
   
  

OPDRACHTGEVER 
• Het Antwerps platform van 

TotalEnergies is gelegen in de 
Antwerpse haven. Het platform 
bestaat uit drie site: 

 TotalEnergies Refinery Antwerp 

 TotalEnergies Olefins Antwerp 

 TotalEnergies Polymers Antwerp 
• TotalEnergies Refinery Antwerp is 

een van de meest moderne en meest 
gediversifieerde raffinaderijen in 
Europa en de grootste in België 

 

OPDRACHT 
Het bouwen van container kantoren 

 

LOCATIE 
Antwerpen 

 

MULTI DIENSTVERLENING 
Coördinatie 

Voordeel op vlak van 

snelheid en budget 
 

Een modulair kantoorgebouw 

 
TotalEnergies is al decennialang een belangrijke speler op 

de Belgische energiemarkt. En dat voor zowel particulieren 

als voor bedrijven. 

Op de site van TotalEnergies Refinery Antwerpen werden 

container kantoren voorzien. 

Zowel op budgettair vlak als op vlak van snelheid bieden 

deze container kantoren tal van voordelen. 

 

Onze expert was als Bouwkundig Projectleider 

verantwoordelijk voor de coördinatie van dit project. 



  
   

OPDRACHTGEVER AAN HET WOORD 
Wij zijn zeer enthousiast over de samenwerking met 

Kim. Hij kan een enorme variatie van projecten aan, 

kent de site en de mensen goed. Hij heeft een 

positieve, goede ingesteldheid en is altijd bereid bij te 

springen 

 

 

 

EXPERT AAN HET WOORD 
“Het project van het modulair gebouw is net 

afgerond. De bouw is gefinaliseerd en intussen 

zijn alle 140 personeelsleden reeds naar hun 

nieuwe werkplek verhuisd op de site van 

TotalEnergies Refinery Antwerp. 

Van buitenaf kan je niet zien dat dit een 

kantoorgebouw is dat modulair werd 

opgebouwd met containers; deze werden aan 

elkaar gekoppeld en op het dak waterdicht 

afgewerkt. De lege binnenruimte werd in 

verschillende lokalen opgedeeld met 

gyprocwanden. Alle comfort is aanwezig zoals 

airco en ventilatie in elk lokaal. 

Ik was verantwoordelijk voor het opvolgen van 

de planning van de werken, die altijd op een 

veilige manier moesten uitgevoerd worden, 

volgens de TotalEnergies procedures.  

Ik volgde voor de klant TotalEnergies het 

volledige dossier mee op en loste problemen 

op waar nodig en coördineerde werken waar 

ook interne diensten van de raffinaderij bij 

betrokken moesten worden, zoals bvb. 

elektrisch onderhoud” 

Kim Helderweirt, expert MULTI.engineering 


