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Na 12 jaar aan het roer van Vanhout gaf 
Jef Lembrechts eind 2017 de fakkel door 
aan zijn directiecomité. Als we hem vragen 
hoe hij zelf terugblikt op zijn eerste werf 
denkt hij lichtjes geamuseerd terug aan 
de bouw van de beroemde omroeptoren 
aan de Reyerslaan in Brussel, nu bijna 
veertig jaar geleden. In mei 1980 werd de 
verzamelde pers opgetrommeld voor een 
demonstratie. Helaas raakte een keurig 
uitgedoste Lembrechts toen in zijn haast 
verstrikt in de wachtstaven van de koepel-
constructie. “Daarna heb ik de hele dag 
met een gescheurd pak rondgelopen, en 
dat onder toeziend oog van de TV-came-
ra’s. Nogal gênant.” Maar hij was ook 
wel trots, want de bouw van de omroep-
toren was een technisch huzarenstukje. 
“We hebben de schacht met klimbekisting 
uitgevoerd, 73 meter hoog. De 4000 ton 
zware koepel maakten we op de grond 
en hebben we met hydraulische pompen 
naar boven gebracht. Heel innoverende 
technieken voor die tijd.”

Vanaf 2018 nemen wij, Ronny, Bert en 
Joeri het over van Jef. Met respectievelijk 
26, 23 en 18 jaar anciënniteit zijn we 
natuurlijk niet nieuw. Het is dan ook onze 
bedoeling om het beleid dat we de laatste 
jaren samen met Jef hebben uitgestippeld, 
verder te zetten en de groep Vanhout ver-
der uit te bouwen tot een multidisciplinaire 
bouwgroep. We trekken hierbij volop de 
kaart van groei en innovatie. De wereld 
verandert immers aan een razend tempo, 
de bouwsector ook. Projecten vergen een 
gewijzigde expertise vanuit verschillende 

invalshoeken, zoals energie-efficiëntie, 
digitalisering en bouwindustrialisatie.  
Wat brengt de onmiddellijke toekomst? 
Twee tendensen steken eruit. Energiezuinig 
bouwen wordt steeds meer een evidentie, 
zowel in de private als in de publieke 
sector. Met ons studiebureau technieken 
Vadutec en onze meerderheidsparticipatie 
in Energieconcepten zitten we op de  
goede weg. Daarnaast zoeken we ook nog 
naar nieuwe synergieën tussen Vanhout 
en andere bedrijven om onze expertise te 
verruimen en ons marktaandeel nog te ver-
sterken. De tweede tendens is een vorm van 
verti cale integratie: steeds vaker is Vanhout 
al in de ontwerpfase van een project 
betrokken, zij het als projectontwikkelaar, 
in een BouwTeam-constellatie of in een 
‘Design Build Finance Maintain’-constructie. 
Dat betekent bijkomende hefbomen voor 
meer kwaliteit en duurzaamheid, maar  
uiteraard ook meer verantwoordelijkheden.

Vanhout wil meer zijn dan een aannemer. 
We willen authentiek en puur zijn. Samen-
werking in team is één van onze uitgangs-
punten en dit doen we in een open sfeer 
waarin we respect hebben voor elkaars 
mening. We investeren in de groei van 
onze medewerkers zodat zij hun talenten 
kunnen ontplooien en TROTS zijn op hun 
werk. Daarom staat TROTS ook voor onze 
waarden: Team – Respect – Openheid – 
Talent – Sfeer. Met ons multidisciplinair 
team zijn we meer dan ooit klaar om uw 
bouwdromen te realiseren.

Ronny, Bert & Joeri
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#workhardplayhard

Jamie Van den Bergh
HR Recruiter

Als een vis in het water

2017, een memorabel jaar! Ik ben van 
werk veranderd (een overstap naar  
Vanhout, het bedrijf dat ik 7 jaar lang tot 
mijn klanten mocht rekenen), niet lang  
daarna bevallen van ons eerste kindje  
(Alisa), en ondertussen diep onderge-
dompeld in de boeiende wereld van ‘den 
bouw’. Even leek het een rollercoaster, maar 
ik heb goed nieuws: ik voel me hier als een 
vis in het water. Dat heeft veel te maken met 
de fantastische bedrijfscultuur die hier is. 

Bij Vanhout heerst een familiale en unieke 
sfeer. De deur van de directie staat altijd 
open en iedereen helpt elkaar. We werken 
hard maar we maken ook veel plezier,  
ik denk aan het pingpongtornooi, het 
inzetten van het bouwverlof, het etentje voor 
het Vanhout kookboek of gewoon zomaar. 
Het heeft niet lang geduurd of de hashtag 
#workhardplayhard flitste voortdurend  
door mijn hoofd. 

Ik hoop dat ik als HR Recruiter dat gevoel 
ook kan overbrengen op sollicitanten en 
nieuwe collega’s. Ik ben blij dat Vanhout mij 
de ruimte geeft om mijn job inhoudelijk zelf 
in te vullen. Intussen is mijn takenpakket al 
mooi uitgebreid. Naast de pure rekrutering 
maak ik ook contracten op, ga ik naar 
jobbeurzen en maak ik deel uit van de 
communicatiegroep. Daarnaast leid ik  
ook nieuwkomers rond in het bedrijf en 
waak ik erover dat ook zij bij Vanhout hun 
plekje vinden.
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Een rijk geschakeerd palet

2017 was weer een mooi jaar voor Vanhout waarin we tal  
van boeiende projecten tot een goed einde brachten en we een 
hele reeks nieuwe projecten opstartten. Het palet wordt steeds rijker 
geschakeerd, met toonaangevende residentiële projecten gekoppeld 
aan stads- of dorpsvernieuwing, diverse overheids opdrachten,  
fraaie kantoorgebouwen, industrie, scholen en zwembaden.

Projecten



Een unieke plek voor de laatste reis

Met crematorium Stuifduin in Lommel, dat in april 2018 is opengegaan, realiseerde 
Vanhout een toonaangevend crematorium. Het is om meerdere redenen een unieke 
plek. Om te beginnen is er het zorgvuldig geboetseerde duinenlandschap, afgewerkt 
met schrale grond uit de lokale wadi’s en voorzien van streek eigen beplanting. 
In dat landschap werd een traject uitgetekend dat de bezoekers toelaat om langzaam 
en ingetogen afscheid te nemen van hun dierbaren. De eerste halte is deze van de  
ceremonie, die ofwel in het aulagebouw plaatsvindt ofwel buiten rond de ondiepe  
spiegelvijver, het centrum van de zogenaamde buitenkamer. Daarna gaat het naar  
het ovengebouw voor het laatste afscheid en tenslotte maken de aanwezigen een  
ingetogen tocht naar het horecagebouw voor de koffietafel. 

