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Beste collega’s

Het voorjaar van 2014 is voorbij gevlogen en met de 
vakantie voor de deur stellen we vast dat er heel wat ver-
wezenlijkt is. We zijn er in geslaagd verschillende werven 
op te leveren, hierbij denken wij aan het datacenter van 
de Persgroep, Genèvestraat fase 3, Henk De Smedt, 
VAC Gent en Wolvengracht. Ook het internaat van de 
school Kasterlinden, het eerste gebouw van vier, behoort 
hiertoe, evenals het rusthuis van Eureka dat normaal op-
geleverd is tegen dat je dit leest.

Bij de studiedienst zat men ook niet stil, samen met 
onze commerciële dienst zijn ze erin geslaagd nog en-
kele mooie projecten binnen te halen. De werken aan het 
woonzorgcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe (Stockel) 
zijn reeds gestart, later volgen Vuerenberg in Wezen-
beek-Oppem en de bouw van studentenflats op Nieuw 
Zuid in Antwerpen. Deze projecten mogen we voor onze 
vaste bouwheren realiseren. Inmiddels zijn we ook begon-
nen met de voorbereidende werken op WTC 4 en op Rue 
de Ligne in Brussel. Voor “Scholen van Morgen” hebben 
we met het project in Beringen het grootste scholenpro-
ject binnen dit programma binnengehaald.

Gelukkig voor onze mensen op de werf waren de weergo-
den ons dit jaar gunstiger gezind dan vorig jaar, wat ons  
geholpen heeft de scherpe planningen te respecteren. 
Gemakkelijk is het nooit en dit zal in de toekomst ook 
niet veranderen, denken we maar aan de verplichting 
voor passiefbouw vanaf 2015 in het Gewest Brussel en 
later in het Vlaamse Gewest. Dit brengt tal van nieuwe 
en duurdere materialen én details mee met als gevolg 
dat de bouwkost zal verhogen. Laat het een uitdaging 
zijn voor Interbuild om die uitvoeringsdetails zo eenvoudig 
mogelijk mee te ontwerpen, wat resulteert in een mak-
kelijkere uitvoering en wat een verminderde kostprijs en 
verhoogde kwaliteit met zich meebrengt. Dit laatste is en 
moet één van de handelsmerken van Interbuild blijven.

Veiligheid! Onze voortdurende bekommernis! Van metser, 
bekister, ploegbaas, werfleider, projectleider tot directie, 
onze gezamenlijke bekommernis! Denk op voorhand sa-
men na over de veiligheid. Zet bijvoorbeeld de leuning 
van de eerste keer op de juiste plaats zodat ze ook voor 
latere activiteiten kan blijven om zo de kwaliteit van de 
veiligheid te verhogen. Alleen door samen te werken kun-
nen we veiligheid eenvoudig en makkelijk houden en voor-
komen we ongevallen.

Tenslotte wil ik nog één boodschap meegeven: maak van 
iets moeilijks, iets gemakkelijks.
KEEP IT SIMPLE!

Geniet van jullie verlof en we zien mekaar terug begin 
augustus “en pleine forme”!

Dirk Goelen
Directeur der Werken
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[ interview: Sara bernar
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[ werven in uitvoering
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aP hogeschool .......................................antwerpen
Belisa ..........................................................Bilzen 
colonel Bourg ..................................Brussel (evere)
eureka ............................................Brussel (evere)
Genève Park fase 3&4 ......................Brussel (evere)
Kaai nieuw zuid .....................................antwerpen
Kasterlinden - noordster .............................. Brussel 
(sint-agatha-Berchem)
Kievit ii ..................................................antwerpen
Melopee ................................................antwerpen

navo ...............................................Brussel (evere)
nieuw havenhuis ....................................antwerpen
résidence Palace ....................................... Brussel
Rijksarchief .................................................... gent
stockel  .................Brussel (sint-lambrechts-woluwe)
tour Paradis ................................................... luik
woonzorgcentrum iglo ........ antwerpen (linkeroever)
zwevend ziekenhuis - 
project AZ Gezondheidszorg Oostkust ..... Knokke-heist

Bouwen aan voldoening
Als Projectdirecteur is Sara Bernar verantwoordelijk voor 
de bouw van de gloednieuwe hoofdzetel van de europese 
Raad te Brussel. Het prestigieuze project omvat de her-
structurering en gedeeltelijke restauratie van het Rési-
dence Palace en beloofd een fraai staaltje architectuur te 
worden. het is een taak die vraagt om focus, coördinatie 
én de kunst van het delegeren, niet geheel toevallig eigen-
schappen die Sara wel zijn toevertrouwd. Een drukke en 
uitdagende job, waarbij ze zich gesterkt weet door een 
gelukkig gezinsleven.

