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Beste Medewerker,

2013 was een moeilijk jaar voor Interbuild.

Als bouwbedrijf ontsnappen wij niet aan het huidig ongun-
stig economisch klimaat, met grotere concurrenten, met 
een verminderde vraag en een grote druk op de prijzen.

Voor grote projecten worden wij bovendien geconfron-
teerd met almaar ingewikkeldere constructies waarvan 
de uitwerking ook een grotere uitdaging bij de ontwer-
pers legt, wat dan op zich weer leidt tot technische en 
economische discussies.

Tenslotte draait het NAVO-project door diverse omstan-
digheden op een erg negatief resultaat. De Raad van 
Bestuur en de Directie hebben beslist dit volledig ten 
laste van dit boekjaar te leggen, conform de opgelegde 
boekhoudregels.

Dit laat ons toe om 2014 als het ware met een propere 
lei aan te vatten; wij hebben een meer dan goed gevulde 
orderportefeuille voor de komende jaren, dus aan werk 
geen gebrek, maar dit neemt niet weg dat de uitdagin-
gen even groot blijven.

Wij zouden u dan ook willen vragen, naast het respect 
voor de kwaliteit en de termijnen alsook de aandacht voor 
veiligheid, vooral extra goed op de centen te letten, con-
tracten accuraat af te sluiten, nonchalance is niet aan 
de orde.

Eventjes nog een woordje over BAM FM.

Onze aandeelhouder, de Koninklijke BAM Groep, heeft be-
slist ons de verantwoordelijkheid te geven voor gebouwen-
onderhoud in gans België. BAM FM is een 100%-doch-
ter van Interbuild en ook van haar wordt winstgevendheid 
verwacht. Vermits haar cijfers mee opgenomen worden 
in de cijfers van Interbuild, zijn de belangen van beide ven-
nootschappen totaal gelijklopend en moeten wij zoeken 
naar zoveel mogelijk synergieën en kennisdeling.

Tenslotte wens ik u, namens de ganse Directie, een 
vreugdevol Kerstmis en Nieuwjaar, en alles wat in 2014 
kan bijdragen tot uw geluk en dat van uw dierbaren. 

Marc Loots

1 coverproject
2 editoriaal
 Werven in uitvoering
3 zWaluWnieuWs
 - interview: dirk vanderlinden
 - agenda
4-5 zWaluWnest
 - personeelsfeest voor bedienden
6 zWaluWnest
 -  Antwerpse aannemers op  

de poort van Beveren
6-7 zWaluWnest
 - Triathlon in Gérardmer 
8 zWaluWnest
 - Drakenbootrace
8 zWaluWnest
 - oplevering pole star
 - Website interbuild
10 zWaluWnest
 - eerstesteenlegging Kasterlinden - de poolster
 - eventbuilders gaan naar Wouter deprez
11-12 WerF in de KijKer
 - Wolvengracht
13 zWaluWstaart 
 - Pensioen Monique Van Ham
13 zWaluWstaart 
 - nieuwtjes
 - veiligheid
15-16 zWaluWstaart 
 - Werven in uitvoering2

Wtc iii ��������������������������������������Brussel (Schaarbeek)
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Van alle markten thuis

Met dochteronderneming BAM Facility Management 
(kortweg BAM FM) begon Interbuild begin dit jaar aan 
een nieuw hoofdstuk, één waarbij de nadruk niet ligt op 
de kernactiviteit van het bedrijf, namelijk bouwen, maar 
wel op het onderhoud en beheer van gebouwen nadat ze 
opgeleverd zijn. Om dit nieuwe verhaal in goede banen te 
leiden, werd Dirk Vanderlinden als manager ingeschakeld. 
Net als drie van de vier andere medewerkers die BAM 
FM op dit moment telt, was hij voordien nog niet actief bij 
Interbuild. Dat hoeft ook niet te verwonderen, facility ma-
nagement is een specialisatie op zich die een heel andere 
aanpak vraagt dan de bouwkundige activiteiten waarop 
Interbuild zich al decennialang toelegt. Dirk kan hiervoor 
terugkijken op een ruime ervaring én gespecialiseerde 
opleiding. Hij kwam tijdens zijn loopbaan bij Sabena in 
de sector facility management terecht, werkte nadien 
o.m. voor Faceo (het huidige Vinci Facilities) en Cofely 
Services, Dirk volgde bij Vlerick Management School een 
opleiding Business Process Management. Dat hij nu bij 
Interbuild iets helemaal nieuws mag opbouwen, sluit mooi 
aan bij zijn behoefte aan vernieuwing en uitdaging, die 
ervoor zorgt dat hij zijn werk omschrijft als één van de 
passies in zijn leven�

Het eerste project waar BAM FM zijn tanden in mag zet-
ten, is de gevangenis van Beveren� de voorbereidingen 
hiervoor (van onderhoudsplan over budgettering tot het 
ontwikkelen van de nodige software) zijn al een hele tijd 
aan de gang. Eind januari 2014 begint de gevangenis in 
testfase te draaien, vanaf 1 maart zullen er gedetineer-
den aanwezig zijn� de naderende deadline betekent dat 
Dirk en zijn team het bijzonder druk hebben: “de enige 
rode draad in mijn agenda is dat hij heel vaak verandert,” 
zegt hij zelf. Maar het vaak onregelmatige en intensieve 
werk is niet nieuw voor hem, dit was ook al zo in zijn tijd 
bij Sabena. En er zijn nog meer gelijkenissen, zo is een 
luchthaven een microkosmos waar alles aanwezig is. Van 
cateringbedrijven over kantoorgebouwen tot technisch 
onderhoud en operationele diensten� ook een gevangenis 
kan beschouwd worden als zo’n microkosmos, waar alles 
aanwezig en geregeld moet zijn zodat de gedetineerden 
er kunnen verblijven en ook op het vlak van justitie alles 
loopt zoals het hoort� dat gaat van wasserijdiensten over 
catering en schoonmaak tot onderhoud en beveiliging, 

een complex pakket waarvan sommige diensten door 
BAM FM zelf worden uitgevoerd en andere aan gespecia-
liseerde bedrijven worden uitbesteed�

