


/ voorwoord

/ interbuild - koninklijke bam groep

/ realisaties

 de mick gevelrenovatie 
 desguinlei
 gallifort
 genève park fase 1 & 2
 hooikaai
 lak vmm
 silsburg
 ter zee
 

/ projecten in uitvoering

 artesis hogeschool campus noord
 eureka
 genève park fase 3
 gerlache
 iglo - henk de smet
 iglo - jan de vylder
 iglo - tom thys
 meyboom 
 montindu
 navo
 nieuw havenhuis
 pole star
 poort van beveren
 résidence palace
 rijksarchief gent
 tour paradis
 vac gent
 wolvengracht
 wtc III

/ structuur

/ jaarrekening 2012

/ certificaten

/ interbuild sociaal

/ vgm



Veiligheid, duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de basiswaarden 

die de visie van Interbuild elke dag opnieuw vorm geven. Een visie waar de klant 

centraal staat in de realisatie van de ons toevertrouwde projecten.

Door de diversifiëring van de laatste jaren kunnen wij onze klanten naast de 

bouw van kantoren, nu ook in residentiële projecten en de zorgsector van 

dienst zijn, dit voor privé- en publieke klanten, zowel onder de vorm van een 

bouwteam, een PPP constructie als een DBFM opdracht.

In 2012 draaide Interbuild op volle toeren. Uitzonderlijke grote projecten pluk-

ten de vruchten van de voorbereidingen en investeringen in de voorgaande 

jaren en kwamen op kruissnelheid. Technische hoogstandjes werden op punt 

gesteld en opgestart.

De inspanningen uit het verleden en de toewijding van onze teams hebben er 

opnieuw toe geleid dat ook onze projecten in de residentiële sector succesvol 

worden verder gezet. 

Aangezien Interbuild betrokken wil zijn in de volledige levenscyclus van een 

gebouw werd op 1 januari BAM Facility Management opgestart. BAM FM zal 

instaan voor zowel de zachte als de harde kant van het facility management.

De service, die Interbuild tijdens de realisatie van een project standaard levert, 

kan tijdens de volledige levensduur van het gebouw door BAM FM naadloos 

verder gezet worden via hun unieke digitale platform.

Met een team van enthousiaste medewerkers, met ervaring in alle aspecten 

van de bouw, waken wij over de kwaliteit, de afgesproken budgetten en de 

vooropgestelde timing van de aan ons toegewezen opdrachten. Door onze 

ervaring in de bouwmethodes en –systemen kan Interbuild telkens opnieuw 

doeltreffende oplossingen bieden die voldoen aan de wensen van onze klanten 

en aan de huidige vereisten van energieverbruik, milieu en duurzaamheid.

Wilrijk, maart 2013

 ir. Manu Coppens

 Afgevaardigd Bestuurder

 Interbuild nv
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/ LNG-steiger Port Moresby,  
Papoea-Nieuw-Guinea

/ Containerterminal, kades, spoor en wegen,  
Maasvlakte 2, Rotterdam 

/ Hoofdkantoor The Co-Operative Group, 
Manchester

/ Woontoren De Kroon en Jubi-torens, Ministeries van Veiligheid  
en Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag

/ Aanleg parkeerterrein met ViaVerde, groen, innovatief 
en duurzaam beton, Bunnik

/ Wegverbreding A12  
Utrecht Lunetten-Veenendaal

Koninklijke BAM Groep is voor vele opdrachtgevers in onze Europese thuis-

markten (en zelfs ver daarbuiten) een betrouwbare bouw- en vastgoedpartner. 

Met Interbuild biedt BAM ook opdrachtgevers en gebruikers van kantoren en 

residentiële projecten in België de brede deskundigheid en dienstverlening van 

onze Groep.

Interbuild is nauw betrokken bij de totstandkoming van vele – vaak spraak-

makende – bouwprojecten. Zo bouwt Interbuild in Brussel het nieuwe hoofd-

kwartier van de NAVO (met zustermaatschappijen) en de hoofdzetel van de 

Europese Raad, Résidence Palace. In Antwerpen betreft het onder meer de 

Artesis Hogeschool en het Havenhuis, de nieuwe hoofdzetel van het Gemeen-

telijke Havenbedrijf, ontworpen door Zaha Hadid. In Gent realiseert Interbuild 

het nieuwe Vlaams Administratief Centrum en in het Waasland de gevange-

nis te Beveren. In Luik is – in samenwerking met zusteronderneming Galère 

– een start gemaakt met de bouw van Tour Paradis. Stuk voor stuk bewijzen 

deze projecten de kwaliteit van de medewerkers en van de organisatie van 

Interbuild.

Interbuild werkt intensief en constructief samen met de Belgische zusteron-

dernemingen (Galère, Betonac en CEI-De Meyer). Dit heeft onder meer reeds 

geresulteerd in het gezamenlijke materieelbedrijf BAM Mat en een uniforme 

ict-structuur. De vruchten van deze succesvolle samenwerking worden ook 

geplukt door onze opdrachtgevers in de Belgische markten. 

Hechte en duurzame samenwerking – met onze opdrachtgevers en tussen 

groepsmaatschappijen onderling – vormt het solide fundament onder onze 

Groep. Het maakt dat Interbuild ook in moeilijke marktomstandigheden uit-

stekende prestaties kan leveren. Door het vertrouwen dat opdrachtgevers 

stellen in Interbuild, kan de onderneming bogen op een goedgevulde orderpor-

tefeuille en daarmee op uitstekende vooruitzichten.

Bunnik, maart 2013

 ir. N. J. de Vries,

 Voorzitter Raad van Bestuur

 Koninklijke BAM Groep nv
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 / DE MICK GEVELRENOVATIE  

Brasschaat

Zoals in het voorgaande dossier, de uitbreiding van het woon- 

en zorgcentrum, verliep deze werf ook zonder problemen. Als 

opdrachtgever kunnen wij alleen maar tevreden zijn over de sa-

menwerking met de hoofdaannemer en zijn onderaannemers.

Ludo Van Kets
Algemeen Directeur De Mick vzw
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 / DE MICK GEVELRENOVATIE

Brasschaat

Na de uitbreiding van het bestaande woonzorgcentrum De Mick, dat in juli 2010 

gerealiseerd werd, was het nu de beurt aan een doorgedreven gevelrenovatie van 

het hoofdgebouw en een uitbreiding op de 4de verdieping. 

De volledige gevel werd gezandstraald, de kopse gevels werden geïsoleerd en op-

nieuw opgemetst, alle beschadigde gevelstenen en blauwe steen dorpels werden 

vervangen, scheuren werden terug opgevuld en verstevigd en de terrassen aan 

de achterzijde werden volledig opnieuw waterdicht behandeld. 

Het oude hoofdgebouw werd zo volledig in een nieuw jasje gestoken.

Op de vierde verdieping werd aan weerszijden in de vorm van een volledige staal-

structuur een extra ruimte gecreëerd. Extra isolatie werd aangebracht en mo-

derne technieken werden in deze nieuwe lokalen toegepast. 

Na de renovatie van het inkomgedeelte met vernieuwde balie, het kantoorgedeel-

te van de administratie en de overige lokalen van de vierde verdieping, werd einde 

juni 2012 alles terug in dienst genomen door de medewerkers van De Mick vzw.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Gevelrenovatie en uitbreiding 4de verdieping 
Ligging Papestraat 30 – 2930 Brasschaat
Bouwheer Heropbeuring – De Mick vzw
Architect de Jongh-Bierwerts Architecten bvba
Studiebureau Stabiliteit Studiebureau M. Brosens bvba
Veiligheidscoördinatie Technix bvba
Oppervlakte Uitbreiding 4de verdieping: 320 m2

Aanvang der werken november 2011
Einde der werken juni 2012
Uitvoeringstermijn 8 maanden
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 / DESGUINLEI 

Antwerpen

In juli 2010 zijn we aan dit project begonnen. De klant Vi-

vium had de opportuniteit om het naastgelegen gebouw te 

gebruiken tijdens de ingrijpende werkzaamheden.  

Op 16 maanden tijd werd alle asbest verwijderd, alles gestript 

tot op de betonnen structuur en werd er opnieuw gebouwd. 

Hierbij gebruik makend van de nieuwste technieken resul-

teerde dit alles in een performant energetisch gebouw dat 

een BREEAM score “Very Good” draagt.    

De samenwerking was op zijn minst intens en efficiënt  

te noemen.       

De planning werd nauwlettend in het oog gehouden waardoor 

de diensten van Vivium konden verhuizen volgens de oorspron-

kelijke planning.      

Bovendien werd het budget gerespecteerd ondanks enkele 

minder aangename ontdekkingen die echter door de creativi-

teit van het bouwteam werden opgevangen en verholpen. 

Tom Wijmeersch
THV Kaïros-Parfinim nv
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 /  DESGUINLEI

Antwerpen

Het uit de jaren ’80 daterend kantoorgebouw van Vivium (langsheen de Desguin-

lei te Antwerpen), werd volledig gerenoveerd: het werd gestript tot het skelet en 

opnieuw aangekleed.

De renovatie omvatte alle technieken en afwerkingen waarbij ook de volledige 

gevel werd gerenoveerd. 

Sinds de renovatie doet de toren zijn bijnaam van “spiegelpaleis” alle eer aan, de 

gevel is dan ook nog gladder en even spiegelend als voorheen. 