De architectuur is ingetogen en sereen, met beton, baksteen, hout en glas in zachte 
kleuren die perfect passen bij het duinenlandschap. Vanhout heeft veel aandacht 
besteed aan de uitvoering van de architecturale details, bijvoorbeeld de speciale 

metselwerk verbanden, het ter plaatse ge-
stort beton dat op verschillende manieren 
hoogkwali tatief werd afgewerkt (gewa-
terstraald, geslepen en gepolierd) en de 
goud kleurige stalen plafonds en schrijn-
werk van geanodiseerd aluminium. 

Om alle details te doen kloppen werd 
alles gemodelleerd in BIM, ook het werk 
van de onderaannemers. De uitvoerings-
fase werd met succes LEAN aangepakt.

Bouwheer: Pontes

Ontwerp: a2o architecten

Type project: Design-Build

Publ ieke projecten

Crematorium Stuifduin - Lommel 
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Nieuw administratief centrum - Laakdal

Publ ieke projecten

Toegevoegde waarde voor 
gemeente sterk voelbaar

Nu het nieuwe administratief centrum van 
Laakdal is afgewerkt, is de toegevoegde 
waarde voor de hele gemeente sterk 
voelbaar. Behalve de administratieve 
diensten huisvest het gebouw immers 
ook de gemeentelijke buitenschoolse 
kinderopvang, de politie, de bibliotheek, 
het OCMW en een kantoor van bpost. 
Ook de onmiddellijke omgeving van het 
gebouw onderging een indrukwekkende 
ruimtelijke transformatie met onder  
andere de heraanleg van het dorpsplein.

Het project zelf is een toonbeeld van een 
goede publiek-private samenwerking die 
steunt op een voortdurende constructieve 
dialoog tussen de bouwheer en de pro-
jectgroep. Voor Vanhout is dit nog maar 
eens een voorbeeld van een geslaagd 
NAC-project.

Bouwheer: Gemeente Laakdal

Ontwerp: Driesen-Meersman-Thomaes Architecten

Type project: Design-Build
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Publ ieke projecten

Gallaitsite - Schaarbeek

‘Tofste school’ 
wordt dorp in de stad 

“De tofste school komt in Schaarbeek”, 
zo titelt de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie op haar website over de 
nieuw te bouwen multifunctionele campus 
op de Gallaitsite in Schaarbeek.  
De bouwheer is dus erg enthousiast over 
het ontwerp dat het winnende consortium 
Polo Architects - Odebrecht - Vanhout 
Projects indiende. Het gaat om een  
Brede School-concept met vier entiteiten: 
een basisschool (tot 4de leerjaar) voor 
220 leerlingen, een tienerschool (tot 1ste 
graad secundair) voor 240 leerlingen, 
een secundaire school voor 680 leer-
lingen en een jeugdcentrum. Het wordt 
een soort dorp in de stad, een stimule-
rende cluster op maat van de buurt met 
maximale ontwikkelingskansen voor de 
kinderen en jongeren die er schoollopen 
en hun vrije tijd doorbrengen. In het 
jeugdcentrum krijgen Chiro Schaarbeek, 
Ratatouille en Transfocollect onderdak. 

De verschillende functies zijn vernuftig 
aan elkaar geschakeld en het ontwerp 
maakt maximaal gebruik van de 21.700 m² 
beschikbare oppervlakte. Zo wordt de 
grote sporthal ondergronds gebouwd  
om bovengronds voldoende open ruimte 
te behouden. Er liggen dus ook wat 
mooie technische uitdagingen op ons  
te wachten. 

De werken starten in de zomer van  
2018 en de campus gaat open in de 
herfst van 2019.

Bouwheer: Vlaamse Gemeenschapscommissie

Ontwerp: Polo Architects

Type project: Design-Build-Finance
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Publ ieke projecten

Zwembaden - Kortrijk en Zwevegem

Magneten voor topsport  
en toprecreatie in 
Zuid-West-Vlaanderen

Na de zwembadprojecten in Pelt, Lier, 
Gent, Bergen, Beveren en Brugge reali-
seert onze specialist S&R twee nieuwe 
magneten voor topsport en toprecreatie 
in de regio Kortrijk. Het gaat om een 
tweeledige publiek-private samenwerking 
met Stad Kortrijk, de gemeente Zwevegem 
en Sport Vlaanderen. 

In Kortrijk bouwen we het toekomstig refe-
rentiezwembad van de Zuid-West-Vlaamse 
regio. Het komt in Kortrijk Weide, een 
multifunctionele cluster rond het voormalige 
goederenstation met naast het zwembad 
ook een evenementenhal en -plein, een 
co-creatiehub voor startups, een centrum 
voor volwassenenonderwijs, een Urban 
Sports Park, en een ecologisch stadspark. 

Het prachtige zwembad krijgt een  
olympisch topsportbad met twee beweeg-
bare bodems, een wildwaterbaan, 
verschillende glijbanen, een golfslagbad, 
drie kinderbaden, een warme lagune, 
wellnessfaciliteiten en een café-restaurant 
met drie terrassen. Bovendien is er een 
all-weather buitenbad, een zomerbad  
van in totaal 266 m², een outdoor  
waterspeeltuin en een ligweide.

Klinkt ambitieus? Dat is het ook. Maar alles 
verloopt naar wens. De bouwwerken zijn 
half mei 2017 gestart en een jaar later is 
de ruwbouw zowat klaar. Deze zomer  
worden de glijbanen geïnstalleerd en dan 
volgt de installatie van de technieken en  
de afwerking. Daarna neemt onze  
zwembaduitbater Lago het in handen. 

Ongeveer gelijktijdig bouwen we in buur-
gemeente Zwevegem een complementair 
zwembad met enkele eigen attractieve 
elementen. Het omvat een drie meter diep 
bassin van 25 op 25 meter, uitstekend 
geschikt voor sporten zoals duiken, 
synchroonzwemmen en onderwaterhockey. 
Het is ook geschikt voor beginnende 
zwemmers, want de bodem is over 300 m² 
in de hoogte verstelbaar. Daarnaast is 
er een apart kinderbad, een recreatief 
gedeelte met warme lagune, een ruime 
sauna, een gezellig café-restaurant en 
een fitnessruimte op de eerste verdieping. 
Het wordt in gebruik genomen in het 
begin van de zomervakantie 2018 en 
daarna bouwen we het oude zwembad 
om tot een binnenspeeltuin en danszaal. 

