toch hangt het grootste deel van de bouwsector
nog steeds de steen-op-steen-methode aan. In onze
rubriek HORIZON bekijken we waarom er in Duitsland
een tekort aan woningen is en hoe onze bouwmethode efficiënte, flexibele en duurzame oplossingen kan
bieden. En in de rubriek MENSEN stellen we ons team
voor dat zich ontfermt over de bouw van meerlagige
woningen. Zij helpen u graag verder.
Ter inspiratie bieden we u graag REFERENTIES uit de
Duitse modulebouw, en in de GROEP-rubriek presenteren we projecten uit Luxemburg en Zwitserland. In
FOCUS tonen we dan weer aan dat modulair bouwen
helemaal niet hetzelfde is als uniforme architectuur, en
laten we zien welke mogelijkheden modulaire architectuur biedt bij het ontwerpen van façades.
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zeker stappen gezet, maar er zijn nog steeds nauwelijks betaalbare woningen in de binnensteden, en ook
het aanbod van sociale woningen slinkt. Hoe denkt de politiek over modulaire bouw en op welke manier
die kan helpen bouwen en wonen weer betaalbaar te maken?

Werk de achterstand in betaalbare huisvesting weg

Durf modulair te
bouwen
Betaalbare huisvesting is in Duitsland nog
steeds uiterst schaars, vooral in stedelijke
gebieden. Bondskanselier Angela Merkel
had daarom al vóór het uitbreken van de
pandemie, in september 2018, een woningtop bijeengeroepen om „alle krachten te
bundelen voor meer betaalbare woningen
in Duitsland“. Ze noemde het huisvestingsoffensief „historisch uniek“, en zei dat
het zou dienen „om de bouw van 1,5 miljoen nieuwe woningen mogelijk te maken
en betaalbare huisvesting veilig te stellen (...)“. Het pakket maatregelen was bedoeld om investeringsimpulsen te genereren, betaalbare huisvesting veilig te stellen, bouwgrond vrij te maken, de bouwkosten te verlagen en jobs voor geschoolde
arbeidskrachten te verzekeren. Tegelijk
werd rekening gehouden met de belangen
van huurders, eigenaar-bewoners en investeerders. Alleen al voor sociale huisvesting
maakte de Bondsregering tot 2021 vijf miljard euro vrij voor de deelstaten, die de
plannen zouden uitvoeren.
Huisvestingsoffensief: doel bereikt...
Wat is er sindsdien gebeurd en hoe is de situatie nu, tweeënhalf jaar later? „We kunnen een buitengewoon succesvolle balans

4

1/2021

van het huisvestingsoffensief opmaken,”
kondigde de bevoegde minister Horst
Seehofer in februari trots aan. Alle belangrijke resoluties van de huisvestingstop
van september 2018 zouden zijn uitgevoerd
of in gang zijn gezet. De Bondsregering zou
de sociale huisvesting en de stadsontwikkeling ondersteund hebben met verscheidene miljarden euro’s. Ze zou bouwgrond
aan de gemeenten verkocht hebben, zelfs
tegen nultarief. De rem op de huurprijzen
zou bijgestuurd zijn en de huursubsidie
verhoogd. Alles perfect, dus?

Het huisvestingsoffensief van de Duitse Bondsregering heeft gemengde resultaten opgeleverd. Er werden

		

•

... of doel gemist?
Niet iedereen ziet dat zo. „Van de 1,5 miljoen geplande nieuwe woningen zullen er
aan het eind van de regeerperiode maar
1,2 miljoen zijn gebouwd, dus 300.000 te
weinig“, zegt Axel Gedaschko, voorzitter
van de vereniging van Duitse woning- en
vastgoedmaatschappijen (GdW). Volgens
hem zijn sommige hefbomen inderdaad in
werking gesteld, maar is er over het algemeen te weinig gebeurd en is er meer
dadendrang nodig. Bijzonder dramatisch is
dat er steeds minder sociale woningen zijn.
De Bondsregering komt wel haar belofte
na om tegen eind 2021 meer dan 110.000
sociale woningen te bouwen, met naar verwachting 115.000 eenheden. Maar terzelfdertijd raken veel prijsgereguleerde woningen hun sociaal statuut kwijt.
Als gevolg daarvan is het aantal sociale woningen in Duitsland sinds 2007 bijna gehalveerd, berekende statistiekbureau
Statista op basis van overheidsdata. In
2019 werden in Duitsland 25.565 nieuwe
sociale woningen gebouwd, terwijl tegelijkertijd 64.456 woningen hun sociaal
statuut verloren. „Elke dag raken we 100
sociale woningen kwijt,“ zeggen de sceptici. Het sociale geweten van de staat heeft
gefaald op het gebied van huisvesting, vat
de Verbändebündnis Sozialer Wohnungsbau (VBW) het drama samen. „In het lagere
prijssegment is een enorm tekort ontstaan.
Momenteel zijn er in het hele land 670.000
woningen te weinig - bijna uitsluitend
woningen met betaalbare huur en sociale
woningen“, zegt Matthias Günther, hoofd
van het Pestel-instituut, dat voor het VBW
een studie over de woningmarkt na corona
heeft uitgevoerd. 
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ningen. Door de coronacrisis komen er steeds meer
kantoren leeg te staan. Tegen 2025 zouden er ongeveer 235.000 woningen in kunnen worden gecreëerd.
Op lange termijn kan echter alleen de bouw van
nieuwe woningen de krappe markt in de groeisteden weer in evenwicht brengen. De meeste van die
woningen zouden in de bestaande agglomeraties
kunnen worden gebouwd. Typische voorbeelden
zijn de herbestemming van oude industrieterreinen
en het dichten van gaten tussen gebouwen. Ook de
herinrichting van stadswijken en de verbouwing van
zolderverdiepingen bieden enorme mogelijkheden
voor verdichting.

