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VOORWOORD

WE KUNNEN 
OP BEIDE OREN SLAPEN

Het verhaal van de twee B’s

“How poor are they that have no patience!” Hoe arm 
zijn zij die geen geduld hebben. Het is een wijze les die 
William Shakespeare optekende in zijn tragedie Othello. 
Meer dan vierhonderd jaar later verklanken zijn woorden 
precies mijn gevoelens. 

Als ondervoorzitter van de vzw Borgerstein ben ik al 
bijna twintig jaar intensief betrokken bij de modernisering 
van onze site in Sint-Katelijne-Waver. Dat is een bijzonder 
complex proces, onder meer omdat de zorgsector waar 
wij deel van uitmaken enorm evolueert. De overheid stelt 
nieuwe eisen waardoor we onze infrastructuur grondig 
moeten aanpassen. Tegelijk werden subsidieregelingen 
afgeschaft. De keuze voor nieuwbouw lag voor de 
hand, maar hoe zouden we die financieren? En wat zou 
er gebeuren met ons huidige gebouw, het voormalige 
seminarie?

Het was een bijzonder ingewikkelde puzzel, maar we  
zijn nu al enkele jaren bezig om alle stukjes op de  
juiste plaats te krijgen. Via een intensieve concurrentie-
dialoog hebben we een alomvattend en sluitend plan 
ontwikkeld met het consortium Bergesteyn onder leiding 
van Vanhout Projects. Borgerstein en Bergesteyn? 
What’s in a name, om het alweer met Shakespeare 
te zeggen. De twee B’s hebben de afgelopen jaren 
een bijna exemplarische relatie opgebouwd. Er wordt 
voortdurend overlegd op alle niveaus en tussen de 
verschillende discipines, in een geest van wederzijds 
respect en met grote zorg voor de kwaliteit, de timing 
en het budget. Deze mensen kennen de complexe 
situatie van een zorgsector in volle transitie en begrijpen 
onze noden en bezorgdheden. 

Intussen is het een plezier om de nieuwbouwvolumes 
te zien groeien. De coronacrisis stelt ons geduld opnieuw 
wat op de proef, maar we houden het hoofd koel. 
Met zo’n bouwpartner kunnen we op beide oren slapen. 

Jan Gysen
Ondervoorzitter vzw Borgerstein
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WONEN 
VANDAAG

Bouwen aan een betere  
 leefomgeving

Een brede waaier aan duurzame woningen

Wonen in Vlaanderen wordt geleidelijk anders. De vrijstaande 
eengezinswoning wordt de uitzondering, steeds meer mensen 
kiezen voor een appartement in de stad of de dorpskern.  
Dat heeft veel oorzaken. Zo zijn steeds meer mensen  
alleenstaand, al of niet met een kind. Babyboomers keren 
ook vaak terug naar de stads- of dorpskern. Er zijn ook 
goede ecologische en economische redenen: als meer  
mensen compacter en duurzamer gaan wonen is dat goed 
voor het milieu én het klimaat. 

Geven de mensen daarom de droom van fijn wonen op? 
Helemaal niet. De woningmarkt biedt een steeds breder
aanbod aan duurzame koop- en huurstudio’s, appartementen,  
penthouses en lofts, al of niet met gedeelde faciliteiten en 
voorzien van eigentijds comfort. Het is bouwen aan een 
betere leefomgeving. Vanhout doet daar graag aan mee. 
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GROEN-ZUID 
ANTWERPEN-HOBOKEN

Bouwheer: Cores Development 
Ontwerp: Binst Architects  
(inclusief supervisie),  
Stam, META en BOB 361

We zijn er bijna!

Niet lang meer en dan maakt de nieuwe wijk  
Groen Zuid in Hoboken haar belofte helemaal waar.  
Vier gerenommeerde architectenteams werkten mee 
aan dit ambitieuze stadsvernieuwingsproject van Cores 
Development. Twee fases werden eerder al opgeleverd. 
De derde en laatste fase wordt momenteel voltooid en 
dan zal de hele wijk stralen. Zoals de naam het zegt is 
groenaanleg een belangrijk onderdeel. Groene ‘vingers’ 
doorheen de wijk en een rijke mix van publiek, gedeeld 
en privaat groen zorgen voor licht, lucht en ruimte voor 
de brede waaier aan woningen. 

Tevreden klanten

Ook mooi: de kopers kregen maximale inspraak in de 
afwerking en inrichting van hun woning. Vanhout heeft 
hen begeleid met raad en daad, een taak die we heel 
graag op ons nemen. In een anonieme enquête hebben 
de bewoners trouwens aangegeven dat ze heel tevreden 
zijn over onze service en begeleiding. 

WONEN VANDAAG
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LOUISE MARIE 
ANTWERPEN

BORGERWIJK 
SINT-KATELIJNE-WAVERBouwheer: Cores Development 

Ontwerp: POLO Architects

Bouwheer: Vanhout Projects  
en Cores Development 
Ontwerp: Stéphane Beel Architects  
en Archipelago

De nieuwbouw is gestart

Op 26 maart 2019 zijn we begonnen aan de eerste fase
van het project Borgerwijk, een indrukwekkend plan dat
een consortium onder leiding van Vanhout Projects en
Cores Development ontwikkelde voor de site van het
voormalig Sint-Jansseminarie in Sint-Katelijne-Waver.  
Die eerste fase is de bouw van de nieuwe campus  
voorzorgorganisatie vzw Borgerstein. Deze zorgcampus  
wordt eind 2020 verder aangevuld met erkende  
assistentiewoningen en appartementen aangepast aan 
zorgeloos, levenslang wonen. Verderop besluit deze 
Campus met appartementen voor sociaal wonen.

