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Beste Interbuilders, 

Bij de laatste Zwaluw van 2014, hoort een terugblik op 
het afgelopen jaar. Een jaar waarin de moeilijke marktpo-
sitie van de koninklijke BAM groep centraal stond, waar 
de officiële oprichting van BAM.be zorgde voor synergiën 
binnen de Belgische bouwbedrijven van de BAM groep en 
een jaar waar Interbuild alles in het werk heeft gesteld 
om z’n unieke positie binnen de BAM groep te kunnen 
bevestigen. 

En dit laatste met succes. Vandaag mogen we terecht 
zeggen dat de orderportefeuille van Interbuild goed gevuld 
is, verschillende nieuwe projecten werden in de tweede 
helft van 2014 besteld. Met onder meer het woonzorg-
centrum ‘Sint Anna’ in Berchem voor het Zorgbedrijf Ant-
werpen; een uitgebreid bouwproject met appartementen, 
een kantoorgebouw, studentenflats en een ondergrondse 
parking in Brugge; een kantoorgebouw in Brussel (AXA) 
en studentenflats op het Nieuw Zuid in Antwerpen. 

Ook hebben we enkele mooie projecten achter ons gelaten 
en met succes opgeleverd aan de klant. Denk maar aan 
het Woonzorgcentrum IGLO op Linkeroever, de Tour Para-
dis in Luik en het Rijksarchief in Gent.

Daarnaast zijn er nog diverse projecten in het vooruitzicht 
om besteld te worden, een extra uitdaging voor Interbuild 

om het team nog te versterken om deze projecten tot een 
goed einde te brengen. We moeten met z’n allen waak-
zaam blijven dat de kwaliteit van het geleverde werk, het 
na te streven budget en de veiligheid, van primair belang 
blijven in ons dagelijks werken. Dit kunnen we enkel reali-
seren door goed te communiceren, op tijd te overleggen 
en nauw samen te werken.  

Ook met de eventbuilders willen we hier in 2015 opnieuw 
werk van maken. Ik hoop jullie dan ook terug talrijk te zien 
op (één van) onze activiteiten volgend jaar. De kracht van 
Interbuild is zeker een hecht team. Daar blijf ik rotsvast 
van overtuigd. 

Om af te sluiten nog even dit: Vergeet de vakantiechecklist 
niet uit te voeren die op het intranet beschikbaar is en 
zorg dat de werf goed is afgesloten. Zo kan iedereen een 
zorgeloos verlof tegemoet. 

Ik wens jullie allemaal een vrolijke kerst toe en een gelukkig 
nieuwjaar.
Geniet van de feestdagen met familie en vrienden en ge-
niet van een deugddoend verlof zodat we er in 2015 terug 
met volle teugen tegenaan kunnen gaan.

Jo Verstraelen
Directeur der Werken
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Geboorte:
20-07-2014:  dia teixeira Meneses Maria luna, 

dochter van Ferreira Meneses Alberto 
Samuel en Dua Teixeira Vanessa 
alexandra

12-11-2014:  Lore, dochter van Vanessa Timmerman 
en Frederik Swenters

14-11-2014:  Elliot, zoon van Stefan Franck en Karen 
peeters

Huwelijk:
23-08-2014: Christoph Van Dijck en Nathalie Poppe 
27-09-2014: Patrick Baeck en Kizzy De Kuysscher 
27-09-2014: Leen Greefs en Wesley Bels 

Overlijden:
21-08-2014: Jan Krols, schoonvader Pol De Geeter
29-09-2014:  Jacques Masure, vader van  

walter Masure 
15-11-2014:  Marie-Rose Debroe, moeder van  

Thierry Dalcq

Pensioen:
19-12-2014: Martin lauwers

19-21 mei 2014: Realty beurs
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De carrière van Walter Masure bij Interbuild is nog pril: 
hij startte pas in september 2014 als Legal Manager, 
maar kan terugbuigen op een ruime ervaring van 15 
jaar als bedrijfsjurist bij Vanhout en Besix, bedrijven die 
in dezelfde sector actief zijn. Walter studeerde rechten 
in Antwerpen en werkte aanvankelijk een aantal jaren als 
advocaat-stagiair en bij een verzekeringsmaatschappij, 
om zich vervolgens door middel van een specialisatiejaar 
economisch recht aan de VUB voor te bereiden op de job 
die hij écht wou: bedrijfsjurist.