Op zoek naar bouwgrond
Er moeten meer betaalbare woningen komen, alleen
zo kan de druk op de woningmarkt afnemen. Alleen: waar moeten die woningen komen? Vrije bouwgronden zijn in de groeiregio‘s niet beschikbaar of
kunnen maar met veel moeite worden ontwikkeld.
De kern van de zaak is dus een nieuw grondbeleid,
want de beschikbaarheid van grond bepaalt niet alleen hoe gemeentes hun ruimtelijke ordening vorm
kunnen geven, het is ook de grootste prijsbepaler op
de vastgoedmarkt. In veel gemeentes kan je zien wat
er gebeurt als er een gebrek aan bouwgrond is en als
er tegelijk niet verdicht wordt: rond de stad ontstaan
mooie nieuwbouwwijken met kleine huizen, terwijl
het stadscentrum verlaten raakt. Dat noemen we het
donut-effect. Michael Voigtländer, onroerendgoeddeskundige bij het Institut der deutschen Wirtschaft,
is ervan overtuigd dat in veel regio‘s herontwikkeling, verbouwing en verdichting in het centrum het
verstandigste alternatief zou zijn. Daarvoor moeten
er gebouwen komen met woningen op meerdere verdiepingen.

Wat denkt de politiek?
Politici erkennen al lang dat seriebouw en modulair
bouwen een snel, goedkoop en kwalitatief hoogstaand
antwoord biedt op de groeiende vraag naar woningen. De koepel van Duitse woning- en vastgoedbedrijven (GdW) heeft in 2018 negen concepten
voor seriële en modulaire meerlagige woningbouw
bekroond, waaronder een ontwerp van ALHO. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken steunde dat
initiatief. Axel Gedaschko, voorzitter van GdW, is
ervan overtuigd: „Modulair bouwen biedt oplossingen voor de moderne woningbouw dankzij gestroomlijnde processen, korte bouwtijden en een grote
kosten- en kwaliteitszekerheid.“ 

Leegstaande kantoorpanden
Het tekort aan bouwgrond maakt inventief. De VBW
trok onlangs de aandacht met een creatief idee. In
haar Urgentieplan 2025 riep ze op om vaker leegstaande kantoren om te bouwen tot betaalbare wo-
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Sinds 2014 komen er meer nieuwe woningen bij in meerlagige gebouwen dan in nieuwgebouwde eengezins- en tweegezinshuizen.

Prognose
Einund
De aangroei
versnelt ook steeds.
Bron:
BBSR Zweifamilienhäuser
Bonn
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Prognose Mehrfamilienhäuser

Anmerkung: Mehrfamilienhäuser inkl. Wohnheime
Datenbasis: BBSR Wohnungsmarktbeobachtung, Statistisches Bundesamt – Fachserie 5 Reihe 1, empirica AG
© BBSR Bonn 2020
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Axel Gedaschko, voorzitter van GdW:

Modulaire bouw biedt oplossingen voor de moderne woningbouw dankzij gestroomlijnde processen, korte bouwtijden, en een grote kostenen kwaliteitszekerheid.
Modulair wonen = individueel op maat
Ondanks die positieve tendens moeten ontwikkelaars
nog meer voor modulaire bouw durven te kiezen. De
samenwerking tussen ALHO en Europa‘s toonaangevende huisvestingsbedrijf VONOVIA toont aan dat
modulaire bouw ook geschikt is als oplossing voor
stedelijke verdichting en de nieuwbouw van complete wijken. Bij het ontwerp van modulaire woongebouwen in Dresden legden de architecten van
Lorenzen Mayer uit Berlijn bijvoorbeeld bijzondere
nadruk op de harmonieuze integratie in de stedelijke
context - het bewijs dat modulair bouwen niet uniform hoeft te zijn.
Modulair:
het wonen en werken van de toekomst
Aantrekkelijke architectuur is één zaak, maar die in
lijn brengen met economische en ecologische overwegingen is nog iets anders. Modulair bouwen met
ALHO betekent dat er met al die aspecten rekening
wordt gehouden, tijdens alle fases van de levenscyclus van een gebouw - van constructie en exploitatie tot verbouwing, renovatie en afbraak. Modulair
bouwen houdt niet alleen rekening met de huidige
behoeften, maar is ook gericht op de toekomst.
„Onze seriële, modulaire bouwmethode maakt het
mogelijk om snel en kosteneffectief te bouwen, en

met een hogere kwaliteit dan mogelijk is met conventionele bouwmethoden. De modules worden in onze
ruimtefabriek geprefabriceerd en ter plaatse netjes
en stil tot een gebouw geassembleerd. De kwaliteit
wordt streng gecontroleerd. Bovendien is onze bouwmethode zeer duurzaam dankzij het optimale gebruik
van hulpbronnen. Dat is ons bevestigd door de Duitse
Raad voor Duurzaam Bouwen (DGNB),“ verklaart
Peter Orthen, Managing Director voor Sales bij ALHO.
De modulaire gebouwen van ALHO worden efficiënt
en individueel gepland, zonder verspilling geproduceerd en snel gemonteerd. Daarnaast hebben ze nog
een ander doorslaggevend voordeel, dat ze futureproof maakt: ze kunnen groeien als dat nodig is,
bijvoorbeeld in tijden van verandering, zoals een pandemie of een nieuwe levensfase. Dat kan eenvoudig
door flexibele stalen ruimtemodules toe te voegen.
Plattegrond, kamerindeling en zelfs functie kunnen
gemakkelijk worden gewijzigd. Op die manier passen
modulaire gebouwen zich perfect aan hun gebruikers en de veranderende eisen aan. Je kunt ze zelfs
ontmantelen en elders weer opbouwen. „Flexibeler
en daardoor waardevaster kan vastgoed nauwelijks
zijn“, weet Christoph Zielinski, hoofd van ALHO’s
team voor meerlagige woningbouw. Ook hij wil nog
meer durf zien om voor modulaire bouw te kiezen.


