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GAAT VOOR DIVERSIFICATIE

Interbuild heeft zich in het verleden steeds toegelegd op haar verdere ontwikke-

ling als betrouwbare bouwpartner in de renovatie en nieuwbouw van belangrijke 

kantoorprojecten voor promotoren, voor investeerders, voor de bank- en verze-

keringssector.

De crisis in de financiële sector bracht in 2009 een overaanbod aan kantoor-

ruimte met zich mee, waardoor de continuïteit aan werk voor onze ingenieurs 

en uitvoerders in het gedrang kwam. Een voor de hand liggende oplossing voor 

Interbuild om deze continuïteit te verzekeren was diversificatie.

Naast de voortzetting van bouwteams voor kantoorgebouwen, gingen we studies 

aan in de residentiële sector en in de publieke sector. Dit resulteerde in verschil-

lende noemenswaardige opdrachten. Zo kan Interbuild sinds 2009 een groot-

schalig appartementencomplex te Evere en een tweede te Brussel Stad – samen 

goed voor 264 appartementen – tot haar lopende projecten rekenen, alsook een 

opdracht van 500 service flats voor het OCMW te Antwerpen. 

Het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO te Evere en de hoofdzetel van de Europese 

Raad te Brussel zijn twee opmerkelijke projecten waarvan Interbuild in 2010 de 

werken mocht aanvangen.

Niettegenstaande deze diversificatie blijven wij ons inzetten om onze bouwpartners 

de beste oplossing te bieden voor hun projecten, waarbij de kwaliteit primeert, het 

overeengekomen budget gerespecteerd en de termijnen steeds geoptimaliseerd 

worden. Voorts houden wij eraan uw projecten te realiseren in een klimaat van 

veiligheid en gezondheid voor onze medewerkers en voor alle betrokken partijen.

Interbuild verbindt zich er toe om ook in de toekomst te blijven bouwen met zorg 

voor het milieu. Door het behalen van duurzaamheidlabels zoals de waardering 

van kantoorgebouwen voor de Vlaamse Overheid, HQE, BREEAM, Valideo e.d. 

blijft Interbuild haar expertise ook continu toepassen op uw projecten.

INTERBUILD
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BELGISCH-EU PAVILJOEN - SHANGHAI EXPO 2010
BRUGGE NMBS
DE MICK
EOLIS
LONDON TOWER
MAS - MUSEUM AAN DE STROOM
NOORDSTER
NORTH PLAZA
PERICLES
PLATINUM
QB 19
RENAISSANCE
VAC LEUVEN

REALISATIES

GALLIFORT
GENèVESTRAAT
GERECHTSGEBOUW HASSELT
IMPéRATRICE
LAK VMM
MONTINDU
NAVO
NORTH LIGHT
RéSIDENCE PALACE
SHELF SERVICE
WTC III

PROJECTEN IN UITVOERING

BALANS NA WINSTVERDELING
RESULTATENREKENING

JAARREKENING 2010
STRUCTUUR
INTERBUILD - PART OF BAM

CERTIFICATEN





Type
Ligging

OpdrachTgever

prOmOTOr
archiTecT

ScenOgrafie
LandSchapSarchiTecT

STudiebureau STabiLiTeiT
STudiebureau Technieken

OppervLakTe
aanvang der werken

einde der werken
uiTvOeringSTermijn

Tentoonstellingsruimte
Expo site Wereldtentoonstelling Shanghai 2010
Belgisch Commissariaat-Generaal i.s.m. de Regie 
der Gebouwen
JV Shanghai2010.be (Interbuild nv – Realys Group)
Conix Architects cvba
Jan Hoet Junior / Manège de Mons
JNC International
CJI
CJI
5.600 m²
juni 2009
april 2010
10 maanden
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Van mei tot oktober 2010 vond de Wereldtentoonstelling in Shanghai plaats. In 
totaal bezochten 73 miljoen mensen 240 paviljoenen van landen en organisaties 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 was 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 werd ook de expositieruimte van de Europese Unie ondergebracht.
Het paviljoen is ontworpen rond de structuur van een neuron, als belangrijkste in-
spiratiebron. Het neuron evoceert de artistieke rijkdom van België en van Europa, 
evenals de wetenschappelijke vooruitgang die bijdraagt tot de ontwikkeling, de uit-
straling 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 Angelsak-
sische 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 is opgebouwd uit een metaalstructuur die gemakkelijk te bouwen, te 
ontmantelen en te recycleren is en aldus een duurzaam karakter heeft. 

Het Belgisch-Europees paviljoen ontving in totaal 7 miljoen mensen tijdens de Expo 
2010 en mocht met een positieve balans de deuren sluiten.

Dit promotieproject werd binnen een recordtempo ontworpen en 
gerealiseerd door de Joint Venture waarin Interbuild een belangrijke 
bijdrage geleverd heeft.
Dankzij de goede samenwerking tussen de diverse bouwteamleden 
was het mogelijk om binnen een termijn van 12 maanden (inclusief 
bouwaanvraag) het gebouw te realiseren alsook de scenografie 
ervan te ontwerpen en uit te voeren.
Het was ook belangrijk om binnen de vooropgestelde budgetten 
te blijven en ook dit werd door de promotor gerespecteerd tot 
voldoening van de federale en regionale overheden.
Het project is een groot succes geworden tijdens de expo en meer 
dan 6,5 miljoen bezoekers hebben het bezocht. Het werd uiteindelijk 
het 6de meest bezochte paviljoen. Commercieel heeft het paviljoen 
ook zijn toegevoegde waarde gehad naar diverse sectoren; de shop 
en diverse andere verkooppunten en het business center hebben 
het Commissariaat - Generaal een aanzienlijk financieel resultaat 
opgeleverd en uiteindelijk is de verkoop van het paviljoen de kers op 
de taart die het project finaliseert.
Proficiat aan alle leden van het team van de Joint Venture en dus 
ook van Interbuild.

