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Aedifica zet voet aan land in Zweden 
 

 

 

- Eerste opleveringen van projecten in Zweden: twee gespecialiseerde residentiële 
zorgcentra in Uppsala en Heby 

 

- Totale investering: ca. 39 miljoen SEK 
 

- Totale capaciteit: 12 bewoners 
 

- Uitbaters: Center för Vård och Omsorg i Uppsala (Team Olivia-groep) & 

Alternatus 

 

- Uitbreiding van het Zweedse team 
 

- Ontwikkeling van een pipeline van nieuwe projecten 
 

 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “De Aedifica-groep heeft voet aan land gezet in Zweden 

door de voltooiing van twee gloednieuwe gespecialiseerde residentiële zorgcentra in Uppsala en Heby. 

We hebben ongeveer 39 miljoen SEK geïnvesteerd in de bouw van beide sites en hebben al een aantal 

nieuwe ontwikkelingsprojecten gepland, waarvan sommige later dit jaar al zullen worden opgeleverd. 

Onze pipeline in Zweden omvat momenteel gespecialiseerde residentiële zorgcentra en 

kinderdagverblijven, maar in de toekomst zullen we daar ook woonzorgcentra voor senioren aan 

toegevoegen. We zijn verheugd over deze belangrijke stap vooruit in ons Europese groeiverhaal en we 

kijken er naar uit om de activiteiten van de Groep in Noord-Europa via Hoivatilat verder te ontwikkelen.”  
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Voltooiing van twee gespecialiseerde residentiële zorgcentra in Uppsala en 

Heby 
 

 
 

LSS-boende Gråmunke – Uppsala 

 

 

In april 2020 zijn de huurders en de eerste bewoners van LSS-boende Gråmunke en LSS-boende 

Heby ingetrokken nadat deze gespecialiseerde residentiële zorgcentra in de loop van (respectievelijk) 

maart en April werden opgeleverd. Beide sites bevinden zich in de provincie Uppsala län, dicht bij de 

regio Stockholm: LSS-boende Gråmunke ligt in Uppsala (231.000 inwoners) en LSS-boende Heby ligt 

in Heby (14.000 inwoners). Deze kleinschalige residentiële zorgcentra zijn specifiek afgestemd op de 

noden van personen met een handicap en bieden elk een nieuwe thuis aan zes bewoners. LSS-boende 

Gråmunke wordt uitgebaat door Center för Vård och Omsorg i Uppsala AB, een privéspeler die deel 

uitmaakt van de Team Olivia-groep. LSS-boende Heby wordt uitgebaat door Alternatus i Sverige AB, 

een privéspeler die deel uitmaakt van de Alternatus-groep. 

 

De totale investering van de Groep bedraagt ca. 39 miljoen SEK (ca. 4 miljoen €). De sites worden 

verhuurd worden op basis van nieuwe, niet-opzegbare double net langetermijnovereenkomsten. Het 

rendement op basis van de kostprijs bedraagt ca. 6,5-7%. 

 

Naam Locatie Totale investering 
(miljoen SEK) 

Capaciteit 
(eenheden) 

Huurcontract Exploitant 

LSS-boende Gråmunke Gråmunkehöga 52, 755 97 Uppsala 20 6 16 jaar – NN CVO 

LSS-boende Heby Grusbanan 2-4, 744 32 Heby 19 6 21 jaar – NN Alternatus 

  39 12   
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LSS-boende Heby – Heby 

 

 

Gespecialiseerde residentiële zorgcentra 
 

De eerste twee voltooide ontwikkelingsprojecten in Zweden zijn residentiële zorgcentra voor personen 

met een handicap. De gebouwen omvatten zes hoogkwalitatieve eenkamerappartementen met een 

keuken, een slaapkamer en een badkamer. De moderne appartementen zijn specifiek ontworpen om te 

voldoen aan de noden van personen met een handicap en om hun levenskwaliteit te verbeteren. De 

gebouwen beschikken ook over personeelsruimtes waardoor de bewoners 24/7 zorg verleend kan 

worden. De zorgcentra zijn uitgerust met innovatieve technologie die toelaat om de appartementen op 

afstand te bedienen om de kwaliteit van de zorgverlening en het onderhoud te optimaliseren en te 

beveiligen. 

