


Eigen kweek

Een jongen van amper 15 was ik,  
toen ik voor het eerst bij Vanhout  
binnenstapte, als timmerman. Van die 
dag herinner ik me vooral nog hoe ik  
’s avonds naar huis ging: blinkend van 
trots, met mijn eerste echte job op zak. 
Intussen zijn we 30 jaar later en is er 
zoveel veranderd in mijn leven.  
Maar niet die trots, die is perfect intact 
gebleven. Hoe het komt dat Vanhout 
zo’n constante is in mijn leven?  
Ik heb die vraag wel al vaker gekregen 
en kan daar niet met één afgebakend  
argument op antwoorden. Wel met 
vele kleine vermoedens. Ik denk aan 
de vele opleidingen die ik hier al  
heb mogen en kunnen volgen. Of de 
ontspannende initiatieven die op poten 
worden gezet. Of de openheid en  
eerlijkheid van het management naar 
ons toe. Of de humor en sfeer onder 
de collega’s, want die zijn gewoon 
top. Ik kan nog wel even doorgaan, 
maar uiteindelijk draait het om een 
gevoel dat ik ervaar bij Vanhout.  
Een heel goed gevoel, al 30 jaar lang.

Mohammed Hajou
 WERFARBEIDER 

The f i rs t ,  the last ,
my ever ything



Eigen kweek

Vrijdagnamiddag, 16 uur en twee mannen stappen lachend de 
kantoren van Vanhout binnen: Luc en Stefan. Of ‘de kleine’ en 
‘de reus’, zoals ze elkaar spottend noemen. Ze komen net terug 
van de NIRAS-werf in Dessel, waar ze de komende maanden 
een multifunctioneel noodhoofdkwartiergebouw helpen optrek-
ken. De ene doet dat vanuit de lucht als kraanman, de andere 
met beide voeten op de grond als metser. 

‘Dit is het vijfde bedrijf waarvoor ik werk’, vertelt Stefan.  
‘En één ding valt bij Vanhout echt op: hier kent de directie en 
werfleiding zijn mensen nog.’ Luc knikt: ‘Daarmee bedoelen we: 
ze weten wie we zijn, ze begroeten ons, zijn geïnteresseerd en 
slaan een praatje. Dat is een zeldzaamheid geworden in de 
bouw. Daarom valt het sociale karakter van Vanhout ook net op.’ 

‘Hoe moet je dat nu omschrijven, Luc?’, vraagt Stefan als we 
polsen naar de sfeer op de werf. Veel hoeven ze eigenlijk niet 
te zeggen. Hun humeur verraadt precies hoe het eraan toegaat. 
‘We werken hard, maar we zeveren mogelijks nóg harder’, 
geeft Stefan toe. ‘Veel keuze heeft Stefan ook niet’, lacht Luc. 
‘Hij moet wel overeenkomen met de mij, of ik laat hem wach-
ten.’ Stefan: ‘Het is ook altijd hetzelfde met die kraanmannen.’

Hoe ze hun toekomst bij Vanhout zien? ’Als ik hier ooit al ver-
trek, zullen ze me dan toch moeten buitengooien.’ Stefan lacht. 
Of wat had je gedacht.

Stefan Van Loock
 METSELAAR 

Luc Lambrechts
 KRAANMAN 

Eigen kweek

Teamwork, great work
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Op de volgende pagina’s nemen we u mee  
op een rondreis langs de projecten waar  
we in 2016 met hart en ziel aan werkten.  
Het wordt een mooie en gevarieerde reis, 
want Vanhout is in verschillende sectoren  
thuis – residentieel en industrieel, privaat  

en publiek, zorgcentra en kantoren,  
zwembaden en scholen. Enjoy the ride.

PROJECTEN
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Een stad in de stad

Cadiz is een modern wooncomplex dat 184 appartementen 
en penthouses omvat, verdeeld over vier woontorens in 
de Antwerpse Cadix-wijk. Het project is een belangrijke 
landmark in de heropleving van het Eilandje. Dankzij hun 
ligging bieden de appartementen een indrukwekkend zicht 
op de Schelde, het Kattendijkdok, het Kempisch dok,  
het historische stadscentrum of de prachtige binnentuin.  

In 2016 werd het project opgeleverd. De succesvolle 
samenwerking tussen Vanhout en projectontwikkelaar  
Cores vond intussen een vervolg met De Blekerij in Diest. 

Bouwheer: Cores Development 

Ontwerp: POLO Architects en META Architectuurbureau

Cadiz -  Antwerpen
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Een nieuw administratief centrum op maat  
van de toekomst 

In augustus 2016 werd de eerste steen gelegd voor 
het nieuwe administratief centrum van Laakdal. Naast 
de gemeentelijke diensten zullen ook OCMW, de 
buitenschoolse kinderopvang, de politie, de bibliotheek 
en Bpost in het nieuwe gebouw onderdak vinden. 
Ook de omgeving rond het NAC ondergaat een 
volledige transformatie: het oude gemeentehuis krijgt 
een nieuwe bestemming, en er komt een volledig nieuw 
ingericht dorpsplein, dat heel wat mogelijkheden biedt 
voor diverse evenementen. Vanhout groeide door de 
jaren heen uit tot een echte specialist in de bouw van 
administratieve centra. 