Leo Delcroix 
Commissaris-Generaal voor België voor de Wereldtentoonstelling Shanghai 2010
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Type

Ligging
bOuwheer
archiTecT

prOjecT manager
STudiebureau STabiLiTeiT

STudiebureau Technieken
STudiebureau akOeSTiek

cOnTrOLebureau
veiLigheidScOördinaTie

OppervLakTe

aanvang der werken
einde der werken

uiTvOeringSTermijn

Verbouwing stationsingang & vernieuwen perrons, 
sporen en tunnels. Nieuwbouw kantoren & een onder-
grondse parking. 
Achterzijde station te Brugge St. Michiels
NMBS-Holding nv, Afdeling Patrimonium Gent
Eurostation nv
Eurostation nv
Eurostation nv
Eurostation nv
Daidalos
Seco cv
Eurostation nv
21.250 m²
technische tunnel 680 m² 
oktober 2004 
september 2010 
72 maanden
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Voor het project voor de NMBS te Brugge werd de bestaande tunnel onder de spo-
ren volledig gesloopt met inbegrip van de trappen, roltrappen en liften. Ter plaatse 
van de bestaande tunnel werd een nieuwe tunnel gebouwd. Deze tunnel is ca. 20 m 
breed en ca. 85 m lang. In deze nieuwe tunnel is ruimte voorzien voor concessies. 
Onder de concessies is een technische tunnel voorzien.
Alle perrons, luifels, trappen en roltrappen werden vernieuwd. Er is per perron een 
panoramische lift voorzien. Tijdens de werken konden maximaal 2 sporen tegelij-
kertijd buiten dienst gevraagd worden. De normale exploitatie van het station werd 
ook niet verstoord. Teneinde de uitvoeringstermijn te verkorten, werd gekozen om 
bepaalde werken onder tijdelijke stalen hulpbruggen uit te voeren, welke tijdens 
weekendoperaties werden geplaatst. De funderingen van de tunnel werden uitge-
voerd met de techniek van beschoeide sleuven.
Gelijktijdig aan deze tunnel– en perronwerken werd in gesloten ruwbouw ook een 
groot kantoorgebouw gebouwd (lengte gebouw ± 350 m) met 2 ondergrondse 
parkings (inclusief een fietsenstalling voor ± 1.500 fietsen), 4 kantoorverdiepingen 
en 1 technisch niveau bovendaks. Dit gebouw omvat eveneens een grote inkomhal 
welke toegang tot het station en de vernieuwde tunnel verschaft.
Daarnaast heeft de tijdelijke vereniging als pilootaannemer ook de coördinatie in 
ruimte en tijd verwezenlijkt van alle nevenaannemingen (binnenafwerking en technie-
ken) en van alle nutsmaatschappijen. 





Type
Ligging

bOuwheer
archiTecT

STudiebureau STabiLiTeiT
STudiebureau Technieken

veiLigheidScOördinaTie
k-peiL

OppervLakTe
aanvang der werken

einde der werken
uiTvOeringSTermijn

Uitbreiding 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
K 26
2.136 m²
augustus 2009
juli 2010
11 maanden
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In het bosrijke Brasschaat heeft Interbuild de uitbreiding van de bestaande kliniek 
en woon- en zorgcentrum De Mick gebouwd in opdracht van de vzw Heropbeuring. 
De nieuwbouwvleugels werden bijgebouwd ten behoeve van de leefgroep voor be-
jaarden met niet-aangeboren hersenletsels, specialisatie MS- en comapatiënten. 
De volledige nieuwbouw omvatte een gelijkvloers van ruim 2.000 m2, over de vol-
ledige oppervlakte voorzien van een kruipruimte, inclusief een verbinding met het 
reeds bestaande gedeelte. Het project bestond uit het bouwen van 26 kamers met 
badkamer, gemeenschappelijke ruimten voor patiënten zoals een leefruimte, ergo …  
alsook private omkleedruimten voor het personeel. 
De ruwbouwstructuur werd nagenoeg volledig opgetrokken in traditioneel metsel-
werk en werd berekend voor het eventueel nadien bijbouwen van een extra verdie-
ping. Het gevelmetselwerk en het aluminium buitenschrijnwerk sluiten aan bij de 
reeds bestaande vleugels van De Mick. 
De infrastructuur werd vanaf juli 2010 in gebruik genomen. 

Wij wensen, als opdrachtgever voor de bouw van een nieuwe 
vleugel aan ons bestaand rustoord, de firma Interbuild te danken 
voor de zeer goede samenwerking.
Dankzij een zeer goede coördinatie van de totaliteit van de werken 
slaagde Interbuild erin om de vooropgezette strikte timing te 
handhaven en werd het geheel gerealiseerd in 10 maanden bouwtijd. 
Bovendien kunnen wij alleen maar tevreden zijn over de kwaliteit 
van de werken uitgevoerd door Interbuild en zijn onderaannemers 
en dit alles gekoppeld aan het respecteren van het budget.

Ludo Van Kets 
Algemeen Directeur 
De Mick
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Type
Ligging

bOuwheer
archiTecT

cLienT’S repreSenTaTive
STudiebureau STabiLiTeiT

STudiebureau Technieken
STudiebureau akOeSTiek

cOnTrOLebureau
veiLigheidScOördinaTie

e-peiL
k-peiL

OppervLakTe

aanvang der werken
einde der werken

uiTvOeringSTermijn

Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouw 
Saincteletteplaats 13 - 15, Ieperlaan 41 – 1000 Brussel 
CBRE Investors
Assar Architects 
Advisers 
Waterman - TCA nv 
Bureau Van Reeth 
Venac bvba 
Seco cv 
Seco cv 
E 72
K 25
renovatie: 7.100 m²
nieuwbouw: 3.500 m²
maart 2009 
augustus 2010 
17 maanden

E
O

L
IS

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 techni-
sche verdieping. 
Er werd bijzondere aandacht geschonken aan de energieprestaties (EPB) en het 
gebouw moest van bijzonder hoge milieukwaliteit zijn (HQE – Haute Qualité Environ-
nementale). 
Wat de structuur betreft werden een nieuwe trap- en een liftkern gerealiseerd in 
het bestaande gebouw A met gedeeltelijke afbraak van de bestaande vloerplaten 
(voorlopige schoringen en extra funderingen werden hiervoor voorzien). 
Er is een beperkte verdiephoogte van 2,85 m. Een vrije hoogte van 2,50 m diende 
gerespecteerd te worden en dit met een gekoeld metalen plafond (12 cm) en een 
verhoogde vloer (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 begla-
zing, geplaatst op een houten Oregonstructuur.

Wij zijn uiterst tevreden over de samenwerking met de ploegen 
van Interbuild bij de uitvoering van deze ambitieuze verbouwing. 
Het bedrijf heeft zich flexibel en behulpzaam opgesteld, waarbij 
zij alle stedenbouwkundige en milieuconcepten integreerde die 
vooropgesteld waren door de bouwheer en de architecten.