Bouwheer: S&R Kortrijk - Zwevegem

Ontwerp Kortrijk: Artabel i.s.m. Adins - Van Looveren

Ontwerp Zwevegem: Artabel 

Type project: Design-Build-Finance-Maintain-Operate
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Brandweerkazernes - Zaventem

Publieke projecten

Veiligheid voorop
 
Op het tarmac van Brussels Airport 
bouwt Vanhout twee nieuwe brandweer-
kazernes die een snelle interventie op  
de luchthaven moeten garanderen.  
Ze vervangen de bestaande kazernes, 
die 50 jaar oud zijn en onvoldoende 
plaats bieden voor moderne brand-
bestrijdingsvoertuigen zoals crashtenders 
en schuimrobots. 
 
De nieuwe Kazerne West krijgt een 
dakoppervlakte van 7800 m², Kazerne 
Oost 2500 m². Uniek aan het gebouw 
zijn de gebogen betonnen gootelementen. 
Vanhout kon de opdrachtgever overtuigen 
met een scherpe prijs en een goede  
aanpak, cruciaal om de veiligheid op  
de luchthaven te garanderen.

Op de gebouwen komen er zonne-
panelen, zonneboilers en waterpompen. 
Het regenwater wordt gebufferd om 
opnieuw geïnfiltreerd te worden of te 
hergebruiken voor sanitaire doelen en  
als bluswater.

Bouwheer: Brussels Airport Company

Ontwerp: Antwerps Architecten Atelier

Type project: Build
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Groen Zuid - Hoboken

Rijkgeschakeerd woonproject 
komt tot leven 

In Hoboken groeit de nieuwe wijk  
Groen-Zuid, een rijkgeschakeerd woonpro-
ject waaraan vijf verschillende architecten-
bureaus meewerken. Fase 1 werd al in het 
voorjaar van 2017 opgeleverd. Bewoners 
hebben hun intrek genomen in de 38 een-
gezinswoningen en 131 appartementen 
en beginnen een hechte leefgemeenschap 
te vormen. De pas opgerichte wijkraad 
verwelkomt nieuwe buren en organiseert 
wijkactiviteiten. Ook de gemeenschappelij-
ke binnentuin met speeltuin helpt bewoners 
om banden te smeden. 

In de lente van 2018 wordt fase 2 op-
geleverd, met woningen, appartementen 
en assistentiewoningen aan de Berken-
rodelei, de Hertoglei en de Louisalei. 

Ook hier is een gemeenschappelijke 
binnentuin aangelegd, aansluitend bij 
de private tuinen.

Intussen is de verkoop van fase 3 gestart. 
Ook die wordt door Vanhout gebouwd. 
Dat verwondert niet, want zowel de pro-
jectontwikkelaar als de eindklanten zijn 
heel tevreden. We houden trouwens nauw 
contact met de toekomstige bewoners.  
Zij genieten grote vrijheid om hun woning 
naar eigen smaak en wensen te laten af-
werken en inrichten. Wij begeleiden hen 
daarin met raad en daad.

Bouwheer: Cores Development

Ontwerp: BOB361 Architecten,  

STAM Architecten, Crepain Binst Architecture, 

META Architectuur bureau, Stramien

Type project: BouwTeam

Sion - Lier

Brug tussen stad en land 

In het centrum van Lier is de tweede fase van het Sion-woonproject in aanbouw,  
goed voor 35 appartementen en 29 rijwoningen. Het project ligt ter hoogte van de 
oude stadsomwalling van Lier waar de Grote Nete en de Kleine Nete samenvloeien.  

De nieuwe wijk sluit via de De Heyderstraat en de Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten aan bij het historische stadscentrum maar richt de blik oostwaarts naar buiten, 
naar de groene Netevallei. Het ontwerp met haar vernuftige aaneenschakeling van 
straten en pleintjes slaat ook een brug tussen de stad en de omliggende natuur.

Bouwheer: Sion Netezicht

Architect: a2o architecten

Type project: BouwTeam

Woonprojecten
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The Cosmopolitan - Brussel

Van plompe hoogbouw tot architecturale parel

In hartje Brussel is het prachtig om te zien hoe een plompe hoogbouw uit de jaren 1960 tot 
op het bot werd gestript en op korte tijd omgetoverd tot een fraaie, eigentijdse woon toren met 
156 appartementen en drie verdiepingen kantoorruimte. The Cosmopolitan wordt eind 2018 
opgeleverd maar is nu al een van de aantrekkelijkste woontorens van de Europese hoofdstad, 
met een rijke diversiteit aan woonunits. Het ontwerp is van Bogdan & Van Broeck en past in 

Woonprojecten

hun visie op stedelijke verdichting, optimaal 
ruimtegebruik en duurzaam wonen en wer-
ken in een stimulerende urbane omgeving met 
voldoende open ruimte en groen.

Helemaal in die filosofie van verdichting  
werd het gebouw opgetopt met twee nieuwe 

verdiepingen. De oude gevel werd met 
een lichtgewicht stalen skelet open gewerkt 
en van ruime balkons voorzien.  
Ook voor Vanhout zorgde dat voor de 
nodige uitdagingen. Ze werden in Bouw-
Team aangepakt, een bekend recept voor 
een succesvol project.

Bouwheer: BESIX RED

Ontwerp: Bogdan & Van Broeck

Type project: BouwTeam
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Woonprojecten

Residentie Molenhoek - Lanaken

Toegankelijk, gebruiksvriendelijk en comfortabel

In Lanaken heeft Vanhout de bouw van 65 assistentiewoningen en gemeenschappelijke 
voorzieningen mooi binnen de afgesproken termijn afgerond. In het project werd  
uiteraard veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid en het gebruikscomfort,  
onder meer met gebruiksvriendelijke domotica in alle appartementen.  
Ons studiebureau Vadutec nam de technieken mee voor zijn rekening.

Sterea - Sterrebeek

Op een terrein van 10,4 hectare worden 
diverse woonfuncties samengebracht, 
gaande van appartementen over  
assi stentiewoningen tot villa’s. De eerste 
van drie fases is al afgerond en de tweede 
fase is begin 2018 gestart. 

Wonen aan het golfterrein

Terwijl de oude paardenrenbaan van 
Sterrebeek is omgebouwd tot een luxe 
golfterrein is het aanpalende Sterea-
woonproject van start gegaan. 

De bouw van de assi stentiewoningen 
bevindt zich in eindfase. 