A.VIDEO
WONINGBOUW: SNEL, GOEDKOOP EN
KWALITATIEF - SERIEEL EN MODULAIR!
Een flexibel, modulair bouwpakket waarmee je in de kortst mogelijke tijd een
leefruimte van hoge kwaliteit creëert: het
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gerenommeerde modulebouwbedrijf ALHO
werd er samen met Koschany + Zimmer
Architekten KZA voor bekroond in de wedstrijd van GdW.
Bekijk de video hier:
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A.INFO
Opdrachtgever: Merck KGaA, Darmstadt
Planning: ALHO Systembau GmbH
Bestemming van het gebouw: kantoren
Bouwtijd: 4 maanden
Bruto vloeroppervlakte: 1.610 m 2

Spannende gevel: de planners kozen voor aluminiumcassettes in diverse antraciettinten

Modern, complex projectbeheer vereist een hoge mate van transparantie en ruimte voor

en van uiteenlopende breedte.

productieve kennisuitwisseling. De inrichting houdt daar rekening mee.

Merck Darmstadt

Modern kantoorconcept
Op het terrein van het wetenschaps- en technologiebedrijf Merck in Darmstadt liggen het centrale hoofdkantoor en talrijke gebouwen voor administratie, onderzoek en productie. Ook ALHO heeft op de campus
al verschillende panden gerealiseerd – onlangs nog een kantoorgebouw van vier verdiepingen voor ongeveer 80 werknemers.
Toen twee bestaande gebouwen op het Merck-terrein
het einde van hun levenscyclus hadden bereikt, moest er
snel hoogwaardige vervanging komen. Op basis van een
ontwerp van Hirschmuellerschmidt Architektur, een bureau uit Darmstadt, begon ALHO in oktober 2019 met de
productieplanning. Met 40 stalen modules creëerden we
in totaal 1.610 vierkante meter moderne kantoorruimte,

10

verdeeld over vier verdiepingen. Het nieuwe kantoorgebouw werd snel (de eigenlijke bouw duurde amper 16
weken) en in een hoge kwaliteit gerealiseerd. Alle vier de
verdiepingen zijn ‘open space’, zodat ze op verschillende
manieren in kantoorlandschappen kunnen worden onderverdeeld. Merck heeft een erg transparante bedrijfscultuur, met veel aandacht voor communicatie en interactie.

„Bij het concept zijn we uitgegaan van flexibele, toekomstgerichte
structuren. Onze medewerkers kunnen werken in open bureauruimtes, maar hebben toch ook de mogelijkheid om zich even terug te
trekken”, aldus technisch projectleider Heiko Kiefer.
De energie voor verwarming en koeling wordt geleverd door Mercks
eigen net. Een state-of-the-art convectorsysteem brengt zowel
warmte als koude in de ruimte - niet zoals gebruikelijk via de plafonds, maar via de wanden. ALHO ontwikkelde speciale inbouwoplossingen en bekledingen die de technische onderdelen beschermen
tegen beschadiging.
Voor de gebouwschil kozen de ontwerpers voor een geventileerde
vliesgevel van gladde, afwisselend smalle en bredere aluminiumcassettes in edele, donkere antraciettinten. Het groendak compenseert
de ruimte die het gebouw in beslag neemt en herstelt zo het ecologisch evenwicht. En mocht de vraag naar ruimte in de toekomst nog
stijgen, dan is het gebouw daar nu al op toegerust. Aan de voorzijde
kan de bouwstructuur immers probleemloos worden gespiegeld: alle
aansluitingen zijn al aangebracht. 

„De

modulaire

bouwwijze

van

ALHO paste perfect bij het ontwerp van de architect, vooral gezien het krappe tijdschema. Met
conventioneel bouwen zou dit niet
mogelijk zijn geweest.“
Heiko Kiefer, technisch projectleider
bij Merck
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Geen tijdverlies dankzij modulair bouwen

•

Dit is niet het eerste modulaire gebouw dat het district Oberbergischer Kreis samen met ALHO realiseerde. De eigenaars hadden dus al eerder goede ervaringen opgedaan met bouwen uit één hand, tegen een
vaste prijs en met een vaste deadline, en wilden ook
nu weer een beroep doen op modulebouw. Ze waren
dan ook blij dat ALHO bij de Europese aanbesteding
voor de nieuwe academie opnieuw als de beste én
goedkoopste uit de bus kwam.
Na de gunning van de opdracht ging het planningsteam van ALHO aan de slag met het ontwerp van
Susanne Nefzger, architect bij de afdeling bouwtechniek en onderhoud van gebouwen van de Oberbergischer Kreis. Ze verwerkten haar ontwerp tot een
modulair bouwraster en stelden de fabrieksplanning
op. Daarbij moesten ze een paar lastige kwesties zien
op te lossen. Om het ontbreken van zuilen in de grote evenementenruimte op te vangen, ontwierp ALHO
bijvoorbeeld een slimme ophanging aan de modules
van de bovenliggende verdieping. Maar het resultaat
mag er zijn: 400 stagiairs die momenteel de opleiding
seniorenverpleging, de nieuwe opleiding algemene