Naast zijn drukke job houdt Dirk nog voldoende ruimte 
over voor ‘quality time’ met zijn partner en kinderen. Hij 
reist bijzonder graag en trekt er meermaals per jaar sa-
men met zijn partner op uit, voor korte vakanties of verre 
reizen� verder heeft hij naast zijn werk drie grote pas-
sies. De eerste daarvan is schrijven: eerder dit jaar ver-
scheen bij Borgerhoff & Lamberigts zijn eerste boek, de 
thriller “Het geheim van Stolzenfels”� daarnaast is dirk al 
van jongs af bezig met Oosterse gevechtskunsten, in het 
bijzonder karate� in tegenstelling tot wat velen denken, 
draait het bij deze gevechtssporten in wezen om respect, 
zowel voor jezelf als voor de ander� de derde pijler is voor 
dirk het genieten van de natuur, hij woont zeer landelijk, 
in het Pajottenland, en waant zich daar als hij in de zomer 
thuiskomt weleens in de Provence. Genieten kan vaak vlak 
bij de deur, ook als je – al dan niet beroepsmatig – al 
(bijna) de hele wereld hebt gezien.

BAM FM opent de Poort van Beveren
BAM FM, het onderhouds- en facilitaire dochterbedrijf 
van Interbuild, is volop bezig met de voorbereiding van de 
opstart van de Poort van Beveren. Chris De Smet (Facility 
Manager), Elaine Maerevoet (Facility Coördinator – Ser-
vice) en Dirk Stroobant (Facility Coördinator – Technieken) 
zullen vanaf 29 januari 2014 de onderhouds- en facili-
taire taken bij de poort van Beveren aansturen en uitvoe-
ren� zo zullen zij verantwoordelijk zijn voor het aansturen 
van het onderhoud van de technische installaties en de 
gebouwen, de uitbating van de keuken van de gevangenis 
alsook de wasserij en het afvalbeheer�
Bernadette Renaux (Management Assistant) is het cen-
trale aanspreekpunt voor BAM FM. Zij coördineert de 
agenda’s en zorgt voor een vlotte opvolging van alle items 
die niet enkel de poort van Beveren aanbelangen�

-  30-01-2014: BaM veiligheidsdag – Brabanthallen, 
leuven

-  14,15,16-02-2014: shortski eventbuilders
-  13,14,15-05-2014: realty, Brussel
-  24-05-2014: 3rd Walk for MS, Lier

[ agenDa
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[ 22-06-2013: personeelsfeest

dit jaar vond het personeelsfeest voor bedienden plaats in juni in plaats van 
in het begin van het jaar� 
We opteerden voor een locatie die eerder naar buiten toe gericht is, in het 
groen, in het kloppende hart van ’t Stad, de Antwerpse Zoo.

Iedereen werd warm onthaald met een hapje en een drankje op het prachtige 
kioskplein, waar jazzband Abrigo Jazz de sfeer opluisterde voor onze collega’s 
en hun partners�
Van zodra iedereen aangekomen was, verhuisden we van de groene oase 
naar de marmeren zaal waar rijzige zuilen, opgetrokken uit massieve blokken 
roze marmer, de feestelijk gedekte tafels omringde. Een metershoog plafond 
in pure art nouveau stijl, hier hangt nog steeds de sfeer van de Belle epoque� 
een passend kader voor een bedrijfsevent zoals het onze�

Manu Coppens sprak hier zijn medewerkers toe en zette jubilarissen en ver-
dienstelijke medewerkers in de spotlights bij het uitreiken van de zwaluw ere-
tekens�

De broers Peter en David Van den Bossche werden gevierd omwille van 25 
dienstjaren en ontvingen hiervoor een gouden zwaluw� 
Manu Leysen, Guillaume Van den Eynde en Jeffrey Ysveld werden eveneens 
gevierd omwille van 20 dienstjaren. Kris Vanbelle en Peter Malfait, werden 
dan weer in de bloemetjes gezet voor 15 jaar in dienst.

René Vanderhaegen, Sigrid Ardoullie, Adelin De Block, Dirk Goelen, Filip Van 
nuffel, jürgen segers, isabelle tordeur, andré van riet en Filip Moens ont-
vingen een gouden of zilveren zwaluw ereteken voor uitzonderlijke diensten�
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Tijdens ons samenzijn in dit dierenrijk kondigde Manu aan dat Interbuild voortaan 
peter is van het –alerte- stokstaartje in de antwerpse zoo� de opbrengst van 
onze bijdrage gaat integraal naar de werking van de parken en naar het crc, het 
onderzoekscentrum voor natuurbehoud van het KMDA. Mevrouw Ilse van Stas 
overhandigde ons ter plaatse het peterschapscertificaat. 

tijdens het diner zorgde een live pianist en de pdM big band voor het nodige 
muzikale entertainment.

na het diner, werden de benen gestrekt tijdens een avondwandeling in de sla-
pende zoo, onder begeleiding van een gids�
Vervolgens werd de dansavond ingezet met de PDM big band en de deejay. Tra-
ditiegetrouw ontbrak de cocktailbar van SIPS ook niet dit jaar.