Bouwheer: NAC Laakdal nv 

Ontwerp: Driesen-Meersman-Thomaes Architecten

NAC - Laakdal 
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Oude mouterij wordt subliem woonproject

De voorbije jaren bouwde Vanhout in Wijnegem een oude 
mouterij om tot een nieuw woonproject. De site omvat in 
totaal 98 appartementen en lofts die zowel in de bestaande 
silo’s en pakhuizen als in nieuwe volumes of cubes 
ondergebracht werden. Naast de wooneenheden is er ook 
ruimte voor kantoren en ateliers, en werd een ondergrondse 
parking aangelegd.

STAALBOUWWEDSTRIJD 2016

Het project ontving in 2016 de Staalbouwprijs in 
de categorie residentiële gebouwen. De jury prees 
de constructie voor de stijlvolle integratie met de 
bestaande gebouwen en de klassieke uitstraling door 
de overgedimensioneerde kolommen, waardoor “een 
interessant samenspel ontstaat tussen de visie van de 
ingenieur en die van de architect. Ook de staalbouw werd  
volgens de jury “zeer zorgvuldig uitgevoerd”.

Kanaal -  Wijnegem

Maximale tevredenheid van bewoners

Vanhout neemt bij het Groen Zuid-project – net 
als bij alle residentiële projecten – ook de 
kopersbegeleiding voor zijn rekening. We loodsen 
de 240 nieuwe bewoners stap voor stap door 
het volledige proces, vanaf de aankoop tot de 
definitieve oplevering. We helpen hen onder meer 
bij de keuze van hun nieuwe keuken en badkamer, 
zien toe op de kwaliteit van de onderaannemers 
en geven uitleg over de technieken. 
We organiseren werfbezoeken en coördineren 
de finale oplevering. Einddoel is een maximale 
tevredenheid van de toekomstige bewoners, want 
een woning kopen doe je maar een (paar) keer in 
je leven!

Bouwheer: Cores Development 

Ontwerp: BOB 361 Architecten, STAM Architecten 

Crepain Binst Architecture, META Architectuur bureau  

en ontwerpbureau STRAMIEN

Eénheid in verscheidenheid 

Op de voormalige Scanfil-site bouwt Vanhout 
in opdracht van projectontwikkelaar Cores 
Development 480 wooneenheden en 120 
serviceflats. Het project omvat ook 4 hectare park, 
een dienstencentrum en een kinderdagverblijf. 
Bedoeling is om een diverse gemeenschap 
te creëren, met woningen voor gezinnen, 
actieve senioren, starters, … Het ontwerp van 
de woningen is al even gevarieerd, dankzij 
de medewerking van 5 gerenommeerde 
architectenbureaus. Begin 2017 werden de eerste 
woningen van fase 1 opgeleverd, terwijl we 
intussen ook volop werken aan fase 2 en 3.

Groen Zuid - Hoboken

Bouwheer: Vervoordt r.e. 

Ontwerp: Stephane Beel Architects, Bogdan & Van Broeck en  

Coussée & Goris Architecten
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Perfect op tijd voor de grote vakantie

In juni 2016 opende het nieuwe Hasseltse zwembad  
op de Kapermolen de deuren – perfect op tijd voor de  
grote vakantie. Het complex heeft een groot sportbad van  
20 op 25 meter, met een beweegbare bodem.  
Er is ook een klein sportbad, een wildwaterbaan, een 
kinderbad en een golfslagbad. Bovendien kunnen de 
Hasselaren bij mooi weer buiten zwemmen in het olympisch 
buitenbad, of genieten op de ligweide. Er is plaats voor 
zo’n 3000 zwemmers, een verdubbeling van de capaciteit 
tegenover vroeger.  

Bouwheer: S&R Hasselt 

Ontwerp: Artabel

Vanhout - expert in publieke zwembaden

Vanhout zette al zijn ervaring en expertise in om van het 
zwembad een toonbeeld van duurzaamheid te maken,  
met onder meer driedubbele beglazing, een automatisch 
rolluik over het buitenbad en een hoog isolatieniveau van  
de muren. Ook zijn alle baden voorzien van een mobiele lift 
voor personen met een beperking.

Het nieuwe zwembad maakt deel uit van een grotere 
ontwikkeling op en rond de Kapermolen-site langs 
de Hasseltse ring. De geslaagde architectuur van het 
zwembad vormt een mooie toegevoegde waarde voor 
de toegangsweg tot de stad. Vanhout mag er binnenkort 
trouwens aan de slag voor de bouw van een nieuwe 
kunstschool in opdracht van PXL Hogeschool.

Zwembad Kapermolen -  Hassel t
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Gloednieuw sportcomplex voor 1.300 leerlingen

In juni 2016 leverde Vanhout de laatste fase op in de  
renovatie en uitbreiding van de British School of Brussels.  
Meer dan 1.300 leerlingen – waaronder heel veel ver-
schillende nationaliteiten – genieten sindsdien van een 
gloednieuw sportcomplex, met onder meer een sporthal, 
een gymzaal en een indoorzwembad van 25 meter.  
Tijdens de werken bleef de school gewoon open. Een strakke 
planning en een goede communicatie waren cruciaal om 
de hinder tot een minimum te beperken en de veiligheid op 
elk moment te garanderen. Aandacht ging ook uit naar de 
duurzaamheid van het project. We beogen met het project  
een score ‘excellent’ voor het BREEAM-certificaat.