De energetische prestaties voldoen weliswaar aan de moderne eisen, met een 

K-peil van K 38 en een E-peil van E 70, alsook een BREEAM attest.

Zeventien kantoorverdiepingen, een technische verdieping en twee ondergrondse 

niveaus herbergen samen ca. 14.000 m² bovengrondse en ca. 5.000 m² onder-

grondse oppervlakte.

Het geheel werd door Vivium opnieuw in gebruik genomen sinds november 2012.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Renovatie kantoorgebouw
Ligging Desguinlei 92 – 2018 Antwerpen
Bouwheer Immo De Hertoghe nv + Vivium nv
Architect DDS & Partners bvba
Promotor THV Kaïros nv – Parfinim nv
Studiebureau Stabiliteit Bureau Van Ransbeeck bvba
Studiebureau Technieken CES nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba
Controlebureau Socotec
Veiligheidscoördinatie AIB Vinçotte
E-peil E 70
K-peil K 38
Oppervlakte bovengronds: 14.421 m²
 ondergronds: 5.244 m²
Aanvang der werken juli 2011
Einde der werken november 2012
Uitvoeringstermijn 17 maanden
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 / GALLIFORT  

Antwerpen (Deurne)

Interbuild heeft zich tijdens onze succesvolle samenwerking ge-

profileerd als een betrouwbaar en gemotiveerd bouwteamlid. 

De professionele inzet van alle teamleden was van begin tot 

einde voelbaar.       

De vlotte samenwerking en de flexibele houding van Interbuild 

hebben ertoe bijgedragen dat de bouwwerken tot een zeer 

goed en degelijk einderesultaat werden gebracht, en dit bin-

nen de afgesproken bouwtermijn en het voorziene budget

Philip Penen
Bestuurder Schelde Senior-Invest III nv
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 / GALLIFORT 

Antwerpen (Deurne)

Het project Gallifort bevindt zich op het terrein van het bestaande rust- en ver-

zorgingstehuis van het OCMW Antwerpen aan de Gallifortlei te Deurne. Het werk 

omvatte de realisatie van 193 seniorenflats in 4 bouwvolumes, ofwel 12 blokken, 

inclusief de realisatie van een bijhorend dienstencentrum. 

Het concept voorziet in afzonderlijke woningen die door middel van gaanderijen 

met elkaar verbonden zijn. Op deze manier ontstaat er een interactie tussen de 

verschillende bewoners. Specifiek aan de ruwbouwstructuur is dat deze werd uit-

gevoerd met een tunnelbekisting.

Het project werd gerealiseerd door de THV Interbuild - BAM Woningbouw in op-

dracht van de THV Gallifort. Het geheel werd in gebruik genomen vanaf juli 2012.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Bouw van 193 serviceflats, een dienstencentrum
 en de aanleg van bovengrondse parkeerplaatsen,
 wegenis- en omgevingswerken
Ligging Bosuilplein 1 - 2100 Antwerpen (Deurne)
Bouwheer OCMW – Zorgbedrijf Antwerpen
Opdrachtgever Schelde Senior-Invest III nv
Architect THV Bladt & Verstraeten - DHP Architecten
Promotor THV Gallifort
Studiebureau Stabiliteit Arcade nv
Studiebureau Technieken Arcade nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoördinatie Regnard bvba
E-peil E 70
K-peil K 30
Oppervlakte 17.324 m²
Buitenaanleg  21.161 m²
Aanvang der werken augustus 2010
Einde der werken juni 2012
Uitvoeringstermijn 23 maanden
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 / GENèVE PARK FASE 1 & 2 

Brussel (Evere)

Wij wensen met dit schrijven onze oprechte tevredenheid te  

uiten met betrekking tot de uitgevoerde werken, de vooruit-

gang en de opvolging van de werf “GENEVE PARK” te Evere. 

Bedankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

Herwig Thirion
Projectleider Skyline Europe nv
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 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw appartementen met ondergrondse parking
Ligging Genèvestraat 11 - 1140 Brussel (Evere)
Bouwheer Skyline City nv
Architect DDS & Partners bvba
Project manager Kaïros nv
Studiebureau Stabiliteit Abcis - Van Wetter nv
Studiebureau Technieken CES nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoördinatie Technix bvba
E-peil E 70
K-peil K 38
Oppervlakte bovengronds: 19.196 m²
 ondergronds: 7.368 m²
Aanvang der werken Fase 1: februari 2010
 Fase 2: januari 2011
Einde der werken Fase 1: november 2011
 Fase 2: december 2012
Uitvoeringstermijn Fase 1: 22 maanden 
 Fase 2: 24 maanden

 / GENèVE PARK FASE 1 & 2 

Brussel (Evere)

Begin februari 2010 heeft Skyline City nv ons de bouw van 199 luxe appartemen-

ten met ondergronds parkings, gelegen aan de Genèvestraat te Evere besteld.

De uitvoering gebeurde in 2 fasen. Een eerste fase van 88 appartementen was 

klaar in november 2011. Een tweede fase van 111 appartementen werd bijbe-

steld en is in januari 2011 van start gegaan. Deze fase werd opgeleverd in de-

cember 2012.

Interbuild stond in voor de volledige afwerking van alle appartementen en gemene 

delen inclusief de technieken. De appartementen voldoen aan een E-peil van E 70 

en een K-peil van K 38.

 



 / HOOIKAAI 

Brussel

De samenwerking met het team van Interbuild is uiterst vlot 

verlopen tijdens de uitvoering van ons project. Alle teamleden 

hebben zich enthousiast ingezet om de bouwwerken binnen 

de vooropgestelde termijn en het afgesproken budget op te 

leveren. De efficiënte en professionele aanpak maakte van In-

terbuild de perfecte bouwteampartner. 

Philip Penen
Bestuurder Skyline City Center nv
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 /  HOOIKAAI

Brussel

Het project Hooikaai&Werfkaai bestaat uit de bouw van twee appartementsge-

bouwen in het centrum van Brussel voor rekening van Skyline City Center.

Dit project omvat de bouw van 65 appartementen, twee handelspanden en 60 

ondergrondse parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn verdeeld over 4 par-

keersystemen. De complexiteit van dit project zat in 2 aspecten. Het eerste was 

de realisatie van een waterdichte wand door middel van secanspalen rond de 

bouwzone, wat een verlaging van het grondwaterpeil mogelijk maakte. Het tweede 

aspect betrof de draagstructuur van de gebouwen hetgeen verband houdt met 

de verschillen op het niveau van de vloer, met de verschillende terrassen aan de 

voorgevel en met de diversiteit van de gebouwde appartementen.

 / TECHNISCHE FICHE

Type   Nieuwbouw appartementen en 2 eenheden
 voor vrije beroepen, met ondergrondse parking
Ligging  Hooikaai 43 / Werfkaai 7 – 1000 Brussel
Bouwheer  Skyline City Center nv
Architect   Styfhals & Partners nv i.s.m. Bureau d’Architecture
 Marc Corbiau bvba
Studiebureau Stabiliteit  Ingenieursbureau Jan Van Aelst bvba
Studiebureau Technieken   EDV Engineering & Consulting bvba
Studiebureau Akoestiek  Venac bvba
Veiligheidscoördinatie  Technix bvba
Oppervlakte  bovengronds: 5.500 m²
 ondergronds: 1.700 m²
Aanvang der werken  januari 2011
Einde der werken  augustus 2012
Uitvoeringstermijn   20 maanden



 / LAK VMM 

Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Wij zijn er door intensieve samenwerking tussen Interbuild, 

haar onderaannemers en de relevante studiebureau’s in ge-

slaagd om dit ‘state of the art’ kantoorgebouw op te richten. 

Dit gebouw is het eerste gebouw van de nieuwe kantoorsite op 

Veld 5 van The Loop in Gent.

Filip Deprez
Portfolio Manager Banimmo nv
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 /  LAK VMM

Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Het project LAK VMM (LAbo’s en Kantoren voor de Vlaamse MilieuMaatschappij) 

omvat de bouw van laboratoria en kantoren. Het nieuwe gebouw werd in overeen-

stemming met de nieuwste standaardnormen in kantoorbouw opgetrokken met 

een basis rastermaat van 1,35 m x 1,35 m, wat een zeer grote flexibiliteit toelaat. 

De dragende structuur bestaat uit twee stijve kernen en een skeletstructuur.  

Het geheel is op palen gefundeerd.

Elke typeverdieping bestaat uit een combinatie van laboratoria en kantoren, met 

daartussen de gemeenschappelijke faciliteiten. Dit garandeert voor de eindge-

bruiker een efficiënte werking.

Met het oog op duurzaam energiegebruik werd gestreefd naar een zo energiezui-

nig mogelijk ontwerp. 

Er werden nog een reeks energiebesparende maatregelen genomen, zoals dag-

lichtsturing, nachtventilatie alsook een maximaal gebruik gemaakt van hernieuw-

bare energiebronnen (boorgatenenergieopslag en zonne-energie).