  

Plekken met een verhaal

Na verhuis van de zorgfuncties naar hun nieuwbouw, 
renoveren we het oude seminariegebouw en bouwen 
tevens nieuwe, duurzame woongebouwen voor een 
divers publiek. Volop inspelend op de meerwaarde 
van het grote park en de karakteristieke binnentuinen.
Samen met Plekkenmakers en Kapittel maken we dat 
het een wijk met een veelheid aan plekken wordt, 
om te wonen, te werken of te winkelen, allemaal met 
een eigen verhaal. Boeiend! 
 

De eyecatcher groeit

Na een goed jaar bouwen kun je bijna niet meer naast de 
woontorens van Louise Marie aan de Singel in Antwerpen 
kijken. Alvast één van de twee torens bereikt tegen het  
bouwverlof 2020 de hoogte van 14 verdiepingen. Dan is 
het weer tijd voor een rooftopparty! 

Technisch hoogstandje

Tussen de torens komt straks een grote stedelijke oase met 
veel groen en een waterpartij. Die oase wordt van het drukke 
verkeer gescheiden door een indrukwekkende glazen wand 
die beschermt tegen wind en geluid. Dat wordt nog een  
technisch hoogstandje voor onze ingenieurs.  

Bewoners begeleiden

En we kijken al uit naar volgend jaar, als we samen met de 
toekomstige bewoners de 207 appartementen en penthouses 
mogen afwerken en inrichten. Ze krijgen daarbij maximale 
vrijheid, maar met een slim aankoopbeleid zorgen wij voor 
zo scherp mogelijke prijzen.  

 “In dit project heerst wederzijds respect en 
is er voortdurend overleg met zorg voor de 
kwaliteit, de timing en het budget.„ 
 Jan Gysen, 
 Ondervoorzitter vzw Borgerstein
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WOONZORGCENTRUM 
WITTE MEREN MOL

Bouwheer: Woonzorgcentrum  
Witte Meren
Ontwerp: Architects In Motion

WONEN VANDAAG

Goede voorzorgsmaatregelen

Enkele jaren geleden besliste Woonzorgcentrum Witte 
Meren in Mol om haar gebouw in vier fases volledig te 
vervangen door een nieuwbouw. In elke fase slopen we 
eerst een deel van het gebouw en realiseren we daarna 
het nieuwbouwdeel. Die aanpak geeft de organisatie de 
mogelijkheid om zonder al te veel hinder kwaliteitsvolle 
zorg te blijven verlenen aan alle bewoners. 

Ook de goede voorzorgsmaatregelen van aannemer 
Vanhout dragen daartoe bij. We hebben in 2019 de eerste 
twee fases opgeleverd. Fases 3 en 4 volgen in 2020. 
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DE HEERN 
HERENTALS Bouwheer: Triple Living en H-Estate 

Ontwerp: POLO Architects

WONEN VANDAAG

DE TUILERIE 
DIEST Bouwheer: Cores Development 

Ontwerp: De Architecten NV

Van gas los

Vanhout bouwt in Bouwteam met Cores Development  
de eerste gasvrije woonwijk in de ruime omgeving van 
Diest. Het gaat om stadsinbreiding De Tuilerie in de 
buurt van het station en niet ver van De Blekerij die we 
eerder al bouwden. In twee fases creëren we er in totaal  
113 appartementen en penthouses met één, twee of  
drie slaapkamers en ruime terrassen.

In het groen en vlakbij het 
centrum

In Herentals, de ‘historische 
hoofdstad van de Kempen’, 
bouwen we aan De Heern, 
een woonerf met een 
gevarieerde architectuur. 
In totaal komen er 84 apparte-
menten en zes handelspanden 
in vier residenties. Het geheel 
bevindt zich op een boogscheut 
van het stadscentrum en zal 
baden in het groen. De Heern 
verwijst trouwens naar de 
haagbeuk, de boom die in het 
wapenschild van Herentals  
staat, en waaraan de stad haar 
naam dankt.

Vanhout werkt hiervoor in  
de ons kenmerkende  
Bouw team –formule samen met  
project ontwikkelaars H-Estate  
en Triple Living. Wederzijds  
vertrouwen, trans parantie,  
flexibiliteit en de volle inzet van 
onze expertise staan daarbij  
centraal. Typisch Vanhout dus. 

Overigens gaat het om een 
BEN-project. Voor de bijhorende 
zonnepanelen, warmtepompen 
en vloerverwarming doen we een 
beroep op onze specialisten van 
ComTIS Installations. 

Specialistenwerk

Met een uitzonderlijk laag E-peil van E20 wordt De Tuilerie 
nog een stuk energiezuiniger dan wat de BEN-norm 
voorschrijft. Dat is voor een groot stuk te danken aan 
de inbreng van onze specialisten van ComTIS Energy, 
dat onder meer een BEO-veld aanlegt en via een  
dienstverleningscontract de komende 15 jaar verwarming, 
koeling en onderhoud levert aan een scherpe prijs  
Daarna wordt deze duurzame installatie eigendom van de 
bewoners, die zo hun Total Cost Of Ownership reduceren.
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COLLEGIUM 
ZOTTEGEM Bouwheer: Vanhout Projects 

Ontwerp: Studio Farris Architects

WONEN VANDAAG

Een dansje van neogotiek en modern

In Zottegem zijn we volop bezig aan een 
project waar we reikhalzend naar uitgekeken 
hebben: de herbestemming en uitbreiding 
van het oude College van Deinsbeke tot 
een speelse cluster van appartementen met 
ruime terrassen. De oude neogotische 
architectuur wordt mooi gecombineerd 
met een geometrisch spel van eigentijdse 
vormen. 