Bouwheer: British School of Brussels  

Ontwerp: License to Build

Brit ish School of 
Brussels - Ter vuren

Partner voor veeleisende sector

Het ExxonMobil EPC2-project was een zeer belangrijk en groot project 
voor Vanhout in 2016. We voerden er de funderings-, riolerings- en 
betonwerken uit voor een nieuwe installatie van ExxonMobil in de 
Antwerpse haven. Een aanzienlijke uitdaging, aangezien de raffinaderij 
tijdens de werken operationeel bleef. De petrochemische sector is 
bovendien een bijzonder veeleisende sector, met strenge normen en 
procedures. Dankzij onze doorgedreven aandacht voor veiligheid 
en kwaliteit konden we het project – het derde al in opdracht van 
ExxonMobil en general contractor Foster Wheeler – opnieuw succesvol 
afronden. We mochten zelfs twee awards in ontvangst nemen:  
Beste Waarnemingsrapport 2016 en Safety Rolmodel 2016.

In cijfers

400.000 manuren 
Tot 220 arbeiders op de werf 
Geen enkel ongeval met werkverlet 
6.600 m³ beton 
716.000 kg wapening 
35.000 kg ankers 
12.000 m ondergrondse buizen

Bouwheer: ExxonMobil 

General contractor: Foster Wheeler

ExxonMobi l  EPC2 -  Antwerpen
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Lean is  een managementf i losof ie die erop gericht  is  om een maximale  

meerwaarde te real iseren voor klanten, met een minimum aan verspi l l ing.  

De principes zi jn afkomst ig van de Japanse autofabrikant Toyota,  

maar bewijzen vandaag ook in heel  wat andere sectoren hun nut.

LEAN back and relax

Nieuw leven voor oude toren

Met The Cosmopolitan wordt een oude polykliniek uit de 
jaren zestig omgetoverd tot een eigentijds woonproject 
in hartje Brussel, aan de Arduinkaai. Het project is een 
samenwerking tussen BESIX RED (projectontwikkelaar)  
en Vanhout (aannemer). Het ontwerp is van Bogdan &  
Van Broeck, architecten met een uitgesproken visie op 
duurzaam wonen en werken, waarbij steden verdicht  
moeten worden en de bebouwde oppervlakte optimaal 
benut. Leo Van Broeck is overigens niet alleen docent 
architectuur aan de KUL maar ook Vlaams Bouwmeester.

The Cosmopol i tan -  Brussel

Samen uitdagingen aanpakken

In 2016 werd de bestaande toren volledig gestript.  
Begin 2017 komen er drie extra verdiepingen bovenop.  
Het project wordt eind 2018 opgeleverd.  
Aangezien het om een vrij uitdagend project gaat,  
besloten de verschillende partijen om in BouwTeam  
samen te werken. Zo kan voor elk aspect gezocht worden 
naar optimale oplossingen – denk maar aan het ver-
stevigen van de gebouwstructuur, de vele aanpassingen 
naar de nieuwe functie of de logistieke uitdagingen in  
het centrum van Brussel. 

Bouwheer: Besix RED 

Ontwerp: Bogdan & Van Broeck

Een opmerkelijk zicht in onze werfketen de laatste maanden. Overal vind je er 
tegenwoordig borden volgeplakt met post-its.  Hoe dat komt? Vanhout voert  
systematisch de lean-methode in voor de planning van alle werven. Bedoeling is 
om de werken zo te organiseren dat alle partijen zo weinig mogelijk tijd verliezen 
en zo efficiënt mogelijk aan de slag kunnen. Dat vraagt inzicht in de verschillende 
stappen van het proces, en goede afspraken tussen alle partijen. Vandaar de  
post-its. Die gebruikt iedereen om aan te geven wat ze die dag precies gaan  
doen en wat ze daarvoor nodig hebben van anderen. Resultaat? Minder wachten 
op elkaar, verkorte doorlooptijden, en tevredener klanten! We passen de lean- 
principes ondertussen niet alleen toe op onze werven, maar in alle aspecten  
van onze organisatie.

Commu- 
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Architectuur die uitnodigt tot bezinning 

Op 27 januari 2017 werd de eerste steen gelegd voor het  
nieuwe crematorium in Lommel. Het unieke ontwerp van a2o  
architecten is een transparant gebouw, dat vervloeit met het 
omliggende landschap en de bezoeker in een andere wereld lijkt 
te brengen. Tegen 2018 moet het crematorium klaar zijn.

“Het zal een enorme vooruitgang betekenen voor de regio”, 
zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Vandaag moeten onze 
inwoners immers uitwijken naar Turnhout, Hasselt of Neder-
land. Vaak gelden er lange wachttijden, waardoor uitvaart 
en crematie niet kunnen samenvallen. Afscheid nemen is een 
belangrijk moment in het leven en ook de inwoners van hier 
moeten op een respectvolle manier afscheid kunnen nemen 
van hun dierbaren.” Naar verwachting zullen er jaarlijks zo’n 
1.300 crematies plaatsvinden. 

Bouwheer: Pontes 

Ontwerp: a2o architecten

Crematorium Stui fduin 
Lommel 
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Slim wonen in de stad

Met YUST (Young Urban Style) intro-
duceert projectontwikkelaar Gands 
een nieuw concept voor de vele 
jonge starters die in de stad willen 
wonen. Door slim om te gaan met 
de beschikbare ruimte en goed na te 
denken over indeling en meubilair, 
willen ze bewijzen dat kleiner wonen 
wel degelijk hand in hand kan gaan 
met wooncomfort en -kwaliteit.  
Er wordt ook volop ingezet op  
gemeenschappelijke voorzieningen.

In 2017 staat een eerste project op 
stapel, op de site van Brouwerij De 
Koninck in Berchem. Polo Architecten 
stonden in voor het ontwerp, waarbij 
een oud pakhuis wordt omgevormd 
tot een honderdtal wooneenheden. 
Historische elementen, waaronder 
ook de gevel, worden daarbij maxi-
maal behouden. 
 
