


Trots op onze mensen, trots op onze opdrachtgevers 
en trots op de projecten die we samen realiseren.

SAMEN TROTS
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Deel die genereuze glimlach

Pionieren is prettig, waarschijnlijk omdat het vaak 
zo spannend is. Die gedachte schoot me onlangs 
weer te binnen toen we YUST aan het bouwen 
waren, het unieke woonproject voor de bezige 
Millennial in Antwerpen. Het is een onuitgegeven 
concept, een hybride cluster van appartementen, 
lofts, hotelkamers, horeca en eventing spaces. 
Tijdens de bouwwerken kwamen we tot het 
inzicht dat het gebouw nog veel functioneler en 
aantrekkelijker kon gemaakt worden. Daarop trok 
het bouwteam weer naar de tekentafel, schrapte 
één appartement en tekende een centrale trap in de 
plaats, een grote meerwaarde voor de circulatie en 
de beleving. 

Het was een lastminute wijziging van groot 
kaliber, en iedereen weet dat aannemers daar 
meestal niet tuk op zijn. Maar geen gemor 
bij Vanhout, oh nee. Daar weten ze dat wie 
vooruitstrevende projecten wil bouwen bereid 

moet zijn om snel en oplossingsgericht te schakelen. 
Als projectontwikkelaar is het een droom om met 
zo’n aannemer in zee te gaan, een partij die niet 
zeurt of op de rem gaat staan maar actief meedenkt 
op een menselijke manier en met respect voor alle 
betrokkenen. 

Het heeft zeker te maken met de familiale sfeer die 
bij Vanhout heerst. Ondanks de groei is dat aspect 
niet verloren gegaan. Je ziet dat op het bedrijf  
zelf en op elke werf. Wederzijds respect is er de  
regel, van hoog naar laag. Bijgevolg gaan de 
mensen voor elkaar door vuur, en dat doen ze  
ook voor de klanten. Voel dat enthousiasme, proef 
die arbeidsvreugde, deel die genereuze glimlach. 
Met die mentaliteit kun je bergen verzetten. Ik ben 
blij dat ik dat samen met hen heb mogen doen.

Stéphane Verbeeck
CEO Gands, ontwikkelaar YUST Antwerpen
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Compacter, duurzamer,  
flexibeler 

De manier waarop we wonen verandert geleidelijk 
maar ingrijpend. De vrijstaande eengezinswoning  
is niet meer de norm. Jonge mensen verkiezen steeds 
meer een appartement in de stad of de dorpskern.  
Ze willen duurzamer wonen dan hun ouders.  
Tegelijk zijn ze flexibeler en verhuizen ze vaker in 
functie van hun werk of privéleven. Mensen zijn  
ook vaker alleenstaand, al of niet met kind.  
En heel wat babyboomers keren naar de stads-  
en dorpskernen terug, wat de nood aan stedelijke 
verdichting verder doet toenemen. 

De woningmarkt speelt op die trends in met een  
gediversifieerd aanbod aan duurzame koop- of  
huurstudio’s, -appartementen, -penthouses en -lofts,  
al of niet met gedeelde faciliteiten en voorzien van 
eigentijds comfort. Vanhout bouwt er graag  
aan mee.
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Vintage en modern met industriële 
uitstraling 

Vanhout heeft zopas het eerste YUST-project 
voltooid, een pand van in totaal 8300m2 

met 130 bedden vlakbij Brouwerij De 
Koninck en de workspace-toren van Fosbury 
& Sons in Antwerpen-Berchem. Het was een 
project vol positieve energie. Van in het 
begin was duidelijk: hier ontstaat iets nieuws, 

Een woonhotel voor de Millennials

Een magnifiek voorbeeld van de behoefte 
aan nieuwe woonvormen is YUST. De naam 
zegt het zelf: YUST staat voor Young Urban 
Style en mikt op de generatie Millennials, de 
twintigers en dertigers van vandaag. Ze zijn 
levenslustig, hebben een open geest met een 
breed cultureel interesseveld en hebben geen 
haast om zich te settelen. Het is het type dat 
bijvoorbeeld vandaag in Antwerpen woont, 
binnen drie maanden misschien in Berlijn en 
daarna in Kopenhagen. 

Voor hen is er dus YUST, een nieuw concept 
dat je best kan omschrijven als een woonhotel. 
YUST biedt verblijf aan in gemeenschappelijke 
slaapplaatsen, privékamers of stijlvolle 
loftappartementen. Je kunt er je intrek nemen 
voor één of meerdere nachten of voor een 
langer verblijf van enkele maanden, voor elk 
wat wils. Bewoners delen gemeenschappelijke 
voorzieningen zoals fietsen, vergaderzalen, 
een co-workingspace, een dakterras en een 
wasserijdienst. Ze kunnen er ook terecht  
voor ontbijt, lunch, yogalessen en concerten.  
Lucky ones, zeg maar.

YUST
ANTWERPEN

Bouwheer: Gands 
Ontwerp: POLO Architects 

iets spannends. Het is eigenlijk de uitbreiding 
en aanpassing van een oud industrieel pand. 
Projectontwikkelaar Gands  liet al gauw 
weten: ‘We willen dit met Vanhout doen.’  
We hebben dan in BouwTeam met POLO 
Architects het concept mee op punt gezet, 
een proces van zoeken naar de juiste 
materialen, waarbij we bepaalde delen 
bewust onafgewerkt hebben gelaten. 
Zo ontstond een heel interessante mix 
van vintage en modern met een vleugje 
industriële uitstraling. Kijk naar het prachtige 
dakterras. Of de prestigieuze inkomhal met 
natuurstenen vloer. 

We werkten ook just-in-time naar de 
feestelijke opening op 15 maart.  
De bouwheer, zo kunnen we trots melden,  
was ‘very delighted’ over onze toewijding. 
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DE BLEKERIJ
DIEST 

Positieve injecties  
voor diverse buurten

De evolutie naar compactere, 

duurzamere en flexibelere 

woningen beperkt zich niet 

tot grote steden. Overal in 

Vlaanderen wordt via de 

gediversifieerde ontwikkeling 

van woonvoorzieningen 

tegelijk aan stads- of 

dorpskernvernieuwing gedaan. 

In kleinere steden en gemeenten 

zie je dat die ontwikkeling 

vaak in de stationsbuurt begint. 