Kansen en uitdagingen     
Sara begon haar inmiddels bijna elfjarige carrière bij In-
terbuild als Assistent Projectleider. Wat later kon ze het 
eerste deel van die term al terzijde schuiven en klom ze 
in de loop der jaren telkens een trede hoger op de ladder. 
Vrijwel direct na een zwangerschapsverlof kreeg Sara 
deze kans en die uitdaging nam ze met alle plezier aan.

haar voornaamste taken bestaan uit het bemiddelen tus-
sen alle betrokken partijen en de zorg voor een gestruc-
tureerd verloop van de werken. geen eenvoudige opgave 
wanneer je bedenkt dat er dagelijks zo’n 500 arbeiders 
en meer dan 50 bedienden bij de bouw betrokken zijn. De 
grootste voldoening haalt sara net uit het samenwerken, 
de drive om dit project als team tot een goed einde te 
brengen.   

Thuisbasis     
Minstens even belangrijk is Sara’s thuisbasis en een ge-
zond evenwicht tussen haar drukke werkzaamheden en 
vrije tijd. Ook haar man Wim werkt fulltime, en ‘s avonds 
wachten haar vaak nog administratieve taken, maar dank-
zij een goede dagplanning slagen ze er in om de zorg voor 
hun twee zoontjes Stan (3,5) en Vic (8 maanden) te vol-
brengen. wat ook helpt is dat het gezin in Brussel woont 
en deze stad qua voorzieningen, cultuur en ontspanning 

sowieso voldoende te 
bieden heeft. uitwaaien 
doen sara en haar gezin 
geregeld middels een 
wandeling of een fiet-
stocht, gevolgd door 
een bezoek aan een 
“café’tje”. De eenvou-
dige, mooie dingen in 
het leven.

Druk van de ketel     
samen met vrien-
den vormen sara 
en haar man boven-
dien een eetclubje 
met de toepas-
selijke naam ‘Les 
amis de la bouffe-
rie’, waarmee ze 
maandelijks uit 
eten gaan, vari-
erend van een 
bezoek aan een 
toprestaurant 
tot de wel-
bekende frituur. 
Tweejaarlijkse gaat het gezin met 
diezelfde vriendenclub op vakantie om te genie-
ten van de broodnodige rust, sport en ontspanning. 

daarnaast behoren korte citytrips, met haar man of in 
gezelschap van vriendinnen, tot Sara’s favorieten. Dan 
geniet ze volop van de lokale cultuur, gastronomie en – 
vanzelfsprekend – architectuur, om daarna weer gepas-
sioneerd en vol energie op de werf te kunnen verschijnen, 
klaar voor nieuwe uitdagingen op haar pad. 



zwaluw
    neSt[ [

4

[ 26/04/2014: werventoCht

Op zaterdag 26 April verwelkomden de eventbuilders 
alle collega’s met hun partners in de werfkeet van het 
nieuwe zuid te antwerpen. hier kregen we een licht ont-
bijt en koffie om goed wakker te worden. Deze werf was 
in opstartfase dus na een bezoek in de bouwput van de 
Kaai nieuw zuid vertrok de bus richting Brussel om ons 
zorgproject Eureka te bezoeken. Sven en zijn team gaven 
ons een leuke rondleiding en lieten ons aansluitend een 
mock-up zien van hoe de verzorgingskamers in het rust-
huis er gaan uitzien. hierna hebben we op de werfparking 
gezellig gepicknickt vooraleer we terug de bus op gingen 
richting ons project Résidence Palace te Brussel. Sara 
en haar team gaven ons een interessante rondleiding in 
het indrukwekkende gebouw. We zijn tot op het dak ge-
weest waar we hebben genoten van het mooie uitzicht 

over Brussel.  Na deze 2 Brusselse projec-
ten bezocht te hebben, trokken we met z’n 
allen terug richting antwerpen om de aP 
hogeschool te bezichtigen waar jos jonkers 
ons opwachtte om ons rond te leiden in de nieu-
we hogeschool. Hij sloot af met een spectaculaire klim via 
een stellingtrap naar het dak. 