Guillaume Turcas 
Director 
CB Richard Ellis Investors sas
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Type
Ligging

bOuwheer
archiTecT

inveSTmenT manager
STudiebureau STabiLiTeiT

STudiebureau Technieken
STudiebureau akOeSTiek

cOnTrOLebureau
veiLigheidScOördinaTie

e-peiL
k-peiL

OppervLakTe

aanvang der werken
einde der werken

uiTvOeringSTermijn

Nieuwbouw kantoren en appartementen 
Noorderplaats – 2000 Antwerpen 
AMCA nv 
Conix Architects cvba - Storme Van Ranst nv 
Colliers - EPMC nv
Grontmij nv 
Grontmij nv 
Venac bvba 
Seco cv 
Regnard bvba 
E 100
K 45
bovengronds: 17.448 m²
ondergronds: 4.594 m²
maart 2008 
september 2010 
30 maanden L
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Samen met Avenue Building vormt de London Tower als het ware het “sluitstuk” 
van de volledige AMCA-site. Door hun inplanting, materiaalgebruik en architectu-
rale 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 zilverkleu-
rige 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, sanitair en technische 
schachten. De woonfunctie heeft geen verbinding met de kantoorverdiepingen. Al-
leen 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 met een eerder commerciële invulling.
Dit deel wordt op het gelijkvloers ontsloten, zowel naar de gevel Italiëlei als naar de 
achtergevel kant Willemdok. De onmiddellijke omgeving is 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 kunnen bereiken.

Wij kunnen terugblikken op een voortreffelijke samenwerking 
tussen de verschillende partijen, waaronder Interbuild binnen de 
tijdelijke handelsvereniging VIA.
Ook de samenwerking tussen de veiligheidscoördinator en de 
algemene aannemer was zeer positief met een uitstekend resultaat 
qua frequentiegraad en ergtegraad van de ongevallen.
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. De 
budgetprijs werd eveneens onder controle gehouden.
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. De London Tower zal voor lange 
tijd een landmark zijn binnen de Antwerpse periferie.

André Schlomer 
Afgevaardigd Bestuurder 
AMCA nv

Lou Das 
Senior Project Manager 
AMCA nv
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Type
Ligging

bOuwheer
archiTecT

STudiebureau STabiLiTeiT
STudiebureau Technieken

STudiebureau akOeSTiek
veiLigheidScOördinaTie

OppervLakTe

aanvang der werken
einde der werken

uiTvOeringSTermijn

Nieuwbouw Museum
Hanzestedenplaats – 2000 Antwerpen
Stad Antwerpen
Neutelings Riedijk Architecten bv
Bureau Bouwtechniek nv
ABT nv
Marcq & Roba nv
Peutz bv
Mebumar België nv
bovengronds: 18.918 m²
ondergronds: 855 m²
september 2006
mei 2010
44 maanden
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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 is een reusachtig sta-
pelhuis, 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 maken die deel uit van het museum. 
Andersom is het MAS een reusachtige vitrinekast. Het dak en de panoramazaal 
bieden een fantastisch uitzicht op Antwerpen en haar omgeving. 
Op het gelijkvloers bevindt zich een museumshop en een café en op de 9de verdie-
ping bevindt zich het gerenommeerde restaurant “’t Zilte”. Objecten alsook een 
reuzachtige mozaïek van Luc Tuymans sieren het museumplein. Paviljoentjes en 
tussenliggende terrassen zorgen voor een gezellige sfeer. 

Het MAS-project vormt een hoogstandje van architecturaal, 
conceptueel en technisch vernuft.
Dit tot een goed einde brengen vergt een verregaand inlevings- en 
oplossingsvermogen van alle betrokkenen van het bouwteam. Dat 
is niet steeds evident in het keurslijf van de toepasselijke wetgeving 
bij overheidsopdrachten.
Het siert het aannemersconsortium dat het van bij de start de 
nodige vindingrijkheid en flexibiliteit aan de dag heeft gelegd om dit 
project binnen de gestelde marges tot een goed einde te brengen.

Herman Boumans 
Afgevaardigd Bestuurder 
AG Vespa nv
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Type
Ligging

bOuwheer
archiTecT

STudiebureau STabiLiTeiT
STudiebureau Technieken

STudiebureau akOeSTiek
cOnTrOLebureau

veiLigheidScOördinaTie
e-peiL
k-peiL

OppervLakTe

aanvang der werken
einde der werken

uiTvOeringSTermijn

Nieuwbouw kantoorgebouw
Ellermanstraat – 2000 Antwerpen
Kaïros nv
Jaspers - Eyers & Partners
M. & A. Van Wetter bvba
VK Engineering nv
Venac bvba
Seco cv
Seco cv
E 77
K 30
bovengronds: 14.656 m²
ondergronds: 8.003 m²
buitenaanleg: 850 m²
december 2008
mei 2010
18 maanden
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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 ‘London Tower’ aan de 
overzijde van de Italiëlei de poort naar het stadscentrum. 
Het gebouw is ter beschikking gesteld van de FOD Financiën en huisvest de functio-
nele diensten van de Douane en Accijnzen (het Douanecentrum) en de diensten van 
het CBO (Centra voor Beroepsopleiding). 
De kantoren zijn ondergebracht in een strakke toren van 14 verdiepingen met een 
ondergrondse parking over 2 verdiepingen. Op het gelijkvloers is een conferentie-
ruimte ingericht voor 189 personen. De eerste verdieping omvat hoofdzakelijk kan-
toorruimte en een conciërgewoning en de derde verdieping geeft ruimte aan een 
keuken met cafetaria en biedt plaats aan het Douanemuseum, het erfgoed van de 
Douane van Antwerpen. Op de vierde en de vijfde verdieping bevindt zich de dienst 
CBO met verschillende leslokalen en burelen en vanaf de zesde verdieping tot het 
dertiende zijn de kantoren ondergebracht van het Douanecentrum. Op de hoogste 
verdieping werd de technische ruimte ingericht. 
Volledig aangepast aan de huidige normen en comforteisen (met een E-waarde van 
E 77) beantwoordt dit gebouw aan de hedendaagse behoeften van de Douane van 
Antwerpen.

De professionele inzet van Interbuild bij de uitvoering van dit project 
heeft ervoor gezorgd dat het vooropgestelde budget en termijn 
correct zijn nageleefd. De verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit, 
nauwgezetheid en creativiteit bij het oplossen van problemen hebben 
allemaal geholpen om de bouwwerken van de Noordster tot een 
goed einde te brengen. Interbuild was voor ons een betrouwbare 
partner met zin voor kwaliteit over heel de lijn.