Na het personeelsfeest werden alle bedienden verrast met de mededeling dat in 
het kader van ons peterschap de mogelijkheid wordt aangeboden om tegen een 
sterk verlaagd tarief een gezinsabonnement te nemen op de Antwerpse Zoo en 
Planckendael met nog tal van bijkomende voordelen. Meerdere aanvragen wer-
den reeds ingediend. U heeft hiervoor nog tijd tot juli 2014. Bekijk de mogelijkheid 
op het intranet of vraag informatie aan bij Leen Greefs.

Veel dank voor uw aanwezigheid en wij hopen u allen opnieuw te mogen verwel-
komen op ons volgend personeelsfeest, de Interbuild familiedag, samen met de 
arbeiders en uw gezin�



[ 07-09-2013: triathlon in gerarDmer

Vrijdagmorgen, Fre-
derik en ik staan zo-
als afgesproken aan 
de poort van de werf 
genèvestraat in eve-
re, enkel dirk is nog 
niet van de partij� na 
een smsje komen 
we te weten dat hij 
op visite is bij de 
grote baas� We be-
sluiten te wachten 
om alsnog samen 
te vertrekken naar 
de Franse vogezen� 
een klein uurtje la-
ter is ook dirk van 
de partij en zijn we 
voltallig om ons te 
wagen aan een 
nieuwe uitdaging, 

namelijk de halve triathlon van 
Gérardmer. Ongeveer 6 uur later staan we ter plaatse 
en gaan we op zoek naar de inschrijving om de nodige 
documenten op te halen. In het fietsenpark is men reeds 
druk doende om de fietsen op hun plaats te zetten. Wij 
kijken elkaar vragend aan, … waarvoor is dit in godsnaam 
goed. Je fiets laten stelen tijdens de nacht? Na wat zoe-
ken komen we uiteindelijk aan waar we moeten zijn, de 
inschrijving. Al gauw is het onze beurt. De dame van dienst 

vraagt met welke naam we ingeschreven zijn en of we onze 
triathlonvergunningen kunnen tonen� aan deze vraag had 
niemand van ons zich verwacht. Wij doen de triathlon na-
melijk met z’n drie, wij hebben helemaal geen triathlonver-
gunning. Geen probleem zegt de dame aan de andere kant 
van de tafel, een doktersattest is ook goed� ook hier wa-
ren we niet op voorbereid� Wij kijken elkaar aan en leggen 
spontaan onze troeven op tafel. Ik mijn wielertoeristenver-
gunning, Fredrik zijn zwembrevet of vergunning en Dirk zijn 
kaart van niet basketbalspeler. Hier was blijkbaar die dame 
niet op voorbereid en besluit om ons van de nodige spul-
len te voorzien. Oef, we mogen starten. Bij de afgeleverde 
spullen zitten ook een deel bonnen voor een pastabuffet� 
Lekker, wel nog een uurtje wachten. Dit krijgen we zonder 
veel problemen gevuld, er zijn namelijk veel standjes met 
allerhande spullen voor het tot een goed einde brengen 
van een dergelijke onderneming. Wat later zitten we te 
genieten van een perfect verzorgd buffet. Prachtig georga-
niseerd en lekker� 

Tijd om ons hotel op te gaan zoeken: dit ligt een paar dorp-
jes verderop. Daar aangekomen, ingecheckt en uitgeladen 
beslis ik om nog een rondje te gaan fietsen bij wijze van de 
benen even los te gooien. Dirk en Frederik besluiten om 
ter plaatse te blijven en iets fris te nuttigen. Ik maak me 
klaar en vertrek richting parcours dat maar een honderd-
tal meter van het hotel verwijderd ligt. Het is ondertussen 
al zeven uur voorbij en de zon begint al aardig wat hoogte 
te verliezen. Moet wel lukken om voor het donker terug te 
zijn, denk ik bij mezelf. Niets is minder waar, een dik half 

[ 07-06-2013: antwerpse aannemers bezoeken 
poort van beveren

Op vrijdag, 7 juni 2013 organiseerde de Algemene Aannemers Ant-
werpen, een vereniging van de confederatie Bouw antwerpen, een 
studiereis met een bezoek aan twee belangrijke projecten in uitvoering 
te Beveren. Eerst werd de Deurganckdoksluis te Kallo bezocht waar 
CEI-De Meyer en Betonac lid zijn van de uitvoerende THV. Aansluitend 
werd onze werf, de nieuwe gevangenis “Poort van Beveren”, bezocht.

Meer dan 120 collega aannemers bezochten onze werf waar Manu 
Coppens na de officiële verwelkoming een korte presentatie gaf over 
hoe het project tot stand gekomen is en hoe Interbuild het nu aan het 
realiseren is. Vervolgens werden in verschillende groepen onder leiding 
van Liesbet, Adelin, Maarten, Vicky en Frederik de nieuwsgierigen des-
kundig rondgeleid�

