
SHANGHAI 2010 WORLD EXPO
The Belgian European Pavilion

In mei 2010 zal de nieuwe Wereldtentoonstelling in Shanghai van
start gaan. China verwacht 70 miljoen bezoekers op de Expo 2010
met als thema "Better City, Better Life".
De joint venture Realys Group - Interbuild won de wedstrijd voor het
ontwerp, de realisatie, het onderhoud en de ontmanteling van het
Belgisch-Europees paviljoen, in samenwerking met Conix Architects
(architect), Jan Hoet Jr. en Manège de Mons (scenografie),
JNC International (landschapsarchitect), 3E (energieconsultant) en
CJI (lokale aannemer).
De joint venture is eveneens belast met de uitvoering der werken van
de scenografie zowel voor de federale overheid als de gewesten en
gemeenschappen, alsook de inrichting van de 'shop' en de
businessruimte en kantoren.
In het paviljoen zal ook de expositieruimte van de Europese Unie
ondergebracht worden.
Het paviljoen werd ontworpen rond de structuur van een neuron, als
belangrijkste inspiratiebron. Het neuron evoceert de artistieke rijk-
dom van België en van Europa, evenals de wetenschappelijke voor-
uitgang die bijdraagt tot de ontwikkeling, de uitstraling en de rijkdom
van ons cultureel en intellectueel patrimonium.
Het neuron, de 'Brain Cell', verwijst eveneens naar de centrale
positie van België in het hart van Europa, op het kruispunt van
de Romaanse, Germaanse en Angelsaksische cultuur.
In contrast met de ludieke, organische en intrigerende vorm van
de 'Brain Cell', verwijst de omhulling van het gebouw naar het
pragmatische en soms te discrete karakter dat eigen is aan België.
Het paviljoen, dat in mei 2010 zijn deuren zal openen, is opgebouwd
uit een metaalstructuur die gemakkelijk te bouwen, te ontmantelen
en te recycleren is en aldus een duurzaam karakter heeft.

De Expo 2010 in Shanghai zal plaatsvinden van 1 mei 2010 t.e.m.
31 oktober 2010.

www.shanghaiexpo2010.be



INTERBUILD
BOUWT DUURZAAM AAN EEN MILIEUBEWUSTE TOEKOMST

Als bouwpartner is Interbuild voornamelijk actief bij nieuwbouw en renovatie van
kantoren, distributie- en winkelcentra in Brussel en Vlaanderen. Ook in de
residentiële sector, luxe-flats en service-flats, heeft Interbuild in 2009 enkele
belangrijke opdrachten verworven.

Interbuild schenkt bijzonder veel aandacht aan groene gebouwen met goede
energieprestaties en dit in het kader van milieubewust en duurzaam bouwen.
Het Vlaams Administratief Centrum te Leuven is revolutionair op dit vlak en
voorziet een systeem van energierecuperatie door boorgatenenergieopslag
waardoor er warmte in de zomer wordt opgeslagen om in de winter beschikbaar
te zijn voor de verwarming. Tevens worden free-cooling en daglichtcompensatie
toegepast om het energieverbruik nog te verlagen. Aldus voldoet het VAC project
aan de (maximale) 4 sterrenwaardering met het oog op duurzaamheid.

In dit jaarverslag stellen wij u graag onze gerealiseerde projecten voor, alsook de
verworven opdrachten die wij in 2010 in uitvoering zullen hebben. Dit jaar zijn wij
in het bijzonder fier op ons internationaal project “Het Belgisch-Europees
Paviljoen” naar aanleiding van de Wereldexpo te Shanghai. U kunt hierover meer
informatie terugvinden in dit jaarverslag of op de website van het paviljoen:
www.shanghaiexpo2010.be.

Onze doelstelling in 2010 blijft het nastreven van een continue verbetering van
de kwaliteit, met respect voor het overeengekomen budget en de optimalisatie
van de termijnen, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.

Interbuild is en blijft een gevestigde waarde voor al uw bouwprojecten.
Dit garanderen wij u, daar staat ons team voor, daar staat Interbuild voor.



REALISATIES

LOPENDE PROJECTEN

STRUCTUUR
JAARREkENING 2009

CERTIfICATEN



nieuwbouw kantoorgebouw
AVENUE BUILDING





TYPE
LIGGING

OPDRACHTGEVER
HOOFDAANNEMER

INVESTMENT MANAGER
BOUWHEER/PROMOTOR

ARCHITECT
STUDIEBUREAU STABILITEIT

STUDIEBUREAU TECHNIEKEN
STUDIEBUREAU AKOESTIEK

CONTROLEBUREAU
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

OPPERVLAKTE
bovengronds
ondergronds

TERMIJN
aanvang der werken

einde der werken
uitvoeringstermijn

Nieuwbouw kantoorgebouw
Noorderplaats - 2000 Antwerpen
AMCA NV
THV VIA (Vanhout - Interbuild - ABEB)
Colliers-EPMC NV
Cofinimmo NV
Conix Architects CVBA - Storme Van Ranst NV
Grontmij NV
Grontmij NV
Venac BVBA
Seco CV
Regnard BVBA

9 982 m2

9 851 m2

juni 2007
mei 2009
24 maanden

Avenue Building is een bouwvolume met 7 bouwlagen dat deel uitmaakt van het
AMCA project. Het gebouw bevat +/- 10.000 m2 kantoren.
De gevels zijn opgebouwd uit donkergrijze natuursteen. Avenue Building heeft een
planopbouw geconcentreerd rond twee identieke circulatiekernen, uitgerust met
3 personenliften en 2 goederenliften. Verder is elke circulatiekern voorzien van
een evacuatietrap, een kitchenette, gescheiden sanitair en diverse technische
schachten. De diverse kantoorzones worden ontsloten via een gangzone die deze
kernen omsluit. Onder het project is een ondergrondse parking van 3 bouwlagen.
Deze maakt gedeeltelijk deel uit van de algemene parking van het AMCA-complex.
Voor de Avenue Building kantoren zijn 200 plaatsen voorzien. Verder is er in de
kelder archiefruimte, stockageruimte en een afgesloten fietsenberging.
De sokkel van het project is een aanlandpunt voor een fietsersbrug die de AMCA-
site in de toekomst zal verbinden met Spoor Noord, waar momenteel het project
Noordster in opbouw is.
Samen met London Tower vormt dit gebouw als het ware het "sluitstuk" van de
volledige AMCA-site, en door hun inplanting, materiaalgebruik en architecturale
vormgeving fungeren zij aan het einde van de Leien als landmark. De verticaliteit
heeft een poortfunctie die in contrast staat met het horizontale justitiepaleis.



Het hele bouwteam slaagde erin om met zorg voor detail en kwaliteit in
uitvoering een gebouw neer te zetten dat aan de gestelde eisen en
verwachtingen beantwoordt.
Ondanks verschillende tegenslagen en onvoorziene moeilijkheden bij de
start van het project werden de werken in onderling overleg binnen het
tijdschema en volledige voldoening uitgevoerd en de budgetprijs werd
eveneens onder controle gehouden.
Wij kunnen terugblikken op een voortreffelijke samenwerking tussen de
verschillende partijen.
De uitstraling die het project nu kent, is mede te danken aan de
professionele houding en inzet van de medewerkers op de werf.

