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Van Tornhaut zet bakens uit in West-Vlaanderen

Bouwfurore in
Blankenberge en Tielt
Nick Vanderheyden, freelancejournalist

De familiale bouw- en vastgoedholding VT-Invest uit Aalter verhoogt haar impact op West-Vlaanderen. Zo zijn
vier van de tien dochterbedrijven gevestigd in de provincie. Daarnaast manifesteert ondernemer
Dirk Van Tornhaut zich via omvangrijke en vaak markante West-Vlaamse bouwprojecten als Heulebrug
(Knokke), The One (Blankenberge) en de Collegesite (Tielt). Die zijn samen goed voor 476 woonentiteiten, met
een totale investeringswaarde van 128 miljoen euro.
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Versnelling hoger
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en startte zijn ondernemersloopbaan
als algemeen aannemer en
kustvastgoedontwikkelaar. De jongste
zeven jaar rijgt hij via overnames aan
een vlechtwerk van complementaire
bouwsectorgerelateerde bedrijven.

Appartementenproject
The One geeft een
gedurfde nieuwe dimensie
aan de vastgoedmarkt in
Blankenberge
(eigen foto)

Tegelijk timmert hij aan een stevig
palmares van bouwprojecten in eigen
regie. Aan financiële en technische
slagkracht ontbreekt het alvast niet.
De koepel VT-Invest heeft een eigen
vermogen van 27 miljoen en sloot het
jaar 2017 af met een omzet van 116
miljoen, een operationele cashflow van
13 miljoen en een nettowinst van 6,6
miljoen. De tien dochterondernemingen
stellen circa 300 mensen tewerk in
Oost- en West-Vlaanderen. Daaronder
ook grond- en afbraakwerken
Monsere, transportbedrijf Movatrans
en recyclagebedrijf Movarec uit
Ingelmunster. Dochteronderneming
Stabil uit Meulebeke (overname uit 2007)
verhuist in de loop van 2019 naar de
site van het staalbedrijf Agos in Olsene
in Oost-Vlaanderen, de meest recente
trofee van Dirk Van Tornhaut.
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www.vt-invest.be
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