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[ werven in uitvoering

[ inhouD
Interbuilders,

Wat klinkt dat goed.
Er is niets zo sterk als een sterk merk. In dure cur-
sussen spreekt men van “branding” : het creëren van 
een relatie of een verband tussen uw bedrijf of product 
en de emotionele perceptie van uw klant met het doel 
voorsprong te creëren tegenover uw concurrenten en 
loyaliteit op te bouwen met uw klanten.

Mooie woorden voor een heel simpel proces, lever goed 
werk en een tevreden klant komt terug, het credo van 
Interbuild. Dit zijn ook geen holle woorden bij Interbuild, 
als nog verse Interbuilder voel je duidelijk dat dit leeft. 
Onze klant is hier effectief nog koning, er wordt dagda-
gelijks aan gewerkt, zowel op kantoor als op de werf, niet 
gezeverd maar er wordt gedaan, er wordt gewerkt, er 
wordt samengewerkt. 

Na 3 weken Interbuild neem ik deel aan mijn eerste in-
terne teambuildingactiviteit, de legendarische Eventbuil-
ders Shortski in La Bresse. Op een zeer korte en intense 
tijd leer ik daar 33 Interbuilders van zeer dichtbij kennen. 
33 collega’s die elkaar helpen, samen sporten, koken, 
afwassen, collega’s die iets over hebben voor elkaar en 
steeds met fierheid spreken over Interbuild. Een half jaar 
later blijf ik deze mentaliteit zien en dit doorheen het hele 
bedrijf, het was geen bevlieging of roze wolk, dit is de 
dagdagelijkse Interbuild kracht.

Eén ding is zeker, de uitdaging waar wij voor staan kun-
nen we enkel als één team. U leest het wel, ik ben een 
positivo, niet gemakkelijk met al dat negatief geleuter in 
de pers van de laatste tijd, maar laat ons even naar de 
feiten kijken. Zie naar het nieuwe jaarverslag en naar de 
mooie realisaties, de werven in uitvoering en er komen 
er nog steeds bij. Begin dit jaar stond de teller van het 
orderboek op 680 miljoen €, dit is nog te realiseren 
werk wat ons een gezonde basis geeft voor de komende 
jaren, geen enkele rechtstreekse concurrent doet ons 
dit na. En ja, de marges staan onder druk, maar dit is 
toch altijd in onze sector, dit hebben we altijd al aange-
pakt, waarom zou dit nu anders zijn.

En het is nog niet gedaan, schitterende projecten kondi-
gen zich nog aan, bijvoorbeeld de renovatie van de Ko-
ningin Elizabethzaal, een nieuw provinciehuis en nog een 
gevangenis in Antwerpen, de werken rond Nieuw Zuid, 
misschien zelfs nog wel ergens een voetbalstadium. Ver-
geet ook niet de verschillende projecten die nog bij onze 
tevreden klanten op stapel staan. Uiteraard zijn dit nog 
dossiers waar de aanbestedingsstrijd nog moet worden 
gevoerd, maar ook hier zijn wij als Interbuild de favoriet 
om dergelijke complexe projecten te winnen, dit is ons 
ding. 
Hier zullen we hard op inzetten, een uitdaging die ik 
graag samen met jullie aanga.

Mark Beyst
Commercieel directeur Interbuild
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wtC Iv (voorbereidende werken) ��Brussel (schaarbeek)
Genève Park fase 3 ����������������������������� Brussel (evere)
résidence palace ������������������������������������������Brussel
navo ������������������������������������������������� Brussel (evere)
vaC Gent ��������������������������������������������������������� Gent
pole star �����������������������������������Brussel (schaarbeek)
Iglo �������������������������������������� antwerpen (Linkeroever)
woonzorgcentrum ����������������� antwerpen (Linkeroever)
tour paradis ������������������������������������������������������Luik
poort van Beveren ����������������������������������������Beveren
Meyboom �����������������������������������������������������Brussel
artesis Hogeschool Campus noord ������������� antwerpen
Gerlache ��������������������������������������Brussel (etterbeek)
Rijksarchief ������������������������������������������������������ Gent
wolvengracht ������������������������������������������������Brussel
nieuw Havenhuis �������������������������������������� antwerpen
eureka ���������������������������������������������� Brussel (evere)
Kasterlinden �����������������Brussel (sint-agatha-Berchem)
de persgroep �������������������������������������Brussel (asse)
westend II ��������������������������Brussel (Groot-Bijgaarden)
zwevend ziekenhuis ������������������������������� Knokke-Heist



[ 21-03-2013: eerste spaDesteek eureka
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Minister Brigitte Grouwels, 
Lynsey Wyckmans en  
Vanessa Timmerman