Als Legal Manager is het Walters taak om zowat alle 
juridische aspecten die bij de activiteiten van Interbuild 
komen kijken (mee) op te volgen. Dat gaat van het kritisch 
nalezen en onderhandelen van contracten – voornamelijk 
met opdrachtgevers – tot het verlenen van bijstand aan 
de collega’s op de werf wanneer er juridische problemen 
of geschillen ontstaan of dreigen te ontstaan. Die functie 
als aanspreekpunt vindt hij zelf erg belangrijk: hoe snel-
ler projectleiders hem immers contacteren bij dreigende 
problemen, hoe sneller en beter er ook kan ingegrepen 
worden.

Zijn werkdagen zijn gevarieerd: soms moet hij op kantoor 
lange contracten nalezen, dan weer rept hij zich van de 
ene vergadering naar de andere – vaak op de werf of bij 
klanten. De interactie tussen het juridische en de praktijk, 
tussen het contractuele en het technische, maken de job 
voor hem bijzonder boeiend. 

In eerste instantie gaat zijn vrije tijd uit naar zijn gezin. Als 
er nog tijd vrij blijft, gaat hij graag tennissen, squashen 
of fietsen. Met zijn vrouw en drie kinderen (Ben 14 j., 
Anouk 12 j. en Jolien 9 j.) gaat hij bijzonder graag op reis. 
Voor de kinderen er waren, zijn hij en zijn vrouw met de 
rugzak een half jaar door Azië getrokken. Maar ook mét 

de kinderen trekken ze 
graag de natuur in: zo 
maakte het hele gezin 
afgelopen zomer een 
trekking door  het At-
lasgebergte, en on-
dernamen ze eerder 
dit jaar samen met 
vrienden een kano-
tocht in Tsjechië. 
De kinderen vinden 
al dat reizen fan-
tastisch. 

daarnaast sluit 
Walters passie 
voor reizen en 
natuur naadloos 
aan bij zijn ande-
re hobby: foto-
grafie. Hij zit nu 
in het tweede 
jaar van een 
opleiding bij 
Syntra en de vakan-
ties zijn een perfect moment om de ge-
leerde vaardigheden uit te testen.

Walter woont in Kontich en was verheugd dichter bij huis, 
in Wilrijk te kunnen werken. Ook de aangename en col-
legiale werksfeer bij Interbuild waarmee hij, net na zijn 
start, tijdens het Familieweekend al kon kennismaken, 
zetten hem er toe aan om de overstap naar Interbuild te 
maken. Hij kijkt dan ook uit naar de volgende activiteiten 
die door de Eventbuilders op poten worden gezet!



zwaluw
    nest[ [

4

[ 06-09-2014: FamilieDag

Op zaterdag 6 september verwelkomde Interbuild nv al 
haar medewerkers met families in Kapellen op het prach-
tige, bosrijke domein “Wolvenbosch”.
Ons Afgevaardigd Bestuurder verwelkomde iedereen en 
zette verdienstelijke medewerkers in de bloemetjes tij-
dens de opening van deze feestelijke dag.  Jong en oud 
kwamen aan hun trekken door tal van spelen verspreid 
over het gehele domein, een heerlijk barbecuebuffet en 

de fijne muzikale afsluiter.

