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ROESELARE

De Beitemse Godelievekerk, het
voormalige Rumbeekse gemeen-
tehuis en het Arsenaal (vandaag
KOERS. Museum van de Wieler-
sport - nvdr.) aan het Polenplein.
Al deze toch wel monumentale
gebouwen in de Rodenbachstad
hebben één iets gemeen: ze zijn
gebouwd door Verstraete.team,
het bedrijf uit de Zwaaikomstraat
dat tot voor kort door het leven
ging als Verstraetebouw. De fir-
ma, waar Francis Verstraete als
vijfde generatie aan het roer staat,
viert dit jaar z’n 200ste verjaar-
dag en gaf zichzelf een nieuwe
naam cadeau. «En die naam zegt
eigenlijk alles», vertelt Francis.
«Ons bedrijf wordt gedragen door
een hechte vriendschap en sa-
men zorgen we voor tevreden
klanten en partners. Wie in een
dergelijk team kan werken is een
gelukkige man of vrouw. De beste
werkgevers vind je vooral bij be-
drijven met een familiale sfeer, en
daar maken we graag deel van-
uit.»
Verstraete.team is 100 man sterk,
maar het begon allemaal met één
man met een droom. Ignace ‘Nas-
ke’ Verstraete koos er in 1820 voor
om aan de slag te gaan als metser.
Dit in tegenstelling tot de andere
mannen in de familie, en eigenlijk
zowat iedereen in de streek, want
de meesten waren actief als we-
ver. «We zijn fier dat we dit jaar de
200ste verjaardag van het bedrijf
mogen vieren, zeker omdat ons
verhaal in de loop van de tijd wat
vergeten is geraakt. Het zijn m’n
achterneven Luc en Jo Spyckerelle
die zich hebben vastgebeten in
ons gezamenlijk verleden en de
puzzel hebben gelegd», zegt Fran-
cis. 

Café Tijl
Naske kreeg al snel de hulp van
z’n zonen Leonard en Augustin
die op hun vijftiende beiden aan
de slag gingen als meestergast bij
hun vader. «Leonard trok naar de
academie in Roeselare waar hij
bouwkunde studeerde. Hij was
een schoolgenoot van Jules Lagae
(bekende beeldhouwer- nvdr.)»,
weet Francis. «Maar in 1881 werd
hij geloot en voor drie jaar in Ho-
boken gekazerneerd. Na z’n le-
gerdienst wou hij samen met
broer Augustin de zaak van hun
vader overnemen, maar in dat-

zelfde jaar overleed Augustin na
een val van een stelling. Gerugge-
steund door schoonbroer en
meestergast Bernard Decroix
rechtte Leonard de schouders en
in 1890 bouwt hij zijn eerste eigen
gezinswoning in Rumbeke, het
huidige café Tijl langs de Rum-
beeksesteenweg net naast de
plek waar wij  ‘de brouwery’ rea-
liseren, recht tegenover de Aldi.»

‘Kerkewerk’
Amper drie jaar later liet Leonard
z’n eerste kerken optrekken. Hij
bouwde er zo’n twintigtal voor de
Eerste Wereldoorlog. «Wij spre-
ken over de periode van ‘kerke-
werk’», lacht Francis. «Een term
voor een bouw die de eeuwen
doorstaat. De allereerste op-
dracht was het herstel van de to-
renspits van de Sint-Petrus- en
Pauluskerk van Elverdinge en in
1895 haalde hij met de bouw van
de Oekense Sint-Martinuskerk
z’n eerste grote aanbesteding bin-
nen. Dat karwei liep allesbehalve
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Op de Sint-Petrus- en Pauluskerk zie je
nog steeds de initialen van Leonard 

Verstraete en Joseph Viérin.

...tot Dinant

Bouwbedrijf van metser ‘Naske’ 
drukt al 200 jaar zijn stempel  

Van Rumbeke...

ging z’n eigen weg in het Ant-
werpse met Verstraete & Vanhec-
ke, een restauratiespecialist die
nu nog altijd bestaat», weet Fran-
cis. «Michel overleed op 58-jarige
leeftijd en Georges stapte in de
politiek en werd burgemeester
van Rumbeke. Gusten bleef als
enige broer over in de firma en
kreeg de hulp van Frans, zoon van
Michel. Enkele jaren later stapten
ook Frans’ broers Luc en Johan in
de bouwfirma. Zij waren verant-
woordelijk voor onze site in de
Louis Leynstraat die we in 2000
verlieten, maar bouwden ook zie-
kenhuizen (Roeselare, Tielt,...),
molens (Gits, Rumbeke, Koksijde,
Zwalm,…) en talloze bankgebou-

wen, rusthuizen en fabrieken.»
De huidige vijfde generatie kwam
in de jaren 90 in het bedrijf en in
2000 verhuisden ze naar de
Zwaaikomstraat. «Vandaag be-
staat de activiteit van Verstraete
uit vier grote pijlers: bouw, hout,
immo en zorg. We hoopten onze
200ste verjaardag te vieren met
een deelname aan Open Bedrij-
vendag, maar de coronacrisis stak
stokken in de wielen. Onze deel-
name is daarom met een jaartje
uitgesteld. Maar dat laten we niet
aan ons hart komen. We blijven
verder bouwen aan de toekomst
en plukken nog steeds de vruch-
ten van wat met Naske begon,
zo’n 200 jaar geleden.»

