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Uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst met Specht Gruppe 

in Duitsland 
 

 

 

- Uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst met Specht Gruppe met de bouw van 

seniorenappartementsgebouwen en aanleunwoningen op 8 sites in Duitsland, met een 

totale capaciteit van ca. 220 eenheden 
 

- Conventionele aanschaffingswaarde: ca. 44 miljoen € 
 

- Brutohuurrendement: ca. 5,0% 
 

- Huurder: Residenz Management Gesellschaft (Specht Gruppe) 

 

 

 

 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Aedifica is zeer verheugd om haar huidige 

samenwerkingsovereenkomst met Specht Gruppe uit te breiden met een akkoord voor de bouw van 

ca. 220 seniorenappartementen en aanleunwoningen in Duitsland. Die seniorenappartementen en 

aanleunwoningen zullen geïntegreerd worden in een “campusconcept” op acht van de zeventien sites 

waarvoor Aedifica reeds vorige zomer de samenwerking met Specht Gruppe aankondigde. De 

wooneenheden zullen gericht zijn op senioren die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op 

aanvraag in het midden- tot hogere segment van de markt. Aedifica zet daarmee opnieuw een grote 

stap voorwaarts in de opbouw van haar Duitse zorgvastgoedportefeuille.” 
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Aedifica meldt de uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst met Specht Gruppe. Deze uitbreiding 

betreft de bouw van seniorenappartementsgebouwen en aanleunwoningen op 8 van de 17 sites in 

Duitsland waarvoor Aedifica reeds vorige zomer de samenwerking met Specht Gruppe aankondigde. 

 

 
 

Project (tekening) in Schleswig-Holstein: rustoord en seniorenappartementen 

 

 

Beschrijving van de sites 

 

De te bouwen seniorenappartementsgebouwen en aanleunwoningen zullen gelegen zijn in het noorden 

van Duitsland (Mecklenburg-Voorpommeren, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Schleswig-

Holstein) op zowel stedelijke als landelijke locaties, naast rustoorden waarvan de bouw vorig jaar werd 

aangekondigd1. De wooneenheden zijn gericht op senioren die zelfstandig willen wonen met zorg en 

diensten op aanvraag in het midden- tot hogere segment van de markt. Ze zullen worden geïntegreerd 

in zorgcampussen die ook andere functies huivesten, zoals een rustoord voor senioren met hoge 

zorgbehoeften, een dagverzorgingscentrum voor senioren en in sommige gevallen een kinderdagverblijf 

of apotheek2. De seniorenappartementsgebouwen en aanleunwoningen op de acht sites zullen een 

totale capaciteit van ca. 220 eenheden hebben. 

 

De complete vastgoedportefeuille die Aedifica met Specht Gruppe ontwikkelt, zal na deze uitbreiding 

van het samenwerkingsakkoord een totale capaciteit van ca. 1.800 eenheden hebben. 

 
  

                                                      
1 Zie persbericht van 17 augustus 2017. 
2 Aedifica zal eigenaar zijn van alle gebouwen op die zorgcampussen. 
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Beschrijving van de transactie 

 

Aedifica zal in de komende maanden de grondposities verwerven via de overname van de controle van 

bestaande vastgoedvennootschappen van de Specht Gruppe (in principe op voorwaarde van het 

bekomen van de vereiste stedenbouwkundige vergunningen). Na de verwerving van de controle zal 

gestart worden met het oprichten van de gebouwen. Daarvoor wordt een overeenkomst gesloten met 

Residenz Baugesellschaft, een onderneming van de Specht Gruppe, die de nieuwe gebouwen zal 

realiseren aan een gegarandeerd budget. In de veronderstelling dat alle bouwvergunningen bekomen 

worden, zou deze investering van Aedifica op termijn ca. 44 miljoen € bedragen. 

 

De totale investering van Aedifica in de gehele portefeuille van zorgcampussen die met Specht Gruppe 

ontwikkeld wordt, zal na deze transactie op termijn ca. 245 miljoen € bedragen. De eerste gebouwen 

zullen naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden opgeleverd. 

 

De operatie zal worden gefinancierd door middel van Aedifica’s kredietlijnen. 

 

 

Beschrijving van de huurder en de huurovereenkomsten 

 

De sites zullen worden verhuurd aan Residenz Management GmbH, een onderneming van de 

Specht Gruppe, en zullen worden uitgebaat door ervaren uitbaters. 

 

De sites zullen worden verhuurd op basis van niet-opzegbare langetermijnovereenkomsten van 30 jaar. 

Het onderhoud wordt daarenboven afgedekt door een in de tijd beperkte triple net garantie. De 

brutohuurrendementen van de seniorenappartementen en aanleunwoningen zullen na oplevering van 

de werken ca. 5,0% bedragen. 

