bedrijf in de kijker hero construct

Jong geweld aan het roer van Hero
Construct dat 25 jaar bestaat, "maar
nog steeds met dezelfde visie"
2020 had een feestjaar moeten worden voor Hero Construct, maar daar
stak het coronavirus een stokje voor.
"We hadden een groot bedrijfsfeest
gepland voor het vijfentwintigjarig
bestaan, maar dat is uiteraard niet
kunnen doorgaan. We zullen binnen
vijf jaar het dertigjarig bestaan dan
dubbel zo hard vieren", lacht Bart De
Vriendt.

De filosofie van
Hero Construct
is nog steeds
dezelfde als
vijfentwintig
jaar geleden
De gedelegeerd bestuurder van Hero
Construct is met zijn 28 jaar amper
drie jaar ouder dan de firma waar hij
verantwoordelijk voor is.
"Mijn vader Roger heeft in 1995 de
firma opgericht, waardoor ik al van
kinds af mee op het bedrijf rondliep
en een handje toestak tijdens de vakanties. Dat ik doorleerde voor industrieel ingenieur bouwkunde was een
logisch vervolg."

Het nieuwe kantoorgebouw van Hero Construct was het eerste project van gedelegeerd
bestuurder Bart De Vriendt.  Hero Construct

Het project Mirab'eau omvat high-end assistentiewoningen met een prachtig panoramisch
uitzicht. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met Springvis en CONIX RDBM
Architecten.  Hero Construct / Nanopixel
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Zijn eerste project was de bouw van
het huidige kantoorgebouw van Hero
Construct in Dendermonde, waar
ze in 2014 hun intrek namen. "Dat
was meteen een mooie binnenkomer, want het is toch het visitekaartje van het bedrijf. Drie jaar later, op
mijn vijfentwintigste heb ik de zaak
overgenomen. Gelukkig kan ik wel
nog een beroep doen op mijn vader
en stiefmoeder, die nog een paar jaar
mee als bestuurder actief zijn."

Bart De Vriendt is evenwel niet te beroerd om toe te geven dat de beginjaren een stijle leercurve waren. "Eerst
moest ik tonen wat ik waard was als
projectleider en toen ik gedelegeerd
bestuurder werd, kon ik me niet meer
alleen bezighouden met het bouwkundige. Contracten, klanten en leveranciers, vergunningen, alles passeert
op het bureau. Het was best pittig."

de centen, maar hij onderstreept dat
maximaal winstbejag nooit de drijfveer van Hero is geweest en het ook
niet zal worden. "Het is belangrijk dat
het volledige plaatje klopt. Wat we
bouwen moet een esthetische meerwaarde zijn voor de omgeving en we
trachten steeds zoveel mogelijk groene ruimte te behouden of te voorzien.

Bart De Vriendt

Het is onze
kracht dat we
alleen bouwen
waar ik zelf zou
kunnen wonen
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Residentie ORION in Dendermonde. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met Springvis en
Reid Senepart Architects.  Hero Construct

Hoewel Hero Construct een kwarteeuw bestaat, is er wezenlijk niet zo
veel veranderd, volgens De Vriendt:
werken in de regio, bij de besten behoren op vlak van prijs-kwaliteit en
een uitstekende naservice voorzien."
Hero Construct telt momenteel een
50-tal medewerkers en is voornamelijk actief in Dendermonde en in de
nabije omgeving ervan. "Die lokale
verbondenheid vinden we zeer belangrijk. Het is soms ook een beetje
prestige om als Dendermondse firma
te bouwen in de eigen stad. Maar het
is vooral praktisch geïnspireerd, want
onze mensen wonen allemaal vlakbij."
Zoals het een goede huisvader betaamt, let De Vriendt nauwlettend op

Residentie ORION in Dendermonde. Dit project
werd gerealiseerd in samenwerking met Springvis
en Reid Senepart Architects.  Hero Construct
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En dan gebeurt het soms dat we dan Bart De Vriendt knikt instemmend:
wat minder wooneenheden hebben, "Vergunningen vragen we projectmamaar dat is helemaal niet erg. Het is tig aan, want we creëeren eerder een
net onze kracht dat we alleen bouwen, waar ik zelf ook zou kunnen
wonen."
Hero bouwt niet alleen voor particuliere klanten, maar gooit zich ook
als projectontwikkelaar op de markt.
"Dat is een natuurlijke evolutie", legt
de 27-jarige Jelle Van Hoeymissen
uit. Hij is de stiefbroer van De Vriendt
en is als bestuurder binnen Hero
verantwoordelijk voor onder meer
HR, administratie, boekhouding en
marketing.
"De markt is op dat vlak toch een stuk
veranderd. Heel wat mensen shoppen liever achter een huis, dan zelf
een bouwgrond te kopen, de vergunningen in orde te brengen, een
architect aan te stellen en mee het
bouwproces op te volgen. We zijn
evenwel geen typische verkavelaar.
We zoeken steeds gronden die interessant zijn qua ligging en architectuur."

Jelle Van Hoeymissen

We zoeken steeds
gronden die
interessant zijn
qua ligging en
architectuur

vorm van woonerven. We mikken
steeds op een gezonde mix van verschillende woningen Dat zorgt voor
meer rust, in vergelijking met een
verkaveling waar eenzelfde woning
telkens opnieuw wordt gebouwd.
We bouwen trouwens niet alleen
moderne woningen. In sommige verkavelingen kiezen we voor een andere stijl, als dat beter bij de omgeving
past. Die afwisseling in bouwstijlen
houdt het ook interessant voor onze
medewerkers."
Hero Construct staat ook zelf in voor
de verkoop. "We hebben daar een
eigen website voor: goegebuurt.be,"
vult Van Hoeymissen aan.

SAMENWERKING
In het kader van projectontwikkelingen heeft Hero Construct reeds verschillende samenwerkingen achter
de rug waarin hun rol kan verschillen. "Soms participeren we mee als
ontwikkelaar in het bouwteam en
soms treden we enkel op als algemeen aannemer. We zoeken steeds
een partner die complementair is aan
onze expertise. We staan bovendien
steeds open voor nieuwe opportuniteiten", besluit De Vriendt.
heroconstruct.be

Project HOPPE in Buggenhout.  Dennis De Smet

De Oost-Vlaamse Aannemer

39