Filip De Poorter 
Afgevaardigd Bestuurder 
Kaïros nv

“
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Type
Ligging

bOuwheer
prOjecT manager

archiTecT
STudiebureau STabiLiTeiT

STudiebureau Technieken
veiLigheidScOördinaTie

OppervLakTe
aanvang der werken

einde der werken
uiTvOeringSTermijn

Renovatie kantoorgebouw (verdieping +0,+2,+3,+4,+5)
Albert II-laan 9 – 1210 Brussel
Banimmo nv
aCMG
Atelier d’Architecture Paul Beckers scs
Greisch-BGroup
Philippe Deplasse & Associés
VEKMO
12.256 m²
november 2009
juni 2010
8 maanden
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Banimmo bestelde begin november 2009 de renovatie van de verdiepingen +4 en 
+5 (in totaal 6.000 m²) in het gebouw North Plaza, gelegen aan de Albert II-laan 
te Brussel. Het project werd besteld in open begroting met een maximum budget.
De volledige binnenafwerking werd gestript op deze niveaus, inclusief de harde 
vloerafwerkingen. Vervolgens werd de automatisering van de HVAC gemoderni-
seerd en werden de verlichtingstoestellen en de sanitaire toestellen vervangen.
De schilderwerken, harde vloeren en wandbetegeling, nieuwe ventilo-afkastingen en 
plafonds waren klaar tegen 31/01/10 zodat de nieuwe huurder kon starten met 
zijn inrichtingswerken.
Na het beëindigen van de verdiepingen +4 en +5 heeft Banimmo in februari 2010 
ook de renovatie bijbesteld van de verdiepingen +2 en +3, waar er bijkomend t.o.v. 
de voorafgaande verdiepingen ook nog structurele werken werden uitgevoerd. Deze 
werken werden opgeleverd in juni 2010.
Tussendoor werd ook nog in februari 2010 de renovatie bijbesteld van een gedeelte 
van het gelijkvloers in open begroting met een maximum budget. Deze zone werd 
omgevormd tot een sandwichbar en werd begin mei 2010 opgeleverd.

De samenwerking met Interbuild heeft het ons mogelijk gemaakt 
de renovaties binnen een strikt gestelde budgettering en 
uitvoeringstermijn te realiseren. Een professionele en hands on-
samenwerking tussen de verschillende partijen was de grondlaag 
van dit succesvol gerealiseerd project.

Filip Deprez 
Portfolio Manager  
Banimmo nv

“

”





Type
Ligging

bOuwheer
archiTecT

prOjecT manager
STudiebureau STabiLiTeiT

STudiebureau Technieken
STudiebureau akOeSTiek
veiLigheidScOördinaTie

e-peiL
OppervLakTe

aanvang der werken
einde der werken

uiTvOeringSTermijn

Nieuwbouw kantoorgebouw
Wetenschapstraat 21- 25 – 1000 Brussel
Pericles Invest nv (KBC Real Estate)
Staner & Arcade THV
Progex nv
Stabo cvba
Stabo cvba
Venac bvba
Seco cv
E 96
bovengronds: 12.990 m²
ondergronds: 3.100 m²
januari 2008
april 2010
27 maanden

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

Reeds bij de prijsonderhandeling van het project bood de 
aannemer Interbuild ons kwalitatieve varianten aan om binnen het 
vooropgestelde budget en termijn te kunnen bouwen.

Tijdens de uitvoering weigerde de buur de voorziene onderschoeiing 
onder zijn eigendom te laten uitvoeren en moest Interbuild op zoek 
naar een alternatieve uitvoeringsmethode.
Deze wijziging in de uitvoering had een weerslag op de bouwkost 
en uitvoeringstermijn en was de aanleiding van menige discussie 
tussen de aannemer en de bouwheer. Hierbij moet gezegd dat de 
aannemer onze afspraak met betrekking tot de initiële forfaitaire 
bouwkost van het project gerespecteerd heeft.

Het project werd met de voorziene kwaliteitseisen en met de 
overeengekomen vertraging opgeleverd tot gehele voldoening van 
de bouwheer.

Dirk Haegeman 
Bestuurder 
Pericles Invest nv
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Type
Ligging

bOuwheer
OpdrachTgever

prOjecT manager
archiTecT

STudiebureau STabiLiTeiT
STudiebureau Technieken

STudiebureau akOeSTiek
cOnTrOLebureau

veiLigheidScOördinaTie
e-peiL
k-peiL

OppervLakTe

aanvang der werken
einde der werken

uiTvOeringSTermijn

Asbestverwijdering en renovatie kantoorgebouw
Louizalaan 233 - 245 – 1050 Brussel
Burco Europe nv
Valim nv
Emerco bvba
ARCHI 2000 bvba
Waterman TCA nv
VK Engineering nv
Venac bvba
Seco cv
Seco cv
E 79
K 44
bovengronds: 23.466 m²
ondergronds: 11.309 m² (archieven en parkeerplaatsen)
buitenaanleg: 1.742 m² (parking)
november 2008
maart 2010
17 maanden
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Het Platinumgebouw bevindt zich aan de Louizalaan in het centrum van Brussel. Al-
leen de structuurelementen van het ex-overheidsgebouw uit 1972 blijven overeind. 
Nu, na renovatie, beschikt het gebouw gespreid over 13 verdiepingen over ca. 
24.000 m² kantoren. De renovatie had betrekking op de volledige binnenafwerking: 
vloeren, plafonds, sanitaire kernen, volledige vernieuwing van elektriciteit en HVAC 
(koelen en verwarmen via ventilo-convectoren). 
De verlichting wordt automatisch gedimd in functie van de lichtinval. Het regenwa-
ter wordt gerecupereerd. 
Het E-peil van het gebouw bedraagt aldus E 79 en het K-peil K 44. Binnen de beper-
kingen van een renovatie is het dus een zeer groen gebouw geworden.
Het kantoorproject werd bekroond met de International Property Award voor beste 
renovatie, zowel voor Europa als voor België.

Een zeer professioneel team dat zich ter harte nam om binnen de 
vooropgestelde termijn een verzorgd gebouw op te leveren.
De werkwijze van het bouwteam heeft ervoor gezorgd dat het 
project binnen de budgetten en zonder blijvende geschillen op de 
werf, kon worden opgeleverd.

Thibaut Dumortier 
Afgevaardigd Bestuurder 
BURCO nv
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Type
Ligging

bOuwheer
archiTecT

STudiebureau STabiLiTeiT
STudiebureau Technieken

STudiebureau akOeSTiek
cOnTrOLebureau

veiLigheidScOördinaTie
e-peiL
k-peiL

OppervLakTe

aanvang der werken
einde der werken

uiTvOeringSTermijn

Afbraak en nieuwbouw kantoorgebouw
Quatre Brasstraat 19 – 1000 Brussel
QB19 nv
Jaspers – Eyers & Partners – Synergy International
M. & A. Van Wetter bvba
VK Engineering nv
Venac bvba
Seco cv
Bureau d’études PS2 bvba
E 94
K 39
bovengronds: 8.352 m²
ondergronds: 3.832 m²
juli 2009
november 2010
16 maanden

Q
B

1
9

Dit gebouw gelegen in de Quatre Brasstraat 19 aan het Louizaplein werd opgericht in 
de schaduw van het Justitiepaleis te Brussel, en is de tweelingbroer van het gebouw 
aan het Jan Jacobsplein dat werd opgeleverd door Interbuild in september 2008. 
Dit project, ontwikkeld door AXA Belgium, Kaïros en KVH, heeft een oppervlakte 
van meer dan 8.300 m² kantoorruimte verdeeld over 10 verdiepingen en 4 onder-
grondse verdiepingen als parking en archiefruimte.
Het gebouw zal dienst doen als een “mini” justitiepaleis voor de rechtbank van Koop-
handel en omvat onder andere zittingzalen en raadzalen op de 1ste en 2de verdieping 
en kantoren op de overige verdiepingen.
De gevels zijn uitgevoerd in witte kalksteen en zijn in harmonie met het historische 
Justitiepaleis en de gebouwen in deze wijk.