Minister  Brigitte Grouwels

Minister Brigitte Grouwels  
en Manu Coppens

Thibaut Dumortier, Burco

[ nieuwtjes
Geboorte:
21-05-2013: stan, zoon van Katrien Bruyninckx en 
tom debie
29-05-2013: Mia, dochter van astrid soete en Hendrik 
pellens
24-06-2013: nim, dochter van Marisa Moens en sam 
vermeir

Overlijden:
29-05-2013: jos deweppe, echtgenoot van Monique 
van Ham

25 jaar in dienst:
01-06-2012: peter van den Bossche

20 jaar in dienst:
15-04-2013: Manu Leysen
16-05-2013: Guillaume vanden eynde
01-06-2013: jeffrey Ysveld 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

Op de eerste dag van de lente werd de eerste spadesteek gegeven 
op onze werf eureka te evere�
Het lentezonnetje was van de partij maar dan wel bij winterse tem-
peraturen� 

desalniettemin was de sfeer opperbest met Brussels Minister Brigitte 
Grouwels die met enthousiasme de graafmachine bediende en de 
jonge boom zelf plantte met hulp van enkele bereidwillige mannen.

Veel mannen zijn er momenteel niet want het volledige werfteam is 
ondertussen vrouwelijk met de komst van de nieuwe projectleider 
Christine de naer�
Lynsey wyckmans (werfleider) en vanessa timmerman (assistent 
Projectleider) waren er van bij de start bij.

De graafwerken van het rusthuis waren volop aan de gang en zijn 
momenteel bijna afgerond. 
Tegen september 2014 wordt dit project opgeleverd.
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[ 18-04-2013: MeibooM iglo

Op donderdag 18 april werd het bereiken van het hoogste punt gevierd op 
de werf “IGLO” op Linkeroever� 

De meiboom werd geplaatst op het gebouw, “Jan De Vylder” (bijna wind- 
en waterdicht op 18-04-2013). Het gebouw “Henk De Smet” was 
ondertussen ruwbouwklaar en had ook het hoogste 
punt bereikt�
“tom thys” werd al eerder opgeleverd�

Ondertussen (22-04-2013) werd ook ge-
start met de werkzaamheden aan het woon-
zorgcentrum�

Rudy Coninckx

de architecten

de werfploeg met Staf Voets, Arne Verhoeven, 

Frederik Verla, Peter Van Den Bossche en  
Jelle Mondelaers

Ellen Mast van het 

Zorgbedrijf Antwerpen 

geeft instructies aan  

de kraanman
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[ 28-04-2013: open wervenDag

Op zondag 28 april 2013 
bezochten 75�000 bezoekers 
open werven gespreid over gans België�

Het Nieuw Havenhuis in Antwerpen telde 1250 geïnte-
resseerde bezoekers� deze werf fungeerde bovendien als 
startsein van de open wervendag in de provincie antwer-
pen� schepen Marc van peel opende de werf plechtig en 
verwelkomde iedereen ter plaatse. Vervolgens werd hij 
rondgeleid door Manu Coppens en jo verstraelen� de 
betonnen dakspanten binnen de open dakstructuur in 
de toekomstige vergaderzalen brachten onze antwerpse 
schepen erg onder de indruk�

Manu Coppens op het Havenhuis

Schepen Marc Van Peel op het Havenhuis Schepen Marc Van Peel opent open 

wervendag in Antwerpen

Rondleiding op het Havenhuis

Jo Verstraelen, Schepen Marc Van Peel en Manu Coppens

de open dakstructuur met 
de betonnen dakspanten

trouwe open wervendag 

bezoeker, Jos Segers

een interview voor ATV  
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[ 16-05-2013: hoCkeyweDstrijD
Op 16 mei 2013 heeft een sportief mini-
team van Interbuild deelgenomen aan een 
hockeywedstrijd van ASBL Hockey Corpo-
rate vzw in Brussel�
er waren nog tal van deelnemers binnen 
de sector zoals ondermeer dds partners 
& architects,  abcis-van wetter�
 
Binnen de 12 deelnemende teams van 
telkens maximaal 8 personen moesten 
verplicht 2 dames continu op het veld 
staan� een uitdaging voor Interbuild met 
al de gezinsuitbreidingen momenteel�
Hoewel zij zonder keeper moesten star-
ten en het weer – met regen en amper 
7*C - parten speelde konden zij een wel-
verdiende 3de plaats bereiken.
 
de resultaten:
1. Efficy 
2. Cisco 
3. Interbuild 
4� Koan 
5� Laborelec 
6� dds partners
 

Zij zijn alleszins van plan om volgend jaar opnieuw deel te 
nemen en dit hopelijk in betere weersomstandigheden.
 