Het wordt een aantrekkelijke en karakter-
volle plek met veel groen in het midden 
van de stad. De binnenstedelijke omgeving 
plaatst ons voor pittige logistieke uitdagingen, 
maar de ruwbouwwerken verlopen vlot.  
Het project wordt medio 2021 opgeleverd.
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WOONZORGCENTRUM 
MERELBEKE Bouwheer: OCMW Merelbeke 

Ontwerp: GWM architecten

WONEN VANDAAG

Uitstekend voorbereid, ruim op tijd klaar

Vanhout legt dit jaar de laatste hand aan de ambitieuze 
vernieuwing van de zorgsite van het OCMW van Merelbeke. 
Dat omvat de bouw van een nieuw woonzorgcentrum 
en een nieuw dienstencentrum voor senioren, allebei ter 
vervanging van de bestaande gebouwen op dezelfde site. 

Topconditie

Goed plannen was de boodschap want de site moest 
de hele tijd operationeel blijven. Dat heeft Vanhout 
dan ook gedaan, getuige onder meer het feit dat 
we in 2018 met dit project een BIM Award Gold 
wonnen, een teken van onze uitstekende technische 
en organisatorische voorbereiding. Als alles klaar is 
zullen de werken ongeveer drie jaar geduurd hebben. 
Dit is maar liefst 8 maanden vroeger dan de afgesproken  
termijn. Na oplevering blijven we hier overigens actief 
want onze specialisten van ComTIS Services zullen de 
site de komende 27 jaar in topconditie houden.

Fraaie architectuur

De nieuwe zorgsite is ook een fraaie architecturale  
aanwinst voor Merelbeke. Het meest opmerkelijke 
element is wellicht de voorgevel, uitgevoerd in fraai 
claustra-metselwerkverband. 

 “Een complexe werf die voortreffelijk  
gecoördineerd werd. Pijnpunten? 
Daarvoor vonden we altijd een gezamenlijke  
oplossing.„ 
 Egbert Lachaert, 
 OCMW-voorzitter Merelbeke
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KANTKWARTIER 
VILVOORDE

SO STOCKEL 
WOLUWEBouwheer: Imoya 

Ontwerp: ArVD Architecture
Bouwheer: B&B Development (Belgianland en BESIX RED)
Ontwerp: DDS+ Architecten

WONEN VANDAAG

Industrieel relict wordt levendige woonwijk

Het centrum van Vilvoorde heeft lang te maken gehad 
met leegstand en verloedering, maar daar komt in snel 
tempo verandering in. Zo realiseert Vanhout op de site 
van de vroegere Kantfabriek vier woonblokken met in 
totaal 82 appartementen, penthouses en lofts. Diversiteit 
is er troef, want zowat elke unit is verschillend. 
 
Het Kantkwartier ligt vlakbij het stadspark, het station en 
de winkelstraten. Het project wordt in fases opgeleverd 
vanaf deze zomer tot het einde van 2020.

Wooncomplex in park

In het hart van Sint-Lambrechts-Woluwe  
bouwt Vanhout in nauwe samenwerking met  
de bouwheer SO Stockel. Het is een groot  
en gevarieerd wooncomplex temidden een  
privé-park en in de buurt van de oude  
spoorlijn De Groene Wandeling. 

SO Stockel omvat drie gebouwen met  
verschillende types appartementen en  
penthouses.

 “We werken graag samen met bedrijven 
die transparantie, correctheid en  
maat schappelijk verantwoord ondernemen  
uitdragen. Met het management van 
Vanhout hebben we bovendien zeer goede 
persoonlijke contacten.„ 
 Michel Vanstallen, 
 Gedelegeerd Bestuurder Imoya
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VIVE VERDE 
JETTE

STEREA 
STERREBEEKBouwheer: Antonissen Development Group 

Ontwerp: Atelier d’Architecture Alta sc.
Bouwheer: Urbion 
Ontwerp: SumProject

WONEN VANDAAG

Vive Verde

In Jette bouwde Vanhout het woonproject Vive Verde.  
We realiseerden er 50 appartementen achter een stijlvol ritmische 
gevel met hout, staal en beton. In het groen achter deze residentie 
staan acht compacte eengezinswoningen.

Tot in de puntjes

Een adembenemende plek, dat is wat Sterea beloofde toen  
het plan ontstond voor de herbestemming van de oude renbaan  
van Sterrebeek. Eerst kwam het premium golfterrein, dan de luxevilla’s, 
assistentiewoningen en appartementen. Alles is nu afgewerkt.  
Tot in de puntjes. De belofte door Vanhout is waargemaakt.
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THE COSMOPOLITAN 
BRUSSEL Bouwheer: BESIX RED 

Ontwerp: Bogdan & Van Broeck

Een nominatie voor MIPIM

De magnifieke woontoren The Cosmopolitan 
die Vanhout onlangs realiseerde in Brussel  
is genomineerd voor de internationale  
MIPIM Award in de categorie Best Refurbished  
Building. De MIPIM-prijzen zouden normaal  
in maart 2020 worden uitgereikt op de 
beroemde vierdaagse vastgoedbeurs in 
Cannes. 
 