Bouwheer: Gands 

Ontwerp: POLO Architects

Samen innoveren

Het project is het resultaat van een 
intense samenwerking – in Bouw-
Team – tussen Vanhout en Gands, 
na een eerder succesvol project op 
het Swaenenerf in Heist-op-den-Berg. 
We gingen de afgelopen twee jaar 
samen op zoek naar een optimale 
invulling van het innovatieve woon-
concept. We bekijken alle aspecten 
met een open geest: van financiering 
en budgettering tot bouwtechnieken, 
materialen en uitvoeringsmethodes.

Young Urban Style -  Antwerpen

Op wandelafstand van het station

In 2017 starten we met de bouw van 68 appartementen,  
2 eengezinswoningen en 2 commerciële panden in Diest. 
De locatie is een grote troef voor toekomstige bewoners.  
De Blekerij ligt namelijk tussen het station en de Demer.  
Het project past in de opwaardering van de 
stationsomgeving tot een hoogwaardige woon- en 
werklocatie, een gezamenlijk project van de provincie 
Vlaams-Brabant, de stad Diest en de NMBS.  
Het stationsplein wordt op termijn verkeersvrij en 

de straat voor het station verkeersarm. De Blekerij is opnieuw 
een samenwerking met projectontwikkelaar Cores Development, 
met wie we door de jaren heen een uitstekende relatie 
uitbouwden. Het ontwerp is van De Architecten.

Bouwheer: Cores Development 

Ontwerp: De Architecten

De Blekeri j  -  Diest
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Alle voordelen van een geïntegreerde aanpak

In mei 2016 startten we voor dezelfde opdrachtgever  
– projectontwikkelaar Cornerstones – met een nieuw project  
voor 65 assistentiewoningen in het centrum van Lanaken. 

Oplevering is voorzien voor november 2017. Naast de woon-
eenheden staat Vanhout ook in voor de bouw van bijkomende 
functionaliteiten, waaronder de gemeenschappelijke ruimtes, een 
fitnesszaal, een kapsalon en de buitenaanleg, die geïntegreerd 
wordt met het bestaande openbare plein in Lanaken. Ons eigen 
studiebureau Vadutec neemt de technieken voor zijn rekening.

Bouwheer: Cornerstones 

Architect: Drieskens & Dubois Architecten

Resident ie Molenhoek 
Lanaken

Vanhout stond ook in voor de omgevings-
werken

In 2016 werkten we Residentie Felix Brouwershof in  
het Antwerpse Onze-Lieve-Vrouw-Waver af.  
Het project omvat 69 ruime assistentiewoningen met 
ruim terras, verspreid over twee bouwblokken rond een 
gezellig binnenplein. Het volume en de gevel van het 

historische gebouw werden behouden. Vanhout stond 
ook in voor de omgevingswerken, met de aanleg 
van een vijver en een petanquebaan, en de bouw  
van parkings en fietsenstallingen. 

Bouwheer: Cornerstones 

Ontwerp: SheCi.be

Fel ix Brouwershof
O.L.V. Waver  UITGEBREIDE KNOWHOW

Vanhout deed de afgelopen jaren heel wat ervaring  
op met de bouw van assistentiewoningen en hun  
specifieke vereisten rond toegankelijkheid.  
Speciale aandacht gaat ook steeds meer uit naar 
domotica. Zo beschikken alle appartementen over een 
centraal touchscreen waarmee bewoners verwarming 
en verlichting kunnen bedienen, maar die tegelijk ook 
dienst doet voor noodoproepen en medische bijstand.
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Premium wonen aan de golf

Op de terreinen van de oude renbaan van Sterrebeek 
verrijst de komende drie jaar het Sterea-project.  
Architect Paul Lievevrouw en zijn bureau SUM brengen 
op 10,4 hectare een rijke diversiteit van woonfuncties 
samen, van appartementen tot assistentiewoningen, 
van villa’s tot parkresidenties. Toch blijft de onderlinge 
harmonie bewaard: net als de omgeving straalt het 
totaalconcept sereniteit uit. Vanhout werd geselecteerd 
voor de bouw van de appartementen die aan de nieuwe 
golfbaan gelegen zijn.

Bouwheer: Crest Capital Management 

Ontwerp: SUM Project

Sterea
Sterrebeek

Bestemming virtuele toekomst

Het nieuwe hoofdkantoor van Reynaers Aluminium in 
Duffel maakt deel uit van een groot en ambitieus investe-
ringsplan. Het gebouw omvat onder meer een hightech 
showroom, een ruimte voor virtuele simulaties, een nieuw 
auditorium en uiteraard verschillende vergaderzalen 
en kantoren. Ook het Reynaers Instituut bevindt zich op 
dezelfde site, met een hoogtechnologische testmuur die 
gevelfaçades tot maar liefst 15 meter hoog kan testen. 
Verder wordt de opslagcapaciteit uitgebreid en worden 
de bestaande magazijnen vervangen door nieuwe.

Bouwheer: Reynaers Aluminium 

Architect: Jaspers-Eyers Architects

Reynaers Inst i tute 
Duf fel
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Toonbeeld van innovatie

Willis Building wordt het nieuwe hoofd-
kantoor en innovatiecentrum van Belcotec 
en Clevr, twee bedrijven die in hun segment 
een voortrekkersrol spelen. Het gebouw 
moet dan ook een toonbeeld worden van 
duurzaam bouwen, met onder meer led-
verlichting, klimaatplafonds, zonnepanelen, 
koude-warmteopslag en een geothermische 
warmtepomp. Het wordt het eerste gebouw 
in het nieuwe innovatiepark in Geel,  
gelegen naast de campus van KUL en  
Thomas More. Belcotec is als HVAC-specialist 
ook een belangrijke partner van Vanhout. 
Met dit project worden de rollen dus 
omgekeerd, met Vanhout als aannemer en 
Belcotec als bouwheer.

