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Aedifica versterkt zijn team in Duitsland met een country manager 
 

 

 

Na haar eerste investeringen in Duitsland in 2013, heeft Aedifica een portefeuille opgebouwd van meer 

dan 60 Duitse zorgvastgoedsites met een totale waarde van meer dan 500 miljoen €, en een pipeline 

van ontwikkelingsprojecten van ca. 260 miljoen € die in de loop van de komende jaren zal worden 

opgeleverd. De uitbreiding van Aedifica’s Duitse portefeuille werd eind december 2019 nogmaals 

aangetoond door de aankondiging van de bouw van vijf bijkomende zorgcampussen en de acquisitie 

(en gedeeltelijke renovatie) van negen rustoorden1. 

 

Om dat groeiverhaal in de Duitse markt duurzaam verder te zetten, versterkt Aedifica haar Duitse team 

met de aanwerving van Heinz Beekmann als country manager. In die functie zal Heinz vanaf 

15 april 2020 toezien op het beheer van de Duitse portefeuille en de groei van de Groep in de Duitse 

markt, en de leiding over het bestaande team in Duitsland op zich nemen. 

 

Heinz Beekmann (49) heeft verschillende jaren ervaring in de 

zorgsector: hij werkte binnen de Armonea-groep als CEO van de 

Duitse tak en was sinds mei 2019 ook actief was als CEO van 

Armonea België. Armonea staat bekend om haar hoogwaardige 

zorgdiensten en exploiteert meer dan 12.000 bedden. Hij was ook lid 

van de niet-uitvoerende raad van bestuur van Lebenshilfe Syke, een 

non-profitorganisatie voor personen met een handicap die 

wooncentra, gezinsondersteunende diensten en 

onderwijsinstellingen uitbaat. Voordien werkte hij meer dan 19 jaar voor Anheuser-Busch InBev, waar 

hij verschillende internationale functies had, voornamelijk binnen legal, sales en corporate affairs. Hij 

bekleedde daar laatst de functie van CEO voor Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland en Director Legal & 

Corporate Affairs Europe & EMEA. 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “We zijn zeer verheugd om Heinz Beekmann in het Aedifica-

team te verwelkomen als country manager in Duitsland. De ervaring die Heinz heeft opgebouwd binnen 

de zorgsector als executive officer van een grote zorgvastgoedexploitant, betekent een grote 

meerwaarde voor Aedifica’s team in Duitsland. Bovendien is de aanwerving van Heinz een illustratie 

van Aedifica’s engagement en ambitie voor verdere groei in de Duitse zorgvastgoedmarkt.”  

 
1 Zie persberichten van 17 december 2019 en 18 december 2019. 
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Over Aedifica 
 

Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die 

zich specialiseert in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. 

Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 270 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van meer dan 2,4 miljard €. 
 

In januari 2020 maakte Aedifica zijn intrede in de Finse en Zweedse markten door de acquisitie 

van Hoivatilat Oy, een Finse zorgvastgoedontwikkelaar en investeerder. 
 

Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019) onder de 

volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters). 
 

De marktkapitalisatie bedroeg ca. 3,0 miljard € op 24 januari 2020. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA- en Stoxx Europe 600-indexen. 
 

Voor alle bijkomende informatie 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 2 626 07 73 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
 

T +32 2 210 44 98 

delphine.noirhomme@aedifica.eu 

 
www.aedifica.eu 
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