Zo wordt niet alleen de buurt 

opgewaardeerd, maar ook de 

mobiliteit verbeterd.

Signatuur van gerenommeerde 
architecten 

Ook ons woonproject Meadow in Herent  
bij Leuven, een unieke ontwikkeling van  
Vanhout Projects en BESIX Red, bevindt zich  
in de onmiddellijke omgeving van een station,  
uiteraard alweer geen toeval. In 2018 hebben 
we de eerste 84 appartementen op een 
totaal van 259 opgeleverd. Het zijn echte 
pareltjes geworden met de signatuur van  
twee gerenommeerde architectuurbureaus, 
Binst Architects en POLO Architects. Ze hebben 
allebei het beste van zichzelf gegeven.M
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Bouwheer: THV Vanhout Projects - BESIX Red 
Ontwerp: POLO Architects en Binst Architects 

Bouwheer: Cores Development
Ontwerp: De Architecten

Subtiele dialoog met de stad 

Neem bijvoorbeeld Diest, een stad van 23.000 inwoners, waar 
met de oplevering van De Blekerij een begin is gemaakt met de 
verregaande transformatie en modernisering van de buurt ten 
westen van het station, tussen de Turnhoutsebaan en de Demer. 
De Blekerij is een ontwikkeling van Cores Development en een  
ontwerp van De Architecten. Het omvat verschillende bouwvolumes 
in grijs-rode baksteen die subtiel in dialoog treden met elkaar 
en met de stedelijke omgeving en het achterliggende groen. 
Ook tussen de bouwvolumes met 68 appartementen en 
enkele eengezinswoningen is ruim groen voorzien. Op de 
benedenverdiepingen is er plaats voor commerciële activiteiten. 
Een positieve injectie voor de buurt. We kijken uit naar het vervolg.
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Speelse cluster van appartementen 

In Zottegem hebben we een mooi stukje  
erfgoed kunnen verwerven in het midden  
van de stad. Daar zijn we in 2018 
begonnen met de renovatie, uitbreiding  
en herbestemming van het befaamde maar 
lange tijd verwaarloosde College van  
Deinsbeke, vlak bij het commerciële  
centrum. Vanhout Projects tekende samen 
met Studio Farris Architects een modern 
woonproject uit, een speelse cluster  
van appartementen met grote, zonnige 
terrassen met groen. De binnenstedelijke 
ligging plaatst ons voor enkele pittige  
uitdagingen, maar die kunnen we de baas. 

Premium uitzicht 

Sterea in Sterrebeek is dan weer van een  
heel andere orde. De site van de voormalige 
paardenrenbaan is inmiddels omgebouwd  
tot premium golfterrein en op het terrein  
van 10,4 hectare bouwt Vanhout maar liefst 
220 woongelegenheden.

COLLEGIUM ZOTTEGEM 
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Bouwheer: Vanhout Projects
Ontwerp: Studio Farris Architects 

Bouwheer: Urbion
Ontwerp: SumProject
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Deel van het leven

Er is nog een belangrijke 

trend in de stadsontwikkeling 

en de woningbouw: 

zorgfuncties worden steeds 

meer geïntegreerd in de 

stedelijke leefomgeving. 

Stedenbouwkundigen en 

projectontwikkelaars tekenen 

vandaag gemengde wijken uit 

met diverse zorgvoorzieningen. 

Assistentiewoningen en 

zorgvoorzieningen voor ouderen 

of mensen met een beperking 

worden niet als aparte 

units opgevat, maar als een 

integrerend onderdeel van  

het stedelijke weefsel.  

Zorgen voor elkaar, het is 

gewoon deel van het leven.

BORGERWIJK SINT-KATELIJNE-WAVER
Om fier op te zijn 

Het winnend ontwerp voor de herbestemming 
van de voormalige seminariesite gaat uit van 
renovatiewerken deels gecombineerd met 
vernieuwbouw. Zo houden we rekening met 
de historiek van de site en kunnen we tegelijk 
een eigentijdse wijk bouwen die baadt in 
het licht en het groen. Tegen 2021 realiseren 
we naast het seminariegebouw de nieuwe 
voorziening voor 120 zorgbehoevende

Van Borgerstein naar Borgerwijk

Een toonaangevend voorbeeld wordt de 
Borgerwijk die we de komende jaren ontwikkelen 
op de indrukwekkende site van het voormalig 
Sint-Jansseminarie in Sint-Katelijne-Waver, al 
decennialang de thuisbasis van zorgorganisatie 
vzw Borgerstein. De vzw heeft enkele jaren 
geleden een wedstrijd uitgeschreven voor de 
gedeeltelijke herbestemming en herontwikkeling 
van de site tot gemengde woonwijk met 
zorgfuncties. Het voorstel van Consortium 
Bergesteyn onder leiding van Vanhout Projects 
kwam als winnaar uit de bus. We werken er 
samen met onder andere Cores Development en 
de architectuurbureaus Stéphane Beel Architects 
en AR-TE. 

bejaarden en de wooneenheid voor 
70 mensen met een beperking.  
Daarnaast ontwikkelen we een erg gevarieerd 
woonlandschap rond een prachtig park, 
ontworpen door tuinarchitect Michel Pauwels. 
In het seminariegebouw en de kapel komen 
appartementen en diverse buurtfuncties. 
Het wordt ongetwijfeld een wijk om fier 
op te zijn. 

Bouwheer: Vanhout Projects en Cores Development 
Ontwerp: Stéphane Beel Architects en AR-TE
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WOONZORGCENTRUM  
MERELBEKE

Strikte fasering 

In de Poelstraat in Merelbeke bouwen we het nieuwe lokaal 
dienstencentrum ‘De Merelaar’, een woonzorgcentrum met 
142 kamers, een dagcentrum en vijf aanleunflats voor koppels 
met een zorgbehoevende partner. 

Het werk gebeurt volgens een strikte fasering omdat de site 
tijdens de bouwactiviteiten operationeel blijft. Goed beveiligen 
van de werf en toegangen bewaken is de boodschap, want de 
bewoners van de bestaande voorzieningen komen graag een 
kijkje nemen. Vanhout behaalde voor dit project de Golden 
Building Information Modelling (BIM) Award, vanwege onze 
consequente en succesvolle inzet van BIM. TROTS.