Bouwheer: Belcotec 

Ontwerp: Archiles Architecten

Wil l is  Bui lding 
Geel

Hei l ig Har tzieken huis -  Mol

Modulair bouwen als dynamische  
oplossing

Het Heilig Hart-ziekenhuis in Mol nam in november 2016 een 
nieuw consultatiegebouw in gebruik. De nieuwbouw telt vijf 
verdiepingen, met onder meer een cafetaria, een nierdialyse-
centrum, diverse onderzoekslokalen en een diabeteskliniek. 
Dankzij de nieuwe consultatie ruimtes komt niet alleen plaats vrij 
in het hoofd gebouw, maar kunnen ook meer patiënten uit eigen 
streek terecht in het ziekenhuis voor bepaalde behandelingen.  
De deadline was scherp – een ziekenhuis kan niet zomaar even 
op stand-by gezet worden. Om de timing te halen, werd gekozen 
voor een opbouw met prefabelementen, betonbalken, stalen 
liggers en houtskeletwanden. Een sterk staaltje van modulair 
bouwen.

Bouwheer: Heilig Hartziekenhuis Mol 

Ontwerp: architectenbureau M. Moors 

ISOFOAM

Isofoam is de specialist in gespoten  
PUR-isolatie, zowel voor privéwoningen  
als voor industrie, kantoren, openbare 
gebouwen en ziekenhuizen. Isofoam  
groeide inmiddels uit tot een van de  
grootste isolatiebedrijven in ons land.

Isofoam in cijfers
30 werven per dag
750.000 m2 geïsoleerd in 2016
Equivalent van 6.000 wooneenheden
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HBS is gespecialiseerd in de verbouwing  
en inrichting van winkels en kantoorruimtes. 
De focus ligt op projecten waar kwaliteit,  
flexibiliteit en timing cruciale factoren zijn. 

Dankzij een klantgerichte aanpak brengen we 
ook de meest uitdagende projecten tot een 

goed einde. Een strategie die duidelijk  
vruchten afwerpt, want HBS realiseerde in 

2016 een recordomzet.  
Het jaar stond bovendien in het teken van  

een aantal mooie referentieprojecten,  
zoals het Skype-hoofdkantoor in Luxemburg 
 en de renovatie van het shopping center  

Les Grands Prés in Bergen.  
Helemaal klaar dus voor het jubileumjaar 

2017, waarin HBS zijn 25ste verjaardag viert.

HBS
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Thuis op de werkvloer

Het Luxemburgse hoofdkantoor van Skype  
– onderdeel van Microsoft – werd in 2016 
volledig vernieuwd. Microsoft bracht de  
werkplekken, die voorheen verspreid lagen 
over twee verdiepingen van het gebouw,  
samen op één enkele verdieping. Het moest  
bovendien een huiselijke werkomgeving worden, 
warm en inspirerend voor alle medewerkers. 

Het resultaat mag gezien worden. De zeer  
diverse mix van werkplekken is vrij beschik - 
baar voor alle medewerkers en stimuleert de  
samenwerking tussen de verschillende teams.  
Alle zones lopen vloeiend in elkaar over en  
creëren een zeer toegankelijke en intuïtieve  
werkomgeving. En uiteraard mocht ook een 
kicker- en pingpongtafel niet ontbreken…

HBS stond in voor de volledige verbouwing: 
afbraak van de oude kantoren, plaatsing van 
nieuwe vloeren, wanden en balken, meubilair 
op maat, aankleding en schilderwerken.  
Op minder dan 3 maanden konden de mede-
werkers intrek nemen in hun nieuwe ‘thuis’.

Skype -  Luxemburg
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Integrale make-over zonder disruptie

Het shopping center Les Grands Prés in Bergen kreeg in 2016 op vier  
maanden tijd een volledige make-over. HBS werkte daarvoor nauw samen  
met de architecten CONIX RDBM en de designers Brainjuice Studio. 
Bijkomende uitdaging: het winkelcentrum bleef al die tijd gewoon open voor 
het publiek. Op het programma stonden onder meer de inrichting van de 
nieuwe sanitaire ruimtes, een foodcourt voor horecazaken, een kids’ corner 
met interactief vloerscherm en de zogenaamde mini-breaks, waar shoppers 
temidden van het trendy meubilair even tot rust kunnen komen. De twee 
hoofdingangen werden volledig opnieuw opgebouwd van ruwbouw tot 
technieken. HBS installeerde ook het way-finding systeem met interactieve 
schermen waarmee mensen gemakkelijker hun weg kunnen vinden.

Bouwheer: Union Investment 

Ontwerp: CONIX RDBM Architects en Brainjuice Studio

Les Grands Prés -  Mons
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Bouwen voor de maatschappij  
van de toekomst

Bouwen in de toekomst zal louter nog 
succesvol zijn als de bouwheer zijn 

verantwoordelijkheid verruimt naar een 
maatschappelijke, sociale en ecologische 

dimensie. Vanhout Projects is het 
specialistenteam dat zich toespitst op 

wonen en leven in de toekomst. Hoe kunnen 
we vanuit ons “bouwen” antwoorden 

bieden op de ruimere problematiek van 
mobiliteit, vergrijzing, gezondheid, kleinere 
gezinsstructuren, groeiend aantal singles, 

nieuwe samenwoningsverbanden,… ?

