INNOVATIE IN DE KIJKER \

Innovatie blijft ook na 200 jaar cruciaal voor Verstraete.team

“Verschil maken door
duurzaamheid op elk niveau”
Bart Vancauwenberghe, freelancejournalist

Het familiale bouwbedrijf Verstraete uit Roeselare slaagt er ook na twee eeuwen nog in om zich als een
trendsetter te profileren. Met Onebim lanceert de onderneming nu een spin-off die alles in zich heeft om het
BIM-model van de toekomst te worden. Intussen engageert Verstraete zich ook voor een TETRA-project, dat
op termijn moet toelaten om de zorgfunctie nog beter in woningen te integreren.
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die methodiek nog voor verbetering
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Het managementteam van Verstraete met in het midden vooraan bedrijfsleider Francis Verstraete: “Met Onebim doorbreken we
het eilandwerken binnen de bouwsector.”

weversfamilie, maar gelukkig beseften
mijn voorouders dat die markt aan de
vooravond van de teloorgang stond.
Daarop begon Ignace als metsergast
bij zijn broer Petrus mee te werken aan
de bouw van boerderijen. Hij verloor in
1845 drie van zijn kinderen door tyfus
en ondervoeding, maar zag gelukkig
hoe zijn zonen Leonard en Augustin
vanaf hun vijftiende verjaardag wel in
de zaak kwamen. Ze spitsten zich vanaf
eind 19de eeuw toe op het bouwen van
kerken: liefst twaalf op tien jaar tijd. Een
bloeiende activiteit, die tijdelijk stilviel
door de Eerste Wereldoorlog.”

Antwerpse kathedraal
Na de vier oorlogsjaren kreeg Verstraete
regelmatig projecten toegeschoven
om het land weer op te bouwen. “Dat
gebeurde in eigen streek met onder
meer kloosters en scholen, maar
we stonden vanaf 1926 ook in voor
de restauratie van de kathedraal van
Antwerpen en de bouw van de kerk
van Dinant. Op dat moment hadden
de vier zonen van Leonard de zaak
al overgenomen. Een van hen, Elie,
splitste zich af en begon in Antwerpen
met een eigen bedrijf, dat in 1960
fuseerde met dat van de aangetrouwde
familie Vanhecke. We onderhouden
nog steeds goede contacten met
collega-aannemer Dirk Vanhecke.”
Na de Tweede Wereldoorlog kwam
Frans Verstraete vroeger dan verwacht
als vierde generatie in het bedrijf door
het overlijden van zijn vader Michel
(1947). Hij kreeg versterking van broers
Luc en Johan. Samen legden ze het
accent op algemene aannemingen.
Vanaf de jaren 1990 namen Francis en
neef Michiel Verstraete de fakkel over
en lieten het bedrijf evolueren tot de
moderne onderneming die Verstraete.
team anno 2021, 200 jaar na de
oprichting, geworden is. In 2018 nam
Francis Verstraete de zaak over.
www.verstraete.team
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