Start van gemeentekernvernieuwing 

In het centrum van Machelen hebben we op de  
site van het oude postkantoor een kinderdagverblijf 
en zes gezinswoningen gebouwd. Het is de  
eerste fase van een omvangrijk woon- en  
gemeentekernvernieuwingsproject van Matexi. 
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Bouwheer: OCMW Merelbeke 
Ontwerp: GWM architecten 

Bouwheer: Matexi
Ontwerp: Bulk Architecten 
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De toren straalt en doet stralen 

De woontoren verovert onze steden. Dat heeft te 
maken met veranderende woonbehoeften en de nood 
aan stedelijke verdichting. Kwalitatieve hoogbouw 
past in die evolutie en dat is steeds meer te zien in 
onze grootsteden. Wat zo mooi is, is dat architecten 
er echt werk van maken. De nieuwe woontorens zijn 
gracieus en steken niet alleen letterlijk maar ook 
figuurlijk boven het maaiveld uit, als de nieuwe 
sterren van de stedelijke skyline. 
Bovendien structureren de nieuwe landmarks hun 
omgeving en verbeteren ze het lokale stedelijke 
weefsel. De toren straalt en doet stralen. Kijk 
bijvoorbeeld naar The Cosmopolitan en Louise Marie, 
opmerkelijke woonprojecten in respectievelijk Brussel 
en Antwerpen. Vanhout is er best fier op.
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THE COSMOPOLITAN 
BRUSSEL 

Aantrekkelijke woontoren 

Het gebouw uit de jaren zestig op de  
Arduinkaai in hartje Brussel is een toren, 
maar een landmark is het al die jaren 
nooit geweest. Het was een functioneel 
maar saai kantoorgebouw dat ondanks 
zijn rijzige gestalte niet eens opviel 
naast de imposante KVS. Maar kom 
nu maar eens kijken! Vanhout heeft 
het gebouw herschapen in één van de 
aantrekkelijkste woontorens van Brussel. 
Het is een meesterlijk ontwerp van 
Bogdan & Van Broeck dat voorziet 

in een rijke verscheidenheid aan 
woonunits. We hebben de bestaande 
toren opgetopt met drie verdiepingen 
en de gevel opengewerkt met een 
lichtgewicht zelfdragend stalen 
skelet met ruime balkons en dubbele 
V-colonnades onderaan. Dat creëert
ook een schitterend beeld vanop 
afstand. De site is voorzien van een 
rijke variëteit aan groen en veel open 
ruimte. Dit is grootstedelijk wonen in  
de 21ste eeuw. 

Rooftopevent met Quyên

In die twee jaar tijd hebben we bovenop de  
Cosmopolitan--in-wording enkele bijna legendarisch 
geworden rooftopfeestjes gebouwd. Zo hebben we 
in de zomer van 2018 een honderdtal mensen 
uitgenodigd om er te genieten van het uitzicht en van 
de culinaire kunsten van de innemende Vietnamese chef 
Truong Thi Quyên, bekend van njam.tv en van het 
voormalige trendy Brusselse restaurant Little Asia. 

Verrassingen? Geen nood

Het project hield wel wat uitdagingen in,  
zeker als je bedenkt dat het werk in twee jaar 
voltooid moest worden. Qua logistiek was  
het een typisch stedelijke werf, met weinig  
manoeuvreerruimte. Dat alles maakte dat we 
onze planning nauwgezet moesten bewaken, 
wat goed gelukt is, onder andere dankzij  
de LEAN methodiek, die Vanhout overigens  
systematisch toepast op al haar werven.

Bouwheer: BESIX Red 
Ontwerp: Bogdan & Van Broeck 
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Licht, groen en rust 

Ook in Antwerpen werkt Vanhout aan een 
opvallende landmark. Voor Cores Development 
bouwen we er twee woontorens van 14 niveaus 
met 207 appartementen en penthouses, een  
ontwerp van POLO Architects. De torens zullen 
in de Antwerpse skyline niet onopgemerkt 
blijven, gezien de ligging aan de Desguinlei 
tegenover het recent door Vanhout uitgebreide 
zwemcentrum Wezenberg en kunstcampus 
deSingel.  
De torens worden Louise en Marie gedoopt,  
naar het kinderziekenhuis Louise Marie dat  
een halve eeuw op deze site stond. 

Licht, groen en rust worden de sleutelwoorden 
van dit project. Dat zal voor een groot stuk te 
danken zijn aan de immense glazen wind- en 
geluidswand die beide torens aan de voorkant 
met elkaar verbindt. Erachter ontstaat zo een 
stedelijke oase met veel groen en een grote 
waterpartij. 

Ingenieursvernuft 
 
Enkele mooie technische uitdagingen 
staan op ons te wachten. Zo vergt  
het detailleren van de betonstructuur  
heel wat vernuft van onze ingenieurs. 
Ook de glazen wand wordt een 
hoogstandje van engineering.
Overigens hoeven vogelliefhebbers 

niet bang te zijn: het glas wordt van 
een speciale folie voorzien om te 
beletten dat vogels ertegen vliegen.

Bouwheer: Cores Development 
Ontwerp: POLO Architects
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Werken aan de  
maatschappij van morgen

Een bouwonderneming met ambitie werkt mee  
aan de maatschappij van morgen. Dat doet  
Vanhout ook. Met antwoorden op de veranderende 
woonbehoeften maar ook met vooruitstrevende  
bouwprojecten voor onderwijs, cultuur en het brede 
bedrijfsleven. De uitdagingen zijn heel verschillend,  
ons engagement is altijd totaal. 

AAN DE TOEKOMST
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Timing respecteren 

Het interieur van het nieuwe PXL-gebouw  
is erg flexibel opgevat met een raster  
van kolommen dat volgens veranderende 
behoeften kan ingedeeld en ingevuld  
worden. Centraal in dat flexibele maar  
altijd nadrukkelijk aanwezige raster  
bevindt zich de tentoonstellingsruimte  
waar werken van kunststudenten en  
-docenten worden geëxposeerd. 

Naast de hoge afwerkingsgraad is  
timing één van de grootste uitdagingen.  
De werken zijn gestart in de zomer van 
2018 en moeten volledig afgerond zijn 
voor de opening van het academiejaar  
in september 2019. We gaan ervoor.