André Schlomer, Bedreco bvba, Gedelegeerd Bestuurder en
Lou Das, Senior Project Manager
Voor Administratief en Maritiem Centrum Antwerpen NV en
European Property Management Corporation NV

”

”



nieuwbouw kantoorgebouwen
CITY LINK





TYPE
LIGGING

BOUWHEER
ARCHITECT

PROJECT MANAGER
STUDIEBUREAU STABILITEIT

STUDIEBUREAU TECHNIEKEN
STUDIEBUREAU

ASBESTVERWIJDERING
OPPERVLAKTE
bovengronds
ondergronds

TERMIJN
aanvang der werken

einde der werken
uitvoeringstermijn

Nieuwbouw kantoorgebouwen
karel Coggestraat 2 - 2600 Berchem
City Link NV
ABV+ Architecten BVBA
kaïros NV - kVH NV
M. & A. Van Wetter BVBA
Vk Engineering NV

Vinçotte
26 728 m2

16 455 m2

oktober 2007
september 2009
gebouw A, B: 21 maanden
gebouw C, D: 23 maanden

Dit nieuw kantorencomplex bestaat uit vier identieke rechthoekige gebouwen.
Elk gebouw meet 6.682 m2, waardoor de totale kantooroppervlakte 26.728 m2

bedraagt. De ondergrondse parking bestaat uit twee bouwlagen met een
capaciteit van 554 parkeerplaatsen en 632 m2 archiefruimte. Vóór de gebouwen
zijn 34 buitenparkeerplaatsen voorzien zodat het groene karakter van de site
gerespecteerd blijft.
City Link staat voor een totaalconcept met hoogstaande kantoorgebouwen
voorzien van de laatste technologieën, een zeer hoge afwerkinggraad en een
uitstekende parkeerratio om te beantwoorden aan de behoeften van de
toekomstige kantoorgebruikers. Elk gebouw beschikt over drie personenliften,
verhoogde computervloeren, modulatie 1,25 m en een plafondsysteem voorzien
van geperforeerde lamellen die geactiveerd worden in de kantoorzone
(koelplafond).



Interbuild heeft dit project samen met het bouwteam binnen de
afgesproken bouwtermijn en het voorziene budget gerealiseerd.
Met Interbuild als betrouwbaar lid van het bouwteam konden we
rekenen op de nodige flexibiliteit om het project kwalitatieve en profes-
sionele ondersteuning te bieden.

Benoît De Landsheer
Bestuurder
City Link NV

”

”



renovatie en nieuwbouw kantoorgebouw
FINANCE TOWER





De finance Tower, op de hoek van de kruidtuinlaan (kleine Ring) en de
koningsstraat te Brussel, is een mastodont in het Brusselse kantorenlandschap,
dat vanaf januari 2005 werd gerenoveerd en eind 2009 definitief werd
opgeleverd. Zowel binnen als buiten kreeg het gebouw een volledige facelift.
De buitenkant is volledig opgetrokken in glas en witte natuursteen, waardoor het
hele gebouw een veel eleganter uitzicht heeft. Het gebouw is hierdoor nog
transparanter geworden. Omdat ook het dakniveau wordt aangepast, is de
finance Tower een blikvanger in de Brusselse skyline. Bovendien is er een
bijkomend gebouw gezet op de esplanade langs de koningsstraat, ter
compensatie van de ruimte die verloren ging door de liftkokers van de buitenzijde
naar de binnenzijde te brengen. De totale oppervlakte bestaat uit 155.000 m2

kantoorruimte, 35.000 m2 technische ruimte en 29.500 m2 parking.
Een belangrijk onderdeel van het binnenwerk was het verwijderen van het asbest.
Dit heeft ruim een jaar in beslag genomen. Binnenin werd het gebouw volledig tot
op de betonstructuur gestript en daarna heraangekleed en heringericht tot een
modern en functioneel kantoorgebouw dat beantwoordt aan de hedendaagse
eisen inzake comfort, veiligheid en ergonomie.
De ambtenaren krijgen een supermodern en afgewerkt gebouw terug dat 4.600
mensen kan huisvesten, wat 1.400 meer is dan voorheen.

TYPE

LIGGING
OPDRACHTGEVER

PROJECTONTWIKKELAAR
PROJECT MANAGER

BOUWKOSTENMANAGER
ARCHITECT

STUDIEBUREAU STABILITEIT
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN
STUDIEBUREAU AKOESTIEK

STUDIEBUREAU
ASBESTVERWIJDERING

OPPERVLAKTE
TERMIJN

aanvang der werken
einde der werken
uitvoeringstermijn

Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouw +
eerste huurderinrichtingswerken
kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel
financietoren NV
Trimp & van Tartwijk Property Development NV
AT Osborne BV
Widnell Europe NV
Jaspers - Eyers & Partners
THV T.P.f. / T.E.E.
THV T.P.f. / T.E.E.
Venac BVBA

AIB Vinçotte
220 000 m2

januari 2005
december 2009
60 maanden



Het project 'Renovatie van Financietoren' in Brussel werd door de
opdrachtgever NV Financietoren (Breevast BV) in bouwteamverband
toevertrouwd aan het architectenbureau Jaspers - Eyers & Partners en
aan Interbuild. Zowel in studiefase als in uitvoering werd maximaal
'complementair' gewerkt om te komen tot een optimaal ontwerp en een
professionele werfcoördinatie.
Tot grote voldoening van de bouwpartners, rekening houdend met de
schaal en de complexiteit van het project, de strikte planning en het
budgettair kader van een 'promotieopdracht'.

Michel Jaspers
Gedelegeerd Bestuurder
Jaspers - Eyers & Partners

”

”



renovatie en restauratie kantoren
LA RADE





TYPE
LIGGING

BOUWHEER
OPDRACHTGEVER

ARCHITECT
STUDIEBUREAU STABILITEIT

STUDIEBUREAU TECHNIEKEN
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

OPPERVLAKTE
bovengronds
ondergronds

TERMIJN
aanvang der werken

einde der werken
uitvoeringstermijn

Renovatie en restauratie kantoren
Ernest Van Dijckkaai 8 - 2000 Antwerpen
koninklijke Belgische Redersvereniging
EXMAR NV
D'hondt-Heyninck-Parein architecten BVBA
M. & A. Van Wetter BVBA
Interbuild NV
P. De kock BVBA

780 m2

120 m2

maart 2009
december 2009
9 maanden

De woning Albrecht, beter bekend als La Rade, werd in 1896 door architect
Jos Hertogs ontworpen in een vrij sober eclectische stijl met overwegend neo-
renaissance-elementen.
Reeds kort na de ingebruikname van de woning werd de bestaande interieur-
decoratie door decorateur Henri Verbuecken vervangen. De trapzaal met de
beglaasde binnengevel werd in art-nouveaustijl ingericht. De schoonverdieping en
privévertrekken werden tot stijlkamers omgevormd.
Vandaag de dag is het pand eigendom van de koninklijke Belgische
Redersvereniging.
Bij de restauratie is er geopteerd om de indeling van de woning te behouden.
De voorgevel werd geconserveerd met reconstructie van zowel de toren boven
de loggia, als de gevelpui op het gelijkvloers. Wat het interieur betreft werd voor
het concept van Henri Verbuecken geopteerd.
In dit project is er, naast restauratie, ook belang gehecht aan het hedendaagse
aspect van een kantoorgebouw. Zo wordt de 3de verdieping en de zolder
ingericht als een open kantoorruimte met duplexverdieping. De vroegere
binnenkoer wordt als een overdekt atrium ingericht. Om te voldoen aan de
huidige comforteisen zijn de nodige hedendaagse technieken geïntegreerd in het
pand. Dank zij deze restauratie krijgt dit gebouw zijn vroegere luister terug en
werd een belangrijk stuk erfgoed geconserveerd.