 / TECHNISCHE FICHE

Type  Nieuwbouw kantoren en labo’s
Ligging  Site “The Loop” Veld 5 Oost – 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Bouwheer  Banimmo nv
Architect  Arch & Teco Architecture and Planning
Project Manager  ELD Partnership cvba
Studiebureau Stabiliteit  Arch & Teco Engineering – B.CEC nv
Studiebureau Technieken  Arch & Teco Engineering – TEE nv
Controlebureau  Seco cv
Veiligheidscoördinatie Arch & Teco Engineering – Advipex bvba
E-peil  E 78
K-peil K 31
Oppervlakte 9.447 m²
Aanvang der werken  december 2010
Einde der werken april 2012
Uitvoeringstermijn 17 maanden
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 / SILSBURG 

Antwerpen (Deurne)

De vlotte samenwerking met Interbuild evenals de flexibele 

houding bij de uitvoering van dit project hebben ervoor ge-

zorgd dat het vooropgestelde budget en de termijn correct zijn 

nageleefd. De professionele inzet en flexibiliteit, nauwgezetheid 

en zin voor kwaliteit hebben er samen toe bijgedragen dat de 

bouwwerken tot een goed einde gebracht werden. Interbuild 

was voor ons een betrouwbare partner over heel de lijn.

Philip Penen
Bestuurder Schelde Senior-Invest II nv



 / SILSBURG

Antwerpen (Deurne)

Gelegen aan de Herentalsebaan te Deurne, omringd door de stadstuintjes van 

het OCMW Antwerpen, ligt het project Silsburg. Dit is het tweede project na  

Gallifort voor het Zorgbedrijf Antwerpen waarbij het bouwen van seniorenflats 

centraal staat.

In totaal werden er 116 flats voor senioren gebouwd, inclusief een dienstencen-

trum op het gelijkvloers en een ondergrondse parking voor 38 wagens. In de 

ondergrondse parking zijn eveneens alle technische ruimtes ondergebracht.

De bebouwing bestaat uit twee bouwvolumes. Het eerste bouwvolume is opge-

bouwd uit 2 tot 5 verdiepingen. Het tweede bouwvolume telt 16 appartementen 

en is 3 verdiepingen hoog.

De flats op de begane grond beschikken over een privé-tuintje, in aansluiting met 

de leefruimte. De helft van de flats op de verdiepingen is voorzien van een terras. 

Met een E 70 energieprestatiepeil en een K 30 isolatiewaarde voldoen de appar-

tementen tevens aan de hedendaagse behoeften en comforteisen.

Het geheel werd in gebruik genomen vanaf juni 2012.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Bouw van 116 seniorenflats en een dienstencentrum;
 ondergrondse parking met technische ruimten
Ligging Herentalsebaan 559 – 2100 Antwerpen (Deurne)
Bouwheer OCMW – Zorgbedrijf Antwerpen
Opdrachtgever Schelde Senior-Invest II nv
Architect THV Bladt & Verstraeten - DHP Architecten
Promotor THV Silsburg
Studiebureau Stabiliteit Arcade nv
Studiebureau Technieken Arcade nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoördinatie Regnard bvba
E-peil E 70
K-peil K 30
Oppervlakte bovengronds: 11.055 m²
 ondergronds: 1.673 m²
Aanvang der werken januari 2011
Einde der werken juni 2012
Uitvoeringstermijn 18 maanden

/
 r

ea
lis

at
ie

s
S

ils
bu

rg



 / TER ZEE 

De Haan (Wenduine)
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 / TER ZEE

De Haan (Wenduine)

Het nieuwbouwproject werd uitgevoerd in opdracht van de bouwheer Ter Zee 

nv, een onderdeel binnen de Socialistische Mutualiteiten, en ontworpen door het 

architectenbureau ABV+ Architecten uit Antwerpen. De opdracht omvatte de re-

alisatie van 52 serviceflats langs de Ringlaan-Wancourtstraat te Wenduine.

Het complex bestaat uit drie bovengrondse bouwlagen en één ondergrondse 

bouwlaag welke dienst doet als parking en technische ruimte. Er zijn in de boven-

grondse bouwlagen twee blokken waarbij de flats door gaanderijen met elkaar 

worden verbonden.

Naast de ondergrondse parking en de 52 flats voorziet het project in een ge-

meenschappelijke polyvalente ruimte en zijn er verschillende daktuinen en groen-

daken. Verder is er een rustgevend ingerichte tuin en omgeving waar de bewo-

ners gezellig kunnen vertoeven.

Bijzondere aandacht werd bij het ontwerp en de uitvoering geschonken aan de 

hoge comfortwaarden en aan de energiezuinigheid van het project. Hiervoor wer-

den de studie en de uitvoering van de technische installaties en de uitvoeringsde-

tails tot het uiterste geoptimaliseerd.

Interbuild nv voerde het project uit in samenwerking met het bouwbedrijf Furnibo 

nv uit Veurne binnen de structuur van de THV Ter Zee.

 / TECHNISCHE FICHE

Type  Nieuwbouw 52 serviceflats met ondergrondse parking
Ligging  Ringlaan 128 – 8420 De Haan (Wenduine)
Bouwheer  Ter Zee nv
Architect ABV+ Architecten
Studiebureau Stabiliteit  VK Engineering nv
Studiebureau Technieken  VK Engineering nv
Veiligheidscoördinatie  PROBAM nv
Oppervlakte bovengronds: 4.118 m²
 ondergronds: 2.505 m²
Aanvang der werken  april 2011
Einde der werken  december 2012
Uitvoeringstermijn  21 maanden
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 / ARTESIS HOGESCHOOL     
 CAMPUS NOORD

Antwerpen

In opdracht van de Artesis Hogeschool Antwerpen, zal Interbuild de DBM (Design, 

Build, Maintenance) van hun nieuwe hogeschool campus uitvoeren. Campus Spoor 

Noord zal diverse opleidingen huisvesten: verpleegkunde, lerarenopleiding, informa-

ticaopleiding,…

Het gebouw wordt voorzien voor 3500 leerlingen en is extra uitgerust met een 

cafetaria, parking voor professoren, een bibliotheek en facilitaire diensten voor de 

gehele schoolgemeenschap. Merkwaardig aan het gebouw is dat het volledig moet 

geïntegreerd worden met de naastliggende parkhelling van Park Spoor Noord.

Het gebouw start met een parking van 211 plaatsen op niveau -2. 

Vervolgens is bouwlaag -1 uitgerust met de leslokalen en aula’s en een grote fiet-

senstalling. Al deze lokalen zijn opgebouwd rond een binnentuin.

De centrale inkom, cafetaria, en een apart gebouw met grote aula’s bevinden zich 

op het gelijkvloers. Al deze lokalen zijn eveneens opgebouwd rond een centrale tuin. 

Boven het gelijkvloers wordt het gebouw opgetrokken in L vorm, waarbij de vleugel 

langs de Noorderplaats opgetrokken wordt tot niveau +7 en het bouwdeel zone  

Ellermanstraat stopt op niveau +3.

Er zijn op diverse plaatsen toegangen gecreëerd tussen het naastliggend park en 

de binnentuinen van de school.

Verder is het gebouw uitgerust met alle hedendaagse technieken, wat een uitda-

ging vormt om deze te verwerken in de complexe ruwbouw.

Tot slot worden alle gevelelementen uitgevoerd in wit architectonisch beton.  

 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw hogeschool campus
Ligging Noorderplaats / Ellermanstraat – 2000 Antwerpen
Bouwheer Artesis Hogeschool Antwerpen
Architect Poponcini & Lootens ir. architecten i.s.m. 
  Jaspers – Eyers Architects
Studiebureau Stabiliteit Abcis – Van Wetter nv
Studiebureau Technieken VK Engineering nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba
Veiligheidscoordinatie Proyectum bvba
Oppervlakte bovengronds: 30.500 m²
  ondergronds: 6.200 m²
Aanvang der werken augustus 2012
Einde der werken december 2014
Uitvoeringstermijn 29 maanden
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 / EUREKA 

Brussel (Evere)

Het project Eureka is gelegen in de gemeente Evere, en bestaat uit een te bouwen 

rusthuis van 160 kamers en een serviceflatgebouw met 28 assistentiewoningen.

Het rusthuis en het serviceflatgebouw zijn twee onafhankelijke eenheden, gebouwd 

op een gemeenschappelijke ondergrondse verdieping met parkeerplaatsen. De 

werking van de twee eenheden is autonoom. Het rusthuis is gelegen in het bin-

nengebied, het serviceflatgebouw zal langs de straatkant aan de De Boeckstraat 

worden gebouwd, op de plaats van een bestaand bureelgebouw. Na afbraak van de 

bestaande gebouwen, is één van de doelstellingen van de twee nieuwe constructies 

om de site te doen herleven door het een nieuw imago te geven en een nieuwe be-

stemming terwijl het comfort van de residenten wordt gemaximaliseerd. De beste 

technieken zullen hiervoor worden aangewend op gebied van verwarming, ventilatie, 

liften, elektriciteit, verlichting … Voldoende parkeerplaatsen zullen worden voorzien 

alsook ad hoc fietsstallingen. Het gebouw zal worden voorzien van uitstekende ener-

gieprestaties alsook akoestische en antitrilling-isolatie om zo de impact op de om-

geving van de gebouwen te verkleinen. Zo wordt ook bijzondere aandacht besteed 

aan het milieu, met onder meer deze zeer performante isolatie en laag energie peil 

(k<30 en energie behoeften < 50 kWh/m²/jaar), maar ook met groene daken, 

regenwaterrecuperatie en infiltratiebekken, externe zonneweringen en het gebruik 

van inheemse planten in de grote tuin die rond het woon- en zorgcomplex ligt. 