verpleegkunde of de opleiding tot spoedverpleger
volgen, vinden in de nieuwe academie een modern
opleidingsaanbod met lokalen voor seminars, praktijk- en vergaderruimten en een bibliotheek.
Voor de architectonische kwaliteit van het buiten- en
binnenontwerp stond het planningsteam van de bouwafdeling van de Oberbergischer Kreis zelf in. Ze besloten de vormgeving van de bouwschil aan te passen
aan de omgeving: het vroegere bedrijfsterrein van de
ketelfabriek van Steinmüller. De combinatie van de
witgepleisterde gevel en de zwarte sokkel van baksteenslib knipoogt naar de traditionele gevelkleuren
in deze streek, het Bergisches Land. Gekleurde velden
in de horizontale raamstroken zorgen voor accenten.
Ook binnen ligt de nadruk op een hoogwaardige
vormgeving met kwalitatieve materialen. Zelfs het
ontwerp van de wanden is creatief: in de gangen zijn
citaten van bekende persoonlijkheden te lezen. Een
ervan is van John F. Kennedy en luidt: „Er is maar
één ding in de wereld duurder dan onderwijs: géén
onderwijs!“ 

Met een bruto vloeroppervlak van 3.700 vierkante meter biedt het moderne modulege-

Fraaie binnenkomer voor leerlingen en bezoekers:

Er zijn in totaal 19 seminarruimtes beschikbaar

bouw plaats aan 400 leerlingen.

de twee verdiepingen hoge hal met zijn knappe glazen gevel.

voor opleidingen.

Ruimte voor de volgende
generatie verplegers
Duitsland heeft meer verplegend personeel nodig - en dat is al van vóór de coronacrisis
zo. Met de uitbreiding van de Academie voor Gezondheidsmanagement en Senioren (AGewiS)
op een voormalig fabrieksterrein in Gummersbach wil het district Oberbergischer Kreis
beter tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar opleiding en bijscholing in de gezondheidszorg.

A.INFO
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Opdrachtgever: district Oberbergischer Kreis
Planning: afdeling bouwtechniek en onderhoud
van gebouwen, district Oberbergischer Kreis
Bestemming van het gebouw: seminars
Bouwtijd: 18 weken
Bruto vloeroppervlakte: 3.700 m 2
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Woningbouwmaatschappij Hildesheim vertrouwt op ALHO-kwaliteit

Het eerste
modulaire woongebouw
in Nedersaksen
In opdracht van de woningbouwmaatschappij van het district Hildesheim realiseerde
ALHO het eerste modulaire woongebouw in de deelstaat Nedersaksen. Het moderne, drie
verdiepingen tellende gebouw in het plaatsje Sarstedt is een typisch voorbeeld van binnenstedelijke verdichting: het werd opgetrokken ‘op de tweede rij’, op een achterliggend
perceel dus. De montage van de modules nam slechts vier dagen in beslag. In die tijd konden de omwonenden met eigen ogen zien wat het grootste voordeel is van het moderne
modulaire bouwen: schone, stille en vooral snelle bouwwerven.

•

1/2021

zag dat het bedrijf jarenlang ervaring heeft.
Bij modulebouw gaat alles altijd supersnel:
We zijn zeer tevreden met het resultaat. Qua
op maandag was op het terrein in Sarstedt allook & feel zijn er geen verschillen met een
leen de betonnen vloerplaat te zien, op vrijdag
conventioneel gebouw. Dat geldt zowel voor
stond de ruwbouw al op zijn plek. „Bouwen
de binnenruimtes als voor de gevel.“
met modules was voor ons nieuw terrein“, zegt
In totaal zijn er 16 appartementen met twee
projectmanager Stefan Mai. „We hebben tienof drie slaapkamers, verdeeld over 1.128 viertallen jaren ervaring met conventioneel boukante meter woonruimte op twee volledige en
wen, en we zijn maar al te vertrouwd met de
één
inspringende
nadelen ervan. In de
verdieping. Een apindustrie is het heel
partement is opgenormaal om kwa“Het gebouw staat op een achterliggend
bouwd uit twee molitatieve producten
perceel, dus zochten we naar een oplosdules van maximaal
serieel te produceren.
14 meter lang. De
Wij wilden wel eens
sing die de buurt niet te zwaar zou bebadkamers waren al
weten of dat ook zou
lasten. Modulaire bouw is daar gewoon
tijdens de prefabrilukken met woningideaal voor.“
cage in de ALHObouw. We zochten
fabriek betegeld en
vooral naar een opStefan Mai, projectleider en gemachtigde bij
uitgerust met sanilossing die de buurt
de woningbouwmaatschappij Hildesheim
tair. De drempelloniet te zwaar zou beze wooneenheden
lasten. Als je op een
zijn tussen 68 en
achterliggend perceel
77 vierkante meter
bouwt, kan het een
groot; twee tweekamerappartementen zijn rolbeetje krap worden. Daarom was ik ook zo onstoeltoegankelijk. Alle appartementen hebben
der de indruk van ALHO Logistics. Ze pakten
een terras of een ruim balkon, en zijn dremde levering en behandeling van de 35 soms
pelvrij toegankelijk via een galerij. 
vrij grote modules zeer professioneel aan. Je

A.INFO
Opdrachtgever: kwg Hildesheim mbH
Planning: ALHO Systembau GmbH
Bestemming van het gebouw: meerlagige woningbouw
Bouwtijd: 14 weken
Woonoppervlakte: 1.128 m 2

WEBSEITE
Op onze website www.alho.com kunt
u een filmpje over dit project bekijken.
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Gevels in de modulebouw

Allemaal uniek
De gevel is het visitekaartje van een gebouw. Hij draagt de bouwcultuur uit, creëert identiteit en is de
veruitwendiging van het corporate design van een onderneming. Tegelijk is hij de schil van het gebouw
en neemt hij veel bouwfysische taken op zich. ALHO maakt voor de gevels van zijn modulaire gebouwen
gebruik van innovatieve, duurzame, herbruikbare en recycleerbare producten en -systemen. Die bieden
een schat aan functionele, constructieve en esthetische mogelijkheden.