De allerkleinsten konden terecht in een beveiligde zone, de babycorner.
Kleine kinderen sprongen zich in het zweet op de verschillende spring-
kastelen, kropen in de vele gangen van de speleobox en probeerden de 
minikranen & minitractors met aanhangwagens uit.
De grotere kinderen konden zich ondermeer uitleven tijdens het laser-
game of met het BMX parcours.
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Families konden ook met 
z’n allen samen genieten 
van een boottochtje op 
het water rondom het 
domein tijdens de raft-
opdracht.

Ook de knutselhoek met als thema “hoe bouw 
ik mijn eigen nestkastje” was een succes! Alle 
nestkastjes werden omgetoverd tot ware ei-
gen ontwerpen van onze kinderen.  Er waren 
zelfs ontwerpen bij waar we duidelijk de Inter-
build spirit in konden terug vinden.

Verschillende reuze gezelschapsspelen stonden verspreid 
over de ganse site met ondermeer giantball, mikado, jen-
ga, vier op één rij, raketbouwen, boog- en karabijnschieten.
De vele foto’s spreken voor zich…

Als afsluiter van deze dag stond “Be Pop” op het podium aan 
het kasteel. Dit zeer origineel poptrio bracht bekende pop-
songs op gitaar, contrabas en percussie en zorgde absoluut 
voor de juiste sfeer.

Hartelijk bedankt aan allen voor jullie aanwezigheid en uiter-
aard danken wij ook Interbuild voor deze prachtige familiedag!

U kunt nog steeds alle foto’s downloaden via 
http://fotos.interbuild.be 
 
U kunt hier foto’s bekijken en individuele foto’s of een selectie 
van foto’s downloaden. (downloaden gaat als volgt: rechts-
boven gele map met groene pijl aanklikken & vervolgens uw 
selectie aanvinken & downloaden via de “download”-knop)



[ 21-10-2014: 1ste spaDesteek Campus Beringen

Op 21 oktober werd de eerste spade in de grond gesto-
ken voor de nieuwe Campus Beringen. Op een terrein van 
6,5 ha. worden vijf scholen samengebracht: naast de be-
staande Middenschool Sint-Jan worden er nieuwe lokalen 
gebouwd voor de basisschool De Beerring en voor de drie 
Beringse bovenbouwscholen van het Spectrumcollege (Sint-
Jozef, Sinte-Lutgart en het VTI). Het project wordt gereali-
seerd via de publiek-private samenwerking DBFM Scholen 
van Morgen en is veruit het grootste Vlaamse scholen-
bouwproject van de voorbije decennia. In het schooljaar 
2016-2017 wordt de campus in gebruik genomen. 

Deze nieuwe onderwijscampus met 30 afstudeerrichtin-
gen, vijf scholen, samen goed voor 27.000 m² nieuw-
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bouw inclusief een competitiesporthal, op een terrein van 
65.000 m² waarvan 42.000 m² nieuw aangelegde buite-
nomgeving… is een ongeziene operatie. De totale investe-
ringskost bedraagt niet minder dan € 58 mio. 

150 genodigden en 400 leerlingen en leerkrachten vier-
den de start van de werken met een spectaculaire eerste 
spadesteek. CD&V-voorzitter Wouter Beke was van de 
partij en mocht samen met de voorzitters van het school-
bestuur de eerste boom planten, die het duurzame karak-
ter van de campus symboliseert. 

Rond februari 2016 worden de ruwbouwwerken beëin-
digd. 
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[ interBuilD-uitDaging voor alle kinDeren 
van meDewerkers van interBuilD nv
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Zoals u allen weet hebben alle kinderen van 
medewerkers van Interbuild nv de kans gekregen 
om een tekening in te zenden als ontwerp voor onze 
nieuwjaarskaart van dit jaar.  

De commerciële dienst zou hierbij dan ook graag alle 
collega’s en kinderen die ons een inzending gestuurd 
hebben van harte willen bedanken voor de prachtige 
creaties.

Elien, 5j, dochter van Kim Helleboogh

Een keuze maken was te moeilijk vandaar dat we ervoor 
geopteerd hebben om alle kinderen te laten winnen.  
Zij zullen allen een leuke prijs ontvangen.

