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Acquisitie van een zorgresidentie in Leersum, Nederland 
 

 

 

- Acquisitie van een te bouwen zorgresidentie in Leersum (provincie Utrecht, Nederland), 

met een capaciteit van 26 eenheden 

 

- Conventionele aanschaffingswaarde: ca. 6 miljoen € 

 

- Initieel brutohuurrendement: ca. 6,5% 

 

- Uitbater: Het Gouden Hart 

 

 

 

 

 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Aedifica is verheugd om kort na de afronding van haar 

kapitaalverhoging een nieuwe investering in zorgvastgoed aan te kondigen. Deze investering in een 

nieuw te bouwen zorgresidentie, in nauwe samenwerking met een zorgexploitant waarmee Aedifica 

reeds samenwerkt, toont de kracht van het investeringsmodel van Aedifica, dat gericht is op het 

uitbouwen van duurzame relaties met haar uitbaters. Andere investeringen zullen nog volgen.”  
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Aedifica meldt de acquisitie van een te bouwen zorgresidentie in Nederland. 

 

 
 

Het Gouden Hart van Leersum (tekening)1 – Leersum 

 

 

Beschrijving van de site 

 

De te bouwen zorgresidentie Het Gouden Hart van Leersum2 heeft een uitstekende ligging in het 

centrum van Leersum (8.000 inwoners, provincie Utrecht). Op de site bevindt zich een voormalig 

gemeentehuis dat volledig verbouwd zal worden tot een hedendaagse woonzorglocatie in het midden- 

tot hogere segment van de markt, bestemd voor senioren met (hoge) zorgbehoeften. De site zal een 

capaciteit hebben van 26 eenheden. Aedifica voorziet een budget van ca. 4 miljoen € voor de 

verbouwingswerken. De voltooiing van de werken wordt verwacht in het eerste trimester van 2018. 

 

  

                                                      
1 © Arcom Partners. 
2 Gelegen Rijksstraat 46 te 3956 CR Leersum (Nederland). 
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Beschrijving van de transactie 

 

Op 29 mei 2017 heeft Aedifica Nederland BV, een Nederlandse 100%-dochtervennootschap van 

Aedifica NV, de eigendom van de site verworven van Woudenburcht BV, een lokale 

vastgoedontwikkelaar. De conventionele aanschaffingswaarde3 bedraagt ca. 2 miljoen €. Het turnkey 

bouwproject zal gerealiseerd worden door Legemaat van Elst BV naar een ontwerp van Arcom Partners. 

De totale investering van Aedifica met inbegrip van de werken zal derhalve op termijn ca. 6 miljoen € 

bedragen. 

 

De operatie wordt gefinancierd door middel van Aedifica’s kredietlijnen. 

 

 
Beschrijving van de uitbater en de huurovereenkomst 

 

De zorgresidentie zal worden uitgebaat door Het Gouden Hart, een Nederlandse onderneming die sinds 

2005 actief is op de private markt voor seniorenzorg. De groep is al uitbater van twee Aedifica-sites4. 

 

De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare triple net 

langetermijnovereenkomst van 20 jaar. Het initiële brutohuurrendement bedraagt ca. 6,5%. 

 

  

                                                      
3 De aanschaffingswaarde voldoet aan de eisen van artikel 49 § 1 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen. 
4 Zie persbericht van 4 april 2017. 
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Investeringen sinds de kapitaalverhoging van maart 2017 

 

Aedifica realiseert aldus een nieuwe belangrijke investering in het segment van huisvesting voor 

senioren na de kapitaalverhoging van 219 miljoen €5, die met succes is afgerond op 28 maart 2017. De 

geüpdatete lijst van de recente investeringen is nu als volgt6: 

 

(in miljoen €)   Vastgoedbeleggingen  
in exploitatie 

Vastgoed-
beleggingen nog 

op te leveren 

Totaal 

    uitgevoerd onderworpen aan 
opschortende 
voorwaarden 

    

Martha Flora Hilversum Nederland 2 - 6 8 

Villa Walgaerde1 Nederland 4 - - 4 

La Ferme Blanche1 België 6 - - 6 

Het Gouden Hart Nederland 7 - - 7 

Huize Dennehof Nederland 1 - - 1 

Prinsenhof1 België 4 - - 4 

Op Haanven1 België 2 - - 2 

LTS Nederland 2 - 10 12 

Het Gouden Hart van Leersum Nederland 2 - 4 6 

Totaal op 29 mei 2017 32 - 20 52 

            
1 Realisaties van eerder afgesloten akkoorden.         

 

Andere investeringsdossiers worden bestudeerd. 

  

                                                      
5 Zie persbericht van 28 maart 2017. 
6 De gegevens in deze tabel zijn afgerond. Bijgevolg is het mogelijk dat de som van bepaalde gegevens niet gelijk is aan het 

vermelde totaal. 
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Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die 

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

heeft een portefeuille van meer dan 1,5 miljard € opgebouwd in België, in Duitsland en in 

Nederland. 
 

Aedifica is sinds 2006 op de continumarkt van Euronext Brussels genoteerd onder de 

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

De marktkapitalisatie bedroeg 1,3 miljard € op 28 april 2017. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen. 
 

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten 

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen 

over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen 

dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan 

belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder 

controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien 

gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de 

vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica 

geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten. 

Voor alle bijkomende informatie 

 

  

 

 

 

 