Bouwheer: TPD

Ontwerp: SUM Project

Type project: BouwTeam

Bouwheer: Cornerstones Development

Ontwerp: Drieskens & Dubois Architecten

Type project: BouwTeam
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Mooie impuls voor het centrum 
van Machelen

“Everybody deserves a great place to 
live” is het motto van Matexi, de project-
ontwikkelaar die hoog inzet op het 
valoriseren van buurten. Die filosofie trekt 
Matexi ook door in het nieuwe project 
“Machtig wonen in 1830”. Dat getal  
is geen historische verwijzing, wel de 
postcode van Machelen, de gemeente 
waar het woonproject de komende jaren 
wordt gebouwd. In totaal komen er in  
het centrum van de gemeente een 100-tal 
appartementen, 26 eengezinswoningen 
en een nieuw kinderdagverblijf. Tegelijk 
creëert het project in het hart van Machelen 
ook publieke pleinen, gemeenschappe-
lijke tuinen, een ont moetings lokaal en 
nieuwe doorsteken en groenzones. 
Ook de sporthal Robusta wordt in het 
centrum geïntegreerd. 

Vanhout is in januari 2018 gestart met 
de eerste fase, het kinderdagverblijf en 
de bouw van zes gezinswoningen op 
de site van het oude postkantoor. Elke 
woning heeft een privétuin die uitgeeft 
op een gemeenschappelijke tuin. 

Bouwheer: Matexi

Ontwerp: Bulk Architecten (woningen) en  

Bureau voor Urbanisme (groenaanleg)

Type project: BouwTeam

Inbreidingsproject - Machelen

Woonprojecten

Bouw- en woonkwaliteit  
verzekerd

In Herent bij Leuven worden de eerste 84 
appartementen op een totaal van 259 opge-
leverd in 2018. Het project heet Meadow, 
verwijzend naar de grote graspartijen met 

Meadow - Herent

wandelpaden die tussen de fraaie woon-
blokken worden aangelegd en onderhou-
den. Het is een initiatief van Vanhout Projects 
in samenwerking met  BESIX RED, wat  
betekent dat we mee het ontwerp aansturen 
en dus de kwaliteit van in het begin bewa-
ken. De geselecteerde architectenbureaus 

Polo Architects en Crepain Binst Architects 
legden elk hun eigen accenten.

Bouwheer: THV Vanhout Projects - BESIX RED

Ontwerp: Polo Architects en Crepain Binst 

Architects

Type project: Design-Build
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Kantoorprojecten

De technische detaillering die 
passiefbouw nodig heeft

Het nieuwe hoofdkantoor van Eternit 
moest een grote architecturale kwali-
teit uitstralen, daarom koos het bedrijf 
voor de befaamde Portugese architect 
Eduardo Souto de Moura, winnaar van 
de Pritzkerprijs in 2011. Hij ontwierp 
een langwerpig, balkvormig en strak 
geritmeerd gebouw van drie bouwlagen 
in een bewust sobere maar verfijnde 
stijl. SVR Architects trad op als lokaal 
architectenteam en vormde samen met de 
bouwheer en Vanhout een goed functio-
nerend BouwTeam.

Eternit - Kapelle-op-den-Bos

Een nieuw kantoor als voorspel

Ook in Olen bouwden we een kantoor 
op een industriële site, meer bepaald 
voor koperbedrijf Aurubis. Het project is 
al opgeleverd maar kadert in een groter 
investeringsplan van de fabriek, die zich 
in de toekomst ook gaat toeleggen op 
het efficiënt raffineren van gerecycleerd 
koper. Tegen 2021 wordt een nieuwe 
installatie gebouwd waarmee uit koper-
recyclaat gemakkelijker goud, nikkel,  
tin en andere edelmetalen kunnen  
gewonnen worden.

Bouwheer: Aurubis Belgium

Ontwerp: Architectuur en Studiebureau 4Takt

Type project: Build

Aurubis - Olen

Bouwheer: Eternit

Ontwerp: Souto de Moura Arquitectos en  

SVR Architects

Type project: BouwTeam

De grootste uitdaging was de eis voor pas-
siefbouw, dat betekent een extreem hoge 
isolatiegraad, strenge luchtdichtheidseisen 
en de toepassing van gestuurde zonnewe-
ring en koelplafonds. Om de strenge eisen 
te halen moest het architectonisch ontwerp 
in alle details technisch verfijnd worden, 
werk waar onze technici van Vadutec 
hun tanden hebben ingezet. Het is ons 
gelukt. Ter illustratie: bij de oplevering in 
de zomer van 2017 leverde de luchtdicht-
heidstest een uitstekende v50-waarde van 
0,58m³/m³h op.
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25 jaar BouwTeam

Samenwerken,  
dat is vanzelfsprekend

In 1992 voerde Vanhout het eerste  
BouwTeam-project uit in België, de uit -
breiding van vakantiecentrum De Kink-
hoorn in Oostende. Exact 25 jaar later 
bouwden we een passerelle tussen de 
twee gebouwen van De Kinkhoorn en 
opnieuw bewees de BouwTeam-formule 
haar meerwaarde om het project tijdig 
en binnen het afgesproken budget te 
realiseren. Voor Vanhout is werken in 
BouwTeam intussen heel vanzelfsprekend 
geworden.

Expertise uitwisselen,  
engagement delen

Het succes van de BouwTeam-formule hangt 
samen met de toenemende complexiteit 
van bouwtechnieken, energieoplossingen, 
regelgeving en andere parameters. 

Van de hoofdrolspelers in een bouwpro-
ject – bouwheer, ontwerper, ingenieur en 
aannemer – beschikt geen enkele partij 
nog over alle expertise die nodig is om  
een vlekkeloze afloop te garanderen. 

BouwTeam is dé oplossing. Van in de 
ontwerpfase tot aan de oplevering is er 
een continue uitwisseling van expertise. 
Zo wordt het ontwerp geoptimaliseerd en 
kan de uitvoering vlotter verlopen. 

De continue wisselwerking zorgt ook voor 
een gezamenlijk engagement om het werk 
tijdig en binnen budget tot een goed einde 
te brengen.

Samen het beste  
alternatief vinden

Voorbeelden? Neem overspanningen. 
Vaak worden de consequenties van de 
keuze voor bepaalde overspanningen 
pas echt duidelijk als je met de aannemer 
praat. Je kunt dat dus beter al in de  
beginfase doen, zo ontwikkel je samen 
het beste alternatief. 

Architect Bart Verheyen 
legt uit hoe het ging bij het SD Worx- 
gebouw in Kortrijk: 

 In BouwTeam kun je  
met de aannemer snel 
overleggen om ontwerp-
beslissingen bij te sturen. 
Zo kun je de kostprijs 
beter bewaken.