We laten jullie graag even meegenieten …

Jolien, 9j, dochter van Walter Masure

Florian, 5j, zoon van  

Daniela D’Oosterlinck

Elena, 6j, dochter van Leen Greefs

Diego, 7j, zoon van Mark Beyst

Wout 10j, zoon van Leen Greefs
Lara 8j, dochter van Leen Greefs

Nore, 5j, dochter van Filip Van Nuffel

Lara, 8j, dochter van Filip Van Nuffel
Stan, 3j, zoon van Sara Bernar

Sander, 11j, zoon van Sigrid Ardoullie

Feli
x, 5

j, zo
on van

 An Tireli
ren



[ nieuw havenhuis antwerpen –  
arChiteCtonisCh hoogstanDje voor een werelDhaven
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Naar een ontwerp van de Britse toparchitecte Zaha Hadid, 
bouwt het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen haar nieu-
we hoofdzetel ter hoogte van het Kattendijkdok in Antwer-
pen Noord. Gebouwd op  de site van de voormalige brand-
weerkazerne van Antwerpen, vormt het de symbolische 
toegangspoort tot het Havengebied, een ‘landmark’ aan de 
skyline van Antwerpen. De bouwwerken werden opgestart 
op 1 oktober 2012 en zullen in de zomer van 2016 opge-
leverd worden.

Het ontwerpteam is samengesteld uit de ontwerparchitec-
ten van Zaha Hadid Architects, uitvoerend architectenbu-
reau Bureau Bouwtechniek, studiebureau stabiliteit Mouton 
en studiebureau speciale technieken Ingenium. Verder wordt 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen ondersteund door 
Seco voor de controle op de wind en waterdichtheid en de 
ruwbouwwerken, door bureau Daidalos voor de akoestiek 
en door ‘At Osborne’ als quantity serveyor.

Het Havenbedrijf heeft in een onderhandelingsprocedure 
drie aannemers geselecteerd voor de uitvoering van de 
werkzaamheden. Interbuild staat in voor de algemene aan-
neming en de globale coördinatie van de werken, Victor 
Buyck Steel Construction neemt de staalconstructie van de 
nieuwbouw voor zijn rekening en Groven+ is verantwoordelijk 
voor het verdere ontwerp en de uitvoering van de gevel-
constructie van de nieuwbouw. Het nieuw Havenhuis werd 
besteld voor een bedrag van 49,9 miljoen Euro.

Het ontwerp van het nieuw Havenhuis Antwerpen is tweele-
dig : enerzijds de restauratie en renovatie van de oude brand-
weerkazerne van Antwerpen - bovendien gecatalogeerd als 
beschermd monument en bijgevolg onderhevig aan strenge 
restauratie-eisen - en anderzijds een nieuwbouw volume in 
de vorm van een schip of diamant dat al zwevend boven het 
bestaande gebouw zal opgetrokken worden. Dit geheel zal 
de werkplek vormen van zo’n 500 medewerkers van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Het bestaand gebouw zal omgevormd worden tot een 
modern kantoorgebouw. Op de eerste, tweede en derde 
verdieping zullen er landschapskantoren gemaakt worden, 
evenals vergaderzalen, kitchenettes en sanitaire ruimtes. 
Het dakniveau zal dienst doen als technische verdieping en 
het gelijkvloers is hoofdzakelijk ingericht als ontvangstruimte  
– dat bestaat uit een groot overdekt atrium – en een publiek 
toegankelijke leeszaal. Vóór het bestaand gebouw wordt 
er een ondergrondse parkeergarage van 2 verdiepingen 
gebouwd dat plaats biedt voor 239 wagens en een ruime 
fietsenstalling met aanpalende doucheruimtes en kleedruim-
tes.

