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Oplevering van twee zorgresidenties in Nederland 
 

 

 

- Oplevering van twee zorgresidenties in: 
 

- Leersum (provincie Utrecht, Nederland) 
 

- Hilversum (provincie Noord-Holland, Nederland) 

 

 

 

 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “We zijn verheugd om de oplevering aan te kondigen van 

twee nieuwe zorgresidenties in Nederland. Door de oplevering van deze twee sites bestendigt Aedifica 

de samenwerking met twee dynamische zorgbedrijven en bouwt de Groep zijn Nederlandse 

zorgvastgoedportefeuille opnieuw verder uit. Beide sites zijn gericht op senioren met hoge 

zorgbehoeften.”  
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1. Oplevering van een zorgresidentie in Leersum (Nederland) 
 

 
 

Het Gouden Hart van Leersum – Leersum 

 

Op 16 april 2018 vond de oplevering plaats van zorgresidentie Het Gouden Hart van Leersum1 in 

Leersum (8.000 inwoners, provincie Utrecht). De zorgresidentie is een voormalig gemeentehuis dat 

volledig verbouwd werd tot een hedendaagse woonzorglocatie met een capaciteit van 26 eenheden 

voor senioren met hoge zorgbehoeften. Het bouwproject (aangekondigd in mei 20172) werd 

gerealiseerd door Legemaat van Elst BV naar een ontwerp van Arcom Partners. De site wordt uitgebaat 

door een entiteit van de groep Het Gouden Hart. De totale investering van Aedifica bedroeg 

ca. 6 miljoen € (hetzij ca. 2 miljoen € voor het voormalige gebouw en het terrein en ca. 4 miljoen € voor 

de werken) en werd gefinancierd door middel van Aedifica’s kredietlijnen. De huurovereenkomst die 

gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare triple net langetermijnovereenkomst van 20 jaar.  

 

  

                                                      
1 Gelegen Rijksstraat 46 te 3956 CR Leersum (Nederland). 
2 Zie persbericht van 29 mei 2017. 
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2. Oplevering van een zorgresidentie in Hilversum (Nederland) 
 

 
 

Martha Flora Hilversum – Hilversum 

 

Op 23 april 2018 vond de oplevering plaats van zorgresidentie Martha Flora Hilversum3 in Hilversum 

(88.000 inwoners, provincie Noord-Holland). De zorgresidentie is een voormalig kantoorgebouw dat 

volledig verbouwd werd tot een hedendaagse woonzorglocatie met een capaciteit voor 31 bewoners 

met hoge zorgbehoeften. Het bouwproject (aangekondigd in maart 20174) werd gerealiseerd door 

Aalberts Bouw BV. De site wordt uitgebaat door de groep Martha Flora. De totale investering van 

Aedifica bedroeg ca. 8 miljoen € (hetzij ca. 2 miljoen voor het voormalige gebouw en het terrein en ca. 

6 miljoen € voor de werken) en werd gefinancierd door middel van Aedifica’s kredietlijnen. De 

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

langetermijnovereenkomst van 25 jaar. 

 

  

                                                      
3 Gelegen Melkpad 24-26 te 1217 KD Hilversum (Nederland). 
4 Zie persbericht van 31 maart 2017. 
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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 1,6 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 31 maart 2018. 
 

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 

 

 
 

 

 

 

 