Dankzij de professionele en flexibele inzet van Interbuild bij de 
uitvoering van dit project is het gebouw QB19 één maand voor 
de voorziene opleveringsdatum opgeleverd kunnen worden. Hierbij 
werd tevens het vooropgestelde budget gerespecteerd.
We konden steeds rekenen op creatieve oplossingen en snelle 
respons van de leden van het team.
Interbuild was voor ons een betrouwbare partner die de belofte van 
kwaliteit en nauwgezetheid over heel de lijn heeft waargemaakt.

Filip De Poorter 
Afgevaardigd Bestuurder 
Kaïros nv
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Type

Ligging
bOuwheer

prOjecTOnTwikkeLaar
archiTecT

STudiebureau STabiLiTeiT
STudiebureau Technieken

STudiebureau akOeSTiek
cOnTrOLebureau

veiLigheidScOördinaTie
e-peiL
k-peiL

OppervLakTe

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 
E 74
K 37
bovengronds: 12.080 m²
ondergronds: 4.090 m²
september 2008 
mei 2010 
21 maanden
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Gelegen tussen het Brouckèreplein en de Noordwijk, in het centrum van Brussel, 
bevond zich de oude site van de krant La Libre Belgique. Na een jarenlange leeg-
stand van het gebouw, is het engagement aangegaan voor een prestigieus project 
met een combinatie van kantoren en woningen. Naast de uitdaging van de combi-
natie renovatie en nieuwbouw in één project, speelde de strakke planning een wel 
zeer cruciale rol.
Het kantoorgedeelte werd opgetrokken in geprefabriceerde betonelementen en 
werd aan de buitenzijde voorzien van een performante beglazing afgewisseld met 
een Marbella natuursteen.
Voor het woongedeelte is er gekozen voor een drastische renovatie. Enkel de ge-
vels en enkele geklasseerde binnenmuren werden behouden. Het buitenschrijnwerk 
werd vervangen met respect voor het origineel. De winkels op het gelijkvloers wer-
den casco afgeleverd. Op de verdiepingen bevinden zich appartementen met een 
luxueuze afwerking.
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 performante EPB-vereisten. 
Voor dit kantoorproject in het bijzonder, is alles afgetoetst aan de HQE-eisen (Haute 
Qualité Environnementale) met de afgifte van een HQE-certificaat tot gevolg. Om dit 
te bereiken zijn er in het concept bewust keuzes gemaakt op het gebied van isola-
ties, gevelopbouw en speciale technieken.

Interbuild heeft zich tijdens onze succesvolle samenwerking 
geprofileerd als een betrouwbaar en gemotiveerd bouwteamlid. 
De vlotte samenwerking en flexibele houding van Interbuild hebben 
ertoe bijgedragen dat de bouwwerken tot een zeer goed en degelijk 
eindresultaat hebben geleid, en dit binnen het afgesproken budget.

Filip De Poorter 
Afgevaardigd Bestuurder 
Kaïros nv
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Type
Ligging

bOuwheer
prOjecT manager

archiTecT

STudiebureau STabiLiTeiT
STudiebureau Technieken

STudiebureau akOeSTiek
cOnTrOLebureau

veiLigheidScOördinaTie
e-peiL
k-peiL

OppervLakTe

aanvang der werken
einde der werken

uiTvOeringSTermijn

Nieuwbouw kantoorgebouw
Diestsepoort – 3000 Leuven
Diestsepoort nv
Kaïros nv - KVH nv - PMV nv
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
E 49
K 21
bovengronds: 23.095 m²
ondergronds: 6.297 m²
oktober 2008
oktober 2010
24 maanden
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Het Vlaams Administratief Centrum aan de Diestsestraat in Leuven biedt huisves-
ting aan circa 800 ambtenaren van 26 overheidsdiensten. De werkruimtes zijn 
ingericht 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 ener-
giebesparende technieken leiden tot een zeer laag energieverbruik. Revolutionair is 
ook het systeem van energierecuperatie door boorgatenenergieopslag waardoor er 
warmte in de zomer wordt opgeslagen om in de winter beschikbaar te zijn voor de 
verwarming. Ook wordt free-cooling en daglichtcompensatie toegepast om energie-
verbruik nog te verlagen. 
Aldus voldoet het VAC project aan de (maximale) 4 sterrenwaardering met het oog 
op duurzaamheid, met een E-peil van E 49 en een K-peil van K 21. 
Het project vormt het sluitstuk van de ontwikkeling van de Leuvense stationsomge-
ving waar Interbuild eerder het KBC-kantorencomplex bouwde dat begin 2008 werd 
voltooid en ondermeer onderdak biedt aan het stadsbestuur van Leuven.

Interbuild heeft als belangrijk lid van het bouwteam er op 
toegekeken dat het project binnen de vooropgestelde termijn en 
budget opgeleverd werd. De gevraagde kwaliteit werd nauwgezet 
opgevolgd en ook gegarandeerd. 
Door de professionele aanpak van Interbuild, met af en toe de 
nodige creatieve inbreng, zijn de bouwwerken van dit uitzonderlijk 
gebouw - met revolutionaire toepassingen om het energieverbruik 
te minimaliseren - tot een goed einde gebracht. 
Proficiat aan heel het team van Interbuild.

Filip De Poorter
Afgevaardigd Bestuurder
Diestsepoort nv
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PROJECTEN
IN UITVOERING



GENèVESTRAAT

Begin februari 2010 heeft Skyline City nv ons de bouw van 199 luxe appartementen met ondergronds 

parkings, gelegen aan de Genèvestraat te Evere besteld.

De uitvoering gebeurt in 2 fasen. Een eerste fase van 88 appartementen dient klaar te zijn in oktober 

2011. Een tweede fase van 111 appartementen werd bijbesteld en zal ten laatste in januari 2011 van 

start gaan. Deze fase zal worden opgeleverd in december 2012.

Interbuild staat in voor de volledige afwerking van alle appartementen en gemene delen inclusief de tech-

nieken. De appartementen zullen voldoen aan een E-peil van E 70 en een K-peil van K 38.