De nieuwbouw bestaat eveneens hoofdzakelijk uit land-
schapskantoren. Op de 6de verdieping wordt een panora-
misch bedrijfsrestaurant ingericht en op de 7de verdieping 
een auditorium. De technische installatie (luchtgroepen) 
wordt op het dak van de nieuwbouw geplaatst.  
Beide gebouwen staan afzonderlijk van elkaar en worden 
enkel door middel van twee vluchttrappen, een goederenlift 
en 4 panoramische liften met elkaar verbonden. 
De energieopwekking van beide bouwvolumes gebeurt door 
middel van twee condensatieketels aangevuld met een 
beoveld (Boorgat Energie Opslag – veld) dat aan de zijkant 
buiten het bestaand gebouw zal worden ingepland.

Ruwbouwwerken – zelfverdichtend wit beton
Om het nieuwe vo-
lume te kunnen 
dragen, wordt er 
vóór het bestaand 
gebouw een nieuwe 
betonnen kern opge-
trokken – met hierin 
een vluchttrap – uit 
ter plaatse gestort 
zelfverdichtend wit 
beton. Deze witte 
kern wordt de voor-
poot genoemd. In 
de open ruimte 
(het atrium) van het 
bestaand gebouw 
wordt er eveneens 
een betonnen kern 
opgetrokken. Deze 
betonnen kern is uit ter plaatse gestort grijs beton en doet 
dienst als tweede ondersteuning van de nieuwbouw. van-
uit het atrium van het bestaand gebouw vertrekken dan 4 
grote stalen kolommen die eveneens dienst doen als on-
dersteuningen voor de nieuwbouw. langsheen de beide 
betonnen kernen wordt er een brug, en daarboven een 
brugafdek, gelegd dat als tussen volume zweeft tussen het 
bestaand gebouw en de nieuwbouw. De drie volumes heb-
ben een bijzonder grillig ontwerp waarbij een uniek lijnenspel 
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en ronde vormen elkaar afwisselen. De bekistingen van deze 
drie volumes werden volledig in 3D uitgewerkt om tot werk-
bare uitvoeringsplannen op de werf te komen. De bekisting 
van de brug en de brugafdek werd geprefabriceerd bij BAM 
MAT in Gent en in Luik om dan verder volledig ter plaatse 
in elkaar gezet te worden. De bekisting van de voorpoot 
werd volledig bij DOKA in Oostenrijk geprefabriceerd en in 6 
verschillende fasen naar de werf gebracht. In totaal zal er 
in de voorpoot, de brug en de brugafdek zo’n 750 m3 witte 
beton gestort zijn.

Staalstructuur – nieuwbouwgedeelte
De staalstructuur, waaruit de bovenbouw is opgebouwd, 
wordt gemaakt door Victor Buyck Steel Construction. In de 
ateliers van Victor Buyck Steel Construction in Wondelgem 
– gelegen aan het kanaal Gent-Terneuzen - wordt de staal-
structuur volledig geprefabriceerd in 6 grote delen. Deze 
zes delen wegen in totaal samen ongeveer 850 ton. Als 
de zes modules klaar zijn, worden ze stuk voor stuk naar 
de werf gebracht per schip om zo – via SPMT wagens (Self 
Propelled Modular Transporter) – op de werf toe te komen 
en geplaatst te worden door een 1200T rupskraan. In zes 
weken tijd zal de hele structuur op z’n plaats staan en kan 
de volgende fase beginnen, het plaatsen van de gevels. 