Door de coronacrisis wordt het evenement 
ingekort tot een tweedaagse en verplaatst 
naar Parijs in september 2020.

WONEN VANDAAG



BOUWEN AAN 
DE TOEKOMST

Duurzaam engagement

Oplossingen voor de maatschappij van morgen

Onze maatschappij evolueert snel. Niet alleen woonbehoeften 
veranderen, veel maatschappelijke functies vinden zichzelf 
opnieuw uit waardoor de bouwbehoefte verandert. Denk aan 
het onderwijs, de gezondheidszorg, het culturele leven,  
de bedrijven. Ook milieu- en klimaatbezorgdheden zorgen  
voor nieuwe of veranderende uitdagingen. Vanhout engageert  
zich en werkt mee aan de duurzame oplossingen die de  
maatschappij van morgen nodig heeft.
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PXL HOGESCHOOL 
HASSELT Bouwheer: Hogeschool PXL 

Ontwerp: a2o architecten

Een nieuw juweel voor Hasselt

Hij staat er fier, de nieuwbouw van Hogeschool PXL aan de Hasseltse 
Gouverneur Verwilghensingel. In januari en februari 2020 hebben de 
informatica- en kunstopleidingen zich gevestigd in het 7.300 m2 grote 
gebouw met de karaktervolle gevel en de mysterieuze toren in het 
midden. Zo gesloten als het aan de Singel lijkt, zo open is het gebouw 
aan de achterzijde, waar het drukke campusleven zich normaal  
afspeelt. Al is dat leven in maart 2020 tijdelijk stilgevallen. 
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 “Hout is duurzaam, weegt licht, is sterk, 
isoleert goed en nodigt uit tot creativiteit. 
Een beetje zoals Vanhout dus.„ 
 Ben Lambrechts, 
 Algemeen directeur Hogeschool PXL
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MUSEUM-
GEBOUW Z33 
HASSELT

Bouwheer: Provincie Limburg 
Ontwerp: Francesca Torzo

Ingenieus in alle details

De Italiaanse architecte Francesca Torzo was bijzonder  
tevreden met de oplevering van haar creatie Z33 in Hasselt.  
Er werd ook geen enkele opmerking geformuleerd bij de  
bouw en oplevering van het museumgebouw. En de media 
berichtten er met veel enthousiasme over. Dat is terecht want 
Torzo ontwierp een prachtige en ingenieuze ruimtelijke cluster 
die genomineerd is voor de Publica Award 2020 in de  
categorie Heritage & Architecture. 

Stad in het klein

Het gebouw past als een puzzelstuk tussen het  
Jenever museum en de historische begijnhofsite van Hasselt.  
De gevel in ruitvormige bakstenen refereert zowel aan  
het bestaande tentoonstellingsgebouw Vleugel 58 als aan 
de begijnhofarchitectuur. Z33 werkt als een stad in het klein, 
waarbij je geleid wordt langs open en gesloten ruimtes die 
verschillen in maat, uitzicht en textuur.

Pluim op de hoed 

Opmerkelijk is ook de zorg voor het detail. Met haast  
onzicht bare bravoure gebruikt Torzo verschillende materialen 
en technieken in het plafond, de bepleisterde muren, 
de gevel, de kolommen, de deuropeningen en de ramen. 
Niet alleen de materiaalkeuze maar ook de uitvoering is 
virtuoos. Voor dat laatste mag ook Vanhout een pluim op 
de hoed steken. 

BOUWEN AAN DE TOEKOMST
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STADSBIBLIOTHEEK EN -ARCHIEF 
TURNHOUT Bouwheer: Stad Turnhout 

Ontwerp: WIT architecten

De bib komt weer thuis

Op de Warande in Turnhout bouwt Vanhout de nieuwe 
stadsbibliotheek, nadat we er eerder het befaamde  
cultuurhuis moderniseerden. 

De oude bibliotheek naast het cultuurhuis werd wegens 
de aanwezigheid van asbest in 2010 gesloten en  
verhuisde naar een tijdelijk onderkomen even verderop. 
Ruim tien jaar later zal de bib kunnen terugkeren  
naar haar oorspronkelijke plek, maar in een volledig 
vernieuwd gebouw. 

Een nieuwe ontmoetingsplek

Het project omvat de grondige renovatie en gedeelte lijke 
vervanging van het bestaande Warandegebouw  
en een uitbreiding met een nieuwbouwvolume. 
 
De nieuwe bib wordt een ontmoetingsplek met een  
centrale ‘stadsliving’ en verschillende ruimtes met een 
eigen sfeer, waaronder een studiezaal, een kinder- en 
jeugdatelier, een voorleesplek en een polyvalente ruimte 
voor vergaderingen en opleidingen. Met de uitbreiding 
komt er ook plaats voor het stadsarchief en voor 
organisaties zoals Stripgids en docAtlas, waardoor het 
aanbod nog uitgebreider en diverser wordt.

De bouw- en renovatiewerken schieten inmiddels goed 
op. De ruwbouw is zo goed als voltooid. Nu is het tijd 
voor de afwerking en inrichting. Het gebouw gaat in  
het voorjaar van 2021 open.  



