Veelzijdig,
divers ...
en één groep
BAM Belgium

BAM is ook bouwen
aan mensen.
Die maken het werk ...
en het verschil.
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Koninklijke BAM Groep
Koninklijke BAM Groep is een succesvolle Europese bouwgroep, die werkmaatschappijen verenigt binnen de sectoren
van Bouw en techniek, Infra, Vastgoed, Facility Management
en Publiekprivate samenwerking. BAM is genoteerd aan NYSE
Euronext Amsterdam.
BAM neemt in de thuismarkten België, Nederland, het Verenigd
Koninkrijk, Ierland en Duitsland leidende posities in.
In deze thuismarkten biedt BAM opdrachtgevers een omvangrijk
producten- en dienstenpakket. Wereldwijd voert de Groep in nichemarkten gespecialiseerde bouw- en infrawerken uit.
Met zo’n 23.000 medewerkers brengt BAM jaarlijks duizenden projecten tot stand, deels spectaculaire bouwopdrachten door omvang
of complexiteit. De bedrijfsfilosofie van BAM is opdrachtgevers echte
waarde te bieden en een hechte en langdurige relatie met hen op te
bouwen om zo tot optimale oplossingen op het gebied van onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van de gebouwde omgeving te
komen. BAM staat bekend om de kwaliteit en de betrouwbaarheid
van zijn producten en diensten en tevens om de inzet, kennis en
ervaring van de medewerkers.
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BAM Belgium
Koninklijke BAM Groep neemt als Europees bouwconcern óók in onze
Belgische thuismarkt de leidende positie in.
Kenmerkend voor onze Groep is het wijdvertakte regionale netwerk
van vestigingen, waardoor de onderneming altijd dicht bij onze opdrachtgevers staat. De synergie – waarvan binnen België nadrukkelijk
sprake is – stelt de BAM-bedrijven in staat om omvangrijke en technisch gecompliceerde werken succesvol tot stand te brengen. Onze
Belgische groepsmaatschappijen werken op tal van gebieden intensief en constructief samen.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor een omzet van € 1 miljard met
2.100 werknemers in België.
De vruchten van deze succesvolle samenwerking worden ook geplukt door onze opdrachtgevers voor bouw-, infra-, vastgoed-, facility
management- en PPS-projecten, die wij graag hoogwaardige, kostenefficiënte en duurzame (bouw)oplossingen blijven bieden.
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Vestigingen

BAM Contractors
BAM Mat West

Interbuild
Kairos
BAM fm

Antwerpen

Gent

Brussel

Charleroi

BAM Belgium
BAM Contractors
Immo BAM
BAM PPP
BAM Maintenance

Sint-Truiden

Luik

BAM Contractors
BAM Asphalt
BAM Track
BAM Mat

Galère
Balteau ie
BAM Mat Oost

Luxemburg

BAM Lux
Galère
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de hoofdrolspelers
van BAM Belgium
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Pole Star (Brussel)

MAS (Antwerpen)

Interbuild
Specialiteit

Gebouwen

Vestiging

Wilrijk (Antwerpen)

Omzet

€ 263 mio (2014)

Personeel

230

Regio

België

De Belgische BAM-bouwpartner voor de realisatie van alle mogelijke
nieuwbouw en renovatie van gebouwen. Gefocust op de private markt
met een uitgebreid vast klantenportefeuille, is Interbuild specialist in
geoptimaliseerde samenwerkingsverbanden, zoals Bouwteam en alle
vormen van DBFMO-contracten.
De gerechtsgebouwen van Antwerpen, Gent en Hasselt; de Vlaamse
Administratieve Centrumgebouwen van Leuven en Gent; het MAS
museum in Antwerpen, maar ook “Résidence Palace” - de Europese
hoofdzetel in Brussel -, de nieuwe NAVO-hoofdzetel in Brussel en het
Havenhuis in Antwerpen van de wereldvermaarde architecte Zaha
Hadid, staan op het palmares van Interbuild.