Nog enkele kerngetallen: 
• 15.500 m2 bovengrondse kantooroppervlakte  

(nieuwbouw + bestaand gebouw)
• 11.750 m2 ondergrondse oppervlakte
• 239 ondergrondse parkeerplaatsen
• 750 m3 wit ter plaatse gestort beton
• 850 Ton staal bovenbouw

Werfteam: 
• Jo Verstraelen: Directeur der  Werken
• Tom van Hauwe: Projectleider ruwbouw, gevel en staal
• Peter Domen: Projectleider Speciale technieken
• Erwin Ruijten: Assistent Projectleider
• Thomas Vundelinckx: Assistent Projectleider
• Kris Huyghe: Hoofdwerfleider
• Lucien Pieters: Werfleider ruwbouw
• Joni Pauwels: Werfleider
• Pierre Beniers:Contract Manager
• Maggy Kempenaers: Werfsecretaresse

Gevels nieuwbouw
De nieuwbouwgevels zijn opgebouwd uit glazen driehoeken, 
die lichtjes roteren ten opzichte van elkaar zodat de licht-
inval steeds veranderende reflecties oplevert. De verschil-
lende hellingen in de gevel werden door het ontwerpteam 
vastgelegd in een ‘puntenwolk’. Deze puntenwolk is een ma-
thematisch rekenmodel dat het stramien weergeeft van de 
hellingen van de gevelpanelen. Afwisselend bestaat de gevel 
uit beglaasde delen en volle panelen. Door de verschillende 
hoeken van de gevelpanelen, zal de bovenbouw lijken op een 
diamant. 
 
Als laatste zal Interbuild zorg dragen voor de installatie van 
de technieken in de nieuwbouw en de volledige afwerking. 
Met enkel gebogen gipskarton wanden, een parallelvormige 
koelplafond en gebogen glazen wandgehelen die de verga-
derzalen afscheidt van de kantoorruimtes wordt dit nog een 
hele klus en zal de uitdaging van dit unieke project eindigen 
in de zomer van 2016.
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veiligheidsbijeenkomst partners/onderaannemers interbuild

Op 15 oktober 2014 zijn alle belangrijkste partners sa-
mengekomen op een speciale veiligheidsbijeenkomst. Zo-
als de vorige editie in 2012 is dit opnieuw georganiseerd 
samen met onze Belgische zusterbedrijven CEI - De Meyer, 
Betonac, BAM-Mat en Galère. Het centrale thema dit jaar 
waren de BAM veiligheidswaarden (Respect – Naleven - 
Ingrijpen). 

Het  slagen van onze projecten hangt in grote mate af van 
het succesvol werken van onze partners. Zij presteren het 
grootst aantal uren op onze werven. Daarom is het van 
groot belang dat we elkaar verstaan en dat er een goede 
communicatie is tussen de verschillende partijen. Dit geldt 
op het vlak van veiligheid, maar eveneens op het vlak van 
productie, kwaliteit, planning enzovoort. 

Om onze globale veiligheidsprestaties in de toekomst nog 
te verbeteren, willen we vanaf 2015 nog meer werken vol-
gens de waarden 
• Respect. Hiermee bedoelen we goed zorgen voor jezelf 

en voor iedereen waar we samen mee werken: onze 
collega’s, partners, buren, leveranciers, klanten, bouw-
teamleden, … 

• Naleven: van het contract, de geldende wetgeving, stan-
daarden, procedures, instructies.

• Ingrijpen: Actie ondernemen als situaties verbeterd kun-
nen worden, onveilig zijn of niet voldoen aan de wetge-
ving.

Op basis van bovenstaande principes zijn er gedragsregels 
opgesteld. Deze passen de dan ook toe:

Hiermee proberen we het aantal arbeidsongevallen op 
onze projecten verder te verminderen.

Filip
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navo Brussel (Evere)

genève parK Fase 4 Brussel (Evere)

BELISA Bilzen

Kaai nieuw zuid Antwerpen

COLONEL BOURG Brussel (Evere)

ap HogesCHool Antwerpen

Melopee Antwerpen Kasterlinden - de poolster
 Brussel (Sint-Agatha-Berchem) Kievit ii Antwerpen 
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vuerenveld Wezembeek-Oppem

stoCKel Brussel (St-Lambrechts-Woluwe)

résidenCe palaCe Brussel 

tour paradis Luik

sCHolen van Morgen Beringen

nieuw HavenHuis Antwerpen nieuw zuid studentenFlats Antwerpen