Tenslotte keerden we allen terug naar de parking op ’t 
zuid om af te sluiten met een gezellig diner in grand café 
Modeste op de waalse Kaai. 
Hartelijk dank voor de talrijke opkomst en bedankt aan de 
werfteams voor jullie inzet en tijd.

de eventbuilders
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[ 11/05/2014: open wervenDag
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Traditiegetrouw nam Interbuild ook dit jaar opnieuw deel 
aan de open wervendag, een organisatie van de confede-
ratie bouw. 
Dit jaar telde de confederatie maar liefst 72.000 bezoe-
kers in totaal op al haar werven, verspreid over gans 
België. 

De grootste opkomt (1600 bezoekers) voor Interbuild 
was op onze werf van de aP hogeschool te antwerpen. 
de opening van open wervendag werd bovendien op onze 
campus in opbouw waargenomen door Provinciegouver-
neur, cathy Berx.

ook Kasterlinden, de nieuwbouw van een school en reva-
lidatiecentrum te Brussel opende haar poorten voor het 
grote publiek. Spijtig genoeg was de opkomst aldaar niet 
bijzonder ondanks de vele inspanningen die ons werfteam 
leverde. De werf was ontegensprekelijk piekfijn in orde 
gebracht voor deze speciale dag. 

het iglo woonzorgcentrum opende eveneens op zondag 
11 mei de deuren voor een gering aantal bezoekers. Het 
werfteam ter plaatse zorgde ook daar voor de rondleiding 
in samenwerking met het Zorgbedrijf. 

Hartelijk dank aan onze werfteams om te zorgen voor 
propere werven en voldoende begeleidend personeel die 
dag!

AP Hogeschool: 1600 bezoekers
Kasterlinden:150 bezoekers
IGLO Woonzorgcentrum: 150 bezoekers



[ 13-15/05/2014: realty

[ 23/05/2014:  
MeibooM Colonel bourg

Realty is sinds geruime tijd een vaste jaarlijkse vastgoedbij-
eenkomst in Brussel.Interbuild nodigt elk jaar haar klanten 
en relaties uit om elkaar daar te ontmoeten.

Samen met onze zusterbedrijven Kairos, CEI-De Meyer en 
Immo BAM toonden we onze realisaties en projecten in 
uitvoering op onze stand en verwelkomden we onze vele 
bezoekers met een hapje en een drankje, in het bijzonder 
op onze cocktailavonden.

eind mei bereikte het werfteam op colonel Bourg 
het hoogste punt en dit werd gevierd samen met 
het bouwteam door een etentje in de buurt. Met 
een bouwtermijn van 17 maanden zullen we de 
verbouwing van dit kantoorgebouw tot een rust-
huis met 162 kamers kunnen opleveren tegen 
eind dit jaar.

zwaluw
    neSt[ [
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Stéphane Sohier, René Vanderhaegen

Harry De Smet, Peter Malfait, Michaël De Smet, Wouter Vanbuul

Bart Van de Velde, Roland Calonne, Mark Beyst, Rik Menten, Werner Van Walle

Paul Gheysens, Manu Coppens, Sam Vossen, Philippe Pannier
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[ 13/06/2014: MeibooM tour paraDiS

[ 24/05/2014: walk for MS
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Op zaterdag 24 mei trokken we samen onze stapschoe-
nen aan en droegen we al wandelend ons steentje bij 
tijdens het evenement “Walk for MS”. Dit met als doel 
om de ziekte met 1001 gezichten beter kenbaar te ma-
ken bij het grote publiek. Geen competitie maar wel één 
grote samenhorigheid, samen voor een goed doel! een 
ideale teambuilding, ook dit jaar georganiseerd door de 
eventbuilders.