Interbuild nv
Heistraat 129 - B-2610 Wilrijk
T +32 (0)3 820 64 64 - F +32 (0)3 830 47 50
interbuild@interbuild.be - www.interbuild.be
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Spoorbruggen (Merksem)

AZ ZENO (Knokke-Heist)

BAM Contractors
Specialiteit

infra, wegenwerken, industriële projecten, gebouwen

Vestiging

Brussel – Gent – Sint-Truiden

Omzet

€ 280 mio (2014)

Personeel

700

Regio

België

BAM Contractors is het resultaat van een jarenlange doorgedreven
samenwerking tussen Betonac en CEI-De Meyer.
Beide vennootschappen fuseerden in de zomer 2015. Met de creatie
van BAM Contractors is Koninklijke BAM Groep sterker dan ooit vertegenwoordigd op de Belgische aannemingsmarkt.
Ruim 700 medewerkers stellen hun talent en creativiteit dagelijks ter beschikking van de vennootschap en de klanten. Kwaliteit,
veiligheid, knowhow en service dragen zij hoog in het vaandel.
BAM Contractors realiseert gebouwen en een waaier aan infrastructuur- en industriële projecten.

BAM Contractors nv
Antoon Van Osslaan 1 bus 2, B-1120 Brussel
T +32 (0)2 719 46 11 - F +32 (0)2 725 04 61
info@bamcontractors.be - www.bamcontractors.be
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Ecluse (Ivoz-Ramet)

Tour Paradis (Luik)

Galère
Specialiteit

Gebouwen en Infra

Vestiging

Luik

Omzet

€ 249 mio (2014)

Personeel

800

Regio

Wallonië, Brussel, Groothertogdom Luxemburg (via BAM Lux)

De algemene bouwonderneming Galère is de referentie voor alle
bouwwerken en civiele bouwkunde, zowel voor de private als
voor de publieke sector. Galère werkt mee aan de voornaamste
infrastructuurprojecten, maar is eveneens actief op vlak van meer
gespecialiseerde activiteiten: doorpersing, restauratie van monumenten en gebouwen of renovatie van kunstwerken. In 65 jaar
tijd heeft Galère een sterke reputatie opgebouwd en haar ervaring
wordt steeds ondersteund door het gebruik van de nieuwste technologieën. Het bedrijf, dat veel aandacht aan veiligheid, gezondheid
en milieu besteedt, heeft de ISO 9001, ISO 14001 en VCA** - OHSAS
18001-certificering behaald.

Galère nv
Rue Joseph Dupont 73 - B-4053 Chaudfontaine
T +32 (0)4 366 67 11 - F +32 (0)4 366 68 00
galere@galere.be - www.galere.be
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Gerlache (Brussel)

Kievit Kantoor (Antwerpen)

Kairos
Specialiteit

Projectontwikkeling

Vestiging

Wilrijk

Omzet

€ 74 mio (2014)

Personeel

9

Regio

Vlaanderen, Brussel

Kairos, vastgoedontwikkelaar van Koninklijke BAM Groep voor de
Belgische markt, is één van de belangrijkste, meest succesvolle spelers in België en ontwikkelt met respect voor het algemene
architecturale concept.
Kairos heeft een brede waaier van cliënten; eigenaars of investeerders die het potentieel van hun vastgoed wensen te optimaliseren
alsook privé-investeerders in residentiële woningen en publieke
overheidsdiensten.
Kairos ontwikkelt: cluster en individuele gebouwen, nieuwbouw en
renovatie, business parks, gemengde projecten in stadscentra, residentiële projecten en projecten omtrent gezondheid en zorg.

Kairos nv
Heistraat 129 - B-2610 Wilrijk
T +32 (0)3 820 64 54 - F +32 (0)3 825 24 90
info@kairos.be - www.kairos.be
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de specialisten
van BAM Belgium
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Immo BAM

Specialiteit

Publiek Private Partnerships

Specialiteit

Projectontwikkeling

Vestiging

Brussel

Vestiging

Brussel

Personeel

9

Personeel

2

Regio

België

Regio

Vlaanderen, Brussel

BAM PPP is actief in alle facetten van projecten in Publiek Private
Samenwerking, van pre-kwalificatie, aanbesteding, ontwerp, bouw,
onderhoud en facility management tot en met de overdracht aan het
einde van de looptijd. Zij levert expertise in strategische, financiële, juridische, fiscale en verzekeringszaken. In elk van zijn projecten
streeft BAM PPP actief naar de creatie van meerwaarde en win-win
situaties, samen met de klant, door het aangaan van echte part-