ir. Daniela D’Oosterlinck
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Peter Van Den Bossche, Arne Verhoeven 

en Mark Beyst op IGLO

het VAC te Gent
de filmzaal op het gelijkvloers 

op het VAC

aan de overkant van de schelde, op 
Linkeroever, verwelkomde onze project-
leider Arne samen met zijn werfleider 
Peter 300 bezoekers op de “IGLO site”. 
eveneens een mooie opkomst op een 
eerder afgelegen werf�

aan het Gentse sint-pietersstation, 
mochten we 850 sportievelingen ont-
vangen die de toren van het “vaC” al dan 
niet beklommen die dag� 

Op elk van de 3 werven werd professi-
onele uitleg gegeven en werd iedereen 
begeleid tijdens een werfbezoek door 
onze talrijk aanwezige collega’s die dag. 
Hartelijk dank aan iedereen die dit mo-
gelijk maakte!
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[ 28 t.e.M. 30-05-2013: realty beurs
Van dinsdag 28 t.e.m. donderdag 30 mei 
vond opnieuw de vastgoedbeurs realty plaats 
in tour & taxis te Brussel� net zoals de voor-
gaande jaren nam Interbuild deel aan deze 
beurs met een stand gedeeld met de zus-
terbedrijven van de Koninklijke BAM Groep in 
België� Op dinsdag- en woensdagavond ver-
welkomden we onze klanten met een hapje 
en een drankje. 
Ieder jaar groeit de beurs en zien 
we dat het aantal bezoekers stijgt.  
Volgend jaar zal de beurs plaatsvinden van 
13 t.e.m.15 mei 2014.

“Royal BAM Group Belgium”

Alain Lebens (Les Entre-

prises Louis De Waele) en 

Filip Deprez (Banimmo)

Frederik Vaes (SAQ)

Christine Conix (Conix RDBM)

Etienne Clinquart 

(Groven+)

Wouter Van Den 

Berge (Megaton)

[ 18-05-2013: eventbuilDers: walk For Ms

Op zaterdagmiddag 18 mei 2013 verzamelden we met 
een aantal Interbuilders in Lier voor een wandeling voor 
het goede doel�
De “2nd Walk for MS” is een initiatief van de MS Liga 
vlaanderen, welke Interbuild voor de tweede keer spon-
sort. Dit jaar besloten we met de Eventbuilders om col-
lega’s te motiveren effectief de wandeling mee te stappen.
Sigrid Ardoullie (met twee zonen), Jos Jonkers en zijn 
echtgenote, Hilde Ballon, vicky daems, Ken Geudens, dirk 
Goelen en zijn echtgenote en Leen Greefs (met een doch-

ter) wandelden en-
thousiast mee om 
de Ms-patiënten 
een hart onder 
de riem te ste-
ken. Om 13u30 
verzamelden we 
ter plaatse en be-
dankte organisa-
tor paul van asch 

onze sportieve Interbuilders die zich inzetten voor het goede doellet’s walk

de wandelaars hartelijk voor hun aanwezigheid. 
Omstreeks 14u30 startte de wandeling van 4.8 
km. Tegen 18u00 vertrokken wij na een hapje en 
een drankje allen met een goed gevoel huiswaarts.
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Begin de jaren 70 verrees op Linkeroever de wijk Euro-
park, met onder meer een 25 verdiepingen hoog flat-
gebouw, gekend als de ‘Chicagoblok’, de moderne Sint-
Lucaskerk en een openbare bibliotheek�  

Vandaag bouwt het Zorgbedrijf Antwerpen samen met 
Interbuild verder aan de wijk Europark.  Eind februari wer-
den reeds 48 serviceflats, verdeeld over 3 gebouwen, 
opgeleverd�
In augustus zullen hier nog eens 64 serviceflats bijkomen 
alsook een dienstencentrum waarin zich o�a� een res-
taurant, wassalon, kapsalon, wellnessruimte huisvesten�
In oktober volgen er nog 14 serviceflats die zich situeren 
tegenover het dienstencentrum� 

deze serviceflats, geflankeerd door een gloednieuw kin-
derdagverblijf, zijn de eerste stap in de heropwaardering 
van Europark en zullen zo een brug vormen tussen jong 
en oud� 

Als kers op de taart zijn we op 22 april gestart met de 
bouw van het woonzorgcentrum wat een nieuwe thuis zal 
worden voor 125 bewoners. De bouwtijd is 18 maan-
den en de contractwaarde van dit project bedraagt 13,3 
miljoen €. 