Interbuild is nu voor het 3de jaar sponsor van deze orga-
nisatie.

Hartelijke dank aan alle deelnemers; Kim, 
dirk, Kris, Marisa, Peter, Maarten en 
leen!

de eventbuilders

In het voor ons verre Luik vierden we op vrijdagmiddag 13 juni het bereiken 
van het hoogste punt van de Tour Paradis. Deze 28 verdiepingen hoge toren 
is een echte eyecatcher als je Luik binnenrijdt of passeert.

Het project, in opdracht van de vastgoedonderneming Fedimmo nv, omvat 
de nieuwbouw van een torengebouw dat de nieuwe kantoren van de Federale 
overheidsdienst Financiën zal huisvesten.

De toren zal 28 verdiepingen (gelijkvloers + 27) tellen, waarvan de twee hoog-
ste technische verdiepingen zijn. 

de genodigden namen deel aan de meiboomviering van op het hoogste punt, 
wat een prachtig zicht over luik opleverde.
voorafgaand aan de meiboomviering werd er verwelkomd 
door Manu coppens, afgevaardigd Bestuurder, Benoït de 
Blieck van Fedimmo sprak als bouwheer en ook Paul danaux 
van Galère lichtte het project verder toe in het bijzijn van 
Burgemeester willy demeyer en schepen Michel Firket.

Manu Coppens, Benoît De Blieck, Schepen Michel Firket

Bart Van de Velde, Roland Calonne, Mark Beyst, Rik Menten, Werner Van Walle
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[ 17/06/2014: klantenevent: wk roDe DuivelS-algerije

Op dinsdag 17-06-2014 vierde gans België op tal van 
locaties de eerste wedstrijd van de Rode Duivels van 
het WK in Brazilië. Ons land stond letterlijk op zijn kop 
en er heerste een nooit eerder geziene euforie, een 
ware voetbalgekte!

Wij nodigden onze relaties en ons personeel uit om van 
op de werf van het havenhuis mee te genieten van het 
voetbalspektakel op één van de honderden grote scher-
men die overal stonden opgesteld in België.

onze locatie was uniek, dat mag absoluut gezegd wor-
den.

de eerste helft zat de sfeer er nog niet helemaal in door 
de achterstand en de eerder zwakkere prestaties van 
ons elftal.

8
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Onze Braziliaanse danseressen verzachtten de pijn enigszins tijdens de rust.
De tweede helft zat de sfeer er meteen in met het eerste doelpunt als gelijk-
maker van Marouane Fellaini en nadien ook nog de 2-1 door Dries Mertens.

De prijs voor origineelste supporter ging naar De Heer en Mevrouw Grégory 
Roger van Amirato en naar onze collecga Marc Blommaerts die ons blij 
verraste met zijn komst. Zijn revalidatie verloopt naar wens, wat fantastisch 
nieuws is!

Belgische specialiteiten werden nadien goed gesmaakt, de Braziliaanse danse-
ressen vrolijkten de sfeer verder op en de voetbalfans waren euforisch gelukkig 
dat onze Rode Duivels hun eerste wedstrijd binnen haalden.

Hopelijk zijn we op het moment dat deze krant verschijnt nog even enthousiast 
bezig met het volgen van ons duivels team.

9



[ nieuwtjeS
Geboorte:
15-04-2014:  imad, zoon van Bouassam Mohamed en 

Kasmi souad
25-04-2014:  dila, dochter van cetim tomruk en 

nermin tekle

Huwelijk:
23-05-2014:  eric Faes met Magda houtman 

Overlijden:
07-04-2014:  christ Brosens, vader van Frank Brosens
12-06-2014:  Marieke van noorbeek-ubags, moeder 

van jan van noorbeek 
26-06-2014:  julienne reusens,  

echtgenote van Fons thys

20 jaar in dienst:
29-03-1994:  Hajradin Drustinac 
25-04-1994: alfons thys 
12-09-1994: carlo van aerschot 

25 jaar in dienst:
16-01-1989:  Marc Blommaerts & Patrick heirewegh 

30 jaar in dienst:
10-05-1984:  eddy schapelynck 

Pensioen:
Belkheir Feklani na 21 dienstjaren sinds 28/10/1993.
Richard Czubik na 21dienstjaren sinds 15/11/1993.