Bij de restauratie van dit beschermd gebouw en de inrichting ervan als
de nieuwe zetel van onze vereniging, wensten wij geen enkel risico te
nemen. Het nieuwe REDERSHUIS moest immers een merkpunt worden
in het historisch centrum van de stad Antwerpen langs de Scheldekade,
met als bijkomende attractie het Eugeen Van Mieghem Museum. Onze
verwachtingen werden meer dan ingelost!

Peter Verstuyft
Afgevaardigd Bestuurder
Koninklijke Belgische Redersvereniging

”

”



renovatie en nieuwbouw kantoorgebouw
‘T SERCLAES





TYPE
LIGGING

BOUWHEER
ARCHITECT

STUDIEBUREAU STABILITEIT
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN

OPPERVLAKTE
bovengronds
ondergronds

TERMIJN
aanvang der werken

einde der werken
uitvoeringstermijn

Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouw
Warmoesberg - 1000 Brussel
SPE III Serclaes 1 BVBA
Jaspers – Eyers & Partners
CES NV
CES NV

16 968 m²
5 631 m²

november 2007
september 2009
22 maanden

Het 't Serclaes gebouw is gelegen in het centrum van Brussel, naast het
Radisson SAS hotel. Dit pand dat voordien gekend stond als kBC gebouw, werd
volledig gerenoveerd. De stabiliteit van het gebouw werd grondig nagekeken en
aangepast. De renovatie heeft ook betrekking op de volledige binnenafwerking:
vloeren, plafonds, sanitaire kernen inclusief de volledige vernieuwing van
elektriciteit en HVAC.
De verdiepingen werden uitgevoerd als landschapskantoren met de mogelijkheid
om deze in een latere fase op te delen volgens de wensen van de klant.
Het gebouw bestaat voor een gedeelte uit een geklasseerde gevel, die gerestau-
reerd werd en in zijn oude glorie hersteld. De andere voorgevels werden volledig
voorzien van een nieuwe natuurstenen bekleding en nieuwe aluminium ramen.
De natuursteen en het buitenschrijnwerk van de gevels van de binnenplaats
werden grondig gereinigd en hersteld waar nodig.
Ook de binnenplaats waarrond het gebouw werd opgetrokken werd in een nieuw
kleedje gestoken.
De nieuwe moderne kantoren in combinatie met de ondergrondse parkeer-
mogelijkheden hebben van dit gebouw een ware aanwinst gemaakt op de
Brusselse kantorenmarkt.





nieuwbouw kantoorgebouw
THE CAPITAL





TYPE
LIGGING

BOUWHEER
ARCHITECT

STUDIEBUREAU STABILITEIT
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN
STUDIEBUREAU AKOESTIEK

CONTROLEBUREAU
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

OPPERVLAKTE
bovengronds
ondergronds

TERMIJN
aanvang der werken

einde der werken
uitvoeringstermijn

Nieuwbouw kantoorgebouw
Blok begrensd door Blijde Inkomststraat,
Schumanrotonde, Wetstraat,
kortenbergstraat - 1000 Brussel
AXA Belgium NV
THV ELD Partnership -
Atelier d'Architecture de Genval
Setesco NV
Vk Engineering NV
Venac BVBA
Seco CV
Vinçotte

63 373 m2

23 505 m2

september 2006
juni 2009
34 maanden

Gelegen aan het Schumanplein, in het hart van het Leopolddistrict, strekt het
project ‘The Capital’ zich uit over 63.373 m2 kantoren met 7 verdiepingen en
320 parkeerplaatsen. Het project is gelegen in de nabijheid van het Jubelpark,
en eveneens vlakbij metro- en treinstations. Het gebouw werd opgetrokken op
een driehoekig perceel van meer dan een hectare groot. De Wetstraat, de
kortenbergstraat en de Blijde Inkomststraat grenzen aan dit gebouw. De totale
gevel bedraagt 700 m. Het gebouw werd zodanig ingericht dat het kan
uitgesplitst worden in kleinere ruimtes. Er werd geopteerd voor 6 onafhankelijke
units van elk ongeveer 10.000 m2 en dit voorzien van de laatste technologische
snufjes.
Het concept van een cilindrisch gebouw binnen een driehoek heeft een origineel
architecturaal ontwerp van hoge kwaliteit mogelijk gemaakt dat beantwoordt aan
de verwachtingen binnen een Europees district.



Tijdens de voorbereidende fase en gedurende de volledige uitvoering van
het project waardeerden wij de constructieve aanpak van het hele team,
dat altijd op zoek is blijven gaan naar het best mogelijke evenwicht
tussen de eisen op gebied van techniek, budget en planning.
Interbuild heeft ten volle haar rol gespeeld in de tijdelijke vereniging die
werd opgesteld voor dit project. Het werfteam heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan het succes van het project: zij garandeerde de
stipte naleving van de planning en leverde tegelijkertijd werk van hoge
kwaliteit, en dit alles in een aangename sfeer.

Sophie Lambrighs
Real Estate Investment Manager
AXA Belgium NV

”

”



afbraak en nieuwbouw kantoorgebouwen
WEST END





Het West End project is een multifunctioneel kantorencomplex. kenmerkend zijn
de drie ruime gebouwen en de voorziening van een speciale ondergrondse parking.
Deze kantoorgebouwen zijn zeer gunstig gelegen, op een van de belangrijkste
verkeersaders van Brussel, bij de E40 en de Brusselse ring.
De 3 gebouwen vertonen een symmetrie, waarbij gebouw B vier niveaus en
gebouw A en C drie niveaus omvatten. De structuur is opgebouwd uit een
prefab betonnen skelet.
De gevels zijn bekleed met natuursteen, waartussen bandramen zijn geplaatst,
hetgeen een strak uitzicht geeft. Het glaswerk wordt helemaal rondom door-
getrokken in dit kantoorgebouw, wat niet enkel praktisch is, maar eveneens een
exceptioneel panorama biedt.
De basisafwerking bestaat uit afgewerkte koelplafonds en met tapijt beklede
verhoogde vloeren. Huurders hebben tijdens de uitvoeringsfase wijzigingen van
materialen kunnen aanbrengen en zelf de indeling van de open ruimten mogen
bepalen. Deze veranderingen werden in dezelfde bouwtermijn uitgevoerd.
De ondergrondse parking bestaat uit 2 met elkaar verbonden niveaus. Een onder-
gronds bufferbekken verzekert de vertraagde afvoer van hemelwater bij hevige
regenval.
Deze gebouwen zijn een eerste fase van de vernieuwing van de site.