PXL HOGESCHOOL
HASSELT 

Een mysterieuze eyecatcher

Het nieuwe gebouw van PXL Hogeschool 
in Hasselt wordt een mooie, maar wat 
mysterieuze eyecatcher aan de drukke 
Gouverneur Verwilghensingel.  
Het bestaat uit een lang laag volume  
met een forse toren in het midden,  
allebei erg gesloten aan de straatzijde 

maar open aan de achterkant, waar 
het campusleven zich zal afspelen. 
Het ontwerp draagt de modernistische 
en minimalistische signatuur van a2o 
architecten. Kwalitatief zichtbeton zet 
de toon, altijd een mooie uitdaging. 

Bouwheer: Hogeschool PXL
Ontwerp: a2o architecten
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Een ambitieuze transformatie

In Genk heeft Vanhout Bilzen de  
nieuwbouwfase van het Atlas College 
opgeleverd, nog een stijlvol ontwerp 
van a2o architecten. Ook hier veel 
zichtbeton, maar ook hout en lino.  
De grootste blikvanger is wel de grijze 
gevelsteen van Petersen Bricks, de 
befaamde Deense specialist.

Met de oplevering van de nieuwbouw 
is de ambitieuze transformatie van deze 
site voltooid. Het is nu een zelfbewuste, 

21ste-eeuwse scholencampus waar 
vier secundaire scholen huizen:  
TI Sint-Lodewijk, de Kunstschool,  
Regina Mundi en het Sint-Jan 
Berchmanscollege. 

Er kwam heel wat logistieke planning
bij kijken, want de leerlingen moesten 
tijdens de bouwwerken verhuizen. 
Dat vereiste veel overleg tussen 
opdrachtgever, architect en aannemer. 
We hebben dat samen prima gedaan. 

ATLAS COLLEGE 
GENK

Ruimte voor kunst

In Hasselt legt Vanhout Bilzen de laatste 
hand aan Z33. Het nieuwe gebouw en de 
gerenoveerde tentoonstellingsvleugel zullen 
samen een nieuw huis voor actuele kunst 
vormen. De Italiaanse architecte Francesca 
Torzo ontwierp een ingenieuze ruimtelijke 
cluster waarin openbare tentoonstellingszalen 
worden afgewisseld met afgesloten, intieme 
ruimtes. Ze besteedde veel aandacht aan de 
materiaalkeuzes, wat onder meer te zien is in 
de bijzondere ruitvormige gevelstenen, een 
subtiele en toch eigenzinnige verderzetting 
van de baksteenarchitectuur ernaast. 
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Bouwheer: Provincie Limburg 
Ontwerp: Francesca Torzo

Bouwheer: KASOG
Ontwerp: a2o architecten
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Klaar voor de toekomst

Vanhout Bilzen heeft ook de uitdagende verbouwing en 
modernisering van cultuurhuis De Warande in Turnhout 
tot een goed einde gebracht. De werken hebben zoals 
gepland twee jaar in beslag genomen. Met een groter 
speelvlak en een gloednieuw servicegebouw voor 
artiesten hebben we de theaterzaal klaargemaakt voor de 
meer veeleisende producties van vandaag. 

DE WARANDE
TURNHOUT

Bouwheer: Provincie Antwerpen 
Ontwerp: Architects in Motion 
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Een fantastisch visitekaartje

Het nieuwe kantoorgebouw Infinity van 
energiespecialist Encon in Bilzen wordt een 
fantastisch visitekaartje. Van bovenuit heeft het 
gebouw de vorm van een oneindigheidsteken. 
Het wordt zelfs het eerste KMO-gebouw van 
deze grootteorde dat de twee belangrijkste 
duurzaamheidscertificaten, BREEAM én LEED, 
zal behalen. Geen wonder dat Encon die 
ambitie heeft, want hun core business is 
het bedenken, ontwerpen en installeren 
van energiebesparende oplossingen voor 
de industrie. 

Een levend laboratorium

Vanhout Bilzen, een buur van Encon, heeft 
intensief samengewerkt met de opdrachtgever 
en het architectenbureau MAMU om de hoge 
kwaliteits- en duurzaamheidseisen te verzoenen 
met de budgettaire verwachtingen. Dat was een 
bijzondere uitdaging, zeker omdat het kantoor 
een soort levende toonzaal moet worden  
waar de verschillende beschikbare technieken  
en technologieën live getoond worden.  
Die oefening is prima gelukt zodat we trots  
kunnen melden dat het project binnen de  
vooropgestelde termijn opgeleverd is. 

ENCON 
INFINITY
BILZEN

WONEN VANDAAG

Richting geven 
aan de toekomst

Ook het bedrijfsleven en 

de maatschappij in haar 

geheel staat voor bijzondere 

uitdagingen. Kantoorgebouwen 

worden duurzamer en 

energie-efficiënter gemaakt 

en flexwerkplekken worden 

eerder de norm dan de 

uitzondering. Kijk naar onze 

projecten voor Encon en 

Microsoft. En zo zijn er nog 

wel wat toekomstprojecten 

waar Groep Vanhout mee 

richting aan geeft. 

Bouwheer: Encon 
Ontwerp: MAMU
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Op zes maanden 
helemaal in het nieuw

De Passport Building op Brussels Airport is  
ook een BREEAM-gecertificeerd gebouw.  
Daar heeft HBS een Total Fit-out uitgevoerd 
op drie verdiepingen, een opdracht van 
Microsoft. Op zes maanden tijd hebben we 
alle technieken, wanden, plafonds en vloeren 
geïnstalleerd. We hebben ook maatmeubilair 
gemaakt, schilderwerken uitgevoerd, 
los meubilair geplaatst en audio-visuele 
technieken geïnstalleerd. Volledig turnkey. 
Een huzarenstuk? We doen dat graag.

De toekomst is vandaag

Het resultaat is Microsoft Home, de nieuwe thuisbasis 
van de 400 Belgische Microsoft-medewerkers. Toch zijn 
er slechts 123 werkplekken voorzien. Dit is het nieuwe 
werken: werknemers reserveren via een app een 
werkplek of -boeken een meeting in een van de 
43 vergaderzalen. Twee derde van de beschikbare 
ruimte is overigens voorbehouden aan partners, klanten, 
start-ups en studenten. Zo wil Microsoft co-creatie 
rond artificiële intelligentie bevorderen. De toekomst is 
vandaag.