Onverwachte omstandigheden 
samen aanpakken

Krijg je dan nooit meer te maken met 
onverwachte omstandigheden? Natuurlijk 
niet, er kan altijd iets gebeuren dat je 
niet in de hand hebt, zeker in complexe 
projecten zoals renovaties. Maar in een 

BouwTeam-formule staan alle partijen dan 
aan dezelfde kant: ze hebben samen een 
plafondbedrag afgesproken, ze gaan 
er samen ook alles aan doen om tot een 
oplossing te komen. 

Jan Vanreusel, directeur financiële en  
technische diensten OPZ Geel, zegt het zo: 

 Op dat moment moet  
je kunnen rekenen op een  
team dat alles op alles 
zet en zich niet verschuilt 
achter contracten en  
procedures.

Verder innoveren

Intussen is de bouwsector in volle  
evolutie. De BouwTeam-formule kan 
daarin een belangrijke rol spelen.  
Daarom onderzoekt Vanhout momenteel 
hoe we dit concept nog kunnen versterken. 
We waren BouwTeam-pioniers en we 
willen ook nu de voortrekker zijn van 
nieuwe innovaties op dit vlak.

Steeds meer Lean

Ons engagement om LEAN te werken neemt nog toe

Iedereen heeft er snel de meerwaarde van 
ingezien. Want hoe beter je geïnformeerd 
bent, hoe beter je kunt werken. Je eigen 
bijdrage aan het geheel wordt ook duide-
lijker. Daardoor leer je beter samenwerken 
en voor elkaar werken. Zo ondersteunt 
LEAN de spirit die Vanhout altijd gehuldigd 
heeft: hoe kunnen we allemaal samen ons 
werk efficiënter en aangenamer maken?

Logisch dus dat we de methode verder 
invoeren. In 2017 hebben we ze uitge-
breid naar de werkvoorbereiding bij 
de opmaak van het uitvoeringsdossier. 
Ook daar is het enthousiasme groot.  
LEAN bij Vanhout, we love it!

We hebben de methode eerst ingevoerd bij 
de planning van de werven. Met succes: 
dankzij een uitgekiend maar eenvoudig en 
duidelijk systeem van werfcommunicatie 

(de fameuze post-its) is de efficiëntie nog 
verhoogd. Voor alle werfmedewerkers is het 
nu altijd duidelijk waar we staan en wat er 
op dat moment precies wordt verwacht. 

”

”
”

”
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HBSOnze specialisten

Een welomlijnd aanbod

Nauw aansluitend bij de bouwactiviteiten runt de Groep  
Vanhout ook een reeks gespecialiseerde bedrijven met een  
specifiek welomlijnd aanbod. Zo is er onze toekomstgerichte  
projectontwikkeling Vanhout Projects en ons hoogkwalitatief  
interieurbedrijf HBS. Maar er is meer. Onderhoud van gebouwen? 
Een kluif voor Vanhout Facilities. Renovatie van de HVAC-installatie 
in uw appartementsgebouw? De Bie-Veba helpt u graag verder. 
Op zoek naar een slim energiehuishoudingsconcept voor uw  
project? Bel onze experts van Energieconcepten. Isolerende  
vloermortel nodig? Isochape komt bij u langs.



Zo energieneutraal mogelijk

Energieconcepten was tot nu toe vooral 
actief op de particuliere markt maar kan 
door de participatie van Vanhout ook 
doorgroeien op de professionele markt. 
Een recent voorbeeldproject is het pas 
afgewerkte NAC in Laakdal, waar 201 
zonnepanelen werden geïnstalleerd, 

In de zomer van 2017 nam Vanhout een meerderheidsparticipatie in het bedrijf Energieconcepten. Het motto van Energieconcepten 
lijkt eenvoudig: “Liever een warm bad dan een koude douche.” Maar achter die eenvoud gaat een nog grotere ambitie schuil.  
Energieconcepten wil de woonmarkt nu al voorbereiden op de realiteit van morgen. Tegen 2050 moeten alle woningen in Europa 
energieneutraal zijn. Dus is het slim om nu al bij elk bouw- of verbouwproject prioriteit te geven aan het energetisch concept.  
Al was het maar om de investering te beschermen, want energie-inefficiënte woningen zullen de komende jaren en decennia snel  
in waarde dalen. En met een goed energieconcept krijg je ook meer comfort, wie kan daar nu tegen zijn?

Professionele tussenvloerisolatie

Isofoam/isochape is onze professionele 
nichespecialist in het aanbrengen van 
vloer- en tussenvloerisolatie, voornamelijk 
in appartementsgebouwen. 

Bij Isofoam gaat het om gespoten isolatie 
met polyurethaan (PUR), bij Isochape om 
een isolerende mortel met geëxpandeerd 
polystyreen (EPS).

Het budgetvriendelijk alternatief

Isochape bieden we sinds 2017 aan 
als budgetvriendelijk alternatief voor 
Isofoam, gezien de stijgende prijzen van 
PUR. De isolerende mortel met EPS is 
een stuk goedkoper maar heeft wel een 
lagere isolatiegraad dan PUR. 

Dat maakt hem vooral interessant voor 
tussenvloeren in gebouwen, aangezien 
die niet aan de strenge EPB-regelgeving 
voor buitenisolatie moeten voldoen.

Onze special is ten

Energieconcepten Isofoam & Isochape

inclusief een uitgelijnde monitoring om  
de prestaties op te volgen. Ook in andere 
projecten streeft Energieconcepten naar 
energieneutraliteit, met naast de om-
vormer voor zonnepanelen ook batterij-
pakketten, warmtepompen, zonneboilers, 
ventilatie en andere technieken.

De Litobox als gangmaker

Een handige gangmaker voor energie-
neutraliteit is de Litobox. Dat is een 
compacte box van 3 m² waarin alle 
technieken van de woning worden bijeen-
gebracht, inclusief verwarming, koeling, 
warmwaterbereiding, ventilatie, regen-
waterfiltering, zonneboiler, zonnepanelen, 
batterijpakket, de elektrische kast en  
het internet. 

Ze wordt op maat van het project in  
het atelier gemaakt en in minder dan  
een uur in de woning geplaatst.  
Energieconcepten is het enige bedrijf in 
België dat deze Litobox aanbiedt.
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Cofinimmo The Gradient Lounge - Brussel

Pittig werk, hip resultaat

Een echt Walhalla voor Shopaholics, 
zo werd de totaal vernieuwde vestiging 
van H&M op de Meir in Antwerpen al 
genoemd, een winkelruimte van 4500 m². 
Het is de eerste Flagship Store van het 
Zweedse modeconcern in België.  
De metamorfose voltrok zich in amper 
zes maanden tijd. Achter de gevel werd 
het gebouw helemaal gestript. Aan de 
inkompartij werd een verdieping wegge-
nomen om een prestigieuze, hoge hal te 
creëren. Dat alles maakte gevelschoring 
noodzakelijk. Pittig werk voor HBS dus.