Afbraak en nieuwbouw 3 kantoorgebouwen
Noordkustlaan 18 - 1702 Groot Bijgaarden
Immo Noordkustlaan NV - West End
Jaspers - Eyers & Partners
Stedec NV
Studiebureau R. Boydens NV
Venac BVBA

10 375 m2

7 470 m2

september 2007
gebouw B: februari 2009
gebouw A-C: mei 2009
21 maanden

TYPE
LIGGING

OPDRACHTGEVER
ARCHITECT

STUDIEBUREAU STABILITEIT
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN
STUDIEBUREAU AKOESTIEK

OPPERVLAKTE
bovengronds
ondergronds

TERMIJN
aanvang der werken

einde der werken

uitvoeringstermijn



Interbuild heeft zich tijdens onze succesvolle samenwerking geprofileerd
als betrouwbaar en gemotiveerd. De vlotte samenwerking binnen het
bouwteam leidde ertoe dat de bouwwerken binnen budget en termijn
correct werden afgehandeld.

Benoît De Landsheer
Bestuurder
Immo Noordkustlaan NV

”
”



nieuwbouw kantoorgebouw
WETINVEST III





Wetinvest NV heeft opnieuw het vertrouwen bevestigd in Interbuild. Het project
omvat de ruwbouwwerken, afwerking, technieken en de inrichtingswerken voor
de huurder G4S. Onze jarenlange samenwerking is vooral gebaseerd op
vertrouwen, kwaliteit, veiligheid en een strikte planning. De bouwstenen van onze
goede samenwerking zijn dan ook geen begrippen maar werkwoorden voor onze
firma.
Het kantoorgebouw is gelegen aan het rondpunt van de koning Boudewijnlaan en
de Albertlaan, vlakbij het VTM-gebouw. Er werd bijzondere aandacht besteed
aan het creëren van een aangename werkomgeving. Dit wordt architecturaal
gerealiseerd door een strakke vormgeving met accenten in natuursteen.
Het kantoor biedt een grote flexibiliteit aan de gebruikers. Men kan de kantoor-
ruimten gebruiken als open-space of volledig modulair indelen.

TYPE

LIGGING
BOUWHEER

PROJECT MANAGER
ARCHITECT

STUDIEBUREAU STABILITEIT
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN

CONTROLEBUREAU
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

OPPERVLAKTE
bovengronds
ondergronds

TERMIJN
aanvang der werken

einde der werken
uitvoeringstermijn

Nieuwbouw kantoorgebouw
met opslagruimte en dispatchingcenter
koning Boudewijnlaan - 1800 Vilvoorde
Wetinvest III NV
kaïros NV - kVH NV
Jaspers - Eyers & Partners
M. & A. Van Wetter BVBA
Vk Engineering NV
Seco CV
Bureau d’études PS2 BVBA

6 566 m2 (waarvan 800 m2 opslagruimte)
6 544 m2 (parking)

mei 2008
november 2009
18 maanden



De permanente ondersteuning van Interbuild tijdens dit project heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van deze operatie.
Hun professioneel team maakte het mede mogelijk om steeds tot
performante oplossingen te komen binnen de gegarandeerde budgetten
en termijnen. Tijdens deze succesvolle samenwerking was Interbuild
steeds een betrouwbaar en professioneel bouwteamlid.

Benoît De Landsheer
Afgevaardigd Bestuurder
Wetinvest III NV

”

”





LOPENDE PROJECTEN



In het bosrijke Brasschaat bouwt Interbuild in opdracht van de vzw Heropbeuring de uitbreiding van de
bestaande kliniek en woon- en zorgcentrum De Mick. De nieuwbouwvleugels worden bijgebouwd ten behoeve van
de leefgroep voor bejaarden met niet-aangeboren hersenletsels, specialisatie MS- en comapatiënten.
De volledige nieuwbouw omvat een gelijkvloers van ruim 2.000 m2, over de volledige oppervlakte voorzien van
een kruipruimte, inclusief een verbinding met het reeds bestaande gedeelte. Het project bestaat uit het bouwen
van 26 kamers met badkamer, gemeenschappelijke ruimten voor patiënten zoals leefruimte, ergo, bezigheid,...
alsook private omkleedruimten voor personeel.
De ruwbouwstructuur wordt nagenoeg volledig opgetrokken in traditioneel metselwerk en is berekend voor het
eventueel nadien bijbouwen van een extra verdieping. Het gevelmetselwerk en aluminium buitenschrijnwerk
sluiten aan bij de reeds bestaande vleugels van De Mick.
De infrastructuur zal vanaf juli 2010 in gebruik worden genomen.

DE MICK

TYPE:
LIGGING:

BOUWHEER:
ARCHITECT:

STUDIEBUREAU STABILITEIT:
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Uitbreiding van een rust- en verzorgingstehuis
Papestraat 30 - 2930 Brasschaat
Heropbeuring - De Mick VZW
W. de Jongh-Bierwerts Architecten BVBA
Studiebureel M. Brosens
WM Engineering BVBA
AVG-Consulting

2 136 m2

augustus 2009
augustus 2010
12 maanden



Het project EOLIS is gelegen op de hoek van de Ieperlaan en de Saincteletteplaats te Brussel.
Het bouwterrein bevat 2 delen: enerzijds de grote renovatie (betonnen structuur blijft) van een kantoorgebouw
(A) (+/- 7.100 m2) en anderzijds de wederopbouw van een kantoorgebouw (B) (+/- 3.500 m2). Het gebouw bevat
een kelderverdieping met parking, een gelijkvloers met inkom, 11 verdiepingen als kantoren en een technische
verdieping.
Er wordt bijzonder aandacht geschonken aan de energieprestaties (EPB) en het gebouw moet van bijzonder hoge
milieukwaliteit zijn (HQE).
Wat de structuur betreft worden een nieuwe trap en een liftkern gerealiseerd in het bestaande gebouw A met
gedeeltelijke afbraak van de bestaande vloerplaten (voorlopige schoringen en extra funderingen worden hiervoor
voorzien).
Er is een beperkte verdiephoogte van 2,85 m. Een bruikbare hoogte van 2,50 m moet gerespecteerd worden
en dit met een vals gekoeld plafond van 12 cm en een valse vloer van 7 cm.
De voorgevels zijn van het type "gordijngevel": enkel glas aan de buitenzijde met een spouw van 15 cm en langs
binnen een dubbele beglazing, geplaatst op een houten Oregonstructuur.