Modulaire gebouwen zijn geen kant-enklare producten, maar worden individueel
door architecten ontworpen. Iedere verdieping kan anders worden ingedeeld. En ook
op het gebied van gevelontwerp is alles
mogelijk.

ten en bouwheren profiteren van eerder
gedefinieerde systemen, lage foutkosten
en een hoge kosteneffectiviteit.“ En aangezien de gevel een relatief groot deel van
de bouwkosten in beslag neemt, is dat een
belangrijk argument.

Duurzame modulaire staalbouw vindt
steeds meer ingang. Vooral onder jonge
planologen is er een grote affiniteit met digitalisering en dus met innovatieve bouwmethoden. Bij ALHO zetten we in op een
integrale BIM-ondersteunde planning en
gestandaardiseerde processen. Die leiden
tot industrieel geprefabriceerde, individuele gebouwen die vele voordelen bieden - in
de eerste plaats de uitstekende kwaliteit,
die we waarborgen door gecertificeerde
processen en constante controles.

Hoogwaardige en veelzijdige gebouwschil
Wat gevelmaterialen betreft kan ALHO’s
modulaire architectuur in principe alles
bieden wat met conventionele bouwmethoden mogelijk is: bepleistering op thermische isolatiesystemen, gevelmetselwerk
of geventileerde gevelelementen van hout,
metaal, HPL (High Pressure Laminate), vezelcement of keramiek. Combinaties zijn
ook mogelijk. Vliesgevels van glas kunnen
we vervaardigen in een vakwerkpatroon,
als elementgevels of als dubbelgevels met
al dan niet transparante vullingen, met
vaste beglazing of met ramen die open en
dicht kunnen.

De precisie van modulaire bouw vergemakkelijkt gevelplanning
Die grondige kwaliteitscontroles leiden
onder meer tot erg grote maatnauwkeurigheid. „In de conventionele bouw is er meestal
een grote tolerantie, en dus een planningsprobleem“, zegt Jakob Träger, hoofd projectplanning bij ALHO Systembau GmbH.
„In de modulaire bouw daarentegen denken we in millimeters, niet in centimeters.
Onze toleranties zijn tienmaal kleiner dan
die van massieve ruwbouw. Op basis van
digitale modellen kunnen alle onderdelen
van het gebouw - inclusief de gevel – erg
precies geprefabriceerd worden. Architec-
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Architecten kunnen ook in de gevelpartij
de mogelijkheden van modulair bouwen
uitspelen. Ze kunnen bijvoorbeeld de ingangszones benadrukken met uitspringende erkers. Modules kunnen verschoven
worden ten opzichte van elkaar, en vooruitsteken of juist verzinken in het gebouw.
Vrij uitkragende balkons en loggia‘s zijn
eveneens mogelijk, net als balkondraagconstructies of buitenzitplaatsen aan filigrane hangconstructies bevestigde buitenzitplaatsen. 
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De toekomst: geventileerde vliesgevels
Moderne geventileerde vliesgevels bieden nu al een
brede waaier aan mogelijkheden en eigenschappen,
zowel op het gebied van design als van functionaliteit. Ze kunnen energie opslaan en opwekken, de
gebouwtechnieken efficiënter maken, stof, verontreiniging en geluidshinder verminderen en informatie
overbrengen. Ze beschermen ook tegen vandalisme
en houden de gebruikers veilig, bijvoorbeeld door
preventieve brandbeveiliging. Moderne geventileerde
vliesgevels zijn modulair, en je kan ze prefabriceren
en digitaal plannen.
Ze zijn functioneel en technisch erg betrouwbaar.
Daarnaast staat vooral de ontwerpflexibiliteit hoog
aangeschreven. Er is een heel scala aan materialen en
dus mogelijke gevelbekledingen beschikbaar. Die kunnen individueel worden aangepast aan het karakter en
de architecturale taal van een gebouw. Op die manier
kan de planner een relatie leggen tussen het gebouw
en zijn functie, de omgeving en de gebruikers.
Esch2022: gevel levert energie
In Esch, de tweede grootste stad van Luxemburg, bouwde
ALHO onlangs het nieuwe administratiegebouw van
Team Esch2022 (zie blz. 20), dat het programma voor
de Culturele Hoofdstad van Europa 2022 in goede banen gaat leiden. Conceptueel en architecturaal grijpt
het terug naar het door de staalindustrie gevormde
landschap. Dat wordt weerspiegeld in de geventileerde vliesgevel. In totaal heeft die 25 ronde ramen met
een diameter van 1,75 meter. Esch2022 is ook een geslaagd voorbeeld van hoe een geventileerde vliesgevel
energie kan opwekken. Aan de zuidzijde zijn in totaal
92 zonnepanelen geïnstalleerd. Samen met de 16 zonnepanelen op het dak produceren die ongeveer 17.500

Op basis van digitale modellen kunnen alle onderdelen
van het gebouw - inclusief
de gevel – erg precies geprefabriceerd worden. Architecten en bouwheren profiteren
van eerder gedefinieerde
systemen, lage foutkosten en
een hoge kosteneffectiviteit.
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Hoogwaardige keramiek en klassiek baksteenrood: de moderne keramische gevel van het hoofdgebouw van het
arbeidsbureau van Keulen.