36 37BOUWEN AAN DE TOEKOMST

GALLAITSITE 
SCHAARBEEK

Bouwheer: Vanhout Projects, Odebrecht  
en Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Ontwerp: POLO Architects

Een dorp in de stad

In Schaarbeek is Vanhout begonnen aan de  
bouw van de Gallaitsite, een 21.700 m2 grote 
cluster waar een Brede School wordt gecreëerd, 
een ‘dorp in de stad’ met een basisschool  
(tot 4de leerjaar), een tienerschool (tot 1ste graad 
secundair), een school voor hoger secundair  
onderwijs en een jeugdcentrum. 

Complexe logistiek en strikte timing

Van een uitdaging gesproken! De toekomstige  
multifunctionele campus ligt op een moeilijk terrein 
in het midden van een dichtbevolkte residentiële 
wijk. Toegangswegen en werkuren worden  
aangepast om de hinder tot een minimum te 
beperken. 

De logistiek is complex en bovendien is de  
timing erg strikt. De eerste steen is gelegd in  
augustus 2019 en de eerste fase zal just-in-time  
afgewerkt worden voor de start van het schooljaar 
2020-2021. Dat wordt een huzarenstukje, zeker als 
het coronavirus nog roet in het eten gooit. 



ONZE  
SPECIALISTEN

Toekomstgericht en  
ambitieus

De besten in hun niche

Meer dan een aannemer! Voor Vanhout is dat geen holle 
slogan maar een dagelijkse realiteit. Kijk naar hoe we  
onze nek uitsteken in design-and-build-projecten. Kijk naar  
ons engagement in Bouwteamformules. Kijk ook naar de  
gespecialiseerde bedrijven binnen de Groep Vanhout.  
Elk van deze bedrijven maakt er een erezaak van om in  
haar niche de beste te zijn. Ze zijn gespecialiseerd in  
projectontwikkeling, turnkey-realisatie van commerciële en  
semi-industriële panden, sportinfrastructuur, gebouwtechnieken, 
isolatie, bouwkundig en technisch onderhoud of 
energie concepten. Ze zijn toekomstgericht en ambitieus. 
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VANHOUT 
PROJECTS

Onze missie

Wij vinden het onze plicht als 
projectontwikkelaar om mee te 
bouwen aan een betere wereld. 
Aan een plek waar je wil blijven 
– in alle opzichten. 
 
We willen dat iedereen baat heeft  
bij onze projecten, de uiteindelijke  
gebruikers, de (wijde) omgeving,  
onze partners en ons team. 
Met doordachte oplossingen en 
gezond verstand creëren we een  
leefomgeving die nu even relevant 
is als binnen 20, 50 of 100 jaar. 

Gebiedsontwikkelingen

Soms zien we het groot, bijvoorbeeld als we de kans krijgen om een 
prachtige site zoals Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver een nieuwe  
toekomst te geven. Vanhout Projects neemt hier het voortouw in wat  
een van de meest complete gemengde woon- en zorgsites van het 
land wordt. In Zottegem creëren we iets buitengewoons met de renovatie,  
herbestemming en uitbreiding van het oude College van Deinsbeke.  
Een lang verwaarloosde plek in het centrum van de stad ontvangt weldra 
nieuw en bruisend leven. In Herent groeit de Meadow-wijk met de bouw 
van fase 2 en de omgevingsvergunning voor fase 3. In totaal realiseren 
we hier 259 nieuwe woonentiteiten vlak aan het gemeentehuis en station.

Lokale Projecten

Naast de gebiedsontwikkelingen ontwikkelen we in 
verschillende gemeenten ook kleinschaligere, lokale 
projecten. Tongerlo is een voorbeeld, waar we het 
voormalige Huis Tielemans vernieuwen en uitbreiden  
met een duurzame en energiezuinige nieuwbouw, 
voorzien van warmtepompen. Ook in Kasterlee, Lichtaart, 
Mol, Nieuwerkerken en Heist-op-den-Berg realiseren we 
binnenkort aantrekkelijke en duurzame residentiële 
projecten, soms aangevuld met kantoor- en  handels-
ruimtes. Zoals steeds zijn onze ontwikkelingen op maat 
van de omgeving en haar toekomstige bewoners.
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HBS

We love it!

Snel, grondig én zorgvuldig verbouwen met een  
afwerking tot in de puntjes? Daar heb je HBS voor, onze 
turnkey-aannemer van renovatie- en inrichtingsprojecten 
voor kantoren, winkelruimtes en semi-industriële panden. 
Ruwbouw, technieken, inrichting op maat, we doen 
het allemaal en we zorgen dat de verschillende werken 
perfect op elkaar aansluiten. HBS kan ook heel snel 
schakelen, zonder terug te deinzen voor superkorte 
uitvoeringstermijnen en hoge afwerkingseisen. 
Integendeel, we love it! 

ONZE SPECIALISTEN

Snel, secuur, stijlvol

Een greep uit de recente projecten?  
Op de spraakmakende technologiecampus Corda 3  
in Hasselt heeft HBS de nieuwe kantoren ingericht  
van IT-groeibedrijf Cegeka. We realiseerden de 5.350 m2 
in slechts vier maanden tijd. In Leuven vernieuwden  
we de toonzaal en kantoren van Volvo Lacom naar  
een ontwerp van POLO Architects.  
En in Luxemburg richtten we de nieuwe H&M-store in, 
goed voor 3.600 m2 in 3 maanden tijd.