EOLIS

TYPE:
LIGGING:

BOUWHEER:
CLIENTS REPRESENTATIVE:

ARCHITECT:
STUDIEBUREAU STABILITEIT:

STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:
STUDIEBUREAU AKOESTIEK:

CONTROLEBUREAU:
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE
renovatie:

nieuwbouw:

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Renovatie en nieuwbouw van een kantoorgebouw
Saincteletteplaats 13-15, Ieperlaan 41 -
1000 Brussel
CBRE Investors
Advisers
Assar Architects
Waterman - TCA NV
Bureau Van Reeth
Venac BVBA
Seco CV
Seco CV

7 100 m2

3 500 m2

maart 2009
augustus 2010
17 maanden



Voor het nieuwe gerechtsgebouw heeft de stad Hasselt gekozen voor een opvallende vorm: een heuse
boomstructuur die zowel verwijst naar de (ge-)rechtsboom waar vroeger recht werd gesproken als naar de
boomeenheid in het Hasselts wapenschild. Er is een dubbele gevel voorzien voor het gerechtsgebouw. De voor-
gevel bestaat voor het grootste gedeelte uit glazen vlakken in verschillende vormen met daartussen een
houtstructuur. Om de temperatuur te regelen, worden de ramen voorzien van zonnewerende lamellen. Binnenin
wordt alles afgewerkt met hout. Het hoofdgebouw telt zes verdiepingen waar de werklokalen en zittingzalen
worden ondergebracht. De toren van veertien verdiepingen huisvest de administratieve diensten. Bovenin de
toren komt een polyvalente ruimte met panoramisch zicht op de stad. Het geheel zal meer dan 22.500 m²
werkruimte creëren. Het concept moest aangepast worden aan de bijzondere behoeften van een gerechts-
gebouw zoals cellen, extra veiligheidsvoorzieningen en aangepaste zalen voor rechtspraak. Een extra vereiste was
een ecologisch vriendelijke constructie.

GERECHTSGEBOUW
HASSELT

TYPE:
LIGGING:

BOUWHEER:
PROJECT MANAGER:

ARCHITECT:

STUDIEBUREAU STABILITEIT:
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:

CONTROLEBUREAU:
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Nieuwbouw gerechtsgebouw
Parklaan - 3500 Hasselt
Hasselt Stationsomgeving NV
Eurostation NV
TWINS architectencombinatie:
J. Mayer H., Lens°ass, a2o-architecten
M. & A. Van Wetter BVBA
Eurostation NV
Seco CV
Eurostation NV

24 161 m²

oktober 2008
december 2010
26 maanden



Het gebouw, ontworpen door architect Steynen, werd gebouwd tussen 1961 (blok A) en 1968 (blok B) voor de
telefoniediensten (RTT, later Belgacom). Impératrice heeft een belangrijke architecturale waarde op het
Brusselse grondgebied en is gelegen vlak naast het centraal station. De nieuw eigenaar Befimmo heeft samen
met een projectontwerpteam een programma opgesteld voor het renoveren en restaureren van het gebouw
teneinde het te kunnen inrichten tot verhuurbare kantoren met hedendaagse technieken en materialen. De bouw-
heer werd zelfs als laureaat genomineerd op grond van een wedstrijd uitgeschreven door het Brussels Instituut
voor Milieubeheer.
Het gebouw zal langs de buitenzijde volledig gerenoveerd worden (betonherstellingen, reinigen natuursteen,
nieuw buitenschrijnwerk, schilderwerken,...) en binnenin zullen nieuwe verhoogde vloeren, verlaagde plafonds,
nieuwe technieken,... deel uitmaken van de totale renovatie. Blok A heeft zes verdiepingen, waarvan de twee
kelderverdiepingen worden aangepast tot ondergrondse parking met nieuwe inrithelling. Blok B telt acht
verdiepingen.
De bovengrondse parking, gelegen aan de Loxumstraat zal heraangelegd worden tot een groene tuin die
esthetisch aansluit op het stadspark aan de overzijde.

IMPÉRATRICE

TYPE:
LIGGING:

BOUWHEER:
ARCHITECT:

STUDIEBUREAU STABILITEIT:
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:
STUDIEBUREAU AKOESTIEK:
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE
bovengronds:
ondergronds:

TERMIJN
aanvang der werken:

fase 1 - fase 2:
einde der werken:
fase 1 - fase 2:

uitvoeringstermijn:
fase 1 - fase 2:

Renovatie kantoorgebouw
keizerinlaan 17-19 - 1000 Brussel
BEfIMMO CVA
Crepain Binst Architecture NV
Etablis
Vk Engineering NV
Venac BVBA
Acuto

16 460 m2

2 956 m2

december 2008 - januari 2010

december 2009 - november 2010

13 maanden - 11 maanden



Samen met Avenue Building vormt de London Tower als het ware het “sluitstuk” van de volledige AMCA-site. Door
hun inplanting, materiaalgebruik en architecturale vormgeving fungeren zij aan het einde van de Leien als
landmark en heeft de verticaliteit een poortfunctie die in contrast staat met het horizontale justitiepaleis.
Zij accentueren bovendien de toegang naar het Eilandje en naar de achterliggende wereldhaven. De gevels van
de 22 verdiepingen tellende toren zijn opgebouwd uit donkergrijze natuursteen. De openingen en insnijdingen van
het gebouw, zoals dieper liggende dagkanten van de ramen, terrassen en toegangen worden bekleed met
zilverkleurige aluminium. London Tower heeft een planopbouw rond één kern, die opgesplitst wordt in een
kerngedeelte voor de ontsluiting van de woonfunctie, en een apart kerngedeelte voor de ontsluiting van de
kantoorfunctie. 5 bouwlagen zijn voorzien voor kantoren en de rest van het gebouw bestaat uit 119
appartementen. Het kantoorgedeelte is uitgerust met 2 personenliften, gescheiden sanitair en technische
schachten. De woonfunctie geeft geen verbinding met de kantoorverdiepingen. Alleen evacuatietrappen worden
gemeenschappelijk gebruikt. De kantoorzone wordt eveneens ontsloten via een gangzone die deze kern omsluit.
De annex aan de London Tower bestrijkt twee bouwlagen, en krijgt een eerder commerciële invulling.
Dit deel wordt op het gelijkvloers ontsloten, zowel naar de gevel kant Italiëlei als naar de achtergevel kant
Willemdok. De onmiddellijke omgeving wordt eveneens aangelegd met o.a. groenaanplanting. Tussen Avenue
Building en de woontoren is er een publieke doorgang voorzien waarlangs voetgangers en fietsers via een brug
het nieuwe park Spoor Noord zullen kunnen bereiken.

LONDON TOWER

TYPE:
LIGGING:

OPDRACHTGEVER:
INVESTMENT MANAGER:

ARCHITECT:
STUDIEBUREAU STABILITEIT:

STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:
STUDIEBUREAU AKOESTIEK:

CONTROLEBUREAU:
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE
bovengronds:
ondergronds:

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Nieuwbouw kantoren en appartementen
Noorderplaats - 2000 Antwerpen
AMCA NV
Colliers - EPMC NV
Conix Architects CVBA - Storme Van Ranst NV
Grontmij NV
Grontmij NV
Venac BVBA
Seco CV
Regnard BVBA

17 448 m²
4 594 m²

maart 2008
april 2010
25 maanden



Het concept van het MAS is een stapelhuis dat verwijst naar de pak- of stapelhuizen van het Antwerpen van
weleer. Het Museum aan de Stroom wordt een reusachtig stapelhuis, een opeenstapeling van enorme
natuurstenen koffers waarin het verhaal van de stad, haar bewoners, de stroom en de haven wordt opgeslagen
en vertoond. Het MAS stapelt het verleden.
Onderweg naar boven met reusachtige roltrappen, krijgen bezoekers door de grote ramen telkens nieuwe en
indrukwekkende vergezichten op stad, rivier en dokken als een verticale stadswandeling. Zo zullen die deel gaan
uitmaken van het museum. Andersom wordt het MAS een reusachtige vitrinekast. Het dak en de panoramazaal
zullen een fantastisch uitzicht bieden op Antwerpen en omgeving. Op het gelijkvloers komt een museumshop en
café. Objecten zullen het museumplein sieren, paviljoentjes en tussenliggende terrassen zullen zorgen voor een
gezellige sfeer.