Deze tuin grenst aan verschillende terrassen die kunnen gebruikt worden door de 

rusthuisbewoners en de residenten van de assistentiewoningen. Het nieuwe ge-

bouw zal voldoen aan alle verwachtingen van een eigentijds woon- en zorgcomplex 

met veel aandacht voor de toegankelijkheid, de leefbaarheid van de bewoners en 

van het personeel.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw rusthuis en 27 serviceflats
Ligging August De Boeckstraat 58 – 1140 Brussel (Evere)
Bouwheer Burco nv
Architect Archi 2000 bvba i.s.m. E.T.A.U.
Studiebureau Stabiliteit Abcis – Van Wetter nv
Studiebureau Technieken Sophia Group nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoordinatie Health & Safety Consulting bvba
E-peil E 50
K-peil K 30
Oppervlakte bovengronds: 12.319 m²
  ondergronds: 1.500 m²
Aanvang der werken januari 2013
Einde der werken september 2014
Uitvoeringstermijn 21 maanden
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 / GENèVE PARK FASE 3

Brussel (Evere)

Na de oplevering van fase 1 & 2 van het project Genève Park heeft Skyline 

City nv de bouw van 72 bijkomende  luxe appartementen met ondergronds parkings  

besteld.  

Fase 1 & 2 bevatte 199 appartementen, een commerciële ruimte voor een apo-

theek  en 2 ondergrondse parkingniveau’s. 

De oplevering van fase 1 is reeds gebeurd in november 2011, deze van fase 2 in 

december 2012.

De grondwerken voor fase 3 zijn gestart in oktober 2012 en de uiteindelijke opleve-

ring is voorzien in februari 2014.

Interbuild staat in voor de volledige afwerking van alle appartementen en gemene 

delen, inclusief de technieken. De appartementen voldoen aan een E-peil van E 70 

en een K-peil van K 38.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw appartementen met ondergrondse parking
Ligging Genevestraat 13 - 1140 Brussel (Evere)
Bouwheer Skyline City nv
Architect DDS & Partners bvba
Project Manager Kaïros nv
Studiebureau Stabiliteit Abcis - Van Wetter nv
Studiebureau Technieken CES nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba   
Veiligheidscoördinatie Technix bvba
E-peil E 70
K-peil K 38
Oppervlakte bovengronds: 6.905 m²
  ondergronds: 3.450 m²
Aanvang der werken oktober 2012
Einde der werken februari 2014
Uitvoeringstermijn 17 maanden



 / GERLACHE

Brussel (Etterbeek)

Het project Gerlache bestaat uit de afbraak van bestaande gebouwen en de weder-

opbouw van een nieuw appartementsgebouw in Etterbeek voor rekening van Skyline 

City Center.

Dit project omvat 57 appartementen en 68 ondergrondse parkeerplaatsen. 

40 van deze parkeerplaatsen worden verdeeld over verschillende parkeersyste-

men waarbij de wagens gestapeld worden.

De complexiteit van dit project bestaat enerzijds in de zeer korte planning van de 

uitvoering, en anderzijds in de middelen die werden ingezet om de draagstructuur 

van de aanliggende gebouwen en straten te verzekeren.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Afbraak & nieuwbouw appartementen, ondergrondse parking en bergingen
Ligging De Gerlachestraat 65-69 – 1040 Brussel (Etterbeek)
Bouwheer Skyline City Center nv
Architect DDS & Partners bvba
Studiebureau Stabiliteit Abcis - Van Wetter nv
Studiebureau Technieken CES nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba
Veiligheidscoordinatie Technix bvba
Oppervlakte bovengronds: 4.200 m²
  ondergronds: 2.050 m²
Aanvang der werken januari 2012
Einde der werken mei 2013
Uitvoeringstermijn 17 maanden
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 / IGLO – HENK DE SMET 

Antwerpen (Linkeroever)

Het InterGenerationeel project LinkerOever (IGLO) wil de sociale samenhang tussen 

verschillende generaties en culturen in de wijk Europark bevorderen. Een nieuwe, 

sociale infrastructuur moet wonen, zorg, cultuur en maatschappelijke ontplooiing, 

onderwijs en opvang voor iedereen toegankelijk maken.

Een onderdeel van dit bouwproject zijn 14 serviceflats en 2 handelsruimtes, ont-

worpen door De Smet Vermeulen Architecten. Het bouwproject wordt ontwikkeld 

aan de Carel van Manderstraat. 

De serviceflats situeren zich op de eerste en tweede verdieping. Elke verdieping is 

onderverdeeld in 7 serviceflats.

De gebouwen zijn toekomstgericht ontworpen en gebouwd, en hebben een K-peil 

van K 40 en een E-peil van E 70.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Bouw van 14 serviceflats
Ligging Carel van Manderstraat – 2050 Antwerpen (Linkeroever)
Bouwheer OCMW – Zorgbedrijf Antwerpen
Opdrachtgever Schelde Senior-Invest I nv
Architect DHP Architecten bvba i.s.m.
  De Smet Vermeulen Architecten bvba
Promotor THV IGLO
Studiebureau Stabiliteit Arcade nv
Studiebureau Technieken Arcade nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoordinatie Regnard bvba
E-peil E 70
K-peil K 40
Oppervlakte bovengronds: 1.582 m2

  ondergronds: 115 m2

Aanvang der werken oktober 2012
Einde der werken september 2013
Uitvoeringstermijn 12 maanden
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 / IGLO – JAN DE VYLDER

Antwerpen (Linkeroever)

Het InterGenerationeel project LinkerOever (IGLO) wil de sociale samenhang  

tussen verschillende generaties en culturen in de wijk Europark bevorderen. Een 

nieuwe, sociale infrastructuur moet wonen, zorg, cultuur en maatschappelijke 

ontplooiing, onderwijs en opvang voor iedereen toegankelijk maken.

Een onderdeel van dit project zijn 64 serviceflats en dienstencentrum, ontwor-

pen door Architecten De Vylder Vinck Taillieu. Het bouwproject werd ons toe-

vertrouwd en wordt ontwikkeld op de plaats van het oude schoolgebouw voor de 

Chicago building.

De serviceflats zijn verdeeld over twee gebouwen, met elk zes verdiepingen. Het 

dienstencentrum is voorzien op het gelijkvloers niveau tussen beide gebouwen 

en is omgeven door gesloten buitenruimtes dewelke voorzien zijn van ontspan-

ningsmogelijkheden. De gebouwen zijn toekomstgericht ontworpen en gebouwd, 

en hebben een K-peil van K 40 en een E-peil van E 70.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Bouw van 64 serviceflats en een dienstencentrum
Ligging E. Claesstraat – 2050 Antwerpen (Linkeroever)
Bouwheer OCMW – Zorgbedrijf Antwerpen
Opdrachtgever Schelde Senior-Invest I nv
Architect DHP Architecten bvba i.s.m. Architecten De Vylder Vinck Taillieu bvba
Promotor THV IGLO
Studiebureau Stabiliteit Arcade nv
Studiebureau Technieken Arcade nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoördinatie Regnard bvba
E-peil E 70
K-peil K 40
Oppervlakte bovengronds: 7.199 m² waarvan 1.006 m² dienstencentrum
Aanvang der werken november 2011
Einde der werken juni 2013
Uitvoeringstermijn 20 maanden
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 / IGLO – TOM THYS

Antwerpen (Linkeroever)

Het InterGenerationeel project LinkerOever (IGLO) wil de sociale samenhang tussen 

verschillende generaties en culturen in de wijk Europark bevorderen. Een nieuwe, 

sociale infrastructuur moet wonen, zorg, cultuur en maatschappelijke ontplooiing, 

onderwijs en opvang voor iedereen toegankelijk maken.

Een onderdeel van dit project zijn 48 serviceflats, ontworpen door Tom Thys Archi-

tecten. Het bouwproject werd ons toevertrouwd en wordt ontwikkeld op de Emile 

Verhaerenlaan. 

De serviceflats zijn verdeeld over drie gelijkvormige gebouwen, met elk vier verdie-

pingen. Elke verdieping is onderverdeeld in 4 serviceflats.

Er wordt voorzien in een individuele aangelegde tuin voor de flats op het gelijkvloers. 

De gebouwen zijn toekomstgericht ontworpen en gebouwd, en hebben een K-peil 

van K 40 en een E-peil van E 70.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Bouw van 48 serviceflats
Ligging Emile Verhaerenlaan – 2050 Antwerpen (Linkeroever)
Bouwheer OCMW – Zorgbedrijf Antwerpen
Opdrachtgever Schelde Senior-Invest I nv
Architect DHP Architecten bvba i.s.m. Tom Thys Architecten 
Promotor THV IGLO
Studiebureau Stabiliteit Arcade nv
Studiebureau Technieken Arcade nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba   
Controlebureau Seco cv  
Veiligheidscoördinatie Regnard bvba
E-peil E 70
K-peil K 40
Oppervlakte bovengronds: 4.316 m²  
  buitenaanleg: 820 m²
Aanvang der werken augustus 2011 
Einde der werken februari 2013
Uitvoeringstermijn 19 maanden



 /MEYBOOM 

Brussel

Meyboom is een binnenstedelijk project gelegen op de hoek van de Zandstraat en 

de Broekstraat, met als buur het voormalige warenhuis Waucquez van de architect 

Victor Horta dat nu onderdak biedt aan het Belgisch Stripcentrum, kortweg het 

Stripmuseum.