Type
Ligging

Bouwheer
Architect

Project Manager
Studiebureau Stabiliteit

Studiebureau Technieken
Studiebureau Akoestiek

Controlebureau
Veiligheidscoördinatie

E-peil
K-peil

Oppervlakte

Aanvang der werken

Einde der werken

Uitvoeringstermijn

Nieuwbouw appartementen met ondergrondse parking
Genèvestraat 11 – 1140 Evere
Skyline City nv
DDS & Partners
Kaïros nv
Abcis – Van Wetter nv
CES nv
Venac bvba
Seco cv
Technix bvba
E 70
K 38
bovengronds: 19.196 m²
ondergronds: 7.368 m²
fase 1: februari 2010
fase 2: februari 2011
fase 1: oktober 2011
fase 2: december 2012
fase 1: 20 maanden
fase 2: 22 maanden

GALLIFORT

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

OCMW Antwerpen aan de Gallifortlei te Deurne. Het werk omvat de realisatie van 193 seniorenflats in 4 

bouwvolumes, ofwel 12 blokken, inclusief de realisatie van een bijhorend dienstencentrum. Het concept 

voorziet in allemaal 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 ruwbouw-

structuur is dat deze zal worden uitgevoerd met een tunnelbekisting.

Het project wordt gerealiseerd door de THV Interbuild - BAM Woningbouw in opdracht van de THV Gal-

lifort. Het geheel zal in gebruik genomen worden vanaf juni 2012.

Type

Ligging
Bouwheer

Opdrachtgever
Architect
Promotor

Studiebureau Stabiliteit
Studiebureau Technieken

Studiebureau Akoestiek
Controlebureau

Veiligheidscoördinatie
E-peil
K-peil

Oppervlakte

Aanvang der werken
Einde der werken

Uitvoeringstermijn

Bouw van 193 serviceflats, een dienstencentrum en de aanleg van
bovengrondse parkeerplaatsen, wegen- en omgevingswerken
Bosuilplein 1 – 2100 Deurne
OCMW Antwerpen
Schelde Senior-Invest III
THV Bladt & Verstraeten - DHP Architecten
THV Gallifort
Arcade nv
Arcade nv
Venac bvba
Seco cv
Regnard bvba
E 70
K 30
17.324 m²
buitenaanleg: 21.161 m²
augustus 2010
juni 2012
22 maanden



IMPÉRATRICE

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 nieuwe eigenaar Befimmo heeft samen met een projectontwerpteam een programma opgesteld voor 

het renoveren en restaureren van het gebouw teneinde het te kunnen inrichten tot huurbare kantoren met 

hedendaagse technieken en materialen. De bouwheer 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. 

Type
Ligging

Bouwheer
Architect

Project Manager
Studiebureau Stabiliteit

Studiebureau Technieken
Studiebureau Akoestiek

Veiligheidscoördinatie
E-peil
K-peil

Oppervlakte

Aanvang der werken

Einde der werken

Uitvoeringstermijn

Renovatie kantoorgebouw
Keizerinlaan 17-19 – 1000 Brussel
Befimmo cva
Crepain Binst Architecture nv
CETIM
Establis
VK Engineering nv
Venac bvba
Acuto
E 80
K 38
BREEAM EXCELLENT + winnaar energiewedstrijd van BIM
‘Voorbeeldgebouwen projectoproep 2007’
bovengronds: 16.460 m²
ondergronds: 2.956 m²
fase 1: december 2008
fase 2: januari 2010
fase 1: december 2009
fase 2: februari 2011
fase 1: 13 maanden
fase 2: 13 maanden

GERECHTSGEBOUW
HASSELT

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 voorgevel 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 

gerechtsgebouw zoals cellen, extra veiligheidsvoorzieningen en aangepaste zalen voor rechtspraak. Een extra 

vereiste was een ecologisch vriendelijke constructie. 

Type
Ligging

Bouwheer
Project Manager

Architect
Studiebureau Stabiliteit

Studiebureau Technieken
Studiebureau Akoestiek

Controlebureau
Veiligheidscoördinatie

E-peil
K-peil

Oppervlakte
Aanvang der werken

Einde der werken
Uitvoeringstermijn

Nieuwbouw gerechtsgebouw
Parklaan – 3500 Hasselt
Hasselt Stationsomgeving nv
Eurostation nv
TWINS en architectencombinatie: J. Mayer H., Lens °ass, a2o-architecten
M. & A. Van Wetter bvba
Eurostation nv
Venac bvba
Seco cv
Eurostation nv
E 86
K 38
24.161 m²
oktober 2008
juni 2011
33 maanden



MONTINDU

Dit kantoorgebouw wordt opgericht op de hoek van de Nijverheidsstraat en de Montoyerstraat 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 gelijk-

vloers en de verdiepingen zullen dienst doen als kantoorruimte, waarbij een gedeelte van de 8ste verdieping zal 

benut worden voor de technische installatie.

Type
Ligging

Bouwheer
Architect

Project Manager
Studiebureau Stabiliteit

Studiebureau Technieken
Studiebureau Akoestiek

Controlebureau
Veiligheidscoördinatie

E-peil
K-peil

Oppervlakte

Aanvang der werken
Einde der werken

Uitvoeringstermijn

Afbraak & Nieuwbouw kantoorgebouw
Nijverheidsstraat 6 – 1000 Brussel
Montindu nv
Jaspers - Eyers & Partners
Kaïros nv
Abcis – Van Wetter nv
VK Engineering nv
Venac bvba
Seco cv
Bureau d’études PS2 bvba
E 90
K 45
bovengronds: 6.333 m²
ondergronds: 1.616 m²
mei 2010
mei 2012
24 maanden

LAK VMM

De werf LAK VMM (LAbo’s en Kantoren voor de Vlaamse MilieuMaatschappij) omvat de bouw van laboratoria en 
kantoren voor de Vlaamse Milieumaatschappij.
Het nieuwe gebouw wordt overeenkomstig de nieuwste standaardnormen in kantoorbouw opgevat met een basis 
rastermaat van 1,35 m x 1,35 m, dewelke een zeer grote flexibiliteit toelaat. De dragende structuur bestaat uit 
twee stijve kernen en een rondgelegen skeletstructuur en het geheel wordt op palen gefundeerd.
Elke typeverdieping bestaat uit een combinatie van laboratoria en kantoren, met daartussen de gemeenschappelijke 
faciliteiten. Dit garandeert voor de eindgebruiker een efficiënte werking.
Voor wat betreft het duurzaam energiegebruik wordt gestreefd naar een maximaal energiezuinig ontwerp. Het 
voldoende isoleren van de dakvlakken en de buitenschil van het gebouw, het vermijden van koudebruggen, het onderling 
isoleren tussen zones met verschillend binnenklimaat, het voorzien in thermisch onderbroken buitenschrijnwerk met 
superisolerend en zonnewerend glas en het extra aandacht besteden aan de luchtdichtheid van het gebouw laat 
zich onmiddellijk voelen: er wordt een globaal K-peil behaald van K 31 en een globaal E-peil van E 78. Naast een 
‘duurzaamheidsbonus’ zorgt dit bovendien voor een lagere exploitatiekost.
Tot slot worden er een reeks energiebesparende maatregelen genomen, zoals daglichtsturing, nachtventilatie en 
wordt er maximaal gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen (boorgatenenergieopslag en zonne-energie).