MICROSOFT HOME & 
BRUSSELS AIRPORT

Uitbreiding en renovatie van de terminal 
op Brussels Airport

Op Brussels Airport werkt Vanhout ook aan 
de uitbreiding en renovatie van de terminal. 
De uitvoeringstermijn is bijzonder kort en bovendien 
zijn we aan zeer strikte procedures gebonden. 
Zo bepaalt het follow-me-principe dat we overal 
waar we ons begeven, door luchtvaartpersoneel 
moeten begeleid worden. Een kwestie van goed 
plannen en afspraken maken. 

Bouwheer: BAC 
Ontwerp: Signum+ 

Bouwheer: Microsoft België
Ontwerp: Procos Group

3736 BOUWEN AAN DE TOEKOMST BOUWEN AAN DE TOEKOMST



Met resultaatsverbintenis

Wat gebeurt er met ons radioactief afval? Voor het 
hoogradioactief afval uit de kerncentrales wordt nog aan 
een oplossing gewerkt, maar voor het laagradioactief 
afval is de beslissing genomen: dat wordt 300 jaar lang 
veilig ingekapseld in betonnen caissons die bovengronds 
worden opgeslagen in Dessel. Voor de productie van die 
robuuste caissons wordt nu een fabriek gebouwd, een 
erg veiligheidsgevoelige opdracht die na een intensieve 
en complexe gunningsprocedure aan Vanhout en partners 
werd toevertrouwd. Opmerkelijk aan dit project is de 
resultaatsverbintenis: bij oplevering moeten we bewijzen 
dat de fabriek perfect functioneert en in staat is om 
hoogkwalitatieve caissons te produceren die de tand des 
tijds zullen doorstaan. 
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Bouwheer: NIRAS 
Ontwerp: A Cube Architecture 
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SPECIALISTEN
Toekomstgericht en ambitieus 

Nauw aansluitend bij de bouwactiviteiten runt de Groep 
Vanhout ook een aantal gespecialiseerde bedrijven met 
een welomlijnd aanbod. Elk van deze bedrijven maakt 
er een erezaak van om in zijn niche de beste te zijn. 
Voeg daarbij een sterke kijk op de toekomst en een 
gezonde portie ambitie, dan weet je dat groeien haast 
vanzelfsprekend is.ONZE

4140



Daadkracht in grote projecten 

Dezelfde duurzaamheidsambitie wil Vanhout 
Projects stapsgewijs waarmaken in de grote 
PPS-DBFM-projecten die we samen met ons 
bouwbedrijf realiseren. Een goed voorbeeld 
is de Borgerwijk in Sint-Katelijne-Waver, 
een ambitieuze herbestemming en renovatie 
met een rijke mix aan wooneenheden en 
zorgvoorzieningen. Dit project illustreert mooi 

de daadkracht van Groep Vanhout in het 
algemeen en Vanhout Projects in het bijzonder. 
We hebben onze nek uitgestoken door de 
oorspronkelijke plannen van de bouwheer 
ingrijpend te herdefiniëren. Ze zijn ons 
gevolgd omdat ons plan op alle vlakken 
meerwaarde creëert: een hogere grondwaarde, 
duurzamere gebouwen, meer toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden.

Een vastgoedmodel voor de 21ste eeuw

De toekomst van vastgoedontwikkeling krijgt in  
de Groep Vanhout hoe langer hoe meer gestalte.  
Vanhout Projects bouwt stelselmatig aan een model 
waarin ecologische, economische en maatschappelijke 
duurzaamheid hand in hand gaan. Dat merk je aan 
verschillende aspecten. Energie-efficiëntie en het 
gebruik van hernieuwbare energie komen steeds meer 
centraal te staan. Gebouwen worden ook functioneel 
flexibel ontworpen, aanpasbaar aan toekomstige 
noden. Bovendien krijgen zorgfuncties en andere 
maatschappelijke noden daar duurzaam een plaats in. 

Lokale projecten als speerpunt

Onze lokale projecten spelen een 
voortrekkersrol in de ontwikkeling van dat 
duurzame model. Zo zijn we in Tongerlo 
gestart met het project Hannah, een slimme 
vernieuwbouw van het voormalige Huis 
Tielemans met ernaast een nieuwbouw van  
acht appartementen. We zetten er maximaal 
in op duurzame energie, samen met onze 
Vanhout-zusteronderneming Energieconcepten. 
Hetzelfde doen we in Lumina in Mol, een mooi 
en bijzonder energiezuinig project van  
18 appartementen en 75m2 handelsruimte 
badend in het licht.  
We gebruiken er collectieve warmtepompen, 
de meest duurzame oplossing voor verwarming 
en koeling. En dat alles tegen een bijzonder 
scherpe prijs.

Vanhout Projects
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Vanhout Facilities

Bouwkundig en technisch onderhoud in één hand

Vanhout Facilities is gegroeid vanuit de PPS- en DBFM-
activiteiten van Vanhout maar is intussen een vaste waarde 
geworden als zelfstandige onderneming. We beschikken 
dan ook over sterke troeven, onder meer doordat we zowel 
het bouwkundig als het technisch onderhoud van gebouwen 
verzorgen. Zo maken we het onze klanten gemakkelijk.  
We zorgen ook voor een vlekkeloze planning, organisatie en uitvoering. Ter illustratie van onze 

professionele aanpak: in 2018 hebben we 
het FMIS-systeem Planon in gebruik genomen, 
het neusje van de zalm op gebied van 
gebouwenbeheer. Daarmee kunnen we onze 
uitgebreide portefeuille, waaronder 1500 
gebouwen voor de Provincie Antwerpen, 
doeltreffend beheren. 

Geen wonder dat Vanhout Facilities fors groeit. 
Het afgelopen jaar is ons team gegroeid van  
18 naar 40 medewerkers, verspreid over 
locaties in Geel, Aartselaar en Brussel.  
Een verdere groei vanuit Limburg en Oost- en 
West-Vlaanderen staat nog op het programma.