En niet te vergeten: in Geel deden we de make-over  
van de inkompartij en het bedrijfsrestaurant van Vanhout. 
Dat was natuurlijk een thuismatch. Altijd leuk om ook 
daar te scoren.
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COMTIS 
INSTALLATIONS

Onze specialist in HVAC en technische gebouwinstallaties, 
vroeger bekend als De Bie-Veba, heet voortaan ComTIS 
Installations. Het is een echte all-rounder, beslagen in 
nieuwbouw én renovaties, vertrouwd met alle soorten 
kleine en grote installaties, en professioneel uitstekend 
georganiseerd.

Dankbare bewoners

Bij de sociale woonmaatschappij Woonhaven Antwerpen 
weten ze maar al te goed hoe belangrijk een goed 
georganiseerde installatiespecialist is. Voor hen heeft 
ComTIS Installations vorig jaar de verwarmingsketel en 
de rookgasafvoer in maar liefst 1500 appartementen  
vernieuwd. Dat was een hele onderneming, want  
appartementen die op dezelfde rookgasafvoer  
aangesloten zijn moesten als één cluster aangepakt 
worden. Contractueel kregen we voor elke cluster twee 
dagen de tijd, maar we hebben ze allemaal in één 
dag voltooid. Daar waren de bewoners ons bijzonder 
dankbaar voor.

Een race tegen de tijd

Een ander opmerkelijk recent project van ComTIS  
Installations is de renovatie van de technische schachten 
in een 25 verdiepingen hoge woontoren in Antwerpen. 
Met cameraonderzoek hadden we vastgesteld dat zowel 
de aanvoer- als de afvoerleidingen versleten waren en 
volledig vervangen moesten worden. Uiteraard kun je 
bewoners niet lang zonder keuken- en wc-afvoer zetten, 
dus de hele operatie zelf was een race tegen de tijd. 
Dankzij een goede dagplanning en -organisatie had 
elk appartement ‘s avonds weer de nodige afvoer. 
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COMTIS 
ENERGY

De toekomst is aan Comfort as a Service. Het principe is 
heel eenvoudig: gebruikers van woon- en verblijfsgebouwen 
krijgen via een abonnementsformule comfort onder de vorm 
van duurzame warmte en koeling. En dat is precies wat 
onze specialisten van ComTIS Energy leveren. 

Een abonnementsformule

Hoe werkt het in de praktijk? ComTIS Energy financiert 
en installeert alle energiesystemen die nodig zijn in het 
kader van een bouw- of renovatieproject.  
Denk aan warmtepompen, zonneboilers, BEO-velden en 
PV-installa ties. Hiermee wordt het gebouw verwarmd 
en gekoeld, precies zoals de gebruikers het wensen. 
Die gebruikers betalen elke maand een vaste vergoeding 

COMTIS 
SERVICES

Onze onderhouds- en renovatiespecialist, vroeger 
bekend als Vanhout Facilities, heet voortaan ComTIS  
Services en is een forse groeier. Logisch, want we 
bieden professioneel technisch én bouwkundig 
onderhoud uit één hand aan en we voeren  
renovatiewerken uit. Daarbij gaan we altijd voor  
een zo laag mogelijke Total Cost Of Ownership.  
Dat weten klanten te waarderen.

Groeiende portefeuille en klantentevredenheid

Ter illustratie van het succes: de portefeuille van ComTIS 
Services is vorig jaar uitgebreid met onder andere 
drie bijkomende loten van de Antwerpse publieke 
vastgoedmaatschappij AG Vespa. Naast soft- en 
hardfacilities voeren we ook kleine onderhoudswerken 
uit. Nog voor AG Vespa werken we mee aan de 
renovatie van de geklasseerde Fierensblokken. Vorig  
jaar hebben we ook de renovatie uitgevoerd van de 
sanitaire installaties van de Zoo van Antwerpen, voor  
de koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen. 
Een samenwerking met ComTIS Installations. Allemaal 
tevreden klanten.

De M van DBFM

Verder blijft ComTIS Services hoog inzetten op 
PPS- en DBFM-projecten. Zo staan we de komende 
27 jaar in voor het technisch en bouwkundig onderhoud 
van de prachtige nieuwbouw van Hogeschool PXL  
in Hasselt en van het nieuwe Woonzorgcentrum  
Centrum-Zuid in Merelbeke.

ONZE SPECIALISTEN

voor de afbetaling van de installatie en een variabele 
vergoeding op basis van het energieverbruik. 

Duurzaam comfort zonder zorgen

Het eerste project waarin we dat in de praktijk brengen 
is De Tuilerie in Diest, een ‘gasloze’ wijk met een
BEO-veld en zonnepanelen. ComTIS Energy blijft 
gedurende 15 jaar eigenaar van de installatie en zorgt 
voor de goede werking, inclusief monitoring en 
onderhoud. De klanten genieten zorgeloos van het 
hoogste comfort en worden na afloop van het contract 
eigenaar van een perfect werkend en duurzaam 
energiesysteem dat veel beter is voor het milieu en 
het klimaat dan een klassieke verwarming op gas.
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ENERGIECONCEPTEN

ONZE SPECIALISTEN

Energieconcepten is de pionier en trendsetter die  
duurzame energiesystemen ontwikkelt en bouwt voor  
de particuliere woningmarkt. In de praktijk gaat het 
vaak om een combinatie van warmtepompen met 
vloerverwarming, PV-installaties en balansventilatie, 
ook bekend als Ventilatie D. Daarbij worden deze 
componenten perfect op elkaar afgestemd. 

We zorgen dat de opbrengst van de zonnepanelen 
kan gebruikt worden om de warmtepompen te doen 
draaien. Met een goede balansventilatie kunnen we 
de warmtepompen ook relatief klein dimensioneren. 
Zo drukken we de installatiekosten en het verbruik.