Er zijn niet genoeg superlatieven om de commentaren na het bezoek 
te beschrijven, onze collega’s waren meer dan onder de indruk van de 
omvang van de werf, de timing waarin alles tot dan toe gerealiseerd is 
en het niveau van de afwerking. Tijdens de afsluitende lunch kregen we 
dan ook als Interbuild een dikke proficiat voor ons team.
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Frederik Wuyts, Berend Coppens en Dirk Goelen



uur later beslist moeder natuur hier anders over en dooft plots het licht. Wat 
gaat dit snel hier, en daar sta je dan in het donker zonder lichten op de fiets 
op een berg en tussen de bomen. Leuk is anders en best beangstigend als er 
weer eens een paar autolichten opdagen uit de verte. Na een paar kilometers 
fietsen in het donker kom ik heelhuids terug bij mijn ploegmaten. De volgende 
keer vroeger vertrekken of met de nodige verlichting. Wel heb ik zo goed als 
een volle ronde kunnen rijden en ben ik dus goed voorbereid op wat morgen 
komt. Dan moet dit rondje namelijk 3 maal gefietst worden, goed voor 93km en 
een kleine 2000 hoogtemeters, best een pittige tocht. Na een heerlijk verfris-
sende douche praten we nog wat bij over de gebeurtenissen die dag en wat ons 
morgen te wachten staat. We gaan vervolgens slapen.

De volgende dag worden we gewekt door het alarm van mijn vooraf ingestelde 
gsm. Na het ontbijt vertrekken we richting start in Gérardmer. Wat een drukte 
reeds zo vroeg op de morgen. Het wordt ons ineens duidelijk waarom er gis-
teren atleten al druk in de weer waren met hun fiets in het fietsenpark, wat 
een file. Er staan wel zo’n 300 fietsers voor ons aan te schuiven om binnen 
te geraken. Er zijn namelijk 1500 individuele triatleten en 150 ploegen (zij die 
met drie van start gaan en elk een onderdeel voor hun rekening nemen, zoals 
wij dus), goed voor 1650 fietsen. Het lukt ons om de fiets tijdig binnen te krij-
gen. Nu naar de startplaats van de zwemmers zo’n kleine kilometer verderop. 
Om exact 9u30 gaan de 1500 triatleten van start, best indrukwekkend. Een 
kwartiertje later is Frederik aan de beurt. Met 150 atleten is de groep een pak 
kleiner maar het drummen is er niet minder om, iedereen is erop gebrand om 
een scherpe tijd neer te zetten. Terwijl Frederik het beste geeft van zichzelf, 
wandelen Dirk en ikzelf naar de fietsenvertrek zone. Na 1900 meter zwemmen 
en in een tijd van 42 minuten en 16 seconden komt Frederik als 119e het 
fietspark binnengelopen. Het wisselen van de chip voor de tijdsregistratie (dit-
maal niet verloren tijdens het zwemmen) verloopt vlot en ik vertrek lopend met 
de fiets aan de hand richting start. Alwaar ik na goedkeuring van een official 
op mijn fiets spring. Het valt dadelijk op hoe goed dit gebeuren georganiseerd 
is. Ze zijn hier ook niet aan hun proefstuk toe, het is juist een jubileum uitgave, 
namelijk de 25ste keer. Buiten een perfect bewegwijzerd parcours zijn er ook 
5 bevoorradingen met steeds de nodige mensen om alles aan te reiken. Er zijn 
pechdiensten, volgwagens, politiebegeleiding, en nog zoveel meer. En volk, … 
veel volk, vooral op de hellingen en aan de wisselzone� ik klop af in een tijd van 
3u16’37”, goed voor een 37ste plaats. Na het wisselen van de chip zet Dirk het 
dadelijk op een loopje. Hij krijgt 21km voor de benen geschoven. Na een puike 
tijd van 1u45’02” komt hij over de finish gelopen waar wij hem verwelkomen 
met een flink applaus. Zijn prestatie is goed voor een 64ste plaats wat ons 
op de 46ste plaats brengt in het eindklassement en in een tijd van 5u46’38”. 
hierdoor is ineens ook de te kloppen tijd voor volgend jaar gekend� als klap op 
de vuurpijl hebben Dirk en Frederik nog een massage kunnen versieren toen ik 
aan het fietsen was. We laten onze stramme spieren dan ook maar al te graag 
bewerken. Dirk moet het wel stellen met een oude vent. Niet veel later zitten 
we terug aan tafel voor de volgende pastaparty. We laten het ons smaken want 
na zo’n inspanning kan je wel wat gebruiken. We praten nog wat bij van onze 
ervaring van de dag en keren vervolgens terug naar het hotel, waar Frederik 
afscheid van ons neemt en huiswaarts keert recht naar een trouwfeest van 
vrienden. Van een lange vermoeiende dag gesproken. Dirk en ik genieten nog 
van een paar drankjes en gaan dan moe maar voldaan slapen. Na een deugd-
doende nachtrust en ontbijt vertrekken wij op onze beurt richting België. Wat 
een avontuur, een echte aanrader. Misschien zijn we volgend jaar wel present 
met 2 ploegen? Er is er blijkbaar eentje in de maak. Er is nog plaats voor een 
fietser,… jij misschien?
Met dank aan de Directie voor de steun.
groetjes
Berend, dirk en Frederik�
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Dirk Goelen

Berend Coppens

Frederik Wuyts
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[ 14-09-2013: interbuilD peDDelt ziCh naar  
De halve finale in De DrakenbootraCe  

Op zaterdag 14 september vond het drakenbootfesti-
val plaats in het Kempischdok te Antwerpen. Een ideale 
teambuilding activiteit voor de eventbuilders, die een en-
thousiast en sportief team van Interbuilders samenbrach-
ten�

Alvorens een sprong in het diepe te wagen namen zij 
de week ervoor deel aan een professionele oefensessie 
in het Netekanaal te Emblem om de techniek onder de 
knie te krijgen. Hierbij leerden ze dat de voorste 2 ped-
delaars bepalend zijn voor het tempo. Het ritme van het 
peddelen wordt aangegeven aan de andere peddelaars, 
door het tromgeroffel van de trommelaar. Naast kracht 
is het gelijktijdig insteken van de peddels, op het ritme 
van de trommel, bepalend voor de snelheid. Een echte 
teamsport dus.
De wedstrijd in het Kempischdok werd gevaren over een 
afstand van 250 meter.