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

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

richard,

De architecten aten uit je hand. Je 
kreeg elke opmerking opgelost en 
dit steeds met volle overgave en en-
thousiasme.

de onderaannemers werden dan 
ook geen enkele seconde gerust 
gelaten totdat alles tip top in orde 
was. En als zij het niet deden, lost je het wel zelf 
op met het “gerief” op je karretje.Alles werd ook nauwgezet 
bijgehouden in je aantekeningenboekje.

Als collega stond je altijd klaar met een grapje of met een 
heerlijke zelfgebakken taart van je vrouw.
We konden steeds op je rekenen met je gedreven aanpak, al 
moesten we je soms wel een beetje intomen ;-)
We kunnen dan ook alleen maar zeggen dat je je pensioen 
en de rust die erbij hoort helemaal hebt verdiend.
ik zou zeggen: geniet ervan!

sara Bernar

richard,

Altijd goed gezind en vol enthousiasme stond je iedere och-
tend paraat.

Na je “infusion de citron” was je klaar om die vervelende 
opleveringspuntjes aan te pakken. Samen met je vaste as-
sistenten, trok je voor uren de werf op. Op zoek naar alle 
verschillende opmerkingen, hoe moeilijk ze soms te vinden 
waren.

een grote of een kleine opmerking, het maakte niet uit, alles 
werd tot in de kleinste details onder handen genomen om 
de klant en de verschillende architecten tevreden te stellen. 
Het behandelen van de verschillende puntjes deed je dan 

ook met de grootste zorg. Alles moest perfect zijn, half werk 
was aan jou niet besteed.

Geniet met volle teugen van je welverdiend pensioen. 
Bedankt voor de fijne en goede samenwerking.

Groetjes,
Martijn Berckmans

Beste dou dou (Feklani),

je gaat nu op pensioen.
Jammer dat je me dit aandoet na al die 
jaren dat we samen werkten.
Maar het zal je goed doen.

de werven die we samen deden zullen in 
mijn hoofd blijven verder zweven.
Ik zal je missen maar jou zal het opfris-
sen.

Ik heb je inzet altijd gewaardeerd.
Je hebt in al die jaren super gepresteerd.

Afscheid nemen na zo’n staat van dienst doet pijn maar nu 
is het echt aangekomen.
Als je toch nog wil mag je altijd terugkomen.

Een mooie toekomst ligt op je te wachten om je jarenlange 
inzet te verzachten 

Ik hoop dat ik je nog wel eens zie. 

Bedankt voor al die jaren dat ik met jou mocht samenwer-
ken.

Nog vele fijne jaren en een goede gezondheid. 

guy

zwaluw
    neSt[ [

10



werf
 in De kijker[ [

Het is al geruime tijd geweten dat Vlaanderen nood heeft 
aan extra schoolgebouwen. 
waar er nood is aan gebouwen, daar is interbuild van 
de partij.

op basis van de acute nood aan gebouwen voor een 
“hogere opleiding” werd door de Vlaamse Overheid in 
samenspraak met de Provincie antwerpen een “wed-
strijdofferte“ georganiseerd.
Reeds enkele jaren geleden had de overheid (Provincie 
antwerpen) het initiatief genomen om de gronden te ko-
pen rondom het vroegere aBX – gebouw, een terrein van  
+/-8000 m².

De opdracht omschreef een gebouw voor 3500 studen-
ten, op een centrale ligging, goed bereikbaar,hoogstaande 
architectuur,en een ver doorgedreven duurzaamheid en 
flexibiliteit.
het ontwerp dient rekening te houden met een totale 
integratie binnen de “verouderde omgeving“ en de nieuw 
aangelegde zone van “Park Spoor Noord”. 
De toegang van “de parkhelling” met de toekomstige ex-
centrieke fietsbrug moet volledig obstakelvrij aansluiten.”