Militza (Brugge) - Bara (Brussel)

Nieuwe gevangenis ‘Poort van Beveren’ - Kantienberg (Gent)

BAM PPP

Via de werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep beschikt
Immo BAM niet enkel over een regionale aanwezigheid met realisaties vrijwel overal in België, maar tevens over een accurate presentie
in nagenoeg alle onderdelen van een bouwproject.
Met het ontwikkelen van vastgoedactiviteiten, het uitwerken van
meerjarige onderhoudscontracten, het verbreden van de procesbegeleiding in ontwerpfase en de focus op complexe stedelijke

nerships gebaseerd op lange-termijn belangen. Tot onze expertise

vernieuwingsprojecten heeft Immo BAM hiermee alle troeven in han-

behoren onder andere weg- en spoorweginfrastructuur, en accom-

den om een belangrijke speler op de Belgische vastgoedmarkt te zijn.

modatie ten behoeve van onderwijs, gezondheidszorg en politionele
en justitiële diensten. Wereldwijd heeft BAM PPP momenteel 33 PPSprojecten in portefeuille, waarvan 6 in België.
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BAM PPP

Immo BAM nv

Antoon Van Osslaan bus 1, B-1120 Brussel

Antoon Van Osslaan 1, bus 2 - B-1120 Brussel

T +32 (0)2 719 46 11 - F +32 (0)2 725 04 61

T +32 (0)2 748 94 46 - F +32 (0)2 749 95 25

info@bamppp.com - www.bamppp.com

info@immobam.be - www.immobam.be
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BAM Maintenance

Specialiteit

Facility management (gebouwen)

Specialiteit

Facility management (infra)

Vestiging

Wilrijk

Vestiging

Brussel

Personeel

10

Personeel

2

Regio

Vlaanderen, Brussel

Regio

België

Aangezien Interbuild betrokken wil zijn in de volledige levenscyclus
van een gebouw werd BAM Facility Management opgestart. BAM
fm staat in voor zowel de zachte als de harde kant van het facility
management. De service, die Interbuild tijdens de realisatie van een
project standaard levert, kan tijdens de volledige levensduur van het
gebouw door BAM fm naadloos verder gezet worden via hun digitale
platform.
Het onderhoud van infrastructuurwerken wordt waargenomen door
BAM Maintenance.

Diabolo (Brussel) - Liefkenshoekspoortunnel (Antwerpen)

Nieuwe gevangenis ‘Poort van Beveren’ - VAC (Gent)

BAM fm

BAM Maintenance richt zich op het beheer en onderhoud van infrastructuurwerken. Wegen, tunnels en spoorinfrastructuur zijn
momenteel de belangrijkste projecten in de orderportefeuille.
Nieuwe ontwikkelingen in onderhoudsconcepten, innovatieve methodieken en technische toepassingen integreren wij meteen in ons
maintenancesysteem. De kennis en expertise van onze maintenance-engineers stellen ons in staat om complexe opdrachten uit te
voeren tot tevredenheid van de klant.

BAM fm nv

BAM Maintenance nv

Heistraat 129 - B-2610 Wilrijk

Antoon Van Osslaan 1 bus 2, B-1120 Brussel

T +32 (0)3 820 64 40 - F +32 (0)3 830 47 50

T +32 (0)2 719 46 11 - F +32 (0)2 725 04 61

info@bamfm.be- www.bamfm.be

info@bamcontractors.be - www.bamcontractors.be
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BAM Asphalt

Specialiteit

Spoorwerken

Specialiteit

Asfaltproductie

Vestiging

Sint-Truiden

Vestiging

Vinalmont

Personeel

30

Personeel

10

Regio

België

Regio

België

BAM Track, voorheen Carmans Spoorwerken nv, behoort sinds 2011
tot Koninklijke BAM Groep en is gespecialiseerd in de aanleg van sporen alsook de bijbehorende randwerkzaamheden.
Naast treinsporen worden ook tramways en kraanbanen aangelegd
en behoort ook het onderhoud van sporen in de industrie tot de
dagelijkse activiteiten.

