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Dag in, dag uit geven onze BAM Contractors-medewerkers vorm aan 
een betere leefomgeving. Daar staat ook onze baseline voor: 
Together we create space. Dit maken we waar dankzij de realisatie van 
spoorwerken, wegenwerken, tunnels en bruggen die de veiligheid en 
mobiliteit van de weggebruiker verhogen, en industriële projecten die 
bijdragen aan de economische welvaart. Met deze expertises profileren 
we ons ook als dé uitgelezen partner in de realisatie van omvangrijke en we ons ook als dé uitgelezen partner in de realisatie van omvangrijke en 
complexe projecten. 

Onze landelijke dekking stelt ons bovendien in staat om zowel onze 
publieke als private klanten een nabije dienstverlening te garanderen. 
Multidisciplinair, duurzaam en betrouwbaar, dat is BAM Contractors.

Actief in Wallonië, Brussel en het Groothertogdom Luxemburg, is
BAM Galère een belangrijke referentie voor alle bouw- en civieltechnische
werken, zowel voor de private als voor de publieke sector. Van industriële
projecten tot wegen-, spoor- of luchthavenwerken, van kantoren tot
kunstwerken, van winkelcentra tot rioleringswerken, van restauratie tot 
stadsontwikkeling, BAM Galère beschikt over de knowhow en de expertises 
om een integraal projectmanagement aan te bieden en deze projecten om een integraal projectmanagement aan te bieden en deze projecten 
vervolgens van A tot Z te realiseren.

Het continue streven naar veiligheid en duurzaam bouwen staan centraal in 
alle werkprocessen. Met 70 jaar ervaring heeft BAM Galère een reputatie
opgebouwd als een betrouwbare en ervaren bouwpartner die een 
pioniersrol inzake nieuwe technologieën vervult.

Soletanche Bachy is een wereldleider op het vlak van funderingswerken 
en bodemtechnologie. De gehele organisatie telt ongeveer 80 
dochterondernemingen en agentschappen die in 60 landen actief zijn 
om openbare en private klanten performante en innovatieve 
geotechnische oplossingen te bieden. 

Soletanche Bachy vervult zowel de rol van algemeen aannemer als die 
van onderaannemer gespecialiseerd in het ontwerp, de bouw, het herstel van onderaannemer gespecialiseerd in het ontwerp, de bouw, het herstel 
en het onderhoud van alle soorten structuren: havens, dammen, 
parkeerterreinen, metro's, tunnels, energie, gebouwen, enz.

BAM Contractors, BAM Galère et Soletanche Bachy
Partners voor het project Metro 3 - Noordstation