Bovendien werd de hoogte van het gebouw, via het van 
kracht zijnde “Bijzonder Plan van Aanleg” (BPA) beperkt 
tot 43 m boven het straatpeil.
het BPa omschreef op deze locatie een gebouw dat de 
overgang maakt via een middelhoogbouw en een sokkel-
gebouw naar de achterliggende woontorens in de groene 
stadslong van Park spoor noord. 

na een doorgedreven onderzoek op basis van alle eisen 
en rekening houdend met de parameters van de omge-
ving kon de beslissing genomen worden om de terreinen 

op de hoek van de “Noorderlaan met de Noorderplaats” 
definitief te gebruiken als locatie om een “iconisch” ge-
bouw op te trekken aan de buitenrand van de stad, de-
welke een majestueuze uitstraling moest geven als “in-
kompoort” naar het stadscentrum.

Zo was het “kader van de wedstrijdofferte” volledig om-
schreven.
de opdracht bevat de studie, ontwerp architectuur, 
bouwdossier, bouwaanvraag, realisatie van een “sleutel 
op de deur project”, en het onderhoud van essentiële 
bouwdelen.
Het is dus een extreem moeilijke opdracht om al deze 
eisen te verenigen op één compacte locatie. 
Zulke uitdagingen in “onze stad” zijn natuurlijk een uitda-
ging voor interbuild.

om deze speciale invulling vorm te geven werd besloten 
een samenwerking aan te gaan met architectenbureau 
“Poponcini & lootens“ in combinatie met “jaspers-eyers 
– Architects”
Het hoeft geen betoog dat de ontwerpers geslaagd zijn 
in deze opdracht!

na een langdurige evaluatieprocedure heeft de “raad van 
bestuur AP” de “gunning” toegewezen aan Interbuild, op 
basis van het architectuurontwerp van 
“Poponcini&Lootens”
het ontwerp resulteert in een “iconisch hangende bouw-
constructie”.
de parkhelling dewelke een verlenging is van “Park spoor 
Noord” wordt gerealiseerd op het dak van de “cafetaria” 
en zal toegang tot de “excentrieke” fietsersbrug geven.
Deze parkhelling wordt tevens “gekoppeld” met een fiet-
sershelling tot aan de “Ellermanstraat” 

[ ap hogeSChool, een iCoon voor De StaD
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Foto 1 (Aankoopdienst): arbeidsmiddelen die defect 
zijn worden op deze plaats tijdelijk in opslag gehouden en 
zijn voorzien met rode ‘’defect’’-labels

enkele positieve situatiesveiligheidsbewustzijn interbuild

De laatste week van mei had Interbuild weer de jaarlijkse 
Safety Awareness Audit van de Koninklijke BAM Groep.
Dit jaar kwam een auditor van BAM Civiel, Dhr. Ton Min-
naard, samen de corporate safety officer, dhr. geert van 
der linde, de audit uitvoeren.
Ons bedrijf behaalde een mooie score van 75%. Hoewel 
het een lichte daling van 2 punten betrof t.o.v. verleden 
jaar, was het toch weer boeiend om te zien hoe alle me-
dewerkers op hun eigen manier een steentje bijdragen om 
onze werken met zo min mogelijk risico uit te voeren.

het algemene oordeel van de auditor is dat interbuild zich 
kenmerkt als een bedrijf dat veiligheid en kwaliteit hoog in 
het vaandel heeft staan. Medewerkers zijn trots op hun 
werk, hebben geen van negen tot vijf mentaliteit en gaan 
bewust met veiligheid om. Interbuild is een bedrijf waar 
men graag voor werkt. Medewerkers blijven zich ontwik-
kelen, staan open om verder te verbeteren en worden 
daarin breed gesteund door een veiligheidsbewust topma-
nagement.

[ veiligheiD

Enkele cijfers 
• Start: 01/08/2012 >>> einde juni 2015 >> ingebruik-

name academiejaar  2015 -2016
• Ondergronds: 10.000 m², waarvan 400 m² nuttig ge-

bruikt voor leslokalen an aula’s
• Bovengronds: 29.000 m² verspreid over 70 leslokalen
• Aula’s met een totale capaciteit van 1450 zitplaatsen
• Cafetaria met warme keuken voor 700 personen 

(2500 m²)
• Bibliotheek: 1000 m²
• niveau -2  parking voor 212 auto’s
• Tuinen met geïntegreerde waterpartijen: 4500 m²
• E peil = 56 
• K waarde = 28 

Het hoeft geen betoog dat het gebouw met zijn “Witte 
claustra gevelkruisen” en zijn specifieke “uitkraging van 
27 m” een zeer speciale bouwmethode afdwingen.