Voor de ontwikkeling van deze 
toekomstprojecten tot en met de financiering 
kan Vanhout Projects u adviseren en volledig 

ontzorgen. 

VANHOUT PROJECTS
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Een eigen huis in een gedeelde thuis

De Living (ook wel Symbiosis Vlaanderen) is een initiatief 
van een groep 50-ers die een alternatief zochten voor de 
traditionele assistentiewoningen en zorgcentra. Met steun 
van de Vlaamse overheid ontwikkelen ze een nieuwe vorm 
van samenwonen voor de “tweede levenshelft”. Intussen 
staan al vier projecten op stapel in Gent, Deurne, Antwerpen 
en Oostende, met telkens een 25-tal bewoners die op 
een unieke locatie samen hun woondroom waarmaken. 
De Living werkt voor haar projecten nauw samen met lokale 
overheden, architecten en bouwpartners, waaronder ook 
Vanhout Projects.

Een nieuwe woonwereld in wording

In Herent verrijst achter het nieuwe gemeentehuis – ook al 
een realisatie van Vanhout – een gloednieuw wooncomplex 
van Vanhout Projects. Twee architectenbureaus werden 
geselecteerd: Crepain Binst Architecture en Polo Architects.  
Ze geven elk op hun eigen manier invulling aan het concept,  
waardoor een gevarieerde architectuur ontstaat. In 2016 werd  
– na de eerdere aanleg van het park en een Finse piste – 
de eerste bouwfase opgestart, goed voor 84 van de 259 
appartementen die in totaal gebouwd zullen worden.  
Grote troeven voor het project zijn onder meer de mobiliteit 
(vlakbij het station), de groene omgeving en de doorgedreven 
aandacht voor kwaliteit.

Meadow - Herent
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Integratie van waardevol erfgoed in  
toekomstig woonproject

Vanhout Projects rondde in 2016 de ontwerpfase 
af voor een nieuw woonproject in het centrum 
van Zottegem. Het project bevindt zich op een 
mooi gelegen locatie aan de Heldenlaan die  
verkeersvrij wordt gemaakt. Een deel van de  
wooneenheden wordt ondergebracht in een  
oude school, waarvan het historische karakter 
maximaal bewaard blijft. De nieuwe gebouwen 
– met grote zonterrassen en een vrij hoge densiteit – 
 sluiten er perfect bij aan. De eerste bouwfase 
van het project staat gepland voor najaar 2017.

Bouwheer: Vanhout Projects 

Ontwerp: Studio Farris Architects

College van Deinsbeke  
Zot tegem
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Met het oog op de lange termijn

Vanhout Facilities trekt voluit de kaart van het 
langetermijnonderhoud en focust op projecten 

waar preventief onderhoud centraal staat. 
Want voorkomen is nog altijd beter dan 

 genezen. Onze stevige groei in 2016 toont 
aan dat steeds meer bouwheren – bedrijven 

én overheden – hiervan overtuigd zijn.

VANHOUT FACIL IT IES
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Vanhout Facilities heeft een succesvol 2016 achter  
de rug. We tekenden een mooie groei op, zowel  
in projecten als in medewerkers. Nieuwe klanten  
zijn onder meer de stad en de provincie Antwerpen,  
de Vlaamse Landmaatschappij en Basic-Fit.  
Maar onze bestaande klanten willen ook meer.  
Zo nemen we voor Decathlon naast het bouwkundig 
onderhoud nu ook het technisch onderhoud voor onze 
rekening   voor alle winkels, van Brugge tot Aarlen. 
Dankzij onze nationale aanwezigheid en onze unieke 
visie, groeiden we binnen de Besix-groep uit tot een 
belangrijke onderhoudspartner, zowel voor interne 
als voor externe projecten.

Digi tal iser ing 

Tot slot investeren we ook sterk in de digitale opvolging 
van het gebouw en het onderhoud. We willen onze 
klanten helpen om zoveel mogelijk gegevens in en rond 
het gebouw te verzamelen en hun documenten op een 
eenvoudiger manier te beheren. Want meten is weten.

Aanpak op maat

We zijn actief in de meest uiteenlopende sectoren en 
houden maximaal rekening met specifieke behoeften. 
Een kantoorgebouw vraagt immers een andere aanpak 
dan een appartement of een ziekenhuis.  
Voor projecten waar Vanhout instaat voor de bouw, 
zijn we zelfs betrokken bij het initiële ontwerp. 
Zo kunnen we ons advies geven rond de keuze van 
materialen, de gebruikte technieken of de plaatsing 
van de technische ruimtes.

Stevige groei  
in 2016
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Tot slot gunnen we u een  
blik achter de schermen van ons bedrijf.  

U verneemt er alles over onze  
organisatie en onze resultaten.  

Maar vergeet zeker niet om voorbij  
de cijfers te kijken, want het beste  

bewaren we voor het laatst…

BEHIND THE SCENES
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Vanhout.  Meer dan een aannemer.

De Vanhout Groep is uitgegroeid tot een geïntegreerde bouwpartner die het 
hedendaags antwoord biedt op alle bouw- en vastgoedvragen. Zowel bedrijven, 
overheden als  particuliere klanten kunnen rekenen op een integrale begeleiding voor 
hun project. In volledige transparantie. 

De absolute focus van Vanhout zit verweven in het DNA van de groep, met name de 
 integrale ontzorging van de klant. Indien nodig, van concept tot exploitatie. 
Steeds op maat.