De eventbuilders haalden de halve finale en eindigden uit-
eindelijk op de 8ste plaats. Een hele prestatie als je weet 
dat er maar liefst 50 deelnemende teams waren waaron-
der semi-professionals.

Ons superteam: trommelaar Vanessa Timmerman, ped-
delaars Jo Verstraelen, Sigrid Ardoullie, Vicky Daems, 
Jos Segers, Francis Segers en zonen, Marc Blommaerts, 
Maya heijster, leen greefs, Bart dufour, dirk goelen, 
Hilde Ballon, Thomas Vundelinckx, Ken Geudens, Martijn 
Berckmans, Massimo Carroccio, Kurt Plevier.

Teaming up for success! 

Een deel van het superteam hier op de foto
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[ ontDek onze nieuwe website www.interbuilD.be

[ 29-10-2013: oplevering pole star

Op dinsdag 29 oktober werd de op-
levering van het project Pole Star ge-
vierd samen met alle bouwteamleden 
onder leiding van Thierry Dalcq.

Het project Pole Star is de 2de fase 
van het kantorencomplex dat AG Real 
estate bouwt op de hoek van de si-
mon Bolivarlaan en de Antwerpse 
steenweg te Brussel� 

interbuilders, onze nieuwe website is in gebruik en dit zowel in 
het Nederlands als in het Frans. Het idee achter onze nieuwe 
website is dat beelden meer zeggen dan woorden. Zowel in 
Vlaanderen als Brussel, en soms ver daar buiten, realiseren 
wij de mooiste bouwprojecten. 
Onze nieuwe website laat op een zeer gebruiksvriendelijke ma-
nier meer dan 130 van onze referenties zien die de bezoe-
kers via verschillende criteria kunnen selecteren. Deze online 
project database kan ook door u en de verschillende diensten 
vlot gebruikt worden door middel van de pdf knop waar u elke 
referentie kan afprinten� via de nieuwsrubriek blijven u en onze 
bezoekers op de hoogte van de nieuwe bestellingen en de gro-
tere evenementen.

Early birds …
heading for a bright future!

DISCOVER
OUR NEW WEBSITE

WWW.INTERBUILD.BE

R2 InterbuildKerstkaarDef.indd   1-4 08-11-13   09:06
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van links naar rechts: Eric Van Laere, Richard Czubik, Peter Herbos, Thierry Dalcq, Ilse Cogghe, 
Martijn Berckmans, Vincenzo Galluzzo, Antoon Van Leuvenhaege, Eric Vandereyken

van links naar rechts: Stéphane Sohier, Michel Jaspers, Alain De Coster, Johny Eyers handtekensessie



Op woensdag 20 no-
vember werd de eerste 
steen gelegd van het 
project Kasterlinden- De 
poolster door Minister 
guy vanhengel, voorzit-
ter van het college van de 
Vlaamse Gemeenschaps-
commissie, Minister Bri-
gitte grouwels, collegelid 
van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie, Burge-
meester Joël Riguelle en 
Schepen Vincent Riga, bei-
den van de Gemeente Sint-
Agatha-Berchem.

Philip Penen verwelkomde iedereen en gaf 
vervolgens het woord aan Architect Patrick 
Lootens. Hij gaf zijn visuele en architecturale 
toelichting over het project, gevolgd door de 
toespraak van Minister vanhengel die het had 
over de geschiedenis, het ontstaan van het 
project en het belang van de school en het re-
validatiecentrum voor de slechthorende, slecht-
ziende en autistische kinderen.

Het project Kasterlinden is een DBFM project 
waar Kairos instaat voor de bouw, de financie-
ring over 27 jaar en het onderhoud van de ge-
bouwen over dezelfde termijn.

[ 20-11-2013: eerstesteenlegging  
kasterlinDen - De poolster

[ 28-11-2013: De eventbuilDers gaan naar  
een voorstelling van wouter Deprez

zwaluw
    nest[ [

Onder het motto “Het moet niet altijd hetzelfde zijn” trokken 
we met 21 collega’s naar de Roma in Borgerhout voor een 
avondje comedy.
Het optreden van Wouter Deprez met zijn show “Hier is wat 
ik denk” stond op het programma en moest onze lachspie-
ren flink testen.
vooraf hadden we afgesproken in een nabijgelegen pizzeria 
om ons alvast van de eerste honger te ontdoen en de keel 
te smeren.
 
Over smaak valt niet te twisten, maar aan het gelach van 
sommige collega’s te horen, kan ik bevestigen dat ik niet de 
enige was die het bij momenten hilarisch vond.
Spitsvondige humor over een leven dat gedirigeerd wordt 
door de liefde en niet door geld en stress. Cynisme, ironie, 
frustratie, rebellie, seks en kolder buitelen over elkaar heen�

Met zijn dans, bewegingen, verhalen, humor, 
interactie met het publiek en zoveel meer, 
maakt Wouter Deprez van deze show een heel 
afwisselend gebeuren�
 
Het maakt “Hier is wat ik denk” tot sappig cabaret dat je al 
lachend doet beseffen dat we als mens en samenleving niet 
tevreden moeten zijn met een tè wa ta tè.
En met deze gevleugelde uitspraak “ Tè wa ta tè ”  -  Ofwel: 
Het is wat het is -  eindigden we tenslotte onze comedy 
avond op donderdag 28 november 2013.
 
