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Deel oude productiesite wordt woonerf Leanderhof

Nieuw hoofdkwartier voor
wereldbedrijf Bekaert
Nick Vanderheyden, freelance journalist

Staaldraadgigant Bekaert verankerde zich onlangs in geboortedorp Zwevegem. De oude site op de hoek van
de Otegemstraat en de Bekaertstraat werd gerestaureerd en versterkt met een nieuwbouw. Onlangs namen
150 medewerkers hun intrek in dit nieuwe hoofdkantoor. Een groot deel van het terrein werd eerder al verkocht en
krijgt een nieuwe toekomst als Leanderhof. Dit woonproject omvat 300 wooneenheden, commerciële ruimtes en
groene zones.
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Het nieuwe hoofdkwartier van Bekaert in Zwevegem (foto Sileghem en partners)

Digitale impressie van woonproject Leanderhof (foto CAAAP)