Vanhout heeft er met Vanhout Bilzen een 
dochterbedrijf bijgekregen. Vanhout Bilzen 
is het vroegere Heijmans Bouw, dat in 
2017 na de overname door BESIX Group 
kortstondig door het leven ging onder de 
naam Belemco. In 2018 werd een nauwe 
samenwerking opgezet tussen Vanhout en 
Belemco. Daarop heeft Groep Vanhout de 
Belemco-aandelen overgenomen en werd 
de synergie ook voor de buitenwereld 
duidelijker met de naamsverandering naar 
Vanhout Bilzen. Vanhout en Vanhout Bilzen 
blijven aparte juridische entiteiten met 
zetels in respectievelijk Geel en Bilzen.

Vanhout Bilzen
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Snel schakelen en perfect afwerken

Een indrukwekkend interieur, dat is waar 
de klanten van HBS van dromen en dat 
is wat ze krijgen. En toch is HBS veel 
meer dan een afwerkingsbedrijf. We 
zijn een turnkey-aannemer die winkels, 
kantoren en semi-industriële projecten 
realiseert van A tot Z. Ruwbouw, 
technieken, inrichting op maat, we doen 
het allemaal. Dat is voordelig, want zo 
worden de werken optimaal op elkaar 
afgestemd. HBS heeft overigens een 
eigen schrijnwerkerij, ook dat helpt om 
topkwaliteit te leveren en om snel te 
schakelen. Korte uitvoeringstermijnen en 
hoge afwerkingseisen schrikken ons dus 
niet af, integendeel.

Een indrukwekkende toog

In de Kinepolis van het Franse Metz heeft HBS 
een indrukwekkende toog van 22 lopende meter 
geplaatst. Al het meubilair is op maat gemaakt 
in ons schrijnwerkatelier in Geel. De kastjes 
boven de toog hebben we opgehangen aan het 
bovenliggende betonnen dek, een werk waar 
onze expertise als ruwbouwaannemer goed van 
pas kwam.

Paradepaardje van het nieuwe 
flexwerken

In 2018 heeft HBS Microsoft Home gerealiseerd, 
het nieuwe flexkantoor van Microsoft België 
op de luchthaven van Zaventem. In de korte 
tijdspanne van maart tot september hebben we 
drie verdiepingen van het befaamde Passport 
Building helemaal ingericht, inclusief wanden, 
plafonds, HVAC, elektriciteit, datanetwerk, 
videosystemen, schilderwerken en meubilair. Om 
de deadline te halen konden we rekenen op de 
flexibiliteit van zowel onze eigen monteurs als die 
van onze vaste onderaannemers. Het resultaat 
mag gezien worden, want Microsoft Home is een 
paradepaardje van het nieuwe flexwerken.

Met kunst

In het prestigieuze gebouw van advocatenkantoor 
Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick te Brussel 
heeft HBS een renovatie uitgevoerd. We hebben er onder 
meer vloer- en wandtegels van kunstenaar Benoit Van Innis 
geïntegreerd.

HBS
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Energieconcepten

Snel, efficiënt en duurzaam

We bereiden elke oplossing zoveel 
mogelijk voor in ons atelier om de 
activiteiten op de werf zoveel mogelijk 
te beperken. Een sprekend voorbeeld  
is de Litobox, een prefab unit van  
3m2 waarin alle technieken voor een 
nul-energiewoning zijn ondergebracht. 
Zo installeren we binnenkort in een 
appartementsgebouw in Antwerpen vier 
Litoboxen en een reeks zonnepanelen 
en zonnecollectoren, alles in één dag. 
Snel, efficiënt en duurzaam. 

Energieconcepten houdt ook de 
vinger aan de pols van nieuwe 
ontwikkelingen. Zo investeren we 
in knowhow rond batterijen, een 
onmisbare schakel in de energiezuinige 
gebouwen van morgen. 

Dé referentie voor  
hernieuwbare energie 

Energieconcepten groeit in snel tempo 
uit tot dé referentie voor de installatie 
van hernieuwbare energiesystemen in 
woningen, appartementsgebouwen en 
industriële gebouwen. Dat komt door 
onze toekomstgerichte, multidisciplinaire 
aanpak die voor elk project de meest 
geschikte mix van oplossingen 

voorstelt. Zo leggen we BEO-velden 
met geothermische warmtepompen 
aan, installeren we zonnepanelen 
en zonneboilers, plaatsen we lucht-
waterwarmtepompen en voorzien  
we energieopslagsystemen, afhankelijk 
van de behoeften en mogelijkheden  
op de site. 

De Bie-Veba

Een kwalitatieve all-in service

“Hoe kunnen we ons comfort verbeteren en 
tegelijk minder energie verbruiken en kosten 
reduceren?” De Stad Leuven wilde weten hoe we 
dat voor elkaar zouden krijgen in het historische 
stadhuis. Zoals gewoonlijk analyseerden we de 
situatie ter plaatse en werkten we een aangepast 
voorstel uit om de hele HVAC installatie te  
verbeteren, inclusief optimale dimensionering  
van toestellen, leidingen en toebehoren. 
Vervolgens hebben we het geheel geïnstalleerd 
en het onderhoudsplan opgemaakt. Dat voeren 
we nu systematisch uit. Daarbij monitoren we 
ook de kwaliteit van het systeemwater. Een all-in 
service dus, daar staat De Bie-Veba immers voor, 
tot grote tevredenheid van de klanten. Naast de 
HVAC verzorgen en vernieuwen we overigens ook 
technisch sanitair zoals drukverhogingsinstallaties, 
riolering en schachten in hoge gebouwen. 