Maar het was de moeite waard.  
Het interieur blinkt zoals een Flagship 
Store moet blinken. Ongeveer 1000 m² 
wanden werd afgewerkt met spiegels en 
alle plinten en hoekafwerkingen werden 
uitgevoerd in spiegelinox. 

Ook de nieuwe trappen en roltrapppen 
en de stijlvolle plafonds en verlichting 
dragen bij tot het hippe karakter van 
deze winkel.

Bouwheer: H&M Hennes & Mauritz

Ontwerp: H&M

H&M Flagship Store - Antwerpen

Sfeervolle ontmoetingsplek  
op het werk

Kantoorgebouwen worden steeds meer 
ook leef- en ontmoetingsplekken. Een 
prachtig voorbeeld is The Gradient, het 
stijlvol vernieuwde gebouw van Cofinim-
mo aan de Tervurenlaan in Brussel waar 
900 mensen werken. De gelijkvloerse 
verdieping daarvan werd heringericht 
tot een sfeervolle coworking space met 
vergaderzalen, een open lounge, one-
to-one boxen, een opleidingslokaal, een 
sandwichbar met keuken, een coffee 
corner en wellness-faciliteiten.

Het ontwerp is van a2d Architecture  
2 Design en HBS zorgde voor de aanpas-
singen van de ruwbouw en de afwerking, 
inclusief vloeren, wanden, plafonds, 
schrijnwerk en meubilair. Het project 
heeft slechts zes maanden geduurd.
In 2018 neemt HBS nog enkele andere 
Brusselse gebouwen van Cofinimmo on-
der handen, waaronder Cockx, Bourget 
42 en Bourget 50.

Bouwheer: Cofinimmo

Ontwerp: a2d Architecture 2 Design

HBS

Is het toeval dat HBS vorig jaar met een omzet van 17,2 miljoen euro alweer een uitstekend resultaat neerzette? Natuurlijk niet.  
Na meer dan 25 jaar vinden steeds meer klanten de weg naar HBS, zeker als het gaat om projecten die hoge kwaliteitseisen stellen 
aan de afwerking van schrijnwerk, interieur en meubilair en die tegelijk van de aannemer een grote flexibiliteit en engagement voor 
timing vereisen. Geen uitdaging is ons dus te groot, dat maakt tevreden klanten zoals H&M (de nieuwe Flagship Store in Antwerpen) 
en Cofinimmo (The Gradient in Brussel). Geen wonder ook dat het orderboek voor 2018 goed gevuld is met onder andere de  
kantoren van Microsoft in Zaventem, van Ernst&Young in Gent en Antwerpen, van AXA te Gent en Luik en de herinrichting van de 
garages Renault-Kenis in Turnhout en Volvo in Leuven.

Onze special is ten
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Vanhout Projects

Vanhout Projects is onze vastgoedspecialist met oog voor de toekomst. Bij projectontwikkeling worden maatschappelijke,  
sociale en ecologische dimensies immers steeds belangrijker. Die dimensies houden we dan ook voor ogen in al onze projecten, 
of het nu gaat om een reeks eengezinswoningen of appartementen of om gemengde projecten met wooneenheden, kantoren  
en zorgfaciliteiten. Onze afdeling Lokale Ontwikkeling ontwikkelt residentiële projecten vanaf een tiental wooneenheden in  
de ruime regio rond Geel. De afdeling PPS-DBFM doet in heel Vlaanderen en Brussel aan gebiedsontwikkeling, inbreiding en 
transformatie van projectsites, dit in samenwerking met publieke en private partners. In beide gevallen neemt Vanhout  
Projects het project volledig in handen, vanaf het eerste contact tot de eindoplevering. We beschikken daarvoor over de  
nodige technische, financiële, commerciële en juridische expertise. We activeren ook alle andere betrokken partijen zoals 
grondeigenaars, architecten, studiebureaus, overheden, investeerders, uitbaters en gebruikers.

Het begin van een nieuw  
verhaal

De redding van het College van 
Deinsbeke in Zottegem is nu eindelijk 
nabij. Het gebouw was oorspronkelijk 
eigendom van het Bisdom maar werd 
al jaren verwaarloosd en verkeerde in 
slechte staat. Vanhout Projects kocht het 
op en tekende samen met Studio Farris 
Architects een modern woonproject uit, 

Collegium - Zottegem

Onze special is ten

Wat doe je met een vervallen en niet-be-
schermde villa in art-decostijl? Afbreken 
en iets nieuws bouwen? In Tongerlo stuitte 
dat idee op verzet van buurtbewoners 
en gemeentebestuur. Volgens hen maakt 
Huis Tielemans onlosmakelijk deel uit van 
het dorpsgezicht. Daarom nam Vanhout 
Projects half 2017 het project in handen. 

Omdat renovatie economisch niet 
haalbaar blijkt kiezen we resoluut voor 
vernieuwbouw. Het huis wordt afgebro-

Huis Tielemans - Tongerlo

ken en volledig heropgebouwd zoals het 
er uitzag voor het verval. Belangrijk ver-
schil: bij de heropbouw worden moder-
ne, duurzame materialen gebruikt, kwa-
liteit die de tand des tijds kan doorstaan. 
Nog een verschil: in plaats van één 
woning komen er drie appartementen 
en twee handelszaken in. Maar uiterlijk 
wordt de bouwstijl volledig gekopieerd, 
inclusief het verticaal metselwerk, de 
ornamentele betegeling tussen de ramen 
en het Mariabeeldje op de hoek.

Het project blijft niet beperkt tot Huis 
Tielemans alleen. In de grote tuinstrook 
ernaast komt een fraaie nieuwbouw met 
nog eens acht appartementen en een 
ondergrondse garage met zeventien 
parkeerplaatsen. De werken starten in het 
najaar van 2018.

Bouwheer: Vanhout Projects

Ontwerp: OFFICE48 (architect Herman Aerts)

Type project: Design-Build

Slimme vernieuwbouw redt gekoesterd dorpsgezicht

een speelse cluster van appartementen 
met grote, zonnige terrassen rondom een 
groen binnenplein. Tegelijk creëren we 
een ondergrondse publieke parking  
met 100 parkeerplaatsen die 24/7  
toegankelijk zal zijn. Een voetgangers-
doorsteek verbindt de parking rechtstreeks 
met de Heldenlaan, het commercieel 
centrum van Zottegem.
De plannen voorzien ook in de renova-
tie van de beschermde delen, zo blijft 

het historisch karakter van de site mooi 
bewaard. Het Agentschap Onroerend 
Erfgoed gaf haar fiat en dus kunnen de 
werken in de zomer van 2018 starten.  
De historische site zal weer heropleven.