Weeral een geslaagde activiteit.
De winter komt eraan, hou jullie mail in de gaten, want naar 
goede gewoonte wil dat zeggen dat de uitnodiging van de 
shortski zal volgen! En zoals steeds zijn de plaatsen beperkt 
en geldt de regel : First come, First serve!
 
jo verstraelen
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van links naar rechts: Burgemeester 
Joël Riguelle, Minister Guy Vanhengel,  
Minister Brigitte Grouwels
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[ wolvengraCht – prinCesse Center

De werf Princesse Center heeft wel een heel bijzondere 
ligging� gelegen in hartje Brussel op het kruispunt van de 
Muntschouwburg (daterend van het jaar 1700, vroeger 
een muntslagerij en nu een concertzaal voor opera en 
ballet, de Wolvengracht (de Rode as voor MIVB/STIB, 
met elke minuut een lijnbus die voorbij raast) en 4 andere 
huurders� Met deze ligging is ook alles gezegd over de 
moeilijkheidsgraad.

Het project met een totale kostprijs van net geen 7 mil-
joen Euro is een bijzondere mix van nieuwbouw en re-
novatie� de renovatie bestaat enerzijds uit het afbreken 
van 1 verdieping van het 5 verdiepingen tellende burelen-
complex waarna er 2 nieuwe verdiepingen werden toe-
gevoegd� de bovenverdieping bestaat uit een penthouse 
appartement van 260 m² met zicht op de Muntschouw-
burg en het naastliggende Muntplein� anderzijds bestaat 
de verbouwing uit 3 geklasseerde oude gevels met aan 
de zijde van de Wolvengracht het behoud van 1 volledige 
woning achter deze 3 gevels. Deze woning wordt opge-
nomen en behouden in het nieuwbouw gedeelte van de 
14 appartementen aan de zijde van de Wolvengracht. 
Een derde mix in dit project is dat het gelijkvloers en de 
eerste verdieping van het totale project (zijde Muntplein 
en zijde Wolvengracht) met elkaar in verbinding staan 
en later zullen worden verhuurd aan de eerste huurder 
(Randstad) die zijn intrede deed op 2 september 2013. 
De 15 appartementen en de andere 4 bureelniveaus zijn 
opgeleverd eind december 2013. De overige burelen zijn 
reeds verhuurd aan H&M (Hennez & Mauritz) die nog 
inrichtingswerken zullen uitvoeren om finaal half februari 
2014 te verhuizen.

Het project bevat een kleine ondergrondse parking (be-
houd van bestaande situatie) voor 8 parkeerplaatsen 
en 20 fietsenstallingen. Het gebouw heeft deels een 
BreeaM very good te halen voor wat betreft de bureel 
verdiepingen +2 tot en met +5. De 6 verdieping hoge 
burelen aan de ene zijde en de 5 verdieping hoge ap-
partementen aan de andere zijde omringen een kleine 
binnentuin met terrassen afgewerkt met bankirai en een 
groene zone met planten en groendaken. De penthouse 
op de 6e verdieping zijde Muntschouwburg is enkel toe-
gankelijk via een passerelle van meer dan 8 meter lang 
vanuit de Wolvengracht zijde, een passerelle die welis-
waar niet overdekt is, maar uitgevoerd is in een stalen 
draagconstructie die eveneens met bankirai afgewerkt 
is�

De totale oppervlakte van de burelen is 3450 m², de 
totale oppervlakte van de 15 appartementen is 1435 m² 
met elk een terras waarvan de totale oppervlakte 344 
m² is. Het gebouw dient tevens te voldoen aan een E peil 
van 63 en een K peil van 40, alle daken en terrassen zijn 
geïsoleerd met een PIR isolatie van 12 cm dik. Alle gevels 
(behalve de 3 geklasseerde gevels aan de Wolvengracht) 
zijn uitgevoerd met een buitengevelbepleistering op een 
10 cm dikke EPS isolatie. Het bouwteam dat dit project 
mogelijk gemaakt heeft, is de THV Interbuild Kairos als 
Bouwheer, Synergy International als architectenbureau, 
Abcis Van Wetter als studiebureau stabiliteit, CES als 
studiebureau technieken, SECO als controlebureau, PS2 
als externe veiligheidscoördinator en Venac als studiebu-
reau akoestiek�
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Er waren meerdere randvoorwaarden die de planning 
van het project bepaalden. Onder meer het behoud van 3 
geklasseerde gevels waarachter zich een gebouw bevindt 
dat dient te worden behouden omdat het 2 geklasseerde 
plafonds bevat, die later in de eindafwerking deel uitma-
ken van het project, eentje zal in het kantoor worden 
opgenomen bij Randstad en het andere zal deel uitmaken 
van een appartement. 

een andere randvoorwaarde is dat er in de ondergrond-
se parking een hoogspanningcabine staat die tijdens de 
duur van de werf voor stroom heeft gezorgd, ware het 
niet dat deze cabine op een plaats staat die later zal 
worden afgebroken om plaats te maken voor een lift-
schacht (liftput) voor de burelen. Daarom werd een tijde-
lijke draagconstructie op het gelijkvloers gemaakt om de 
liftschacht te kunnen bouwen zonder de hoogspannings-
cabine af te breken. 