De metsersploeg anno 1904. 

van een leien dakje door een te-
kort aan werkvolk, vertragingen
en hout van slechte kwaliteit.
Maar Leonard trok er lessen uit en
startte twee jaar later met de
bouw van de Onze-Lieve-Vrouw-
kerk in Oostnieuwkerke.»

Aartsmoeilijke projecten
Na de Eerste Wereldoorlog wier-
pen zijn zonen Georges, Michel,
August en Elie, die in 1919 het
voortouw in de zaak namen, zich
op als de ultieme kerkenbouwers.
Ze bouwden er nog een twintigtal
bij. «Tussen 1893 en 1936 waren
ze verantwoordelijk voor het
bouwen, uitbreiden en restaure-
ren van zo’n veertig kerken. De fa-
milie Verstraete kregen enkele
aartsmoeilijke projecten toege-

wezen. «Zo waren wij onder an-
dere in 1923 de drijvende kracht
achter het herstel van de tulpvor-
mige toren van de Onze-Lieve-
Vrouw-kerk in Dinant en moch-
ten we in 1926 ons kunnen tonen
bij de restauratie van de hoogste
kathedraal van België, namelijk
de Onze-Lieve-Vrouwekathe-
draal van Antwerpen.» 

Initialen
Hoewel de kerken die de familie
Verstraete realiseerde decennia
later nog steeds het straatbeeld
bepalen, werd de naam van de
aannemer die ze realiseerde vaak
snel vergeten. Uniek is de Rum-
beekse Sint-Petrus-en Paulus-
kerk. «Die kerk mochten we in sa-
menwerking met de Brugse ar-
chitect Joseph Viérin heropbou-
wen na de dynamitering op het
eind van de Eerste Wereldoorlog.
Vandaag zie je op de toren, in het
metselwerk nog steeds de initia-
len J.V. en L.V. wat staat voor Jo-
seph Viérin en Leonard Verstrae-
te. Wist je trouwens dat we nog
steeds samenwerken met af-
stammelingen van architect Vié-
rin? Maar bijvoorbeeld ook met
nazaten van architect Coomans
uit Ieper met wie m’n voorouders

een goede werkrelatie hadden.
Het bewijs van standvastigheid,
duurzaamheid en traditie.»

Transformatie
Maar naast kerken was de familie
in de periode voor de Tweede
Wereldoorlog onder meer ook
verantwoordelijk voor de renova-
ties van het kasteel van Laarne en
de abdij ter Kameren in Brussel en
bouwden ze de oostelijke vleugel
van de abdij van Averbode en de
Optima fabriek in Rumbeke waar
nu de designzaak ‘t Casteelken
gevestigd is. Tijdens de oorlog
bleef het orderboekje leeg en na
de wapenstilstand onderging het
bedrijf een transformatie. «Elie

Verstraete heeft dan wel al een
indrukwekkende geschiedenis,
dit wil niet zeggen dat het een
oubollig bedrijf is. In hun ver-
jaardagsjaar lanceert Verstrae-
te.immo met HelloHelp een
dienstenapp, in samenwerking
met Televic, Smartwatcher en
Zorgcentrale Z-plus.

«HelloHelp is zowel een parlo-
foon als een noodoproepsy-
steem, zodat bewoners makke-
lijk een professionele hulpverle-
ner kunnen inschakelen», vertelt

Francis. «Wij voorzien in al onze
nieuwbouwprojecten de nodige
apparatuur voor HelloHelp. Ook
inbegrepen in de aankoopprijs
van het appartement is een
abonnement geldig voor vijf jaar.
De koper krijgt 25 jaar de tijd om
het zorgabonnement op te ne-
men. Als je dus bijvoorbeeld op je
65ste een flat koopt, kan je nog
jaren wachten voor je van deze
mogelijkheid gebruik maakt. Het
abonnement kan je ook doorge-
ven aan je huurder.» Verder is het
mogelijk om het abonnement in

schijven te benutten. De eerste
projecten die met HelloHelp wor-
den uitgerust zijn de Brouwery,
het nieuwe woonproject op de
site van Brouwerij Peene langs de
Rumbeeksesteenweg in Rumbe-
ke, ‘t Goed, dat verrijst op de site
van jeugdhuis DieZie langs de
Sint-Michielsstraat in Roeselare,
het project Bosmolens op de
vroegere site van serres Guille-
myn in Izegem, Residentie Berni-
ce pal in het centrum van Lauwe
en Pietershof aan de Sint-Pieters-
kerk in Ieper. (CDR)

Nieuwe flats van Verstraete.team helemaal klaar 
voor de toekomst, dankzij HelloHelp

In 1923 waren wij 
de drijvende kracht
achter het herstel 
van de tulpvormige
toren van de OLV-kerk
in Dinant. Een
aartsmoeilijk project
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De derde generatie nam het roer over in 1919.

Het Roeselaarse Verstraete.team is wel-
licht één van de oudste bouwbedrijven van
de provincie. De familie Verstraete is dit
jaar exact 200 jaar actief in de bouwsector
en bouwde tientallen kerken, kloosters, fa-
brieken en appartementsgebouwen in heel
het land. «Initiatief, goesting, doorzettings-
vermogen en lef zijn de rode draad door-
heen ons verhaal», zegt zaakvoerder Fran-
cis Verstraete.
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