Jakob Träger,
Hoofd Projectplanning,
ALHO Systembau GmbH

kW/u elektriciteit per jaar. Dat is ongeveer 40% van
het geschatte elektriciteitsverbruik (40.000 kW/h per
jaar), en ongeveer 20% van het totale energieverbruik
van het gebouw voor elektriciteit, verwarming en
koeling.

Het seminargebouw van de Bosbouwhogeschool Rottenburg is bekleed met geventileerde gevelelementen van hout.

Het is wat je ervan maakt!
Bij ALHO nemen we verschillende gevelmaterialen in
aanmerking, afhankelijk van de eisen inzake energieefficiëntie, onderhoud en behoud van waarde. De beslissing ligt volledig bij de bouwheer en zijn budget.
Voor de gevelplanning bij modulair bouwen geldt
eigenlijk hetzelfde als voor het bouwmodules in het
algemeen: het is wat je ervan maakt! Als de eigenaars
bereid zijn te investeren in duurzame kwaliteitsgevels,
ontstaan er kwaliteitsgebouwen met een hoge herkenbaarheidsfactor. 

Uniform ontwerp in de Guter Freund-wijk in Aken: de klinkergevel van het hoofdkantoor van de douane.
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A.INFO
Opdrachtgever: Le Fonds Belval
Planning: Le Fonds Belval
Bestemming van het gebouw: kantoren
Bouwtijd: 10 weken
Bruto vloeroppervlakte: 921 m²

De Minette-regio, in het zuidwesten
van Luxemburg en het noordoosten
van Frankrijk, dankt haar naam aan
een bijzonder soort ijzererts. De ijzer- en staalindustrie boetseerde het
landschap en trok al vroeg arbeiders uit de buurlanden aan. Tegenwoordig wonen er mensen uit 120
landen in de regio, die samen de
transformatie van de staalindustrie
naar het digitale tijdperk vormgeven. Een uitstekend voorbeeld van
de Europese gedachte van integratie en het naast elkaar bestaan van
culturen - en reden genoeg om Esch
en omgeving uit te roepen Culturele
Hoofdstad van Europa 2022.
De wijk Esch-Belval, aan de voet
van de hoogovens, is een mix van
kantoor- en commerciële ruimten,
winkels, recreatievoorzieningen en
particuliere woningen. Ook de universiteit is er gevestigd. De ideale
locatie dus voor de hoofdzetel van
Team Esch2022, die ALHO realiseerde in opdracht van het Fonds Belval. Conceptueel en architectonisch
verwijst het gebouw zichtbaar naar
het verleden van het industriële
landschap. Het bestaat uit drie blokken van in totaal 40 stalen modules.
Blok 1 bevat de ingang met de re-

ceptie, plus individuele kantoren en
vergaderzalen, verdeeld over vier
verdiepingen. De blikvanger is het
dakterras met een uniek uitzicht op
de voormalige industriële installaties en hoogovens. Blok 3 staat in
een hoek van 90 graden op blok 1.
Het telt zeven volledige verdiepingen - een primeur voor ALHO, en
een ontwerpuitdaging die we wisten
op te lossen door 150 ton staal in
het gebouw te verwerken. Hier bevinden zich een grote vergaderzaal,
open kantoren en een loungeruimte.
Blok 2 tot slot vormt de verbinding
tussen de twee andere blokken. Het
gaat om een open trappentoren met
een lift. De gevelbekleding - een
vlechtwerk van roestvrij staal - geeft
de toren een futuristische, industriële look.
De noord-, oost- en westgevels bestaan uit rode aluminium panelen,
waarin 25 ronde vensters met een
diameter van 1,75 meter zijn aangebracht. Aan de zuidkant zijn in
totaal 92 gekleurde zonnepanelen
geïnstalleerd. Samen met de 16 zonnepanelen op het dak produceren ze
zowat 17.500 kWh elektriciteit per
jaar, ongeveer 40 procent van het
totale stroomverbruik.
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Wat is de finale bestemming van
een gebouw dat slechts tijdelijk nodig is, zoals hier voor de organisatie
van Esch2022? Op die vraag van de
klant had ALHO het juiste antwoord.
Onze modulaire staalconstructies
beantwoorden aan de vereisten van
de circulaire economie. Ze kunnen
worden ontmanteld, zodat de afzonderlijke modules kunnen worden gerecycleerd en op een andere
plaats weer in elkaar gezet. De modulaire gebouwen van ALHO krijgen
zo een tweede leven - of een derde,
of een vierde... 

Hoofdkwartier van Team Esch2022

Duurzame industriële
architectuur
Een van de twee Europese Culturele Hoofdsteden van 2022 is eigenlijke een hele regio: behalve Esch-surAlzette, de tweede grootste stad van Luxemburg, doen tien Luxemburgse en nog eens acht Franse buurgemeenten mee. Het startschot voor Esch2022 wordt gegeven in februari 2022. Er zijn zowat 140 projecten
gepland, die de sociale en culturele veelzijdigheid van de regio moeten uitdragen. Er valt dus heel wat te
organiseren voor Team Esch2022. En in hun nieuwe administratieve hoofdkwartier - gebouwd door ALHO
– kan dat perfect.
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Kantoorgebouw van vier etages

Uitstalraam voor transparantie en innovatie
De internationaal actieve Zwitserse smeermiddelenspecialist PANOLIN werd opgericht in 1949. Intussen is
het een belangrijke werkgever in de regio. In 2017 bouwde het daarom een representatief nieuw ALHOmodulegebouw, dat op vier verdiepingen comfortabele kantoorruimte biedt aan het groeiende aantal werknemers. De volledig uit glas opgetrokken noordgevel kijkt uit op het bedrijfsterrein en de hoofdweg ernaast.
Zo presenteert PANOLIN zich onnadrukkelijk als een modern, transparant bedrijf.