Het is een hoogkwalitatief en modern project dat op optimale wijze in het stede-

lijk weefsel geïntegreerd zal worden. Het omvat 63 appartementen van 1, 2 en 3 

slaapkamers verdeeld over drie woonblokken met ondergrondse parkeerplaatsen 

(2 verdiepingen). Enkele commerciële panden worden eveneens aangeboden.

Meyboom is een strak en stijlvol ontwerp met streekgebonden materialen, veel 

lichtinval en een mooie afwerking.

De oplevering is voorzien voor eind 2013.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw appartementen met ondergrondse garage en binnentuin
Ligging Zandstraat 10-18 – 1000 Brussel
Bouwheer Bouwfonds Property Development Meyboom nv
Opdrachtgever Bouwfonds Property Development Meyboom nv
Architect Christian Kieckens Architects bvba + ASA bvba
Project Manager Orientes
Studiebureau Stabiliteit DS Engineering
Studiebureau Technieken Restyling Groep
Veiligheidscoördinatie Technix bvba
Oppervlakte bovengronds: 7.242 m²
  ondergronds: 3.572 m²
Aanvang der werken oktober 2011
Einde der werken december 2013
Uitvoeringstermijn 27 maanden
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 /MONTINDU

Brussel

Dit kantoorgebouw wordt opgericht op de hoek van de Nijverheidsstraat en de Mon-

toyerstraat te Brussel, gelegen in het Europese kwartier.

Het gebouw zal bestaan uit 2 ondergrondse verdiepingen, een gelijkvloers en 8 

bovengrondse verdiepingen. De ondergrondse verdiepingen zullen ingericht worden 

als parking, archief en met technische ruimtes. Het gelijkvloers en de verdiepingen 

zullen dienst doen als kantoorruimte, waarbij een gedeelte van de 8ste verdieping 

zal benut worden voor de technische installatie.

De inrichtingswerken werden bijbesteld en zullen worden voltooid in april 2013.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Afbraak & nieuwbouw kantoorgebouw
Ligging Nijverheidsstraat 6 – 1000 Brussel
Bouwheer Montindu nv
Architect Jaspers - Eyers Architects
Project Manager THV Montoyer (KVH - Landsbeeck)
Studiebureau Stabiliteit Abcis – Van Wetter nv
Studiebureau Technieken VK Engineering nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba   
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoördinatie Bureau d’études PS2 bvba
E-peil E 90
K-peil K 45
Oppervlakte bovengronds: 6.333 m²
  ondergronds: 1.616 m²
Aanvang der werken mei 2010
Einde der werken april 2013
Uitvoeringstermijn 36 maanden
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 / NAVO

Brussel (Evere)

In naam van de NAVO heeft minister van Defensie Pieter De Crem de bouw van het 

nieuwe hoofdkwartier toegewezen aan de THV BAM Alliance waarvan Interbuild 

deel uitmaakt.

De nieuwe hoofdzetel van de NAVO wordt gebouwd tegenover de huidige hoofd-

zetel, op een terrein van ongeveer 40 hectare. De werken starten begin oktober 

2010 en zullen voltooid zijn in de loop van 2016.

Het nieuwe hoofdkwartier zal 250.000 m² bruikbare oppervlakte omvatten, ver-

spreid over 7 verdiepingen. Naast 120.000 m² kantoorruimte zullen de 4.500 NA-

VO-werknemers er ook gebruikmaken van een conferentiecentrum met moderne 

vergaderzalen, media- en restaurantfaciliteiten, een bank en installaties voor sport 

en ontspanning. Andere voorzieningen zijn een personeelscentrum, een technisch 

gebouw voor de energievoorzieningen, magazijnen en werkplaatsen. In het ontwerp 

van de gebouwen besteedden de architecten bijzondere aandacht aan veiligheid, 

flexibiliteit, duurzaamheid, functionaliteit en kostenbeheersing.

Het gebouw wordt een streng, sober en functioneel gebouw van een aanzienlijk 

comfortniveau, met modulaire en aanpasbare ruimtes die systematisch heringe-

richt en/of uitgebreid kunnen worden.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw Hoofdkwartier NAVO
Ligging Leopold III-laan – 1110 Brussel (Evere) 
Bouwheer NAVO
Gedelegeerde Bouwheer &  Ministerie van Landsverdediging
Aanbestedende Overheid
Leidende Dienst  Project Management Team HQ NATO 
Architect & Ingenieurbureau  “SOM + Assar” (SOM Architecten, Assar Architects, VK Engineering) 
Architecten  SOM Architecten - Assar Architects 
Studiebureaus Stabiliteit  SOM Architecten - VK Engineering 
Studiebureau Technieken VK Engineering nv
Controlebureau Socotec
Veiligheidscoördinatie SOM + Assar 
Oppervlakte bovengronds: 226.283 m² 
  ondergronds: 28.454 m²
Aanvang der werken oktober 2010 
Einde der werken mei 2016 
Uitvoeringstermijn 68 maanden 
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 / NIEUW HAVENHUIS

Antwerpen

Naar een ontwerp van het Britse architectenbureau Zaha Hadid Architects, is de 

bouw van het nieuwe Havenhuis, de nieuwe hoofdzetel van het Gemeentelijk Haven-

bedrijf Antwerpen, op z’n zachts gezegd een ontwerp dat niemand onberoerd laat. 

Het nieuwe Havenhuis is een tweeledig ontwerp: het bestaat uit een dynamisch 

balkvormig volume dat wordt opgetild boven de voormalige brandweerkazerne, 

waardoor dit beschermde gebouw – dat bovendien gerestaureerd wordt – een 

nieuw elan krijgt. Deze twee onderdelen maken van het Havenhuis een nieuwe volu-

metrische constellatie die indrukwekkende vergezichten biedt over stad en haven. 

De nieuwbouwgevels zijn opgebouwd uit glazen driehoeken, die lichtjes roteren ten 

opzichte van elkaar zodat de lichtinval steeds veranderende reflecties oplevert.

Het nieuwe gebouw wordt de werkplek van zo’n 500 medewerkers van het Haven-

bedrijf. Een gedeelte van de landschapskantoren en vergaderzalen wordt voorzien 

in het bestaande gebouw, de voormalige brandweerkazerne. Deze ruimtes zullen 

toegankelijk zijn vanuit het centrale atrium. In het nieuwe volume zijn eveneens land-

schapskantoren en vergaderzalen voorzien, maar ook het auditorium en een pano-

ramisch bedrijfsrestaurant zullen hier worden ingericht. Via panoramische liften 

bereiken medewerkers en bezoekers dit gedeelte.

In een eerste fase wordt gestart met de ondergrondse parking, in een tweede fase 

wordt het bestaand gebouw ontdaan van de technische installaties, binneninrichting 

en dak. In een derde fase wordt gestart met het nieuwe kantoorgebouw. Tijdens de 

realisatie van het nieuwe kantoorgebouw wordt het bestaande kantoorgebouw vol-

ledig gerestaureerd, ingericht en afgewerkt.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw en renovatie kantoorgebouw
Ligging Siberiastraat 20 – 2030 Antwerpen
Bouwheer Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Architect Zaha Hadid Architects Ltd – Bureau Bouwtechniek nv
Studiebureau Stabiliteit Studieburo Mouton bvba
Studiebureau Technieken Ingenium nv
Studiebureau Akoestiek Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau bvba
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoordinatie Bureau Bouwtechniek nv
Oppervlakte bovengronds: 15.500 m2

  ondergronds: 11.750 m2

Aanvang der werken oktober 2012
Einde der werken juni 2015
Uitvoeringstermijn 33 maanden
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 / POLE STAR

Brussel

Het project Pole Star is de tweede fase van het kantorencomplex dat AG Real 

Estate bouwt op de hoek van de Simon Bolivarlaan en de Antwerpsesteenweg 

 te Brussel.

Dit H–vormig gebouw met 2 ondergrondse verdiepingen, een gelijkvloers en  

14 bovengrondse verdiepingen, vormt het spiegelbeeld van het reeds in gebruik 

genomen gebouw North Light. 

De Pole Star zal verbonden worden met de North Light door een tussengebouw 

van eveneens 13 verdiepingen.

Beide gebouwen bevatten op de verdiepingen de nodige kantoorruimtes. Op de 

gelijkvloerse en eerste verdieping werd in de North Light een keuken en restaurant 

geïnstalleerd en wordt in de Pole Star op de -1 en het gelijkvloers een auditorium 

voor 330 gasten voorzien. 

De uitvoering van de werken is voorzien tot eind 2013.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw kantoorgebouw, met verbinding met het gebouw North Light
Ligging Simon Bolivarlaan - Antwerpsesteenweg - 1000 Brussel
Bouwheer Pole Star nv
Architect Jaspers - Eyers Architects i.s.m. ALTIPLAN°architects
Studiebureau Stabiliteit VK Engineering nv
Studiebureau Technieken HVAC: VK Engineering Building Services nv
  Sanitair, liften, elektriciteit: Tractebel Development Engineering nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba   
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoördinatie Seco cv
E-peil E 62
K-peil K 40
Oppervlakte bovengronds: 39.308 m²
  ondergronds: 11.670 m²  
Aanvang der werken juli 2011
Einde der werken november 2013
Uitvoeringstermijn 29 maanden



 / POORT VAN BEVEREN 

Beveren

De nieuwe gevangenis “Poort van Beveren” komt aan de rand van een industrieter-

rein aan de E17 te staan. Ze biedt plaats aan 312 mannelijke gedetineerden.

