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Aedifica bundelt de krachten met Dunavast-Sonneborgh 

voor de ontwikkeling van zorgvastgoed in Nederland 
 

 

 

- Aedifica gaat een strategische samenwerking aan met Dunavast-Sonneborgh om samen 

in Nederland zorgvastgoed te ontwikkelen, in het bijzonder in het reguliere zorgsegment 
 

- Opportuniteit voor Aedifica om een nieuwe pipeline van kwalitatieve 

(her)ontwikkelingsprojecten op te bouwen 
 

- Dunavast en Sonneborgh zijn ervaren vastgoedontwikkelaars en investeerders 

met een uitgebreid netwerk in het reguliere segment van de Nederlandse 

zorgmarkt 

 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Aedifica is zeer verheugd om deze strategische samenwerking 

met Dunavast-Sonneborgh aan te kondigen. Door de krachten te bundelen creëren we een nieuwe 

opportuniteit om kwalitatieve ontwikkelingsprojecten aan ons investeringsprogramma toe te voegen en verder 

te blijven groeien in de Nederlandse markt. Door onze kennis, netwerk en financiële slagkracht te combineren, 

komen we tegemoet aan de groeiende vraag naar futureproof zorgvastgoed en zullen nog meer Nederlandse 

ouderen kunnen rekenen op duurzame en innovatieve zorgconcepten die bewoners de ruimte geven om zorg 

te ontvangen op de manier die zij verkiezen.” 

 

Eric Scheijgrond, Country Manager van Aedifica Nederland, voegt daaraan toe: “Het Nederlandse 

Aedifica-team kijkt ernaar uit om binnen de contouren van deze samenwerking nieuwe 

zorgvastgoedprojecten te ontwikkelen in de Nederlandse zorgmarkt.” 

 

Aart Jan Verdoold, CEO van Dunavast, stelt: “De zorgvraag voor ouderen is complex en de ontwikkeling 

van zorgvastgoed erg specialistisch, daarom hebben wij eerder dit jaar al een meerderheidsbelang in 

Sonneborgh genomen. Door deze samenwerking met Aedifica creëren wij nog meer speelruimte om 

zorgvastgoed te ontwikkelen. Samen hebben wij het doel kwalitatief hoogwaardige zorgwoningen voor 

ouderen te creëren.” 

 

Peter Schiphorst, Directeur van Sonneborgh, voegt daaraan toe: “Ik ben erg trots op deze verbintenis en 

kijk uit naar de samenwerking. Samen zijn we nog beter in staat om oplossingen te creëren voor de grote 

behoefte aan duurzame, kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor mensen met een zorg- en 

ondersteuningsvraag in Nederland.”  



 
 

PERSBERICHT 
Gereglementeerde informatie 

 
4 oktober 2021 – vóór opening van de markten 

Onder embargo tot 07u30 CET 
 
 

2/3 

 

Beschrijving van het samenwerkingsverband 

 

Aedifica en Dunavast-Sonneborgh bundelen hun krachten en hebben een samenwerkings-

overeenkomst gesloten met als doel futureproef zorgvastgoed in Nederland te ontwikkelen. Via 

gefocuste jointventurestructuren zullen interessante (her)ontwikkelingsprojecten en grondposities 

worden verworven en zal op lange termijn in de ontwikkelde gebouwen worden belegd. 

 

De partijen hebben de ambitie om een portefeuille van ca. 100 miljoen € te ontwikkelen met een focus 

op het reguliere zorgsegment. 

 

Er worden reeds een aantal investeringsopportuniteiten bestudeerd, waarover te gepasten tijde zal 

worden gecommuniceerd. 

 

 

Over Dunavast en Sonneborgh 

 

Dunavast heeft zich sinds haar oprichting in 2007 stevig verankerd in de vastgoedbranche. Het bedrijf 

richt zich op beleggingen in hoogwaardige ontwikkelingsprojecten en heeft bijna 15 jaar ervaring in de 

Nederlandse woon,- zorg- en retailvastgoedsector. Eerder dit jaar nam Dunavast een 

meerderheidsbelang in Sonneborgh. In het verleden ontwikkelde Dunavast reeds een aantal 

zorggebouwen voor Aedifica. 

 

Sonneborgh ontwikkelt al bijna 25 jaar vastgoed bestemd voor de residentiële sector, de sociale sector 

en de zorgsector. Het bedrijf heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd binnen het reguliere segment 

van de Nederlandse zorgmarkt. Daarnaast investeert Sonneborgh sinds 2015 in zorgvastgoed door het 

initiëren van vastgoedbeleggingsfondsen voor particuliere en institutionele investeerders. 

 

 

Aedifica in Nederland 

 

Aedifica deed haar eerste investeringen in Nederland in 2016. Vijf jaar later heeft de Groep een 

portefeuille opgebouwd van 71 zorglocaties met een totale waarde van meer dan 560 miljoen €. Samen 

bieden deze gebouwen plaats aan meer dan 3.000 bewoners. Bovendien heeft Aedifica in Nederland 

reeds een investeringsprogramma lopen in 15 ontwikkelingsprojecten voor een bedrag van 

ca. 70 miljoen €. Met dit samenwerkingsverband heeft Aedifica een nieuwe opportuniteit gecreëerd om 

verder te blijven groeien in de Nederlandse markt. 
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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 540 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden en Ierland, met een waarde van meer 

dan 4,4 miljard €. 
 

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

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

Sinds maart 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext 

Brussels. De marktkapitalisatie bedroeg op 1 oktober 2021 ca. 4,0 miljard €. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA, Stoxx Europe 600 en GPR-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 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 494 573 115 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
 

T +32 2 210 44 98 

delphine.noirhomme@aedifica.eu 

 

Ontdek Aedifica’s Duurzaamheidsverslag 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2021/05/AED_Sustainability-Report_2020_EN_2021-05-31_LV.pdf
https://aedifica.eu/nl/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