PPS

Administrat ief  en Cul tureel  Centrum  
Bethaniën Zoersel

NAC Herent

Masterplan Edegem

Crematorium Lommel

NAC Laakdal

Rabot Invest  Gerechtsgebouw Gent

S&R

S&R Pel t

S&R L ier

S&R Mons

S&R Nederland

S&R Gent

S&R Beveren

S&R Wester lo

S&R Brugge

S&R Hassel t

S&R Kor tr i jk- 
Zwevegem

        VANHOUT GROEP

Concept Ontwikkel ing Ontwerp Financier ing Bouw Onderhoud Exploi tat ie

VANHOUT PROJECTS

VANHOUT

VADUTEC

ISOFOAM

HBS

VANHOUT FACIL IT IES

BESIX PARK

PPS

S&R
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Balans Vanhout na winstverdel ing

ACTIVA 2016 2015

VASTE ACTIVA 11.716.221,34  11.640.516,97 

Immater ië le vaste act iva 15.670,72 21.616,84 

Materië le vaste act iva 1.524.173,52 1.344.542,61 

Financiële vaste act iva 10.176.377,10 10.274.357,52 

VLOTTENDE ACTIVA 46.212.172,73  44.987.498,65 

Vorderingen op meer dan één jaar 500,00  10.000,00 

Voorraden en beste l l ingen in ui tvoering 10.399.254,24  5.695.550,75  

Vorderingen op ten hoogste één jaar 28.141.907,00 27.855.486,37

Geldbeleggingen 2,44 2,44

Liquide middelen 3.867.087,66  5.920.540,92  

Over lopende rekeningen 3.803.421,39  5.505.918,17

TOTAAL VAN DE ACTIVA 57.928.394,07 56.628.015,62 

PASSIVA 2016 2015

EIGEN VERMOGEN 14.500.773,60 14.378.890,19 

Kapi taal 5 000 000,00 5 000 000,00 

Reser ves 1 428 359,62 1 428 359,62 

Overgedragen winst  (ver l ies) 8.072.413,98 7.950.530,57 

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 2.567.376,54  4.627.759,79 

SCHULDEN 40.860.243,93 37.621.365,64 

Schulden op meer dan één jaar 0 134 367,63 

Schulden op ten hoogste één jaar 40.099.689,68 36.888.583,70 

Over lopende rekeningen 760.554,25 598.414,31

TOTAAL VAN DE PASSIVA 57.928.394,07 56.628.015,62 

RESULTATENREKENING 2016 2015

Bedri j fsopbrengsten 117.221.631,07 113.791.965,25 

Bedri j fskosten 113.154.746,17 110.527.857,76  

BEDRIJFSWINST 4.066.884,90 3.264.107,49 

Financiële opbrengsten 2.425.877,18  3.205.194,89  

Financiële kosten 318.732,02 476.653,02 

WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING 6.174.030,06 5.992.649,36 

Ui tzonder l i jke opbrengsten 0 0

Uitzonder l i jke kosten 0 0

WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING 6.174.030,06 5 992 649,36 

Belast ingen op het resul taat 1.552.146,65 1.644.091,39

WINST VAN HET BOEKJAAR 4.621.883,41 4.348.557,97

Overboeking naar de belast ingvri je reser ves 0 0 

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 4.621.883,41 4.348.557,97 

Geconsol ideerde kernci j fers

Vanhout stuurt haar processen via een geïntegreerd 
zorgsysteem dat beantwoordt aan volgende eisen:

-  De veiligheidschecklist VCA** en de norm OHSAS 
18001, waarmee we actief streven naar een veilige en 
gezonde werkomgeving

-  ISO 9001 als garantie voor kwaliteit in ontwerp en 
uitvoering

-  ISO 14001 voor een efficiënt milieumanagement 

 

Vanhout is erkend in de volgende klassen en/of  
(onder)categorieën:

-  Klasse 4, C5 

-  Klasse 5, E, F, F2 

-  Klasse 6, G 

-  Klasse 7, C, C1 

-  Klasse 8, D, D1, V

IN DUIZENDEN EURO 2016 2015 2014 2013 2012

Bedri j fsopbrengsten 144.997 140.821 117.294 140.329 128.610

Balanstotaal 69.210 76.115 64.812 69.899 63.985

Eigen vermogen 22.440 17.561 18.267 15.386 15.402

Netto bedrijfskapitaal 19.040 14.937 14.925 13.334 12.668

Nettocashflow 3.583 6.677 6.641 4.267 5.238

Bedrijfswinst (EBIT) 6.281 6.781 6.257 4.508 4.609

Nettoresultaat 4.986 5.681 4.347 2.381 3.344

Personeel 277 277 266 278 279

Het betreft de geconsolideerde cijfers van Vanhout nv, die niet worden neergelegd en waarvoor door de commissaris geen 
aparte verklaring wordt opgemaakt; zij worden evenwel verwerkt in de geconsolideerde cijfers van Besix Group nv.