Asfaltcentrale (Vinalmont) - Spitsstrook E40

Tramspoor (Vorst) - Afvoer van ballast (Hoeselt)

BAM Track

BAM Asphalt werd opgericht in 2010, als dochteronderneming van
Betonac.
Met zijn ultramoderne asfaltcentrale en jarenlange kennis van asfalt
bouwt BAM Asphalt mee aan het wegennet.
Door zijn geografische ligging, aan uitrit 7 van de E42, kan BAM
Asphalt werven beleveren in grote delen van Wallonië en Vlaanderen.
De capaciteit van de centrale bedraagt 320 ton asfalt per uur.
De kwaliteit van het asfalt wordt gegarandeerd door de CE 2+-markering en de Copro-certificatie.
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BAM Track nv

BAM Asphalt nv

Hasseltsesteenweg 172 - B-3800 Sint-Truiden

Hasseltsesteenweg 172 - B-3800 Sint-Truiden

T +32 (0)11 70 21 51 - F +32 (0)11 70 21 50

T +32 (0)11 70 21 00 - F +32 (0)11 70 21 20

info@bamtrack.be - www.bamtrack.be

bamasphalt@bamasphalt.be - www.bamcontractors.be
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Museum Curtius (Luik) - Brussels Square Meeting (Brussel)

Balteau ie
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BAM Mat

Specialiteit

Elektrische installaties

Specialiteit

Materieeldienst

Vestiging

Montegnée

Vestiging

Sint-Truiden

Personeel

200

Personeel

160

Regio

Brussel, Wallonië

Regio

België

De groep Balteau ie onderscheidt zich door zijn brede diensten

BAM Mat centraliseert het materieelaanbod voor de verschillende

aanbod en door een geïntegreerde benadering van zijn projecten.

werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep in België in zijn

Balteau ie is actief in alle disciplines die op de een of andere manier te

ateliers te Gent, Sint-Truiden en Luik.

maken hebben met elektrische installaties: hoogspanningscabines,

Jaarlijks wordt het materieel deels vernieuwd opdat BAM Mat over

elektrische verdeelborden, automatisering, verlichting, brand- en

de meest moderne machines beschikt. Door een snelle en doeltref-

inbraakdetectie, netwerkbekabeling, aansluittechniek, glasvezel,

fende ondersteuning te verzekeren en snel de meest bijzondere

woningautomatisering, telefonie, toegangscontrole en elektrische

aanvragen te beantwoorden, werkt BAM Mat mee aan de rentabi-

verwarming. Het bedrijf evolueert voortdurend.

liteit en het succes van de werven.

De groep Balteau ie bestaat uit Balteau ie, Electro GDB, Alarme

Bekommerd om de veiligheid van zijn werknemers, is BAM Mat

Contrôle, Service Partner, TCS-Pirotte, BIE Lux.

VCA-gecertifieerd.

Balteau ie

BAM Mat nv

Rue Hector Denis 33 - B-4420 Montegnée

Hasseltsesteenweg 172 - B-3800 Sint-Truiden

T +32 (0)4 239 68 90 - F +32 (0)4 263 19 73

T +32 (0)11 50 06 30 - F +32 (0)11 50 06 47

info@balteau-ie.be - www.balteau-ie.be

info@bammat.be -www.bammat.be
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United
Kingdom
€ 2,2 billion
5,400 fte
Top 3 in civil and
construction

Ireland

Netherlands

Germany

€ 2.6 billion
9,000 fte

€ 800 million
2,300 fte

Number 1 in civil and
construction

Large player in civil
and construction

€ 300 million
600 fte
Number 1 in civil,
2 in construction

Belgium
€ 1 billion
2,100 fte
Number 1 in general
construction

International
€ 450 million
3,700 fte
Civil and
construction
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