Het totaalcomplex bestaat uit vier gebouwen: een inkomgebouw, een dienstenge-

bouw, een cellulair complex en een logistiek gebouw. De verschillende functionele 

zones worden gestructureerd en gescheiden door volwaardige buitenruimtes, 

maar ze worden gelinkt via transitiegebouwen. Ook de aanleg van een parking bui-

ten de perimetermuur, de groenaanleg en de bouw van de beveiligde wandelingen 

behoren tot het project. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan voorzieningen 

voor andersvaliden. Specifiek binnen het cellulair gedeelte werd ook een overzicht 

gecreëerd door te werken met een panopticum met open galerijen. Door het open-

trekken van de bouwlagen wordt ook de passieve veiligheid verbeterd. Dit geeft 

aanleiding tot het ontstaan van de nieuwe vorm van gevangenis. Het betreft een 

vernieuwd kruismodel, waarbij de kern en vleugels geoptimaliseerd werden en aan-

gepast zijn aan een veranderende visie op detentie. 

Door de vervorming van de vleugels zelf, ontstaan galerijruimtes die via hoge ramen 

het licht zeer diep laten binnenvallen in de atria die centrale ruimten per vleugel 

creëren. De ambitie wordt nagestreefd om een zo energiezuinig mogelijk gebouw 

neer te zetten, met ook de nadruk op duurzaamheid (gebruiksduurzaamheid, ener-

getische en ecologische duurzaamheid, en zeker ook sociale duurzaamheid) en een 

energieneutraliteit dat het comfort van de gebruikers garandeert. 

Met een E-peil van E 60 en een K-peil van K 30 wordt zo een gevangenis ontwikkeld 

als voorbeeldgebouw van optimale energieprestatie.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw gevangenis met 312 cellen
Ligging Biestraat – 9120 Beveren
Bouwheer Regie der Gebouwen – Projectgroep Gevangenissen
Opdrachtgever Regie der Gebouwen – Projectgroep Gevangenissen
Architect Jaspers – Eyers Architects, Stéphane Beel Architecten bvba,
  Archivolt Architecten, Landschapsarchitect Pauwels Ontwerpbureau
Promotor BAM PPP België nv
Studiebureau Stabiliteit VK Engineering Building Services/Civil & Structural nv
Studiebureau Technieken VK Engineering Building Services/Civil & Structural nv
  i.s.m. Halmos Adviseurs
Studiebureau Akoestiek Venac bvba
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoordinatie Seco cv
E-peil E 60
K-peil K 30 
Oppervlakte bovengronds: 95.000 m²
Aanvang der werken april 2012
Einde der werken januari 2014
Uitvoeringstermijn 22 maanden
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 / RÉSIDENCE PALACE

Brussel

Het project betreft de herstructurering en restauratie van Blok A van het  

Résidence Palace om er vanaf midden 2015 de zetel van de Europese Raad en van 

de Raad van de Europese Unie in onder te brengen.

De vleugel van Blok A die dateert van 1923 zal worden gerenoveerd en de uitbrei-

dingen die dateren van de jaren 1960 werden gesloopt. Blok A zal vervolgens wor-

den uitgebreid met een glazen kubusvormig volume dat een ruim atrium vormt en 

wordt begrensd door een dubbele glazen wand. De buitenzijde hiervan bestaat uit 

een patchwork van ramen die uit alle landen van de EU afkomstig zijn. Het centrum 

wordt ingenomen door een soort van reusachtige lantaarn die de meest emblema-

tische zalen van het programma bevat (conferentiezaal, perszaal, enz.). 

Er zal een gedeeltelijke verhoging van de blok worden voorzien met een volume 

waarin aanvullend kantoren en technische lokalen worden ondergebracht. 

Het geheel wordt overdekt met een ‘scherm’ van zonnepanelen. De zone tussen het 

Résidence Palace en het Justus Lipsiusgebouw zal worden geherstructureerd, met 

voetgangersbruggen, souterrains en parking. In het gebouw zullen conferentieza-

len, kantoren voor de bestuurders van de instelling en voor de afgevaardigden van 

de lidstaten van de Europese Unie, een gedeelte van de kantoren van het secretari-

aat van de Raad, lokalen voor de pers, een restaurant en zalen voor officiële diners 

worden ondergebracht.

Het geplande gebouw heeft een bruto oppervlakte van ongeveer 71.000 m²,  

waarvan ongeveer 18.000 m² behoud van bestaande oppervlakte.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Herstructurering, uitbreiding, renovatie en restauratie van de zetel   
  van de Europese Raad en van de Raad van de Europese Unie 
Ligging Wetstraat 155 – 1000 Brussel
Bouwheer Regie der Gebouwen

Architect Philippe Samyn and Partners - Studio Valle 
Studiebureau Stabiliteit Progettazioni, Architecten 
Studiebureau Technieken Buro Happold Consulting Engineers Ltd., Ingenieurs
Studiebureau Akoestiek
  
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoördinatie Bopro nv
Oppervlakte bovengronds: 54.000 m²
  ondergronds: 17.000 m²
Aanvang der werken juli 2011 
Einde der werken juni 2015
Uitvoeringstermijn 48 maanden
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 / RIJKSARCHIEF GENT 

Gent

In maart 2012 ging de bouw van het Rijksarchief te Gent van start voor onze op-

drachtgever de NV Het Rijksarchief.

De benaming Rijksarchief spreekt voor zich: het is een gebouw met veelal  

depotruimte om de vele waardevolle archieven van de Vlaamse Overheid in onder 

te brengen.

Het gebouw bestaat uit twee tot zelfs gedeeltelijk drie ondergrondse bouwlagen, 

wat gezien de locatie in centrum Gent met zijn vele grachten en ruien niet evident is: 

men moet bouwen tot 13m onder straatniveau met een vrij hoge grondwaterstand. 

Daar in de ondergrond vooral archiefruimten zijn, wordt extra aandacht besteed 

aan de waterdichting. De buitenwanden aan deze ruimten zijn dan ook dubbelwan-

dig uitgevoerd. Omwille van deze archiveringsrol van het gebouw wordt er uiteraard 

ook veel aandacht besteed aan de technieken (HVAC). De luchtkwaliteit van de ver-

schillende archiefruimten is zeer belangrijk, waardoor constante verluchting met 

een nauw gecontroleerde vochtigheidsgraad vereist is.

De gevel van het gebouw zal opgetrokken worden uit een witte geglazuurde bak-

steen en een wit zinken dak.

Los van de tijd die het archeologisch onderzoek met zich zal meebrengen, dient het 

gebouw opgeleverd te worden in februari 2014.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw Rijksarchief 
Ligging Bagattenstraat 43 – 9000 Gent
Bouwheer Landsbeeck nv
Opdrachtgever Het Rijksarchief nv
Architect Robbrecht en Daem Architecten - Arch & Teco
Studiebureau Stabiliteit Arch & Teco - BCEC
Studiebureau Technieken VK Engineering nv
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoordinatie Advipex bvba
Oppervlakte bovengronds: 9.526 m²
  787m² kantoorruimte en bijhorende lokalen voor personeel
  4.508m² depotruimte
  1.406m² publieksruimte
  2.530m² voor archiefbewerking
Aanvang der werken maart 2012
Einde der werken februari 2014 (excl. archeologisch onderzoek)
Uitvoeringstermijn 24 maanden
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 / TOUR PARADIS 

Luik

Het project Tour Paradis in Luik in opdracht van de vastgoedonderneming Fedim-

mo nv omvat de nieuwbouw van een torengebouw dat de nieuwe kantoren van de 

Federale Overheidsdienst Financiën zal huisvesten. In dit nieuwe Financiecentrum 

zullen 1124 personeelsleden werken in verschillende diensten. De toren zal 28 

verdiepingen (gelijkvloers + 27) tellen, waarvan de twee hoogste technische verdie-

pingen zijn. Het torenconcept laat de centralisatie toe van verschillende diensten 

op één plek. Aangrenzend aan de toren wordt een laagbouw (gelijkvloers met drie 

verdiepingen) voorzien. In dit gebouw en op de eerste drie verdiepingen van het 

torengebouw worden de gemeenschappelijke lokalen en/of lokalen met specifieke 

functies ondergebracht. De kantoren bevinden zich in het torengebouw, vanaf de 

vierde verdieping. Het concept van het kantoorgebouw laat een maximale flexibili-

teit toe in de organisatie en de verdeling van de kantoren (moduleerbare ruimtes, 

verhoogde vloeren, mobiele wanden, enz.). Er zijn 325 parkeerplaatsen voor het 

personeel voorzien op 3 ondergrondse niveaus waaronder 26 plaatsen voorbehou-

den zijn voor de dienstwagens. Een stalling voor 50 fietsen wordt ook aangelegd.