Type
Ligging

Bouwheer
Architect

Project Manager
Studiebureau Stabiliteit

Studiebureau Technieken
Controlebureau

Veiligheidscoördinatie
E-peil
K-peil

Oppervlakte
Aanvang der werken

Einde der werken
Uitvoeringstermijn

Nieuwbouw kantoren en labo’s
Site “The Loop” Veld 5 Oost – 9051 Sint-Denijs-Westrem
Banimmo nv
Arch & Teco Architecture and Planning
ELD Partnership
Arch & Teco Engineering – B.CEC nv
Arch & Teco Engineering – TEE nv
Seco cv
Arch & Teco Engineering – Advipex bvba
E 78
K 31
9.447 m²
december 2010
januari 2012
13 maanden



NORTH LIGHT

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 op deze site voorzien wordt. 

Het gebouw zal uit 2 ondergrondse en 14 bovengrondse verdiepingen bestaan, zijnde ± 10.350 m2 onder-

gronds 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”.

Type
Ligging

Bouwheer
Architect

Studiebureau Stabiliteit
Studiebureau Technieken

Studiebureau Akoestiek
Controlebureau

Veiligheidscoördinatie
K-peil

Oppervlakte

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
Seco cv
K < 35
bovengronds: 36.476 m² 
ondergronds: 10.347 m²
augustus 2008
februari 2011
31 maanden

NAVO

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 hoofdzetel, op een terrein van ongeveer 

40 hectare. De werken starten begin oktober 2010 en zullen voltooid zijn in juli 2015.

Het nieuwe hoofdkwartier zal 250.000 m² bruikbare oppervlakte omvatten, verspreid over 7 verdiepingen. 

Naast 120.000 m² kantoorruimte zullen de 4.500 NAVO-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 heringericht en/of uitgebreid kunnen worden.

Type 
Ligging 

Bouwheer 
Gedelegeerde Bouwheer en

Aanbestedende Overheid 
Leidende Dienst 

Architect en Ingenieurbureau 
Architecten 

Studiebureaus Stabiliteit 
Studiebureau Technieken 

Controlebureau 
Veiligheidscoördinatie 

Oppervlakte 

Aanvang der werken 
Einde der werken 

Uitvoeringstermijn

Nieuwbouw Hoofdkwartier NAVO
Leopold III-laan – 1110 Brussel (Evere) 
NAVO

Ministerie van Landsverdediging 
Project Management Team HQ NATO 
“SOM + Assar” (SOM Architecten, Assar Architects, VK Engineering) 
SOM Architecten - Assar Architects
SOM Architecten - VK Engineering 
VK Engineering 
Socotec 
SOM + Assar 
bovengronds: 226.283 m² 
ondergronds: 28.454 m²
oktober 2010 
juli 2015 
57 maanden 

© SOM-Assar © SOM-Assar



SHELF
SERVICE

Op de vroegere site van Legendre te Asse bouwt Interbuild in opdracht van HighCo Shelf Service.

Momenteel zijn de activiteiten van HighCo Shelf Service (actief in de markt van kortingsbonnen en promotieacties) 

verspreid over 4 sites, in de toekomst worden deze gecentraliseerd in Asse.

Het project bestaat uit een nieuwbouw kantoorgebouw van ca. 3.000 m² verdeeld over 4 bouwlagen, de 

renovatie van de bestaande loods ca. 7.000 m² met daarin nog ca. 1.500 m² kantoorruimte.

De nieuwbouw wordt opgetrokken in beton. De middenkern wordt uitgevoerd in zelfverdichtend beton, om lange 

horizontale openingen voor de integratie van binnenglas, die uitgeven op de vergaderzalen, te kunnen uitvoeren. 

Deze betonwanden blijven in het zicht.

Het geheel zal in gebruik genomen worden vanaf april 2011

Type
Ligging

Bouwheer
Architect

Studiebureau Stabiliteit
Studiebureau Technieken

Veiligheidscoördinatie
E-peil
K-peil

Oppervlakte

Aanvang der werken
Einde der werken

Uitvoeringstermijn

Nieuwbouw kantoorgebouw en herinrichting magazijn
Kruiskouter 1 – 1730 Asse
W & O
BURO M3
Abcis - Van Wetter nv
VK Engineering nv
Seco cv
E 100
K 45
kantoren: 4.714 m2

buitenparking: 6.976 m2

magazijn: 5.500 m2

april 2010
april 2011
12 maanden

RÉSIDENCE
PALACE

Het project betreft de herstructurering en restauratie van Blok A van het Résidence Palace om er vanaf eind 2013 
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 uitbreidingen die dateren van de 
jaren 1960 werden gesloopt. Blok A zal vervolgens worden 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 emblematische 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 conferentiezalen, 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 secretariaat 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.

Type

Ligging
Bouwheer
Architect

Studiebureau Stabiliteit

Studiebureau Technieken

Studiebureau Akoestiek 

Controlebureau
Veiligheidscoördinatie

Oppervlakte

Aanvang der werken
Einde der werken

Uitvoeringstermijn

Herstructurering, uitbreiding, renovatie en restauratie van de zetel van de 
Europese Raad en van de Raad van de Europese Unie
Wetstraat 155 – 1000 Brussel
Regie der Gebouwen
Philippe Samyn and Partners - Studio Valle Progettazioni, architecten 
Buro Happold Consulting Engineers Ltd., Ingenieurs
Philippe Samyn and Partners - Studio Valle Progettazioni, architecten 
Buro Happold Consulting Engineers Ltd., Ingenieurs
Philippe Samyn and Partners - Studio Valle Progettazioni, architecten 
Buro Happold Consulting Engineers Ltd., Ingenieurs
Philippe Samyn and Partners - Studio Valle Progettazioni, architecten 
Buro Happold Consulting Engineers Ltd., Ingenieurs
Seco cv
Bopro nv
bovengronds: 54.000 m²
ondergronds: 17.000 m²
juli 2011
april 2014
33 maanden



INTERBUILD - PART OF BAM

2

1 3

WTC III

In opdracht van Fedimmo nv en de Regie der Gebouwen wordt de WTC-III toren, opgericht begin jaren ‘80, ge-

renoveerd. 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 heringericht met hedendaagse vloerbekledingen, 

plafonds, nieuwe wanden … met behoud van bestaande ejecto’s en omkastingen. 