Een 3de randvoorwaarde was het renoveren van een hel-
lend pannen dak met behoud van de bestaande dakkapel 
alsook de houten draagstructuur van het dak. Deze dak-
kapel hebben we tijdens de sloop in zijn geheel gedemon-
teerd, gestockeerd, om na 1 jaar afwezigheid terug op 
dezelfde plaats in het nieuwe dak te integreren� 

last but not least, was er de laatste randvoorwaarden 
die de stad (dienst Archeologie) had opgelegd, niet gra-
ven, niet woelen in de ondergrond en geen diepere fun-
deringen aanbrengen dan de bestaande kelders van de 
vorige oude gebouwen die plaats dienden te maken voor 
de nieuwe appartementen. Deze eis werd opgelegd om-
dat de werf zich voor een deel bevindt boven de oude 
omwallingsmuren van Brussel (daterende uit de periode 
van Hendrik I de Hertog van Brabant 1192-1235). De 
start van de werf (start van de sloop in juli 2012) heeft 
echter een moeilijk begin gekend. Tijdens de sloopwerken 
werd een sonderings proef uitgevoerd om de lastendalin-
gen die werden bepaald op het project nog eens dubbel 
te kunnen checken, hieruit bleek al snel dat het project 

niet kon worden gebouwd volgens de op dat moment 
getekende stabiliteitsplannen omdat de ondergrond on-
voldoende draagkrachtig was. Een oplossing diende snel 
te worden gezocht om de planning niet in het gedrang te 
brengen. Er was maar 1 mogelijke oplossing namelijk het 
aanbrengen van micropalen. Omdat de draagkrachtige 
grond zich op een diepte van 10 meter bevond werden 
er 153 micropalen van 11 meter lang in de grond ge-
draaid, zonder enige vorm van termijnsverlenging werd 
gedurende 4 weken de werf “gegijzeld” door deze werk-
zaamheden. Alle bestaande stabiliteits- en architectuur-
plannen werden aangepast waardoor een nieuwe bouw-
vergunning met regularisatie dossier moesten worden 
ingediend bij de stad Brussel�

Om al deze achterstanden in te halen was er tijdens de 
opstart van de ruwbouw beslist om over te gaan van ter 
plaatse te storten structuur naar prefabstructuur met 
de klassieke kolommen, balken premuren en predallen. 
Tijdens de winter 2012 – 2013 hebben we voor zover 
mogelijk verder gebouwd bij temperaturen van 0° C en 
kouder�

de grootste uitdaging gedurende de bouw was het trans-
port en het aanleveren van alle materialen. Dit kon enkel 
en alleen gebeuren langs/over het Muntplein. Dit plein 
met vele drukbezochte terrasjes maakte het moeilijk om 
zonder problemen te kunnen slopen en bouwen. Soms 
werden op het Muntplein onverwachte evenementen ge-
organiseerd waardoor onze transporten plots niet meer 
tot op de werf konden geraken� 

na de oplevering van het gebouw tussen Kairos en de 
uiteindelijk Duitse klant/investeerder Catella, kunnen we 
van een geslaagd project spreken. Het werfteam wenst 
U fijne feestdagen toe. 

Directeur der Werken ing. Dirk Goelen,
Ass. Projectleider ing. Carlos Bogaerts
Werfleider Ruwbouw Guy Callebaut
Werfleider Afwerking Johan Heyndrickx
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Beste Monique,

Zovele jaren werden we samen wakker voor het krieken 
van de dag !

Elke dag opnieuw ’s morgensvroeg als het soms nog héél 
donker en koud was, sprong je vriendelijke lach mij tege-
moet bij het binnenkomen in het Interbuild kantoor, “ons 
bureau”.

Meestal in het putje van de winter, had jij al sneeuw ge-
ruimd en stond de koffie klaar om 7u30. Je begon met de 
dag door mij een warme kop koffie en later bij het ouder 
worden een “potje” groene Japanse thee, lekker warm 
op mijn bureau te deponeren met een vriendelijke “goede 
morgen”.

de vele jaren van het leven hebben natuurlijk ook bij ons 
hun sporen achtergelaten, want je trouwe chauffeur en 
vriend en echtgenoot, zo bekommerd om jouw gezond-
heid, bracht je steeds op tijd tot bij ons !

Toen hij je alleen achterliet, zag ik je stilletjes moe worden 
en je schouders vielen in, het gewicht van het verlies werd 
te zwaar !
Je lach was ook wat vervaagd, maar als ik je elke maan-
dagmorgen zie, is mijn week wel terug goed, groeit het 
optimisme terug in mijn hart !
Zovele banden en vriendschap zijn er tussen ons gegroeid 
zodat ik je elke morgen mis in de Schildersstraat als ik 
binnenkom.

Maar er is een tijd voor alles en je gaat er nu mee stop-
pen�

Ik kan deze zwaluwgazet wel vol schrijven met herinnerin-
gen, maar ik moet ook aan anderen de plaats laten.

Veel dank en erkenning van mij voor al deze mooie herin-
neringen aan hardgewerkte maar ook zo prachtige jaren 
dat we samen hebben gehad in ons bedrijf INTERBUILD !