Sector

Industrie
ExxonMobil MPP,  
ExxonMobil EPC2, Niras

Zorg
H Hartziekenhuis, OPZ, MPI 

Kantoor
Belcotec, Eternit, Aurubis, 
Reynaers, Imerys Malaba

Utilitair
Crematorium, Vayamundo, 
Kapermolen
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Residentieel
Nederhem, Cadiz, Sion, De Blekerij, Meadow, Sterea, 
Geelvink, Groen Zuid, Residentie Molenhoek, Val d’Or - 
Jardins de Woluwe, Felix  Brouwershof, Leskoo, Residentie 
Achille, The Cosmopolitan, Ensor& Delvaux

Raad van bestuur

Carlo Schreurs Jos Kempen

Werner Krot t
Michel  Moser

Jef Lembrechts
Johan Beerlandt

Rob Lenaers Jules Janssen

 BESTUURDER  VOORZITTER,  
 KEMPEN MANAGEMENT BVBA 

 BESTUURDER, EENBEEK BVBA 
 BESTUURDER 

 GEDELEGEERD BESTUURDER,  
 LEMMA BVBA  BESTUURDER 

 EREVOORZITTER  BESTUURDER 
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Frequent iegraad 2016

Frequentiegraad 0 – Doel bereikt!

Vanhout sloot 2016 af zonder enig ongeval met werkverlet. De frequentiegraad voor  
2016 bedroeg dus 0. De beste beloning die we kunnen bedenken voor de vele inspanningen  
die we op veiligheidsvlak leveren. En die we ook zullen blijven verderzetten,  
want veiligheid is een werk van elke dag.
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West-Vlaanderen Antwerpen

Oost-Vlaanderen Brussel

Vlaams-Brabant Limburg
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Van links naar rechts



Joeri  Schel lens
 TECHNISCH DIRECTEUR 

Ronny Ei jckmans
 ADMINISTRATIEF EN 

 FINANCIEEL DIRECTEUR 

Direct iecomité

Ber t  Lenaer ts
 COMMERCIEEL DIRECTEUR 

Jef  Lembrechts
 GEDELEGEERD BESTUURDER 

Van links naar rechts
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Voor onze klanten hebben we alles over, 
dat weet u inmiddels. We gaan geen enkele 
uitdaging uit de weg en stellen alles in het 
werk om hun droomproject te realiseren.  
The sky is No Limit. En dat mag u sinds vorige 
zomer ook letterlijk nemen. Want we trokken er 
met onze klanten en partners op uit voor een 
onvergetelijke vaart in onze Vanhout-luchtballon. 
We verkennen samen de streek en genieten  
van een mooie zomeravond. Eindigen doen we  
– noblesse oblige – met een hapje en een drankje. 
Misschien bent u deze zomer ook  
van de partij?

The Sky
is no l imit

Ballonvaar t
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Terwijl de Rode Duivels het mooie weer maakten  
op het Europees Kampioenschap in Frankrijk,  
lieten ook de medewerkers van Vanhout zich  
niet onbetuigd. Want ‘Tous Ensemble’, dat is  
een slogan waar we ons ook bij Vanhout 100%  
in kunnen vinden!

Alles geven!
Overdag geven we alles voor onze klanten, maar na de 
werkuren houden onze medewerkers wel van een stevig feestje. 
Met mate, maar altijd met volle overgave.

Tous Ensemble

KiddyBui ld  
op Groen Zuid
Een dagje op de werf

Op 20 oktober 2016 verzamelden 80 
kinderen van het 5e en 6e leerjaar op 
de werf van Groen Zuid in Hoboken. 
Aanleiding was de derde editie van 
KiddyBuild, een initiatief van Besix 
Foundation en Toekomst Atelier dat 
kinderen wil aanmoedigen om zichzelf, 
de wereld en hun talenten te ontdekken. 
Onze medewerkers dompelden hen een 
hele dag onder in het reilen en zeilen 
op de werf. Alle aspecten kwamen aan 
bod, van de veiligheid op de werf tot de 
samenstelling van beton en de bediening 
van de torenkraan. Een mooie inleiding 
in de bouwwereld!
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Vanhout werkt 
aanstekel i jk

Vanhout
werkt

aanstekelijk

Vanhout is een bedrijf met een uniek 
temperament. Bij alle werknemers 
heerst een aanstekelijk enthousiasme, 
gestimuleerd door een ongebreidelde 
interne dynamiek. Vanhout heeft zijn 
eigen coverband, orga niseert interne 
sporttornooien, publiceert jaarlijks 
zijn kookboek en neemt zijn sociaal-
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
via een waaier aan activiteiten. 
Sommigen spreken zelfs over het Vanhout-
virus, dat elkeen positief besmet. Om ons 
uniek karakter uit te dragen hebben we 
een even uniek beeld gecreëerd met 
onze Pomeriaantjes. Deze hondjes zijn 
leergierig, trouw en enthousiast.  
Typisch Vanhout dus.

U komt ze tegen op onze evenementen, 
sponsoringactiviteiten, jobbeurzen…  
En ze worden steeds getrakteerd op  
een brede glimlach. 

Vanhout

Wat zou 2016 zijn zonder een nieuwe editie 
van ons fel gesmaakte Vanhout-kookboek?  
De vierde uitgave verscheen eind vorig jaar,  
in een volledig nieuw jasje, onder de titel 
‘Koken als Vanhout’s’. Aan het concept raakten 

we niet: als vanouds delen onze medewerkers  
hun keukengeheimen en beste recepten met u, 
van ‘Lekker snel’ tot ‘Zot zoet’.  
U hebt ons kookboek nog niet ontvangen? 
Vraag ernaar bij uw contactpersoon!

Koken als ‘sKoken als ‘s

Koken als 
‘s

VHT_05652_cover_kookboek.indd   3 9/03/17   17:49

Buitengewoon lekker

Kookboek

6160



U hoeft ons niet te geloven. 

Onze klanten vertellen het u graag met hun eigen woorden.

Love Let ters
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 Zin in Vanhout?
Lammerdries 12 > 2440 Geel > België
T +32 (0)14 25 16 11 > info@vanhout.be

www.vanhout.be meer dan een aannemer