ISOFOAM  
ISOCHAPE  
ISOPEARLS

Isofoam is Vanhouts on-call servicebedrijf voor 
gespoten thermische en akoestische isolatie. 
Flexibel zijn is hier cruciaal, want Isofoam doet 
gemiddeld 40 werven per dag aan. Elke werf 
heeft zijn eigen ritme, dus is het een kwestie 
van goed plannen en snel schakelen. Zo zorgen 
we dat iedereen just-in-time bediend wordt.  
Alle werven ontvangen ons wel met open 
armen, want na onze doortocht kunnen de 
afwerkers aan de slag. 

De service gaat overigens verder dan PUR- 
en AKPE-schuim. Onder de noemer Isochape 
brengen we ook isolerende chape aan, een 
mortel waarin de isolerende EPS-parels van 
onze fabrikant IsoPearls zijn verwerkt. 

Zorgen dat het totaalplaatje klopt

Nieuw in de service van Energieconcepten is de 
digitale opvolging van de geïnstalleerde systemen. 
Vanop afstand monitoren we onze installaties zodat 
we de minste storing snel kunnen verhelpen. We kijken 
natuurlijk ook naar de toekomst. De digitale meter wordt 
de regel, we ontwikkelen oplossingen voor batterijopslag  
en slim energieverbruik, en we integreren laadpalen. 
Telkens zorgen we dat het totaalplaatje klopt.
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S&R 
GROUP

ONZE SPECIALISTEN

Wie kent ze niet, de subtropische zwembaden van 
LAGO, ontworpen en gebouwd door S&R Group? 
Ze zijn intussen met acht en staan onder meer 
in Gent, Brugge, Lier, Beveren en Kortrijk. En ze horen 
tot de beste in hun soort. Hoezo? Wel, we spelen hier 
in de hogere klasse. S&R kiest voor alle onderdelen de 
meest robuuste oplossingen. Zoals betonnen waterfilters 
die langer meegaan en eenvoudiger te onderhouden 
zijn. Dat scheelt later in exploitatiekosten en levensduur. 

Sint-Truiden Bloesembad

Het bewijs zie je straks in Sint-Truiden. Daar bouwen 
we momenteel aan een nieuw indoor sportcomplex 
met subtropisch zwembad ter vervanging van het 
oude Sint-Pietercomplex. Het is een publiek-private  
samenwerking die de stad jaarlijks een mooie besparing 
zal opleveren in vergelijking met het oude complex.  
Het zwembad krijgt de naam Bloesembad, uiteraard met 
een knipoog naar de bloesem- en fruitstreek.



ORGANISATIE  
& RESULTATEN

Ook trots op onze cijfers

Met een positieve blik

Positivo’s, zo worden de mensen van Groep Vanhout wel  
eens genoemd, mensen die in alle omstandigheden graag  
de goede dingen en de mogelijkheden zien. Dat komt goed 
van pas nu we door de coronacrisis moeten. Op de volgende 
bladzijden vatten we onze resultaten voor 2019 samen. Groep 
Vanhout blijft gestaag en strategisch groeien onder meer 
door een verdere verticale integratie met onderhouds- en 
energieservices. We scoren ook nog steeds goed op het  
vlak van veiligheid. Dat maakt ons allemaal blij en trots.
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Werner Krott
Bestuurder 
Eenbeek bv

Jan Gesquière
Vaste vertegenwoordiger
Jadel bv

Rik Vandenberghe
Bestuurder

Rob Lenaers
Erevoorzitter 

Johan Beerlandt
Bestuurder 

Jos Kempen
Erevoorzitter 
Kempen Management bv

Bert Lenaerts
Bestuurder - directeur 
Manibel bv

Ronny Eijckmans
Gedelegeerd bestuurder 
Jureco bv

Jef Lembrechts
Voorzitter
Lemma bv

Van links naar rechts

RAAD VAN 
BESTUUR

Joeri Schellens
Algemeen directeur – bestuurder 
Scheema bv
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Balans Vanhout na winstverdeling

FACTS & FIGURES

Geconsolideerde kerncijfers Groep Vanhout

Certificaties

2019 2018
ACTIVA
Vaste Activa  13.947.252  13.005.052 
Immateriële vaste activa -  3.778 
Materiële vaste activa 1.562.810  1.652.693 
Financiële vaste activa 12.384.442  11.348.581 
Vlottende activa  50.307.348  49.165.812 
Vorderingen op meer dan één jaar -  - 
Voorraden en bestellingen in uitvoering 13.725.910  13.452.323 
Vorderingen op ten hoogste één jaar 31.698.889  31.130.661 
Geldbeleggingen -  - 
Liquide middelen 4.776.354  4.219.024 
Overlopende rekeningen 106.195  363.804 
Totaal van activa  64.254.600  62.170.864 

PASSIVA
Eigen vermogen  16.108.507  15.599.578 
Kapitaal  5.000.000  5.000.000 
Reserves  1.428.360  1.428.360 
Overgedragen winst (verlies)  9.680.147  9.171.218 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen  2.273.773  2.052.900 
Schulden  45.872.320  44.518.386 
Schulden op meer dan één jaar -  - 
Schulden op ten hoogste één jaar  45.309.095  43.722.375 
Overlopende rekeningen  563.225  796.011 
Totaal van de passiva  64.254.600  62.170.864 

RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten 108.550.080  118.245.678 
Bedrijfskosten 106.257.490  113.533.856 
Bedrijfswinst 2.292.590  4.711.822 
Financiële opbrengsten 2.315.636  22.381.298 
Financiële kosten 175.193  181.307 
Winst van het boekjaar voor belasting 4.433.033  26.911.813 
Uitzonderlijke opbrengsten 44.000  - 
Uitzonderlijke kosten -  - 
Belastingen op het resultaat 818.103  1.558.717 
Onttrekking van de belastingsvrije reserves -  - 
Overboeking naar de belastingsvrije reserves -  - 
Te bestemmen winst van het boekjaar 3.658.930  25.353.096 

ORGANISATIE & RESULTATEN

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

- De veiligheidschecklist VCA** en de norm  
ISO 45001, 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, F, F2
- Klasse 5, D5, N1, P2, P3, S1, V
- Klasse 6, D10, E2
- Klasse 7, C, C1, G, P1
- Klasse 8, D, D1, D16, D17, D18, D20, E, E1

2019 2018 2017 2016 2015
Bedrijfsopbrengsten 206.647 219.955 136.813 144.997 140.821
Balanstotaal 103.542 106.732 87.729 69.210 76.115
Eigen vermogen 21.565 23.942 23.632 22.440 17.561
Netto bedrijfskapitaal 16.255 38.267 19.471 19.040 14.937
Nettocashflow 2.042 23.553 6.951 3.583 6.677
Bedrijfswinst (EBIT) 3.539 5.373 6.088 6.281 6.781
Nettoresultaat 1.088 23.469 5.928 4.986 5.681
Personeel 503 491 263 277 277

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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Zorg 17,23%

ORGANISATIE & RESULTATEN

PPS 21,54%
Nieuwbouw 90,55%

Overheid 19,39%

Privé 59,07%

Renovatie 9,45%

Appartementen en 
woningen 56,36% 

Kantoor 0,31%

Utilitair 25,75%

Industrie 0,35%

Opdrachtgever

Sector

Bert Lenaerts
Bestuurder - directeur
Manibel bv

Ronny Eijckmans
Gedelegeerd bestuurder 
Jureco bv

DIRECTIE

Van links naar rechts

Joeri Schellens
Algemeen directeur – bestuurder 
Scheema bv



VANHOUT  
VIBES

Ook tijd voor gezond plezier

Besmettelijk enthousiasme

Wie zei ook weer dat niets zo besmettelijk is als enthousiasme? 
Kom gerust bij Vanhout kijken, daar vind je het bewijs.  
We staan er immers om bekend, om de positieve ‘vibes’ die 
in ons gebouw en op onze werven heersen. Professionalisme 
gaat hand in hand met levensvreugde. Daarom maken  
we geregeld echt plezier bij Vanhout. Geniet even mee van 
wat we in 2019 zoal organiseerden.
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VERLICHTE 
KRANEN

OMHOOG

Wat je met de huidige LED-verlichting 
allemaal kan doen! Overal in het land zijn 
onze torenkranen nu verlicht in de kleuren 
van Vanhout. Daarover wordt ook druk 
gechat in onze Whatsapp-groep.

Ook in 2019 kropen we met klanten en relaties in de 
kleurrijke Vanhout-luchtballon voor een adembenemende 
tocht met aansluitende picknick. Sommige tradities lijken 
te mooi om waar te zijn.
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Een bundel wandelroutes als relatie geschenk, 
dat is pas gezond. De wandelroutes 
zijn uitgestippeld en aanbevolen door 
Vanhout-medewerkers en worden mooi 
geïllustreerd met foto’s van favoriete 
panorama’s, rustplekken, bezienswaardigheden  
én adressen voor een hapje en een drankje. 
Met de bundel in de hand trokken we 
gezwind door het land.

OP WANDEL

BUITEN 
| gewoon |
wandelen

BUITEN 
| gewoon |
wandelen

BUITEN 
| gewoon |
wandelen

BUITEN 
| gewoon |
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BUITEN 
| gewoon |
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BUITEN 
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BUITEN 
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BUITEN 
| gewoon |
wandelen
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WARMATHONWARM, WARMER,  
WARMST

In de Warmste Week van 2019 organiseerden alle bouwwerven  
en afdelingen van Vanhout een inzameling ten voordele van  
het Olivia Fund voor kankeronderzoek (www.olivia.be) en de  
vzw To Walk Again (www.towalkagain.be). De werf Borgerwijk kon 
zich tot warmste werf kronen, maar werkelijk alle mede werkers 
zetten hun beste beentje voor. Vanhout verdubbelde met plezier 
het opgehaalde bedrag. En over beste beentje gesproken:  
op 23 december trokken heel wat medewerkers van de Groep 
Vanhout hun loopschoenen aan om deel te nemen aan de  
Warmathon op de mijnsite van Beringen, be-MINE. 



 “Hout is duurzaam, weegt licht, is sterk, 
isoleert goed en nodigt uit tot creativiteit. 
Een beetje zoals Vanhout, dat ons nieuwe 
gebouw realiseerde, de blikvanger aan de 
Hasseltse ring. Net zoals wij leggen zij de  
lat hoog op het gebied van creativiteit,  
flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid.  
Ze streven ook een hogere meerwaarde 
na, meer dan wat minimaal verwacht mag 
worden. We werken graag met hout.  
En met Vanhout.„ 

Ben Lambrechts,  
algemeen directeur Hogeschool PXL



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

meer dan een aannemer