Momenteel werken er ongeveer 90 mensen op
de PANOLIN-vestiging in Madetswil - een klein
gehucht in het kanton Zürich, op 25 minuten
van de luchthaven. Het nieuwe modulaire gebouw van vier verdiepingen bevindt zich naast
een grote productiehal en een kantoor- en laboratoriumgebouw uit de jaren 1980. Het is
verbonden met een bedrijfspand uit de tijd dat
PANOLIN werd opgericht.
„Toen we in 2017 besloten een nieuw gebouw
neer te zetten, hadden we geen ervaring met
modulair bouwen - maar we vonden het wél al
langer interessant“, vertelt Christian Lämmle,
voorzitter van de raad van bestuur van PANOLIN Holding AG. „Een vroegere klant had
een tijdelijk ALHO-gebouw dat ons beviel. En
dus zijn we met onze architect, Willy Suter uit
Ehrikon, om de tafel gaan zitten om te kijken
of modulair bouwen ook voor ons een optie
was.“ Snel werd duidelijk dat modulaire gebouwen geen kant-en-klare producten zijn,
maar échte, individueel door architecten ontworpen gebouwen. Ze bieden alle vrijheid bij
de indeling, en dat op elke verdieping afzonderlijk. En ook bij het gevelontwerp zijn er tal
van mogelijkheden. Dat gaf voor PANOLIN de
doorslag, zegt Christian Lämmle: „Een banaal
kantoorgebouw zou voor ons nooit een optie
zijn geweest. We wilden onze ideeën kunnen
inbrengen én ze in de praktijk uitgevoerd zien.”
De gevels van het nieuwe gebouw werden bekleed met aluminium cassettes in een lichte
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Het transparante trappenhuis laat zien dat PANTOLIN

In de directiekantoren zorgen gezellige hoekjes voor een

een internationaal actieve groep met een open blik is.

huiselijke vergadersfeer.

zilveren tint. Dat paste mooi bij het uitzicht
van de bestaande gebouwen. De grote foyer
met trappenhuis en lift bevindt zich aan de
voorzijde en heeft een hoogwaardige gevel die
volledig uit glas-in-lood bestaat. Dat ‘uitstalraam’ wordt ’s nachts verlicht in vlammend
PANOLIN-rood, en draagt zo de identiteit van
het bedrijf uit. De vier kantoorverdiepingen,
zijn onderverdeeld in lichte ruimtes met grote
ramen: comfortabele, moderne, haast luxueuze
werkplekken voor 30 tot 40 medewerkers.
De kantoren zijn opzettelijk niet als ‘open
space‘ ontworpen. „Wij geloven dat mensen
in kleinere units prettiger, geconcentreerder
en uiteindelijk flexibeler werken dan in zo’n
grote, open ruimte“, zegt Christian Lämmle. Hij
ziet zijn visie bevestigd door de coronapandemie. Maar mocht PANOLIN in de toekomst
toch willen overschakelen op open landschapskantoren, dan is dat geen probleem. De afmetingen van de ruimtes kunnen op elk moment
flexibel worden gewijzigd dankzij de zelfdragende staalconstructie van de modules en de
niet-dragende binnen- en buitenwanden. Als
het snel moet gaan zelfs in één nacht. 

A.INFO
Opdrachtgever: PANOLIN Production AG
Planning: ALHO Systembau AG
Bestemming van het gebouw: kantoren
Bouwtijd: 8 weken
Bruto vloeroppervlakte: 1.320 m 2
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CONTACT

Wij staan altijd voor u klaar!
Ook bij u in de buurt.

Christoph Zielinski
Hoofd meerlagige woningbouw
Postcode 01–09/10–18/80–89/90–69/98–99
Tel. 02294 696-408
christoph.zielinski@alho.com

Jörg Schrader
Verkoop meerlagige woningbouw
Postcode 19–29/30–33/37–39/49
Tel. 0511 843000-12
joerg.schrader@alho.com
Het team meerlagige woningbouw, v.l.n.r.: Jörg Schrader (verkoop), Holger Lademacher (hoofd projectmanagement), Robert Steih
(bouwleider), Linda Klinkert (verkoop), Christoph Maag (verkoop), Franziska Reuber (assistent), Mika Jäger (calculatie), Christoph Zielinski
(hoofd meerlagige woningbouw), Daniel Krauss (projectplanning), Michelle Hammer (assistentie), Aline Peters (verkoop).
Niet op de foto: Markus Grebe (projectleider).

Het team meerlagige woningbouw stelt zichzelf voor

Woon jij nog, of bouw
je al modulair?
Van 0 tot 11 in amper vier jaar tijd:
zo snel ging het in de meerlagige
woningbouw. In 2017 zette ALHO
zijn eerste stapjes op dit terrein.
Voor VONOVIA, een van de grootste Duitse woningbouwbedrijven,
ontwikkelden we een bouwpakket
en realiseerden we op verschillende
locaties de eerste woningen in mo-
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dulaire staalbouw. Het werd algauw
duidelijk dat er een team van specialisten nodig zou zijn om verdere
stappen te kunnen zetten. Aanvankelijk bestond dat team uit Christoph
Maag als hoofd meerlagige woningbouw en architect Michael Lauer,
die beiden al tientallen jaren voor
ALHO actief waren in de verkoop en

de planning. Ze werden bijgestaan
door een assistent en kregen snel het
gezelschap van een calculator, een
projectmanager en een bouwmanager.
In 2018 werd een concept van ALHO
bekroond door GdW, een koepel van
Duitse woningbouwmaatschappijen.
Sindsdien hebben we meer bekendheid verworven in de sector en is de
vraag naar meerlagige modulaire
woningen duidelijk blijven stijgen.
Daarom is ons team verder gegroeid
en versterkt.
Michael Lauer en Christoph Maag
zijn intussen met welverdiend pensioen. Sinds april 2021 wordt het
team geleid door Christoph Zielinski, die al in diverse functies binnen
de ALHO Groep actief is geweest. Hij
kijkt ernaar uit om u te leren kennen! 