Tijdens de uitvoering van de nieuwe inrichtingswerken worden technische uitrustingen gecontroleerd, aangepast 

en/of vernieuwd. In de centrale kern en technische ruimtes worden o.a. de bestaande liften, HVAC en het elek-

trisch gedeelte gerenoveerd.

Type
Ligging

Bouwheer
Architect

Project Manager
Studiebureau Stabiliteit

Studiebureau Technieken 
Oppervlakte

Aanvang der werken

Einde der werken

Uitvoeringstermijn

Renovatie kantoorgebouw
Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel
Fedimmo nv
Jaspers - Eyers & Partners
G. Pierson & Associés nv
Greisch - BGroup nv
VK Engineering nv
bovengronds: 78.302 m²
ondergronds: 19.923 m²
fase 1: juni 2009
fase 2: september 2010
fase 1: augustus 2010
fase 2: augustus 2012
fase 1: 14 maanden
fase 2: 23 maanden

Koninklijke BAM Groep nv initieert, ontwikkelt, bouwt en onderhoudt projecten 

op het gebied van wonen, werken, transport en recreatie. BAM verenigt werk-

maatschappijen die actief zijn in de sectoren bouw, vastgoed, infra, publiekpri-

vate samenwerking, installatietechniek, alsmede consultancy en engineering. 

Koninklijke BAM Groep behoort tot de grote bouwondernemingen van Europa. 

Het concern neemt in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België en 

Duitsland sterke marktposities in. BAM voert wereldwijd projecten uit in meer 

dan dertig landen.

In de diverse geografische en sectorale markten wil Koninklijke BAM Groep – in 

hechte en duurzame samenwerking met opdrachtgevers – worden gekend en 

herkend door de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten en dienstverlening, 

alsmede door de inzet, kennis en ervaring van circa 27.000 medewerkers. 

Als Europese bouw- en vastgoedgroep staat BAM aan de basis van vele toonaan-

gevende projecten, waarbij innovatie en duurzame ontwikkeling een belangrijke 

rol spelen. De omzet van Koninklijke BAM Groep over 2010 bedraagt ongeveer 

€ 8 miljard.

REFERENTIES

1. Verbreding snelweg A4 en aanleg aquaduct bij luchthaven Schiphol | BAM Civiel

2. Muziekhotel nhow in Berlijn | BAM Deutschland

3. Carnegie Cricket Pavillion | BAM Construct UK



JAARREKENING 2010STRUCTUUR

raad van beSTuur

Voorzitter: ir. Nico J. de Vries

Afgevaardigd Bestuurder: ir. Willy Tahon

Bestuurders: Benoît De Landsheer, Jan Ruis, Eric E. Verbeeck

direcTie

Secretaris Generaal: Marc Loots

Algemeen Directeur: ir. Manu Coppens

Technisch-Commercieel Directeur: René Vanderhaegen

Financieel Directeur: Peter De Bruyne 

In 2010 realiseerde Interbuild een bedrijfswinst van € 5,0 mln. op een omzet van 

€ 146,9 mln. Dit houdt een daling in van de operationele rendabiliteit van 5,5 % 

vorig boekjaar naar 3,4 % in 2010. De operationele cashflow voor belastingen 

bedraagt € 5,2 mln. t.o.v. € 9,8 mln. in 2009. 

De winst voor belastingen daalde van € 9,7 mln. naar € 5,2 mln. 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 3,4 % en 2,3 % t.o.v. 

de bedrijfsopbrengsten, waardoor Interbuild een rendabiliteit realiseert op eigen 

vermogen van 31,2 % voor belastingen en 21,3 % na belastingen. 

De totale activa op 31 - 12 - 2010 bedragen € 47,2 mln. waarvan 94 % vlottende 

activa en 6 % vaste activa. 

Het balanstotaal bestaat voor 48,5 % uit geldbeleggingen en liquide middelen. 

Interbuild heeft geen financiële schulden en het vreemd vermogen heeft dan ook 

alleen betrekking op de courante handelsactiviteit. 

Met liquiditeitsratio's voor 2010, 2009 en 2008 van respectievelijk 1,4, 1,4 en 

1,5, en een bedrijfskapitaal van € 13,9 mln., blijft de liquiditeitspositie zeer goed. 

Het eigen vermogen bedraagt 35,00 % van het balanstotaal. 

De moeilijke marktomstandigheden hebben in 2010 een duidelijke invloed op de 

marges, maar het resultaat blijft correct en de financiële structuur gezond.



BALANS NA WINSTVERDELINGBALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA

VASTE ACTIVA

l. OPRICHTINGSKOSTEN

ll. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

lll. MATERIËLE VASTE ACTIVA

lV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

V. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR

Vl. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

Vll. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

Vlll. GELDBELEGGINGEN

lX. LIQUIDE MIDDELEN

X. OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER ACTIVA

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

l. KAPITAAL

ll. UITGIFTEPREMIES

lll. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

lV. RESERVES

V. OVERGEDRAGEN RESULTAAT

Vl. KAPITAALSUBSIDIES

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

SCHULDEN

Vll. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

Vlll. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

lX. OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER PASSIVA

31-DEC-09

2.581.642,37

0,00

38.790,04

1.644.209,68

898.642,65

47.663.364,04

0,00

846.713,46

16.221.603,95

30.397.889,42

179.041,65

18.115,56

50.245.006,41

31-DEC-09

16.511.666,72

4.875.000,00

0,00

0,00

1.123.750,95

10.512.915,77

0,00

171.866,10

33.561.473,58

0,00

33.561.215,84

257,74

50.245.006,41

31-DEC-10

2.858.198,68

0,00

30.355,72

1.464.229,22

1.363.613,74

44.331.473,36

0,00

3.001.725,00

18.404.417,07

18.739.890,96

4.166.255,41

19.184,92

47.189.672,04

31-DEC-10

16.531.214,21

4.875.000,00

0,00

0,00

1.194.684,63

10.461.529,58

0,00

224.689,37

30.433.768,46

0,00

30.433.453,71

314,75

47.189.672,04



CERTIFICATENRESULTATENREKENING

ACTIVA

l. BEDRIJFSOPBRENGSTEN

ll. BEDRIJFSKOSTEN

BEDRIJFSWINST

lll. FINANCIËLE OPBRENGSTEN

lV. FINANCIËLE KOSTEN

WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

V. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

Vl. UITZONDERLIJKE KOSTEN

WINST VOOR BELASTINGEN

Vll. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

TOTAAL DER ACTIVA

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.

31-DEC-09

170.981.158,32

161.581.747,54

9.399.410,78

527.480,84

125.023,86

9.801.867,76

0,00

94.806,58

9.707.061,18

3.195.394,44

6.511.666,74

31-DEC-10

151.543.258,17

146.574.305,79

4.968.952,38

342.745,82

154.167,36

5.157.530,84

0,00

0,00

5.157.530,84

1.637.872,15

3.519.658,69
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