MAS
MUSEUM AAN DE STROOM

TYPE:
LIGGING:

OPDRACHTGEVER:
HOOFDAANNEMER:

ARCHITECT:

STUDIEBUREAU STABILITEIT:
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:
STUDIEBUREAU AKOESTIEK:

CONTROLEBUREAU:
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE
bovengronds:
ondergronds:

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Nieuwbouw museum
Hanzestedenplaats - 2000 Antwerpen
Stad Antwerpen
THV Interbuild - Cordeel - Willemen
Neutelings Riedijk Architecten BV -
Bureau Bouwtechniek NV
ABT NV
Marcq & Roba NV
Peutz BV
Seco CV
Mebumar België NV

18 918 m2

855 m2

september 2006
februari 2010
41 maanden

Interbuild sponsort met Handjes op het MAS



Op de terreinen van het vroegere spoorwegcomplex in de Ellermanstraat, aan de rand van 'Het Eilandje' in
Antwerpen Noord en in het verlengde van park Spoor Noord, is er plaats gemaakt voor de bouw van een
kantoortoren. De volledig in glas opgetrokken toren vormt samen met de 'Londen Tower' aan de overzijde van de
Italiëlei de poort naar het stadscentrum.
Het gebouw wordt ter beschikking gesteld van de fOD financiën en zal de functionele diensten van de Douane
en Accijnzen (het Douanecentrum) en de diensten van het CBO (Centra voor Beroepsopleiding) huisvesten.
De kantoren worden ondergebracht in een strakke toren van 14 verdiepingen met een ondergrondse parking
over 2 verdiepingen. Op het gelijkvloers wordt een conferentieruimte ingericht voor 189 personen. De eerste
verdieping omvat hoofdzakelijk kantoorruimte en een conciërgewoning en de derde verdieping geeft ruimte aan
een koude keuken met cafetaria en biedt plaats aan het Douanemuseum, het pronkstuk van de Douane van
Antwerpen. Op de vierde en de vijfde verdieping komt de dienst CBO met verschillende leslokalen en burelen en
vanaf de zesde verdieping tot het dertiende worden de kantoren ondergebracht van het Douanecentrum. Op de
hoogste verdieping wordt de technische ruimte ingericht.
Volledig aangepast aan de huidige normen en comforteisen (met een E-waarde van E77) beantwoordt dit gebouw
aan de hedendaagse behoeften van de Douane van Antwerpen.

NOORDSTER

TYPE:
LIGGING:

BOUWHEER:
PROJECTONTWIKKELAAR:

ARCHITECT:
STUDIEBUREAU STABILITEIT:

STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:
STUDIEBUREAU AKOESTIEK:

CONTROLEBUREAU:
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE
bovengronds:
ondergronds:
buitenaanleg:

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Nieuwbouw kantoorgebouw
Ellermanstraat - 2000 Antwerpen
kaïros NV
kaïros NV
Jaspers - Eyers & Partners
M. & A. Van Wetter BVBA
Vk Engineering NV
Venac BVBA
Seco CV
Seco CV

14 656 m2

8 003 m2

850 m2

december 2008
mei 2010
18 maanden



Het project North Light, gelegen op de hoek van de Simon Bolivarlaan en de Antwerpsesteenweg, is het eerste
gebouw van het immobiliënproject dat door fortis Real Estate Development aldaar voorzien wordt.
Het gebouw zal uit 2 ondergrondse en 14 bovengrondse verdiepingen bestaan, zijnde +/- 10.350 m2

ondergronds en 36.480 m2 bovengronds. De gevels zijn voorzien in een combinatie van glas en natuursteen.
Het gebouw dat in een H-vorm opgetrokken wordt is bedoeld als kantoorruimte, met uitzondering van de eerste
verdieping waar zich de keuken en het restaurant bevinden. De verdiepingen worden momenteel uitgevoerd als
landschapskantoren voorzien van een verhoogde vloer en een verlaagd plafond met actieve koelbalken. Later
zullen deze worden ingedeeld volgens de behoeften van de effectieve gebruiker van het gebouw.
In een tweede fase kan het gebouw eventueel verbonden worden met de tweede toren “Pole Star”.

NORTH LIGHT

TYPE:
LIGGING:

OPDRACHTGEVER:

ARCHITECT:
STUDIEBUREAU STABILITEIT:

STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:

STUDIEBUREAU AKOESTIEK:
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE
bovengronds:
ondergronds:

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Nieuwbouw kantoorgebouw
Ilot 9 : Simon Bolivarlaan, Antwerpsesteenweg,
Simonsstraat, Héliportlaan - 1000 Brussel
North Light NV -
fortis Real Estate Development NV
Jaspers - Eyers & Partners
Vk Engineering NV
HVAC: Vk Engineering Building Services NV
Sanitair, liften, elektriciteit: Tractebel
Development Engineering NV
Venac BVBA
Seco CV

36 476 m²
10 347 m²

augustus 2008
augustus 2010
24 maanden



Dit project wordt gerealiseerd in bouwteam waardoor er een win-win situatie wordt nagestreefd voor gebruiker
en uitvoerder. Het bestaande kantoorgebouw met een gevel uit silex prefabbeton wordt vervangen door een
complex van 12.000 m² bureeloppervlakte met een hedendaagse architecturale look: een glasvliesgevel met
accenten van witte natuursteen en een zinken dak. Om maximaal rendement te halen uit de beperkte oppervlakte
wordt de bestaande ondergrondse parking op niveau -1 afgebroken om plaats te maken voor ruime kantoren
gericht op een groene patio van 500 m². Het gebouw telt 5 bouwlagen en een dakverdieping. Bijkomende
groene accenten worden verkregen door de ramen van de achtergevel te laten uitgeven op 700 m² dakterras,
verdeeld over verschillende niveaus. De voorgevel herbergt een kBC-filiaal en een kleinhandel. Door zijn ontwerp
sluit dit gebouw naadloos aan op het diplomatieke en politieke centrum van Europa, gesitueerd midden
‘hartje Brussel’.