Naast de bijzondere betonstructuur van het hoofdgebouw 
aan de Italiëlei verrijst ook aan de tegenovergelegen zijde, 
naast de douanetoren, ook een bijzondere betonvorm die 
de drie grootste aula’s zal herbergen. Behalve dat dit 
betonvolume een hellende vloer en overhellende wanden 
(14°) van ruim 7,0m hoog heeft, is het ook gestort in 
zichtbeton met houtstructuur. 

om de beschikbare oppervlakte van het terrein maximaal 
te benutten hebben de ontwerpers gekozen om de les-
ruimtes al te realiseren vertrekkend vanaf niveau -1 om 
in deze zone voldoende daglicht te realiseren werd een 
binnen patio met vijver gemaakt. Deze vijver is behalve 
als esthetisch element ook bedoeld als ‘lichtspiegel’ om 
(indirect) daglicht in de lokalen onder de aula’s te krijgen. 
de binnenpatio wordt volledig omringd met een glazen 
“rondgang”. 

jef de saeger
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Foto 6 (Kasterlinden): Trapopgang duidelijk gemar-
keerd en bord met diverse actuele informatie van inter-
build zelf en de werf beschikbaar.

Foto 7 (Kasterlinden): steiger- en ondersteuningsma-
terieel rechts van de groene markeringslijn stabiel en 
netjes opgeslagen.

Foto 4 (Kasterlinden): ladder onder juiste hoek op 
draagvlak gefixeerd tegen verschuiven.

Foto 5 (Kasterlinden): verzamelplaatsaanduiding op de 
werf en informatie op bord rond veilige hijsen en safety 
flash over rolsteigers allemaal actueel op bouwlocatie.

Foto 2 (Aankoopdienst): Boorhamer van hilti die voor-
zien is van een keuringssticker voor goedgekeurd voor 
het jaar 2014.

Foto 3 (Aankoopdienst): lengen en stroppen droog, 
gescheiden en los van de grond opgeslagen.

13

zwaluw
 Staart[ [



zwaluw
 Staart[ [

Foto 12 (IGLO WZC): actuele informatie beschikbaar in 
relatie tot hijs- en steigerwerkzaamheden. Deze onder-
werpen zijn in toolboxmeetings besproken.

Foto 13 (IGLO WZC): Brancard op locatie met hijsvoor-
zieningen binnen handbereik beschikbaar. zie aanbevelin-
gen SAA-2014-09.

Foto 10 (Evere\Genèvestraat): Jaaractieplan 2014 
voor iedereen zichtbaar in keet opgehangen.

Foto 11 (Evere\Genèvestraat): sparing in vloer af-
gezet met losse rabatdelen. deze delen kunnen worden 
verwijderd voor montage-werkzaamheden. Ankerpunt in 
wand meegenomen om valbeveiliging te kunnen toepas-
sen. 

Foto 8 (WTC4): actuele safety flashes beschikbaar op 
werf die door de preventie-adviseur zijn gemaakt en aan-
geleverd.

Foto 9 (WTC4): slimme manier van het storten van 
beton met behulp van een stortpaneel.

Filip

14



Filip
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[ werven in uitvoering
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Kievit ii antwerpen 

Kaai nieuw zuid antwerpen

eureKa Brussel (evere) 

Belisa Bilzen

Kasterlinden Brussel (sint-agatha-Berchem)

genève ParK Brussel (evere)

colonel Bourg Brussel (evere)

aP hogeschool  
caMPus sPoor noord antwerpen



[ werven in uitvoering
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woonzorgcentruM - iglo
 antwerpen (linkeroever)

tour Paradis luik

résidence Palace Brussel

stocKel sint-lambrechts-woluwe

rijKsarchieF gent

MeloPee antwerpen nieuw havenhuis antwerpen 