Bouwheer: Vanhout Projects

Ontwerp: Studio Farris Architects

Type project: Ontwikkeling
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Topexperten in gebouwtechnieken

De Bie-Veba is een belangrijke speler  
in HVAC en sanitair. Het bedrijf telt 60 
medewerkers en geniet een sterke repu-
tatie dankzij de uitgebreide expertise in 
zowel nieuwbouw als renovatie.

Professioneel onderhoud van een 
heel divers gebouwenbestand

Vanhout Facilities verzorgt sinds decem-
ber 2016 het bouwkundig onderhoud 
van 30 gebouwen van de Provincie 
Antwerpen waaronder culturele centra, 
sportcomplexen, recreatiedomeinen, 
administratieve gebouwen, musea en 
kerken. Het gaat om een heel divers 

Vanhout Facilities
Het engagement van Vanhout stopt niet na de oplevering. Steeds meer van onze projecten zijn DBM- of DBFM-opdrachten,  
waarbij we naast de bouw dus actief zijn in de ontwerpfase (in dialoog met het architectuurbureau) én zorgen voor het 
onderhoud. Met Vanhout Facilities bieden we al jaren een alles omvattende, stipte service voor zowel technisch als bouwkundig 
onderhoud. Daarbij streven we naar optimaal gebruikscomfort tegen een zo laag mogelijke Total Cost of Ownership. 
We pakken niet alleen de acute problemen aan, maar brengen ook potentiële problemen in kaart en pakken die tijdig aan. 

De Bie-Veba
Begin 2018 hebben we ons aanbod nog verrijkt met de overname van De Bie-Veba uit Aartselaar, een bedrijf  
gespecialiseerd in plaatsing, onderhoud, herstelling en renovatie van HVAC en sanitaire installaties,  
vooral in appartements-, industriële- en kantoorgebouwen.

Onze special is ten

Provincie Antwerpen Heel wat oudere appartementsgebouwen 
hebben qua energieprestaties nog een 
groot verbeteringspotentieel.  
De Bie-Veba ondersteunt de eigenaars 
van deze gebouwen met raad en daad. 

Ook bij nieuwbouw biedt De Bie-Veba 
de expertise die nodig is voor een zo 
energiezuinig mogelijk gebouw.

gebouwenbestand, gebouwd met uit-
eenlopende bouwtechnieken en dus met 
specifieke onderhoudsnoden. Dat moet 
professioneel gemanaged worden. We 
doen dat met behulp van een digitaal 
beheersysteem en door systematisch 
operationeel en strategisch overleg. 
Onze projectleiders communiceren  
dagelijks met de gebouwverantwoor-
delijken over de lopende activiteiten.  
Met hen wordt ook wekelijks een  
planning afgesproken. 

En maandelijks houden we strategisch 
overleg over de gevraagde en behaalde 
service levels. Onze troeven? Onze flexi-
biliteit en onze kwaliteit. Dat komt omdat 
we haast uitsluitend met eigen, goed op-
geleide technici werken. Onlangs werd 
bij de eindgebruikers van deze gebou-
wen een uitgebreide enquête gehouden. 
De resultaten waren opmerkelijk: onze 
diensten kregen een zeer goede beoor-
deling met bijzondere vermelding voor 
de kwaliteit van het geleverde werk.
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HBSOns fundament

Samen TROTS op wat we doen

Schema’s en cijfers zeggen niet alles, maar we geven ze toch 
graag mee om u een beeld te geven van onze organisatie en 
haar financiële draagkracht. Toch is het allerbelangrijkste dit: 
alle geledingen van Vanhout staan voor dezelfde sterke waar-
den. We willen meer zijn dan een aannemer, we willen authen-
tiek en puur zijn. Samenwerking in team is een uitgangspunt. 
We doen dit in een open sfeer en met respect voor elkaars me-
ning. We investeren in de groei van onze medewerkers zodat 
zij hun talenten kunnen ontplooien. Team, Respect, Openheid, 
Talent en Sfeer, dat maakt samen TROTS, en dat willen we zijn. 



GROEP VANHOUT

Development Design Build Finance Maintain Operate

Projectontwikkeling

Algemene bouwaanneming VANHOUT

Vanhout Facilities

Isolatie

Isofoam

Isochape

Afwerking HBS

Technische oplossingen Vadutec
Energieconcepten
Litobox 
De Bie-Veba De Bie-Veba

Parkings Besix Park

PPP
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Vanhout Projects  -   BESIX RED 

• BEM nv   • BEM II nv   • Ecodroom nv   • Felix Brouwershof      nv   • Molenweidehoek nv   • Schoolontwikkeling nv
• SION Netezicht nv   • Werft nv 

S&R Group:  
• S&R Beveren nv   • S&R Brugge nv   • S&R Gent nv   • S&R H      asselt nv   • S&R Kortrijk-Zwevegem nv   • S&R Lier nv   • S&R Mons nv   • S&R Nederland nv   • S&R Pelt nv   • S&R Westerlo nv
PPS:   
• ACCB nv   • Crematorium Lommel   • Masterplan Edegem nv      • NAC Herent nv   • NAC Laakdal nv   • Rabot Invest nv
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Certificaties

Vanhout stuurt haar processen via een  
geïntegreerd zorgsysteem dat beant-
woordt 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 milieu-
management 

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

Balans Vanhout na winstverdeling Geconsolideerde kerncijfers groep Vanhout

Ons fundament
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ACTIVA 2017 2016