Eén enkel woord “Dank U” ! en 
vaar wel en geniet samen met je 
familie van een verzorgde oude 
dag met veel goede momenten 
en een goede gezondheid�

Van een langzaam eenzaam 
wordende groene zwaluw�

uw vriend,

Eric E.Verbeeck

Beste Monique,

twintig jaar heb jij het beste van jezelf voor ons bedrijf ge-
geven�
Je was hier als eerste ’s morgens en zorgde ervoor dat 
overal de koffie aanwezig was en de vergaderzalen voorzien 
waren van de nodige dranken en koekjes (tenzij die al door 
het personeel waren opgegeten …).
Je maakte je planning van de week, pleegde overleg met je 
collega’s, deed de bestellingen van de kuisproducten. Hoe 
dikwijls hebben wij complimenten gekregen van bezoekers, 
niet alleen over de architectuur van ons gebouw maar ook 
over het fris en proper uitzicht, en daarvoor ben jij voor een 
groot deel verantwoordelijk geweest�
Je was enorm gewetensvol, alles moest tot in de puntjes 
geregeld zijn en dat goede voorbeeld heb je ook overge-
dragen aan diegenen die met jou hebben samengewerkt: 
Chris, Karima, Josephine, Susanna.
Dit jaar heb je dan het grote verlies van jouw Jos moeten 
verwerken, dat deed je met heel veel verdriet maar even-
zeer met veel waardigheid.
Nu komt de tijd om het wat rustiger aan te doen, dat heb 
je 200 % verdiend.
Wij wensen je alle geluk toe en spring regelmatig nog eens 
binnen !

Marc Loots
Secretaris-Generaal

zwaluw
 nieuws[ [
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[ veiligheiD
een hand is goud waard.

Onze handen zijn onmisbaar. Toch stellen wij onze han-
den dagelijks bloot aan verschillende risico’s, vooral in ons 
werk�

Wist je dat:
• in 2011-2013 meer dan 23 medewerkers gewond zijn 

geraakt aan hun hand?
• 30% van alle letsels handen betreft.
•  een aantal medewerkers helaas ernstige “letsels” heb-

ben opgelopen zoals bijvoorbeeld een breuk en soms 
zelfs erger? 

• we dit niet kunnen uitleggen aan het thuisfront en aan 
onszelf! 

• het ook om snijwonden en kneuzingen gaat!
• het bovenstaande ook geldt voor onderaannemers! 
• wij hier GEEN genoegen mee kunnen en willen nemen,
….. omdat het in 2014 ook kan gaan om JOUW handen!

Wij moeten onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Ge-
zondheid heeft immers geen prijs. Iedereen moet na het 
werk weer veilig en gezond thuis komen. 
Maar we moeten het wel samen doen! 
In 2014 willen we extra aandacht besteden aan het voor-
komen van handletsels en daar is jouw hulp bij nodig!

Goede ideeën om handletsels te vermijden kan je sturen 
naar ondergetekende. Goede ideeën leiden tot een nog vei-
ligere werkomgeving voor jou en je collega’s.

Een paar voorzetten voor jouw ideeën: 
...betere beschermingsmiddelen (welke en waarom?) 
...betere toolboxen (hoe?) 
...betere werkmethoden (welke en waarom?) 
...een (nog) betere bewustwordingscampagne (hoe?) 
...beter gereedschap (wat?) 
...meer of betere …… etc.

HANDEN maken gemiddeld 25 miljoen bewegingen in een 
mensenleven. Gezonde handen kunnen veel gecompliceer-
de taken uitvoeren� We gebruiken onze handen dagelijks 
bij ons werk; om te schrijven, te eten en te drinken, bij het 
autorijden, om de afstandsbediening van de tv te bedienen, 
te sms’en, we geven een hand om elkaar te begroeten.

Help jij een handje mee?

Alvast bedankt, vooral namens al jouw 230 collega’s en 
1500 onderaannemers van Interbuild.

Filip van nuffel
preventie-adviseur

Wij willen onze handen niet knellen!

[ nieuwtjes
Geboorte:
28-06-2013:  lenn, zoon van arne verhoeven en 

annelies Moernaut
04-07-2013:  Wout, zoon van Kim Helleboogh en Tom 

cools
09-07-2013:  oubayid, zoon van Mostafa Benkalla en 

Fatima Essenhaji
26-07-2013:  Ibrahim, zoon van Mohammed Labrini en 

latifa rahou
09-10-2013:  Vic, zoon van Sara Bernar en Wim 

herbots

25 jaar in dienst:
05-09-2013:  David Van den Bossche

20 jaar in dienst:
15-11-2013: Richard Czubik

Overlijden:
28-06-2013:  Robert Kempenaers, vader van Maggy 

Kempenaers
05-09-2013:  johannes gerardus van de laar, 

grootvader van hannes van de laar
10-09-2013:  Ingrid De Nies, echtgenote van Ward 

Flies (CEI-De Meyer)
10-09-2013:  Frans Goyvaerts, grootvader van Bram 

depauw
13-10-2013: moeder van Michel Branders
24-10-2013:  Yvonne Hernalsteen, grootmoeder van 

Frederik Wuyts
28-10-2013:  Antoni Czubik, vader van Richard Czubik
11-11-2013:  adolphe jules joseph ghislain, 

grootvader Pierre-Alexandre Broze
12-11-2013:  Herman Verleysen, schoonvader van 

andy Bliki

J A A R
D I E N S T
PROF IC IAT

J A A R
D I E N S T
PROF IC IAT
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MEYBOOM Brussel 

artesis hogeschool antwerpen colonel Bourg Brussel (Evere)

de persgroep Brussel (Asse) eureKa Brussel (Evere) 

GENèVE PARK - FASE 3&4
 Brussel (Evere)

iglo - WoonzorgcentruM
 Antwerpen (Linkeroever)

Kasterlinden - de poolster
 Brussel (Sint-Agatha-Berchem)

Kievit ii antwerpen 
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vac gent gent Wolvengracht Brussel

rijKsarchieF gent

poort van Beveren Beveren

tour paradis luik

résidence palace Brussel

nieuW havenhuis antwerpen pole star Brussel