Dit woonzorgcentrum wordt gefundeerd op 362 in de 
grond gevormde schroefpalen�  de totale oppervlakte be-
draagt 9.426m² die verdeeld is over 4 bouwlagen waar-
van 3 bovengronds. Aan de buitenzijde valt het woonzorg-
centrum op door de verschillende puntdaken, de grijze 
en groene betonnen gevelpanelen en de bepleistering in 
verscheidene wittinten met uitgesproken voegen�

Binnen vallen de centrale gangen dan weer op door de 
zichtbetonwanden, de rechtlijnigheid van het ontwerp 
alsook het ontbreken van alles wat overbodig is zoals 
bijvoorbeeld de plinten. Ook in de kamers van de bewo-
ners wordt deze strakke architectuur doorgetrokken door 
een gedeelte van het betonnen plafond in het zicht te la-
ten� verlaagde plafonds dienen enkel om de akoestische 
isolatie te verzorgen en de technische installaties aan het 
oog te onttrekken�

de tweede verdieping kenmerkt zich dan weer door ka-
mers die zijn opengetrokken tot in de nok van het dak.  

elke kamer is voorzien van een badkamer, bed en de mo-
gelijkheid tot het plaatsen van een tafeltje en een com-
fortabele zetel�

Het thuisgevoel staat hier centraal door de aanwezigheid 
van een centrale keuken met cafetaria, een aantal gemeen-
schappelijke leefruimtes en het alom aanwezige zicht op de 
natuur. Waar je je ook bevindt in dit woonzorgcentrum, er 
is altijd direct contact met één van de talrijke tuintjes.  

Ook na de oplevering blijven wij in de buurt. Gedurende 
een periode van 20 jaar zal het onderhoud van de tech-
nische installaties door onze diensten verzorgd worden�

arne verhoeven
Projectleider
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[ veiligheiD

loop er niet voorbij…

Hebt u ook al het gevoel gehad: “Weeral die veiligheid! Is 
het dan nooit voldoende? We doen dit toch al jaren zo!” 
Laat het een gevoel zijn dat we in de toekomst kunnen 
vermijden.
We zitten vandaag in een fase waarbij we de technische 
en organisatorische veiligheid niet spectaculair meer 
kunnen verbeteren. Gelukkig maar!
dit wil zeggen dat we al een hele weg afgelegd hebben� 
de veiligheidsresultaten die we al behaald hebben tonen 
dit ook aan� zowel in een algemene daling van het aantal 
arbeidsongevallen als de stijgende score die we behalen 
tijdens onze jaarlijkse interne BAM SAA (Safety Aware-
ness Audit) veiligheidsbewustzijn audit.
de laatste periode zien we echter een stabilisatie in de 
ongevallendaling� Hoe kunnen we nog verder verbeteren?
• ten eerste willen we een open aanspreekcultuur cre-

eren. Stel jezelf de vraag: Als iemand u aanspreekt 
over veiligheid ? staat u open voor een verbete-
ringsvoorstel of niet? Het antwoord is hopelijk: JA! 
als we in de toekomst nog veiliger willen werken, 
durven we dan onze grenzen verleggen door continu 
te verbeteren? Hopelijk lukt dit, want we kennen al-
lemaal het spreekwoord: stilstaan is achteruit gaan�

• ten tweede willen we het even hebben over de pos-
tercampagne ‘Don’t walk by!’ die begin dit jaar ge-
start is� we hebben ze vertaald zodat iedereen er 
zich in kan herkennen. Het doel is natuurlijk om deze 
ook strikt toe te passen� als we situaties zien die niet 
100% in orde zijn, laten we ze onmiddellijk stoppen 
en corrigeren�

Op die manier hopen we nog verder te verbeteren, onze ambitie is en moet zijn ‘Go for Zero’!

Filip van nuffel
preventie-adviseur
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Loop er niet voorbij…
Ne laisse pas passer…

• Ik had een leven 
kunnen redden,
maar keek de
andere kant uit. 

• Ik wou de zagevent
niet uithangen die 
reageerde over 
veiligheidsregeltjes.

• Reageer! Het kan 
een leven redden.

• Als je een risico ziet
en toch wegloopt,
moet je hopelijk niet 
zeggen: “Ik had een 
leven kunnen 
redden.”

• J’aurais pu lui 
sauver la vie , mais 
je regardais de 
l’autre côté

• Je ne voulais pas 
être le casse-pied 
qui fait des 
remarques sur les 
règles de sécurité

• Il faut réagir ! Cela 
sauvera peut-être
une vie !!!

• Si tu vois un risque 
et que tu ne réagis 
pas, espérons que 
tu n’aies pas à te
dire : « J’aurais pu 
sauver une vie »
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navO Brussel (evere)

artesIs HOGesCHOOL antwerpen GENèVE PARK - fASE 3 Brussel (evere)

GerLaCHe Brussel (etterbeek) eureKa Brussel (evere) 

IGLO - Henk de smet  
antwerpen (Linkeroever)

IGLO - jan de vylder  
antwerpen (Linkeroever)

IGLO - tom thys  
antwerpen (Linkeroever)

IGLO - wOOnzOrGCentruM
 antwerpen (Linkeroever)
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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
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