VASTE ACTIVA 11.919.382 11.716.221  

Immater ië le vaste act iva 9.724 15.670 

Materië le vaste act iva 1.504.750 1.524.173 

Financiële vaste act iva 10.404.906 10.176.377 

VLOTTENDE ACTIVA 52.708.100 46.212.172  

Vorderingen op meer dan één jaar 0 500  

Voorraden en beste l l ingen in ui tvoering 12.581.727 10.399.254  

Vorderingen op ten hoogste één jaar 27.728.855 28.141.907

Geldbeleggingen 0 2

Liquide middelen 11.670.492 3.867.087  

Over lopende rekeningen 727.025 3.803.421  

TOTAAL VAN DE ACTIVA 64.627.482 57.928.394

PASSIVA 2017 2016

EIGEN VERMOGEN 16.246.481 14.500.773

Kapi taal 5.000.000 5.000.000 

Reser ves 1.428.359 1.428.359 

Overgedragen winst  (ver l ies) 9.818.121 8.072.413 

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 2.390.651 2.567.376  

SCHULDEN 45.990.349 40.860.243 

Schulden op meer dan één jaar 0 0

Schulden op ten hoogste één jaar 45.251.446 40.099.689

Overlopende rekeningen 738.902 760.554 

TOTAAL VAN DE PASSIVA 64.627.482 57.928.394

RESULTATENREKENING 2017 2016

Bedri j fsopbrengsten 101.934.410 117.221.631

Bedri j fskosten 99.176.800 113.154.746 

BEDRIJFSWINST 2.757.610 4.066.884 

Financiële opbrengsten 3.152.884 2.425.877  

Financiële kosten 304.285 318.732

WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING 5.606.209 6.174.030 

Uitzonder l i jke opbrengsten 0 0

Uitzonder l i jke kosten 0 0

Belast ingen op het resul taat 860.501 1.552.146

Onttrekking aan de belast ingvri je reser ves 0 0

Overboeking naar de belast ingvri je reser ves 0 0

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 4.745.707 4.621.883 

IN DUIZENDEN EURO 2017 2016 2015 2014 2013

Bedri j fsopbrengsten 136.813 144.997 140.821 117.294 140.329

BALANSTOTAAL 87.729 69.210 76.115 64.812 69.899

Eigen vermogen 23.632 22.440 17.561 18.267 15.386

NETTO BEDRIJFSKAPITAAL 19.471 19.040 14.937 14.925 13.334

Nettocashflow 6.951 3.583 6.677 6.641 4.267

BEDRIJFSWINST (EBIT) 6.088 6.281 6.781 6.257 4.508

Nettoresultaat 5.928 4.986 5.681 4.347 2.381

PERSONEEL 263 277 277 266 278

Dit zijn 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.
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Raad van Bestuur

Carlo Schreurs
Bestuurder

Jos Kempen
Voorzitter Kempen 
Management bvba

Werner Krott
Bestuurder 
Eenbeek bvba

Ronny Eijckmans
Gedelegeerd bestuurder
Jureco bvba 

Bert Lenaerts
Bestuurder - directeur
Manibel bvba

Jef Lembrechts
Bestuurder 
Lemma bvba

Rik Vandenberghe
Bestuurder

Jan Gesquière
Bestuurder
Jadel bvba

Johan Beerlandt
Bestuurder 

Rob Lenaers
Erevoorzitter 

Jules Janssen
Bestuurder 
Jules Janssen bvba 

Van links naar rechts

Joeri Schellens 
Bestuurder - directeur
Scheema bvba
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Tinten van vreugde 

Werkvreugde en levensvreugde gaan hand in hand. Daarom 
maken we bij Vanhout ook vaak echt plezier. Soms is dat met 
klanten, soms gewoon onder ons. Dat noemen we Vanhout 
Vibes, ons kleurrijk programma nevenactiviteiten om de  
spirit hoog te houden. Geniet even mee van wat we in 2017 
zoal deden.

Vanhout Vibes



In de lucht

In 2017 zijn we opnieuw van de grond 
gegaan met een aantal van onze klanten, 
letterlijk dan, met de luchtballon.  
Met zes mensen op stap. Eerst wordt  
de picknickmand geledigd, daarna gaan 
we samen de grote mand in. 

Het is een belevenis voor iedereen en een 
mooie gelegenheid om onze klanten ook 
op persoonlijk vlak beter te leren kennen. 

Vanhout Vibes
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Koken op niveau IJskoud maar trots

Meiboomviering
Met de vijfde editie van ons kookboek 
sluiten we dit culinaire hoofdstukje in 
schoonheid af. Voor deze feesteditie  
“Koken op niveau” brachten we grote 
groepen samen op unieke sfeervolle loca-
ties zoals de werven The Cosmopolitan in 
Brussel en Stuifduin in Lommel. 

Verschillende Vanhout-teams leverden 
originele recepten en stonden achter 
het fornuis.

Ook in 2017 plaatsten we volgens 
eeuwenoude traditie de meiboom bij het 
bereiken van het hoogste punt in de ruw-
bouw. Een bedanking voor de arbeiders 
die eraan werkten. En dat mag gevierd 
worden met een natje en een droogje.

In oktober nam Vanhout met twee teams 
deel aan de Spartacus Strongest Company, 
een uitdagende loopwedstrijd van 10km 
met een straffe reeks hindernissen in het 
Energy Park in Averbode. 

Het was ijskoud die dag en dat hebben we 
geweten. Maar trots dat we waren.

Vanhout Vibes
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De ruwe schoonheid van de bouw

Handen uit de mouwen

Op 14 december organiseerden we  
een netwerkevent in de prachtige zaal 
AthenA, de uit haar as herrezen grote 
zaal van het in 2011 uitgebrande  
Koninklijk Atheneum van Antwerpen. 

Je kunt er de geschiedenis ruiken en de 
ruwe schoonheid van de bouw voelen, 
geen betere plek dus om onze CEO  
Jef Lembrechts uit te wuiven en de mooie  
toekomstplannen uit de doeken te doen. 

Elk jaar doet BESIX Foundation binnen de 
groep een oproep voor vrijwilligers voor 
logistieke ondersteuning van de Belgische 
Special Olympics. 

Verschillende medewerkers van Vanhout 
en andere bedrijven van de BESIX-groep 
staken de handen uit de mouwen bij de 
opbouw, het klaarmaken van de terreinen 
en de afbraak.

Een week later hebben we Jef ook  
nog eens uitgebreid in de bloemetjes 
gezet op een speciaal bedrijfsfeest  
bij Vanhout zelf.

In opperbeste stemming

Een klassieker intussen: een feest om  
het bouwverlof in te zetten, deze keer 
met als thema Woodrock. Ruim 150 
medewerkers waren aanwezig, allemaal 
uitgedost in festivalkleding en in opper-
beste stemming. 

Onze huisband Brandhout zorgde voor 
ambiance en onze DJ BOHO stond in 
voor de nodige ‘Madness’.

Tous ensemble 

Onder het motto ‘tous ensemble’ deze 
keer een kiekje van ons volleybalteam. 
Zij gaven naar jaarlijkse gewoonte het 
beste van zichzelf op het volleybaltornooi 
voor bedrijven in Turnhout.

Weg met het zwerfvuil

Vanhout nam opnieuw deel aan de opruimactie van de 
Kempense afvalintercommunale IOK. Op 27 april kwam een 
enthousiaste groep vrijwilligers in actie rond ons bedrijfs-
gebouw, gewapend met handschoenen, opraapstokken en 
vuilniszakken. In 2018 doen we weer mee. 

Vanhout Vibes
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meer dan een aannemer

Lammerdries 12 > 2440 Geel > België
T +32 (0)14 25 16 11 > info@vanhout.be

www.vanhout.be

 Zin in Vanhout?