PERICLES

TYPE:
LIGGING:

OPDRACHTGEVER:
PROJECT MANAGER:

ARCHITECT:
STUDIEBUREAU STABILITEIT:

STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:
STUDIEBUREAU AKOESTIEK:
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE
bovengronds:
ondergronds:

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Nieuwbouw kantoorgebouw
Wetenschapstraat 21-25 - 1000 Brussel
Pericles Invest NV (kBC Real Estate)
Progex NV
Staner & Arcade THV
Stabo CVBA
Stabo CVBA
Venac BVBA
Seco CV

12 990 m²
3 100 m²

januari 2008
april 2010
27 maanden



Het Platinumgebouw bevindt zich aan de Louizalaan in het centrum van Brussel. Alleen de structuurelementen
van het ex-overheidsgebouw uit 1972 blijven overeind. Na renovatie zal het gebouw gespreid over 13
verdiepingen beschikken over ca. 27.000 m² kantoren. De renovatie heeft betrekking op de volledige
binnenafwerking: vloeren, plafonds, sanitaire kernen, volledige vernieuwing van elektriciteit en HVAC (koelen en
verwarmen via ventilo-convectoren). Op het gerenoveerde gebouw komen zonnepanelen. De verlichting zal
automatisch gedimd worden in functie van de lichtinval en het regenwater zal gerecupereerd worden.
De E-waarde van het gebouw zal minder dan E80 bedragen. Binnen de beperkingen van een renovatie wordt het
dus een zeer groen gebouw.

PLATINUM

TYPE:
LIGGING:

OPDRACHTGEVER:
BOUWHEER:

PROJECT MANAGER:
ARCHITECT:

STUDIEBUREAU STABILITEIT:
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:
STUDIEBUREAU AKOESTIEK:

CONTROLEBUREAU:
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE
bovengronds:
ondergronds:
buitenaanleg:

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Asbestverwijdering en renovatie van kantoorgebouw
Louizalaan 233-245 - 1050 Brussel
Valim NV
Burco Europe NV
Emerco BVBA
ARCHI 2000 BVBA
Waterman TCA
Vk Engineering NV
Venac BVBA
Seco CV
TDC NV

27 241 m²
11 309 m²
1 742 m²

november 2008
februari 2010
16 maanden



Dit gebouw wordt opgericht aan het Louizaplein in de schaduw van het justitiepaleis te Brussel, en is de twee-
lingbroer van het gebouw aan het Jan Jacobsplein dat werd opgeleverd door Interbuild in september 2008.
Het gebouw zal dienst doen als een "mini" justitiepaleis voor de rechtbank van koophandel en omvat onder
andere zittingszalen en raadzalen op de eerste en tweede verdieping en kantoren op de overige verdiepingen.
Dit nieuwe project ontwikkeld door Landsbeeck, kVH en AXA heeft een oppervlakte van 8.300 m2 kantoor-
ruimte verdeeld over 10 verdiepingen en 4 ondergrondse verdiepingen als parking en archiefruimte.
De gevels worden uitgevoerd in witte kalksteen en zijn in harmonie met het historische Justitiepaleis en de
gebouwen in deze wijk.

QB 19

TYPE:
LIGGING:

BOUWHEER:
ARCHITECT:

STUDIEBUREAU STABILITEIT:
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:
STUDIEBUREAU AKOESTIEK:

CONTROLEBUREAU:
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE
bovengronds:
ondergronds:

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Afbraak en nieuwbouw van een kantoorgebouw
Quatre Brasstraat 19 - 1000 Brussel
AXA Belgium NV
Jaspers - Eyers & Partners
M. & A. Van Wetter BVBA
Vk Engineering NV
Venac BVBA
Seco CV
Bureau d’études PS2 BVBA

8 352 m2

3 832 m2

juli 2009
december 2010
18 maanden



Gelegen tussen de Brouckèreplaats en de Noordwijk in het centrum van Brussel bevindt zich de oude site van
de krant La Libre Belgique. Na een jarenlange leegstand van het gebouw, is het engagement aangegaan voor
een prestigieus project met een mengeling van nieuwbouw en renovatie. Naast de uitdaging van de combinatie
renovatie en nieuwbouw in één project, speelt de strakke planning een wel zeer cruciale rol.
Het kantoorgedeelte zal opgetrokken worden in geprefabriceerde betonelementen en aan de buitenzijde voorzien
worden van een performante beglazing afgewisseld met een Marbella natuursteen.
Voor het te renoveren gedeelte is er gekozen voor een drastische renovatie. Enkel de gevelmuren en enkele
geklasseerde binnenmuren worden behouden en opgefrist. Het buitenschrijnwerk wordt vervangen met oog voor
het origineel. Dit gedeelte bestaat uit commerciële ruimten op de gelijkvloerse verdieping welke casco worden
afgeleverd. Op de verdiepingen bevinden zich appartementen met de bestaande hoge plafonds en een
luxueuzere afwerking dan deze van het kantoorgedeelte, zoals bijvoorbeeld eiken parket.
Tussen het kantoorgedeelte en de woningen bevindt zich in het midden van de site nog een ruime binnentuin die
het geheel van groen voorziet en extra licht brengt in zowel de kantoren als de appartementen.
Voor het gehele project is er rekening gehouden met basis EPB-vereisten. Voor het kantoorproject in het
bijzonder, heeft men de eisen van de EPB opgetrokken en is alles afgetoetst aan de HQE-eisen om ook voor de
toekomst een energiebewust gebouw te kunnen afleveren. Om dit te bereiken zijn er in het concept bewust
keuzes gemaakt inzake isolaties, gevelopbouw en speciale technieken.

RENAISSANCE

TYPE:

LIGGING:
BOUWHEER:

PROJECTONTWIKKELAAR:
ARCHITECT:

STUDIEBUREAU STABILITEIT:
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:
STUDIEBUREAU AKOESTIEK:

CONTROLEBUREAU:
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE
bovengronds:
ondergronds:

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Afbraak en nieuwbouw kantoorgebouw +
renovatie appartementen en commerciële ruimten
Emile Jacqmainlaan 121-135 - 1000 Brussel
GDI NV
kaïros NV - kVH NV
Jaspers - Eyers & Partners
M. & A. Van Wetter BVBA
Vk Engineering NV
Venac BVBA
Seco CV
Bureau d’études PS2 BVBA

12 080 m²
4 090 m²

september 2008
april 2010
20 maanden



Het Vlaams Administratief Centrum aan de Diestsestraat in Leuven zal huisvesting bieden aan circa 800
ambtenaren van 26 overheidsdiensten. De werkruimtes zullen ingericht worden volgens het ‘Anders Werken’
principe, dat de Vlaamse overheid geleidelijk bij al haar diensten introduceert. Dit is een combinatie van tele- en
thuiswerk en innovatieve flexibele kantoorruimtes. Het kantorencomplex omvat 23.000 m² bruto bovengrondse
oppervlakte en 158 parkeerplaatsen. Het voorziet in een 200 meter lang plintgebouw met daarop een toren van
zeventien verdiepingen aan de zijde Vuurkruisenlaan. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan duurzaamheid.
Extra isolatie en energiebesparende technieken leiden tot een zeer laag energieverbruik. Revolutionair is ook het
systeem van energierecuperatie door boorgatenenergieopslag waardoor er warmte in de zomer wordt opgesla-
gen om in de winter beschikbaar te zijn voor de verwarming. Ook wordt free-cooling en daglichtcompensatie
toegepast om het energieverbruik nog te verlagen. Aldus voldoet het VAC project aan de (maximale) 4 sterren-
waardering met het oog op duurzaamheid. Het project vormt het sluitstuk van de ontwikkeling van de Leuvense
stationsomgeving waar Interbuild eerder het kBC-kantorencomplex bouwde dat begin 2008 werd voltooid en
ondermeer onderdak biedt aan het stadsbestuur van Leuven.