 

Het brutohuurrendement van de gehele portefeuille die met Specht Gruppe ontwikkeld wordt, zal 

ca. 5,5% bedragen. 

 

 

Specht Gruppe 

 

Specht Gruppe beschikt over nagenoeg dertig jaar ervaring in de ontwikkeling, bouw en uitbating van 

zorgvastgoed voor senioren in Duitsland. Sinds 1988 realiseerde de groep al meer dan 

100 zorgvastgoedsites in bijna alle Duitse deelstaten. Daarnaast is de Specht Gruppe uitbater van een 

revalidatiekliniek in Bremen, een van de grootste private thuiszorgorganisaties in noord-Duitsland, vier 

dagverzorgingscentra en staat ze in voor de uitbating en het beheer van meer dan 

500 woongelegenheden voor senioren. De oprichter en directeur-aandeelhouder, de heer Rolf Specht, 

werd in 2010 in Bremen tot ondernemer van het jaar verkozen. 

 

Aedifica werkte eerder al samen met Specht Gruppe voor de verwerving van elf rustoorden3 en kondigde 

in augustus 2017 een samenwerkingsovereenkomst met de groep aan voor de bouw van zeventien 

rustoorden4.  

                                                      
3 Zie persberichten van 3 november 2014 en 8 december 2017. 
4 Zie persbericht van 17 augustus 2017. 
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Investeringen sinds de kapitaalverhoging van maart 2017 
 

Aedifica realiseert aldus een nieuwe zorgvastgoedinvestering 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 8 - - 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 6 - - 6 

Residentie Blaret België 21 - - 21 

Oeverlanden Nederland 12 - - 12 

Seniorenresidenz Laurentiusplatz Duitsland 5 - 3 8 

Seniorenheim am Dom Duitsland 9 - - 9 

Huize De Compagnie Nederland 2 - 6 9 

Rendant (portefeuille) Nederland - - 40 40 

Specht Gruppe (rustoorden) Duitsland - - 200 200 

Huize Hoog Kerckebosch Nederland 8 - - 8 

Villa Temporis (fase II)1 België 2 - - 2 

Molenenk1 Nederland 11 - - 11 

De Duinpieper1 België 10 - 2 12 

Seniorenresidenz an den Kienfichten Duitsland 6 - - 6 

Martha Flora Den Haag Nederland 9 - - 9 

Huize Ter Beegden Nederland 0 - 4 5 

Martha Flora Rotterdam1 Nederland 2 - 6 8 

Martha Flora Bosch en Duin Nederland 2 - 5 7 

Ambulanter Pflegedienst Weser (portefeuille) Duitsland 28 - - 28 

De Merenhoef Nederland 2 - 7 9 

Huize Roosdael Nederland 1 - 5 6 

Leusden Nederland 1 - 3 4 

Martha Flora Hoorn Nederland 1 - - 1 

advita Haus Zur Alten Berufsschule Duitsland 9 - - 9 

September Nijverdal Nederland 1 - 3 4 

Huize Hoog Waardijn Nederland 1 - 5 6 

Huize Eresloo Nederland 1 - 5 6 

Park Residenz Duitsland - 11 - 11 

Pflegeteam Odenwald Duitsland 3 - - 3 

Azurit (portefeuille) Duitsland - 39 - 39 

Specht Gruppe (seniorenappartementen) Duitsland - - 44 44 

Totaal op 5 juni 2018 190 50 349 588 
            

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 ca. 1,7 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 1,5 miljard € op 31 mei 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 

 

Stefaan Gielens mrics 
Chief Executive Officer 
 

Rue Belliard 40 / Belliardstraat 40 (7th floor) 

B-1040 Brussels – Belgium 

T +32 2 626 07 72 

stefaan.gielens@aedifica.eu 

www.aedifica.eu 

Charles-Antoine Van Aelst 
Chief Investment Officer 
 

Rue Belliard 40 / Belliardstraat 40 (7th floor) 

B-1040 Brussels – Belgium 

T +32 2 626 07 74 

c-a.vanaelst@aedifica.eu 

www.aedifica.eu 

Martina Carlsson 
Senior Manager Group Reporting & Corporate Planning 
 

Rue Belliard 40 / Belliardstraat 40 (7th floor) 

B-1040 Brussels – Belgium 

T +32 2 627 08 93 

martina.carlsson@aedifica.eu 

www.aedifica.eu 

Aline Etienne 
Leiter Investment Deutschland 
 

Rue Belliard 40 / Belliardstraat 40 (7th floor) 

B-1040 Brussels – Belgium 

T +32 2 627 10 64 

aline.etienne@aedifica.eu 

www.aedifica.eu 
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