Aline Peters
Verkoop meerlagige woningbouw
Postcode 34–36/40–47/50–54/56–59
Tel. 02294 696-324
aline.peters@alho.com

Linda Klinkert
Verkoop meerlagige woningbouw
Postcode 55/60–69/70–79/97
Tel. 02294 696-4886
linda.klinkert@alho.com
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In het teken van
duurzaamheid

werkt in zijn modulaire gebouwen en het aan het einde van hun
levenscyclus recycleert. Daarom hebben wij van het bestuur
van Stahl e.V. het keurmerk voor
staalrecycling gekregen.
Bij ALHO stellen we ons tot doel
voor onze klanten gebouwen te

ontwerpen en te realiseren die milieuvriendelijk en zeer toekomstgericht zijn. Dat houdt ook in dat
we op een verantwoorde manier
omgaan met de eindige hulpbronnen van onze aarde. Grondstoffen
recycleren is daarin een belangrijke
factor. 

ALHO Luxemburg met
nieuw adres
ALHO Systembau S.à.r.l. is verheugd om u haar nieuw adres te laten weten. Vanaf 01.07.2021
ontvangen wij u in onze nieuwe lokalen gelegen rue Fontebierg 3 te 3381 Livange, Luxemburg.
Ons telefoonnummer blijft onveranderd +352 26 17 54 43 
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Geld verdienen met
investeringen
Wie in Duitsland investeert in
gemeentelijke
infrastructuur,
zoals scholen of kinderdagverblijven, kan daar nu geld mee
verdienen. NRW.BANK, de ontwikkelingsbank van de deelstaat
Noordrijn-Westfalen (NRW), biedt
stimuleringsprogramma‘s
aan
waarin gemeenten zelfs een rentekrediet kunnen krijgen.

De Duitse brancheorganisatie
Stahl e.V. heeft een nieuw recycling-keurmerk ontworpen. Dat
symboliseert de unieke recyclingeigenschappen van staal, die een
gesloten materiaalkringloop mogelijk maken.
ALHO is een bedrijf dat staal ver-

•

Al van voor de coronapandemie
waren gemeentelijke beleidsmakers, leerkrachten en ouders het
met elkaar eens: Duitsland heeft
nieuwe scholen nodig die eigentijds onderwijs bieden in een
hoogwaardige architectuur, en
waar leraren en leerlingen zich
prettig voelen - en wel zo snel
mogelijk. Als expert in modulaire
scholenbouw is ALHO daarvoor de
ideale partner. Het Moderne Schule-programma van NRW.BANK,
dat de bouw en modernisering van
schoolgebouwen wil stimuleren,
speelt daarin een belangrijke rol.
Volgens een studie van de Boston

Consulting Group behoort Duitsland ook tot de achterblijvers in
Europa als het gaat om de digitalisering van het openbaar bestuur. Een tweede programma van
NRW.BANK, Kommunal Invest,
wil investeringen in gemeentelijke infrastructuur op lange termijn
financieren. Ook ingrepen om
luchtverontreiniging te bestrijden,
een zeer actueel thema, kunnen zo
op een voordelige manier gefinancierd worden.
„Digitalisering van scholen en
bestuur, binnensteden in transitie,
aanpassing aan de klimaatverandering, gemeentelijke infrastructuur: de steden gemeenten in onze
deelstaat moeten en willen ook in
tijden van crisis blijven investeren“, aldus Eckhard Forst, voorzitter van de raad van bestuur van
NRW.BANK. „Vanaf nu zullen onze
twee stimuleringsprogramma‘s de
gemeenten daarbij ondersteunen,
en dat tegen gunstige rentevoorwaarden.“

De stimuleringsprogramma‘s van
NRW.BANK werken op een bijzondere manier: de gemeenten
betalen niet langer rente voor hun
investeringen, maar krijgen juist
rente. „Investeren in gemeentelijke
infrastructuur levert voortaan een
drievoudig rendement op. Eén: de
burgers krijgen een moderne infrastructuur. Twee: het vermogen
wordt veiliggesteld. En drie: de gemeenten ontvangen voortaan een
rentekrediet“, aldus Ina Scharrenbach, minister van gemeenten van
de deelstaat NRW. 

Best Practice
De inzet van ons team voor arbeidsveiligheid is tot buiten ons
bedrijf doorgedrongen. Het district Oberbergischer Kreis selecteerde ons als een van de drie
beste praktijkvoorbeelden voor
onze voorbeeldige aanpak van
de pandemie. Naast maatregelen
zoals de installatie van plexiglaswanden in de kantoren of ge-

zichtsscanners bij de ingang, zijn
er de wekelijkse sneltests: een belangrijke beschermingsmaatregel
tegen corona, en een mooie aanvulling op ons gezondheids- en
hygiënebeleid.

Marten Pletschen (specialist
veiligheid op het werk) en zijn
team: gefeliciteerd en bedankt!
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