Spontaan applaus

Ook noodinterventies doen we vakkundig en 
met bekwame spoed. Een sprekend voorbeeld 
is Residentie De Regent in Antwerpen waar 
tengevolge van een gesprongen hoofdwaterleiding 
de hele stookplaats onder water gelopen was, met 
fatale gevolgen voor de verbrandingsinstallatie. 
Honderden bewoners zaten op die ijskoude 
winterdag zonder verwarming. Maar onze 
monteurs en technici zijn meteen in actie gekomen, 
hebben op verschillende plaatsen de nodige 
branders en toebehoren opgehaald en ter plaatse 
geïnstalleerd. ’s Avonds hadden de bewoners weer 
verwarming en wij kregen van hen een spontaan 
applaus. Het doet plezier als ons engagement 
gewaardeerd wordt.
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Isofoam

Flexibel met de glimlach

Sommige zaken die we doen zijn nauwelijks 
zichtbaar, maar ze zijn daarom niet minder 
belangrijk. Neem bijvoorbeeld de activiteiten 
van ons dochterbedrijf Isofoam: aanbrengen 
van gespoten PUR- of AKPE-schuim in 
woningen, appartementsgebouwen en 
bedrijfsgebouwen. Het is absoluut nodig om te 
voldoen aan de EPB-normen, en in het geval 
van AKPE ook aan geluidsisolatienormen. 
Isofoam bedient daarmee maar liefst 30 à 
40 werven per dag. Het zal niet verbazen 
dat planning onze grootste uitdaging is: we 
worden just-in-time op de werf verwacht. 
Maar de werfplanning van de opdrachtgever 
verloopt zelden zoals voorzien, dus moeten we 
ons voortdurend flexibel opstellen. We doen 
dat met de glimlach. 

Isochape en IsoPearls

In aanvulling op Isofoam biedt Vanhout 
sinds 2017 ook een service voor isolerende 
chape aan, een mortel waarin EPS-parels 
zijn verwerkt. In 2018 namen we bovendien 
een participatie in IsoPearls, de producent en 
leverancier van EPS-parels.
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Referentie in 
zwembadinfrastructuur

S&R Group is sinds 2003 dé Belgische 
specialist in recreatieve en competitieve 
zwembadinfrastructuur. Sindsdien heeft 
het in Publiek-Private-Samenwerking een 
tiental zwembaden gebouwd over heel 
Vlaanderen. Indien S&R Group instaat 
voor de exploitatie, gebeurt die onder de 
merknaam LAGO.
Het nieuwste paradepaardje in de rij is 
het zwembad in Kortrijk, een project dat 
helaas kort voor de geplande opening 
onverwachts in het nieuws kwam omdat 
de vlam te vroeg in de pijp sloeg. Intussen 
kon het zwembad wel geopend worden 
en worden de nieuwe glijbanen gebouwd 
tegen de zomer van 2019. 

Paradijs onder een groendak

In 2018 kreeg S&R Group ook de opdracht 
voor de bouw van het nieuwe zwembad van 
Sint-Truiden. Dat wordt gebouwd naast de 
bestaande sport- en zweminfrastructuur, die 
achteraf wordt afgebroken met herstel van  
het landschap. Ook dit is een erg compleet 
zwemparadijs met instructiebad, lagune,  
een kindergolfslagbad, een waterspeeltuin, 
buitenzwembaden en speelbaden. In het 
project is ook plaats voor een sporthal.  
Een groot gedeelte van het gebouw wordt 
overigens toegedekt onder een publiek  
toegankelijk groendak. De bouwwerken  
starten dit jaar en worden in 2020 
opgeleverd. 

S&R Group

Kortrijk kan dan pronken met 
het mooiste zwembad van de 
ruime omgeving. Het omvat 
een olympisch topsportbad met 
twee beweegbare bodems, 
een wildwaterbaan, meerdere 
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, een 
outdoor waterspeeltuin en een 
ligweide.

Pronkstuk van de ruime omgeving

Bouwheer: S&R Group 
Ontwerp: DBV-architecten 

Bouwheer: S&R Kortrijk - Zwevegem
Ontwerp: Artabel i.s.m. Adins - Van Looveren 
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RESULTATEN

Een sterk merk 

De filosofie van Groep Vanhout vatten we graag 
samen met de woorden Team, Respect, Openheid, 
Talent en Sfeer. Elk van die ingrediënten is bij ons 
sterk aanwezig en het is natuurlijk geen toeval 
dat ze samen het woord TROTS vormen. Dat is ook 
het gevoel dat hier overheerst. We zijn trots op 
onze eigen mensen, op onze opdrachtgevers en 
op de mooie projecten die we samen realiseren. 
Bovendien zijn we best wel trots op onze cijfers, 
die we u in de volgende bladzijden tonen. Ze 
tonen aan dat we met de Groep Vanhout sterk 
groeien, mooie bedrijfsresultaten halen en goed 
scoren op het vlak van veiligheid. Op alle vlakken 
zijn we steeds meer een sterk merk. 

ORGANISATIE EN
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Algemene 
aannemer 

Projectontwikkeling
Technische 

installaties en 
onderhoud

Publieke 
zwembaden

AfwerkingChape en 
isolatie

VANHOUT

VANHOUT 
BILZEN

HBS

VANHOUT 
FACILITIES

VANHOUT 
PROJECTS

ISOFOAM HBS S&R

DE BIE-VEBA

ENERGIE-
CONCEPTEN

ISOCHAPE

ISOPEARLS

Joeri Schellens 
Bestuurder - directeur

Scheema bvba

Bert Lenaerts
Bestuurder - directeur

Manibel bvba

Ronny Eijckmans
Gedelegeerd bestuurder

Jureco bvba 

Van links naar rechts
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RAAD VAN BESTUUR

Werner Krott
Bestuurder 
Eenbeek bvba

Joeri Schellens 
Bestuurder - directeur
Scheema bvba

Jan Gesquière
Bestuurder
Jadel bvba

Rik Vandenberghe
Bestuurder

Rob Lenaers
Erevoorzitter 

Johan Beerlandt
Bestuurder 

Jos Kempen
Voorzitter 
Kempen Management 
bvba

Bert Lenaerts
Bestuurder - directeur
Manibel bvba

Ronny Eijckmans
Gedelegeerd bestuurder
Jureco bvba 

Jef Lembrechts
Bestuurder 
Lemma bvba

5958 ORGANISATIE ORGANISATIE



Certificaties

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 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