Het kantoorgebouw zal ook toegankelijk zijn voor andersvaliden. De meest perfor-

mante en energiebesparende technologieën zullen voorzien zijn, zoals driedubbele 

beglazing, condensketels, koelgroep van de jongste generatie, optimaal beheer van 

het kunstmatig licht, regenwateropvang, fotovoltaïsche panelen, enz. Deze zullen 

mogelijk maken dat het gebouw beantwoordt aan de hoogste criteria voor energie- 

en milieuprestaties (K 37 en E 65). Het project kreeg ook het certificaat BREEAM 

Design “Excellent”.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw kantoortoren
Ligging Rue de Fragnée / Rue Paradis – 4000 Luik
Bouwheer Fedimmo nv
Opdrachtgever Regie der Gebouwen
Architect Jaspers – Eyers Architects i.s.m. Bureau d’Architecture Greisch cvba
Project manager CETIM nv
Studiebureau Stabiliteit Greisch – Bgroup nv
Studiebureau Technieken Luxconsult Belgium nv
Studiebureau Akoestiek Aurea Acoustics nv
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoördinatie Seco cv
E-peil E 65
K-peil K 37 
  BREEAM  Design “Excellent”
Oppervlakte bovengronds: 41.000 m²
  ondergronds: 12.000 m²
Aanvang der werken maart 2012
Einde der werken september 2014
Uitvoeringstermijn 31 maanden
              



 / VAC GENT

Gent

Het Vlaams Administratief Centrum (VAC) is het eerste gebouw van het nieuw 

stadsdeel aan het Sint-Pietersstation in Gent dat in de komende jaren langs de 

Fabiolalaan zal verrijzen. 

Het project omvat de nieuwbouw van het gebouw bestemd voor de Vlaamse Over-

heid, dat eind 2013 in gebruik zal worden genomen. 

Het VAC project bestaat uit twee delen: een laag gebouw in L-vorm en een toren. 

De laagbouw in L- vorm meet ±148 m op 25 m, telt 3 verdiepingen en is ±19 m hoog, 

met op de kop van het gebouw een auditorium. Deze beschermende arm krijgt een 

publieke functie, waarin bijvoorbeeld een tentoonstellingsruimte kan komen of waar 

kleine evenementen en bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd. 

De kantoren bevinden zich dan weer in de toren. Dit energiezuinige torengebouw 

telt 22 verdiepingen, is 90 meter hoog en, aan de breedste basis 44 meter breed. 

Ongeveer 1200 personeelsleden van het VAC zullen hier hun werkplek krijgen. 

Tussen de 2 gebouwen biedt een ‘zwevend’ voorplein uitzicht op het Koningin Maria 

Hendrikaplein. De ingang naar het VAC bevindt zich eveneens op dit niveau +1.

Het geheel wordt gebouwd op een ondergrondse bestaande parkeergarage van 

3 bouwlagen, uitgebaat door B-Holding. Het VAC zal een aantal parkings voor hun 

eigen behoeften inhuren, alsook een oppervlakte voor de inrichting van archiefruim-

tes op niveau -1 en -3 van de bestaande parking.

Het project haalt een duurzaamheidniveau van 4 sterren volgens de handleiding 

“waardering van kantoorgebouwen” van de Vlaamse Overheid. 

Dit kantorencomplex wordt het derde hoogste gebouw van Gent.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw kantoorgebouw
Ligging Koningin Fabiolalaan – 9000 Gent
Bouwheer THV Sofa Invest nv – Kaïros nv
Architect Poponcini & Lootens ir. architecten
Project Manager THV Landsbeeck-KVH
Studiebureau Stabiliteit Bureau d’Etudes Greisch nv
Studiebureau Technieken VK Engineering nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba   
Controlebureau Seco cv
Veiligheidscoördinatie Seco cv
E-peil E 50
K-peil K 24
Oppervlakte bovengronds: 37.748 m²
  ondergronds: 2.400 m²
Aanvang der werken augustus 2011
Einde der werken december 2013
Uitvoeringstermijn 29 maanden
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 /WOLVENGRACHT

Brussel

Wolvengracht is een project dat de nieuwbouw van 15 appartementen combineert 

met de renovatie van een 5 verdiepingen hoog tellend kantoorgebouw. 

De renovatie van het kantoorgebouw bestaat erin om het bovenste verdiep en 

alle gevels te slopen en de binnenkant te strippen. Dit gedeelte wordt vervolgens 

met 2 nieuwe bouwlagen verhoogd, waarvan het bovenste gedeelte voor de helft 

technische ruimte wordt en de andere helft een loft appartement met zicht op 

het Muntplein. De kantoren van verdiepingen +2 tot en met +5 zullen voldoen aan 

de BREEAM vereisten ‘Very Good’. Het gelijkvloers en de eerste verdieping staan 

in verbinding met het nieuwbouw-gedeelte aan de andere zijde van de werf, zijde 

Wolvengracht. Deze 2 verdiepingen bieden eveneens kantoorruimte, alsook in-

richtbaar naar commerciële ruimten. En het is boven deze 2 kantoorverdiepingen 

dat de andere 14 appartementen worden ondergebracht met behoud van 3 van 

de 5 bestaande voorgevels uit de 19e eeuw.

Op de plaats waar de appartementen zullen komen, aan de zijde van de Wolven-

gracht, worden verschillende gebouwen volledig afgebroken met behoud van een 

pand met 2 volwaardige verdiepingen waarin zich geklasseerde valse plafonds be-

vinden. Een bijkomende uitdaging bestaat erin om het dak met inbegrip van de dak-

kapel van een af te breken gebouw te behouden en later terug te plaatsen op het 

gebouw op dezelfde plaats. 

 / TECHNISCHE FICHE

Type Nieuwbouw van 15 appartementen en renovatie kantoorgebouw
Ligging Wolvengracht 15 – 1000 Brussel
Bouwheer Princesse Résidence nv
Architect Synergy International bvba
Promotor THV Kaïros - Interbuild
Studiebureau Stabiliteit Abcis - Van Wetter nv
Studiebureau Technieken CES nv
Studiebureau Akoestiek Venac bvba
Controlebureau Seco cv 
Veiligheidscoordinatie Bureau d’études PS2 bvba
Oppervlakte bovengronds: 4.767 m²
  ondergronds: 95 m²
Aanvang der werken juli 2012
Einde der werken december 2013
Uitvoeringstermijn 18 maanden
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 /WTC III

Brussel

In opdracht van Fedimmo nv en de Regie der Gebouwen wordt de WTC-III toren, 

opgericht begin jaren ‘80, gerenoveerd. De renovatiewerken, opgesplitst in 2 fases, 

omvatten de aanpassing en vernieuwing van technische uitrustingen en herinrich-

tingswerken, voorafgegaan door asbestsaneringen. Uitgezonderd de renovatiezone 

zal de gebruiker in het gebouw steeds aanwezig blijven. 

Na de sanering en het strippen van elke verdieping, worden deze heringericht 

met hedendaagse vloerbekledingen, plafonds, nieuwe wanden … met behoud van 

bestaande ejecto’s en omkastingen. Tijdens de uitvoering van de nieuwe inrich-

tingswerken worden technische uitrustingen gecontroleerd, aangepast en/of ver-

nieuwd. In de centrale kern en technische ruimtes worden o.a. de bestaande liften, 

HVAC en het elektrisch gedeelte gerenoveerd.

 / TECHNISCHE FICHE

Type Renovatie kantoorgebouw
Ligging Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel
Bouwheer Fedimmo nv + Regie der Gebouwen
Architect Jaspers - Eyers Architects
Project Manager G. Pierson & Associés nv
Studiebureau Stabiliteit Greisch - BGroup nv
Studiebureau Technieken VK Engineering nv
Oppervlakte bovengronds: 78.302 m²
  ondergronds: 19.923 m²
Aanvang der werken fase 1: juni 2009
  fase 2: januari 2011 
Einde der werken fase 1: augustus 2010
  fase 2: januari 2013
Uitvoeringstermijn fase 1: 14 maanden
  fase 2: 24 maanden
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RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter    ir. Nico J. de Vries

Afgevaardigd Bestuurder ir. Manu Coppens 

Bestuurders    Benoît De Landsheer 

     ir. Thessa Menssen

     ir. Marc Peeters

     Eric E. Verbeeck 

DIRECTIE

Algemeen Directeur   Hilde Vangilbergen

Financiën en Administratie 

Secretaris Generaal  Marc Loots

Commercieel Directeur  René Vanderhaegen

Commercieel Directeur  ir. Mark Beyst MRE

Directeur Uitvoering  ing. Peter Malfait

Financieel Directeur  Peter De Bruyne

Directeur Studiedienst  ir. arch. Sigrid Ardoullie
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In 2012 is de omzet van Interbuild van € 117,1 mio gestegen naar € 208,6 mio met 

een bedrijfswinst van € 2,2 mio (na belastingen).

Er werd een winst voor belastingen gerealiseerd van € 3,3 mio tegenover € 3,9 mio 

in 2011. De winst voor en na belastingen bedraagt respectievelijk 1,6% en 1,03% ten 

opzichte van de bedrijfsopbrengsten. Dit geeft voor Interbuild een rendabiliteit op het 

eigen vermogen van 21,1% voor en 14,0% na belastingen.

De totale activa op 31.12.2012 bedraagt € 82,6 mio1 waarvan 95% vlottende en 5% 

vaste activa.

Het balanstotaal bestaat voor 37,7% uit geldbeleggingen en liquide middelen. Inter-

build heeft geen financiële schulden en het vreemd vermogen heeft dan ook alleen  

betrekking op de courante handelsactiviteit.

Met een liquiditeitsratio voor 2012, 2011 en 2010 van respectievelijk 1,2, 1,4 

en 1,4 en een bedrijfskapitaal van € 11,8 mio, blijft de liquiditeitspositie zeer goed.

Het eigen vermogen bedraagt 18,8% van het balanstotaal.