VAC LEUVEN

TYPE:
LIGGING:

BOUWHEER:
PROJECTONTWIKKELAAR:

ARCHITECT:

STUDIEBUREAU STABILITEIT:
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN:
STUDIEBUREAU AKOESTIEK:

CONTROLEBUREAU:
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE:

OPPERVLAKTE
bovengronds:
ondergronds:

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Nieuwbouw kantoorgebouw
Diestsepoort - 3000 Leuven
Diestsepoort NV
kaïros - kVH - PMV
Jaspers - Eyers & Partners i.s.m.
Gigantes Zenghelis en Bureau Bouwtechniek NV
Waterman TCA NV
Vk Engineering NV
Venac BVBA
Seco CV
Bureau Bouwtechniek NV

23 095 m²
6 297 m²

oktober 2008
oktober 2010
24 maanden



In opdracht van Befimmo 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 herinrichtingswerken, 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 her-
ingericht met hedendaagse vloerbekledingen, plafonds, nieuwe wanden,..., met behoud van bestaande ejecto's
en omkastingen. Tijdens de uitvoering van de nieuwe inrichtingswerken worden technische uitrustingen ge-
controleerd, aangepast en/of vernieuwd. In de centrale kern en technische ruimtes worden o.a. de bestaande
liften, HVAC en het elektrisch gedeelte gerenoveerd.

WTC III

TYPE:
LIGGING:

BOUWHEER:
ARCHITECT:

PROJECT MANAGER:
STUDIEBUREAU STABILITEIT:

OPPERVLAKTE
bovengronds:
ondergronds:

TERMIJN
aanvang der werken:

einde der werken:
uitvoeringstermijn:

Renovatie kantoren
Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel
BEfIMMO CVA
Jaspers - Eyers & Partners
G. Pierson & Associés NV
Vk Engineering NV

78 302 m2

19 923 m2

juni 2009
september 2011
27 maanden



STRUCTUUR

STRUCTUUR
RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter: ir. Joop A.P. van Oosten

Afgevaardigd Bestuurder: ir. Willy Tahon

Bestuurders: Benoît De Landsheer, ir. Nico J. de Vries, Jan Ruis, Eric E. Verbeeck

DIRECTIE

Secretaris-Generaal: Marc Loots

Technisch-Commercieel Directeur: René Vanderhaegen

financieel Directeur: Peter De Bruyne

Directeur Uitvoering: ir. Manu Coppens



JAARREkENING 2009

In 2009 realiseerde Interbuild een bedrijfswinst van € 9,4 mio op een omzet van € 170,5 mio.

Dit houdt een daling in van de operationele rendabiliteit van 6,4% vorig boekjaar naar 5,5%

in 2009. De operationele cashflow voor belastingen bedraagt € 9,8 mio t.o.v. € 14,3 mio

in 2008.

De winst voor belastingen daalde van € 16,2 mio naar € 9,7 mio. De afname van de winst

houdt verband met de lagere omzet en een kleiner financieel resultaat wegens de algemene

rentedaling.

De winst voor en na belastingen bedraagt respectievelijk 5,7% en 3,8% t.o.v. de bedrijfs-

opbrengsten, waardoor Interbuild een rendabiliteit realiseert op eigen vermogen van 46,8%

voor belastingen en 31,4% na belastingen.

De totale activa op 31-12-2009 bedragen € 50,2 mio waarvan 95% vlottende activa

en 5% vaste activa.

Het balanstotaal bestaat voor 60,8% uit geldbeleggingen en liquide middelen.

Interbuild heeft geen financiële schulden. Het vreemd vermogen heeft dan ook alleen betrekking

op de courante handelsactiviteit.

Met liquiditeitsratio's voor 2009, 2008 en 2007 van respectievelijk 1,4, 1,5 en 1,3, en een

bedrijfskapitaal van € 13,9 mio, blijft de liquiditeitspositie een permanent gunstig gegeven.

Het eigen vermogen bedraagt 32,86% van het balanstotaal.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden kan Interbuild, net als voorgaande boekjaren,

in 2009 gunstige resultaten en een gezonde financiële structuur voorleggen.



ACTIVA 31-DEC-09 31-DEC-08

VASTE ACTIVA 2.581.642,37 2.742.547,02

I. OPRICHTINGSkOSTEN 0,00 0,00

II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 38.790,04 20.789,32

III. MATERIELE VASTE ACTIVA 1.644.209,68 1.820.818,47

IV. fINANCIELE VASTE ACTIVA 898.642,65 900.939,23

VLOTTENDE ACTIVA 47.663.364,04 51.917.144,37

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

VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 846.713,46 766.713,46

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 16.221.603,95 19.631.045,72

VIII.GELDBELEGGINGEN 30.397.889,42 30.133.407,16

IX. LIQUIDE MIDDELEN 179.041,65 1.327.801,41

X. OVERLOPENDE REkENINGEN 18.115,56 58.176,62

TOTAAL DER ACTIVA 50.245.006,41 54.659.691,39

BALANS NA WINSTVERDELING



PASSIVA 31-DEC-09 31-DEC-08

EIGEN VERMOGEN 16.511.666,72 20.759.457,40

I. kAPITAAL 4.875.000,00 4.875.000,00

II. UITGIfTEPREMIES 0,00 0,00

III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 0,00 0,00

IV. RESERVES 1.123.750,95 1.039.366,28

V. OVERGEDRAGEN RESULTAAT 10.512.915,77 14.845.091,12

VI. kAPITAALSUBSIDIES 0,00 0,00

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN 171.866,10 19.130,51

SCHULDEN 33.561.473,58 33.881.103,48

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

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 33.561.215,84 33.880.963,74

X. OVERLOPENDE REkENINGEN 257,74 139,74

TOTAAL DER PASSIVA 50.245.006,41 54.659.691,39

BALANS NA WINSTVERDELING



31-DEC-09 31-DEC-08

I. BEDRIJfSOPBRENGSTEN 170.981.158,32 219.193.461,09

II. BEDRIJfSkOSTEN 161.581.747,54 205.133.877,17

BEDRIJFSWINST 9.399.410,78 14.059.583,92

IV. fINANCIELE OPBRENGSTEN 527.480,84 2.318.393,89

V. fINANCIELE kOSTEN 125.023,86 184.185,64

WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 9.801.867,76 16.193.792,17

VI. UITZONDERLIJkE OPBRENGSTEN 0,00 0,00

VII. UITZONDERLIJkE kOSTEN 94.806,58 0,00

WINST VOOR BELASTINGEN 9.707.061,18 16.193.792,17

X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 3.195.394,44 5.434.334,77

WINST VAN HET BOEKJAAR 6.511.666,74 10.759.457,40

RESULTATENREkENING



CERTIfICATEN

ERKENNINGEN

klasse 8, categorie C = algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken

klasse 8, categorie D = algemene aannemingen van bouwwerken

klasse 7, ondercategorie D24 = restauratie van monumenten

klasse 5, ondercategorie C5 = bitumineuze verhardingen en bestrijkingen

klasse 5, categorie E = algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde

klasse 5, categorie G = algemene aannemingen van grondwerken
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