6160

ACTIVA 2018 2017

VASTE ACTIVA 13.005.052 11.919.383

Immater ië le vaste act iva 3.778 9.725

Materië le vaste act iva 1.652.693 1.504.751

Financiële vaste act iva 11.348.581 10.404.907

VLOTTENDE ACTIVA 49.165.812 52.708.100

Vorderingen op meer dan één jaar 0 0

Voorraden en beste l l ingen in ui tvoering 13.452.323 12.581.727

Vorderingen op ten hoogste één jaar 31.130.661 27.728.855

Liquide middelen 4.219.024 11.670.492

Overlopende rekeningen 363.804 727.026

TOTAAL VAN DE ACTIVA 62.170.864 64.627.483

PASSIVA 2018 2017

EIGEN VERMOGEN 15.599.578 16.246.482

Kapi taal 5.000.000 5.000.000

Reser ves 1.428.360 1.428.360

Overgedragen winst  (ver l ies) 9.171.218 9.818.122

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 2.052.900 2.390.651

SCHULDEN 44.518.386 45.990.350

Schulden op meer dan één jaar 0 0

Schulden op ten hoogste één jaar 43.722.375 45.251.447

Overlopende rekeningen 796.011 738.903

TOTAAL VAN DE PASSIVA 62.170.864 64.627.483

RESULTATENREKENING 2018 2017

Bedri j fsopbrengsten 118.245.678 101.934.410

Bedri j fskosten 113.533.856 99.176.800

BEDRIJFSWINST 4.711.822 2.757.610

Financiële opbrengsten 22.381.298 3.152.885

Financiële kosten 181.307 304.285

WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING 26.911.813 5.606.210

Belast ingen op het resul taat 1.558.717 860.502

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 25.353.096 4.745.708

IN DUIZENDEN EURO 2018 2017 2016 2015 2014

Bedri j fsopbrengsten 219.955 136.813 144.997 140.821 117.294

Balanstotaal 106.732 87.729 69.210 76.115 64.812

Eigen vermogen 23.942 23.632 22.440 17.561 18.267

Netto bedri j fskapitaal 38.267 19.471 19.040 14.937 14.925

Nettocashflow 23.553 6.951 3.583 6.677 6.641

Bedri j fswinst  (EBIT) 5.373 6.088 6.281 6.781 6.257

Nettoresultaat 23.469 5.928 4.986 5.681 4.347

Personeel 491 263 277 277 266

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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Geografisch

AardOpdrachtgever

Overheid 17%

PPS 11%

Privé 72%

Sector

Industrie 5%

Kantoor 1%

Utilitair 27%

Appartementen en 
woningen 67% 

25%

6%
44% 7%

13%

5%

West-Vlaanderen Antwerpen

Oost-Vlaanderen Brussel

Vlaams-Brabant Limburg
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Renovatie 21%

nieuwbouw 79% 
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Wie ons al een tijdje kent weet het: Vanhout, 
dat is niet alleen een aannemer, het is ook een 
uniek temperament. Er heerst een aanstekelijk 
enthousiasme onder de werknemers. Passie voor 
de bouw en een professionele attitude gaan 
er hand in hand met plezier en levensvreugde. 
We maken dan ook geregeld echt plezier 
bij Vanhout. Soms met klanten, soms gewoon 
onder ons. Geniet even mee van de vibes die 
we in 2018 beleefden.

Het werkt aanstekelijk
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Warme momenten

De ballonvaart is intussen een klassieker 
geworden. Ook in 2018 gingen we  
samen met klanten omhoog in de 
kleurrijke Vanhout-ballon. En daar hoorde 
zoals steeds ook een picknick bij. Altijd 
een belevenis, altijd warme momenten.

Op wandel met Vanhout 

Wat relatiegeschenken betreft hebben 
we een reputatie hoog te houden. Vijf 
jaar achter elkaar hebben we uitgepakt 
met een kookboek, met unieke recepten 
door onze medewerkers, klanten en 
stakeholders bedacht en gepresenteerd. 
In 2018 zijn we met iets nieuws op de 
proppen gekomen, een wandelbox. 
De box bundelt veertien wandelroutes, 
aanbevolen door Vanhout-medewerkers. 

Elke wandeling wordt mooi geïllustreerd 
met foto’s van favoriete panorama’s, 
plaatsen om even te verpozen, 
bijzondere plekken met een verhaal én 
adressen voor een natje en een droogje. 
Sommige wandelingen passeren zelfs 
langs een werf van Vanhout. Toeval 
bestaat niet. 
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Teamspirit

Het woord “teamspirit” 
kreeg nog nooit zo’n ruime 
invulling. Bij Vanhout werken 
we samen, vieren we samen, 
sporten we samen,… Het 
samenhorigheidsgevoel kent 
geen grenzen. 

Op het dak met Truong Thi Quyên

Op het dak van onze Cosmopolitan-werf in Brussel hebben we in 
de zomer van 2018 schitterende feestjes gebouwd. Een honderdtal 
mensen kwam er genieten van het heerlijke uitzicht en van de 
culinaire kunsten van de innemende Vietnamese chef Truong Thi 
Quyên, bekend van njam.tv en van het voormalige trendy Brusselse 
restaurant Little Asia. 

Opgeruimd staat netjes

Ook in 2018 deed Vanhout mee met 
de opruimactie van de Kempense 
afvalintercommunale IOK. Een enthousiast 
team verzamelde al het zwerfvuil rond ons 
bedrijfsgebouw. 

Levensvreugde

Onze jaarlijkse familiedag vond plaats 
in het domein Bokrijk, waar we konden 
genieten van het mooie weer, de prachtige 
setting rond Hangar 58 en de verschillende 
activiteiten in het openluchtmuseum. 
Ook op het Sinterklaasfeest was de sfeer 
opperbest met heel veel brave kindjes. 

Personeelsfeest

Voor de allereerste keer was onze 
centrale hal in Geel te klein voor 
ons jaarlijks gebeuren met alle 
medewerkers van de groep.  
Dat komt ervan als je stevig groeit. 
Met de komst van onze collega’s van 
Vanhout Bilzen zijn we dus letterlijk 
ons gebouw ontgroeid. Althans om 
te feesten. Dat deden we dus op 
verplaatsing. Maar de ambiance 
was precies zoals thuis.

Toonaangevend

Vanhout en Xella ontvingen in 2018 de BIM award in de 
categorie publieke projecten voor de inzet van mixed reality BIM 
bij de planning en bouw van het nieuwe dienstencentrum en 
woonzorgcentrum in Merelbeke. Trots op ons BIM-team!
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Vanhout wil meer zijn dan een aannemer. 
We willen authentiek en puur zijn. 
Samenwerking in team is één van onze 
uitgangspunten en dit doen we in een open 
sfeer met respect voor elkaars mening.  
Met ons multidisciplinair team zijn we  
meer dan ooit klaar om uw bouwdromen  
te realiseren.
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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?