Het is duidelijk dat de competitievere marktomstandigheden in 2012 zijn effect heb-

ben op de marges, niettegenstaande is er nog steeds een positief bedrijfsresultaat, de 

financiële structuur blijft gezond en het boekjaar 2013 is gestart met een orderporte-

feuille van € 680 mio.
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/ jaarrekening 2012

1  de stijging t.o.v. 2011 is het gevolg van de proportionele consolidatie van THV’s. Tot en met boekjaar 2011 werd 

de rekening-courantmethode gebruikt.
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balans na winstverdeling

ACTIVA 31 DEC 2012 31 DEC 2011

VASTE ACTIVA 3.753.674,98 4.693.272,59

I. OPRICHTINGSKOSTEN 0,00 0,00

II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 20.438,17 27.420,42

III. MATERIELE VASTE ACTIVA 1.485.708,29 1.384.121,11

IV. FINANCIELE VASTE ACTIVA 2.247.528,52 3.281.731,06

VLOTTENDE ACTIVA 78.887.031,10 41.724.153,17

V. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 0,00 0,00

VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 5.684.202,69 0,00

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 42.053.375,38 20.283.764,64

VIII. GELDBELEGGINGEN 25.466.197,70 21.298.788,95

IX. LIQUIDE MIDDELEN 5.660.242,27 113.374,71

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 23.013,06 28.224,87

TOTAAL DER ACTIVA 82.640.706,08 46.417.425,76

PASSIVA 31 DEC 2012 31 DEC 2011

EIGEN VERMOGEN 15.501.819,77 16.333.193,86

I. KAPITAAL 4.875.000,00 4.875.000,00

II. UITGIFTEPREMIES 0,00 0,00

III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 0,00 0,00

IV. RESERVES 1.296.136,22 1.243.231,26

V. OVERGEDRAGEN RESULTAAT 9.330.683,55 10.214.962,60

VI. KAPITAALSUBSIDIES 0,00 0,00

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN 4.612,13 4.612,13

SCHULDEN 67.134.274,18 30.079.619,77

VII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 0,00 0,00

VIII. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 66.822.893,54 30.074.619,82

IX. OVERLOPENDE REKENINGEN 311.380,64 4.999,95

TOTAAL DER PASSIVA 82.640.706,08 46.417.425,76

balans na winstverdeling
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 31 DEC 2012 31 DEC 2011

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN 210.558.612,37 114.464.336,29

II. BEDRIJFSKOSTEN 207.685.308,21 110.882.863,07

BEDRIJFSWINST 2.873.304,16 3.581.473,22

III. FINANCIELE OPBRENGSTEN 637.309,32 415.742,26

IV. FINANCIELE KOSTEN 240.388,66 176.323,70

WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 3.270.224,82 3.820.891,78

V. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 0,00 97.521,25

VI. UITZONDERLIJKE KOSTEN 0,00 0,00

WINST VOOR BELASTINGEN 3.270.224,82 3.918.413,03

VII. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 1.101.598,91 1.116.414,00

WINST VAN HET BOEKJAAR 2.168.625,91 2.801.999,03

resultatenrekening

/ certificaten
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Het Jeugdsportfonds Camille Paulus  
en Interbuild: een winnend team!

Eregouverneur Camille Paulus: “Interbuild stond aan de wieg van het Jeugdsport-

fonds Camille Paulus en daar ben ik hen als geestelijke vader van het fonds ontzettend 

dankbaar voor. Samen gaven we de voorbije zes jaar meer dan 200.000 jongeren 

en personen met een handicap een duurzame sporttoekomst. Het investeren in deze 

sportprojecten is waardevol. De jongeren van vandaag zijn onze toekomst en wie weet 

ook onze Antwerpse topsporters van morgen. Bovendien creëren we kansen voor een 

gezonde levensstijl en de garantie voor een levenslange sportbeoefening. Investeren in 

sport wordt zo ook een stukje investeren in leefbaarheid.”

Dankzij het enthousiaste engagement van Interbuild en tal van andere partners uit 

het bedrijfsleven maakt het Jeugdsportfonds Camille Paulus elke dag werk van haar 

slogan: “als jij sport, wint iedereen!”. Dat is sport in zijn meest pure vorm, sport waar 

we samen voluit voor willen gaan. Dag na dag. 

Interbuild sponsort sinds de start “WALK for MS” 

Interbuild wandelt samen met personen met Multiple Sclerose, familie, vrienden, 

collega’s, sympathisanten en sponsors om Multiple Sclerose in de aandacht te 

brengen via een aangenaam familie evenement.

 De eerste editie vond plaats in juni 2012 en was meteen een schot in de roos met 

meer dan duizend deelnemers.

De vzw’s Move to Sport en MS-Liga Vlaanderen hebben de handen in elkaar gesla-

gen om dit evenement te organiseren:

•	 De vzw Move to Sport (www.movetosport.be) leidt professionals (kinesithera-

peuten, personal coaches en andere bewegingscoaches,...) met studiedagen 

en workshops op zodat personen met MS op een kwalitatieve, verantwoorde 

wijze aan sport en/of andere bewegingsactiviteiten kunnen deelnemen. 

•	 De vzw MS-Liga Vlaanderen (www.ms-vlaanderen.be) ondersteunt haar leden 

financieel als zij willen deelnemen aan sportactiviteiten en hiervoor lidgeld die-

nen te betalen.

Samen organiseren zij sport- en bewegingsdagen, alsook workshops waar perso-

nen met MS en hun familie informatie krijgen over sporten en bewegen met MS.

Interbuild wil zich met haar deelname sociaal engageren, collega’s sensibiliseren en 

samenhorigheid motiveren, samen wandelen voor een doel, een goed doel. 
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Eventbuilders 

E•VENT•BUIL•DERS (de; m,v) [i.vεntbiłd rz]: 

1.  interne ploeg die het personeel motiveert en de groepsgeest versterkt door 

de organisatie van boeiende teambuilding activiteiten op regelmatige basis; 

2.  stimuleert de betrokkenheid van onze medewerkers en hun sociaal engagement.

Weetjes over Interbuild
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Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

Interbuild streeft naar een honderd procent veilige werkomgeving. De zorg voor 

onze medewerkers is van cruciaal belang om onze projecten succesvol te kunnen 

uitvoeren. Daarom werken we vanuit de filosofie dat alle ongevallen te vermijden zijn.

In mei 2012 heeft Interbuild het OHSAS 18001: 2007 behaald. We zijn trots om 

ons als één van de eerste bouwfirma’s te mogen certificeren. Deze norm geeft 

ons de ruggensteun om onze veiligheidsprestaties op een gestructureerde- en 

overzichtelijke manier verder te verbeteren.

Voor 2013 is onze doelstelling een IF < 13. Voor de BAM veiligheidsbewustzijn-

audit geldt als doel een minimale score van 75.

KPI 2012 2011

Veiligheid

Frequentiegraad (België) 1 22 14

IF (BAM NL) 2 24 16

Veiligheidsbewustzijn audit BAM 3 75 74

Afval

Afval (in 1000 ton) 10.9 4.2

Afvalscheiding in % 42% 22%
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1  Frequentiegraad = aantal arbeidsongevallen met werkverlet x 1.000.000 / totaal aantal gepresteerde uren
2  IF (BAM NL) = aantal arbeidsongevallen met werkverlet en aangepast werk x 1.000.000 / aantal gepresteerde 

uren op de werven
3  Interne BAM veiligheidsaudit gebaseerd op de OHSAS 18001-richtlijn
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Speciale veiligheidsvergadering
voor onze partners/onderaannemers

Op 3 oktober 2012 heeft Interbuild, samen met de andere Belgische BAM-bedrijven, 

de 2de gezamelijke veiligheidsvergadering voor partners georganiseerd. 

De opkomst was een groot succes. De aanwezigen werden opgesplitst per sector, 

ruwbouw of afwerking, om de presentaties zo praktisch en gericht mogelijk te maken.

De behandelde thema’s waren: 

•  werken op hoogte, gebracht door een aantal attachés van de Federale  

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

• onze High Five campagne met de 5 grootste risico’s;

• bespreking van de arbeidsongevallen van het afgelopen jaar met de 

 bijhorende preventiemaatregelen; 

•  de veiligheidsverwachtingen van de Koninklijke BAM Groep; 

•  de veiligheidstool NAPO, beschikbaar  voor alle EU-landen: een symbolische 

animatiefiguur die  het belang van veilige en gezonde werkomgevingen op een 

ludieke manier promoot.

Met deze actie proberen wij de veiligheidcommunicatie met onze partners en de bijho-

rende veiligheidscultuur continu te verbeteren. 
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De Internationale BAM Safety Day 

Op 23 oktober 2012 werd het aspect veilig werken extra in de kijker gezet.

Het aanslaan van lasten is en blijft een risicovolle handeling. Om deze zoveel mogelijk 

te beperken is vorig jaar beslist om de “riggers” (personen die lasten mogen aanslaan) 

visueel beter herkenbaar te maken op onze projecten. Er mogen enkel nog lasten ge-

hesen worden wanneer deze door een bevoegd persoon, herkenbaar aan het blauwe 

fluohesje, zijn aangeslagen.

110MM BREEDTE

270MM BREEDTE

RIGGER

Napo
Safety with 

a smile



FOTO’S: 3D-renderings van respectievelijke architecten, Interbuild, Styfhals & Partners, Banimmo,  
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