 

Deze gespecialiseerde residentiële zorgcentra zijn slechts een eerste stap in de ontwikkeling van de 

Groep op de Zweedse markt. Het is de bedoeling om ook andere soorten zorgvastgoed aan de 

portefeuille toe te voegen, zoals kinderdagverblijven en woonzorgcentra voor senioren. 
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De Zweedse zorgmarkt 
 

De Zweedse markt biedt interessante parameters voor langetermijninvesteringen in zorgvastgoed. 

Veranderende demografische ontwikkelingen, een vergrijzende bevolking, een sterke sociale-

zekerheidscultuur met gezonde overheidsfinanciën en de groei van de private sector zullen de vraag 

naar nieuw, kwalitatief zorgvastgoed op lange termijn stimuleren, of het nu gaat om gespecialiseerde 

residentiële zorgcentra, kinderdagverblijven of woonzorgcentra voor senioren. 

 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorgverlening aan hun inwoners. Gemeenten hebben 

verschillende mogelijkheden om een voldoende zorgaanbod te bieden, maar de focus lijkt te 

verschuiven naar het geven van keuzevrijheid, zodat mensen zelf hun zorgverlener kunnen kiezen. 

Private zorgexploitanten worden beschouwd als een centraal onderdeel van die keuzevrijheid. In 

Zweden worden zorgdiensten over het algemeen gefinancierd met overheidsgeld. Toch betalen de 

bewoners ook een kleine bijdrage (ca. 5%). 

 

De Zweedse bevolking (ca. 10,4 miljoen inwoners) telt vandaag ongeveer 544.000 personen die ouder 

zijn dan 80 jaar (waarvan ca. 18% in woonzorgcentra verblijft). Volgens de Statistiska Centralbyrån 

(Statistics Sweden) zal dat aantal naar verwachting verdubbelen tegen 2060. Zweden heeft in totaal ca. 

100.000 bedden in woonzorgcentra. Schattingen geven aan dat er tegen 2030 ten minste 40.000 nieuwe 

bedden nodig zullen zijn. Private zorgexploitanten hebben een marktaandeel van ca. 28%. Het 

marktsegment van woonzorgcentra voor senioren biedt op lange termijn een sterk groeipotentieel door 

de vergrijzing van de bevolking en de privatisering van het aanbod. 

 

In Zweden verblijven vandaag ongeveer 29.000 mensen in gespecialiseerde residentiële zorgcentra 

(LSS). Het aandeel van private exploitanten in deze markt bedraagt ca. 20%. Het groeipotentieel voor 

dit segment van de zorgvastgoedmarkt wordt gedreven door de groei en de vergrijzing van de bevolking, 

een gebrek aan passende residentiële zorgcentra en de privatisering van de markt. 

 

Ongeveer 50% van de kinderen van 0 tot 3 jaar gaat naar kinderdagverblijven, terwijl het aantal 

inschrijvingen voor kinderen van 3 tot 5 jaar 95% bedraagt. Het aandeel van de private exploitanten in 

dit marktsegment bedraagt ca. 27%. De groei van dit segment wordt, gezien het stabiele geboortecijfer 

in Zweden, vooral gedreven door de toenemende verstedelijking en de privatisering van de markt. 
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Het Zweedse team 

 

Anderhalf jaar geleden startte Hoivatilat haar activiteiten in Zweden 

door de oprichting van het Zweedse bedrijf Hoivatilat AB onder 

leiding van Maria Frid (foto). Maria behaalde een master in de 

ingenieurswetenschappen en studeerde financiële economie. Als 

Head of Establishment bij een grote private zorgaanbieder in Zweden 

heeft zij een ruime ervaring opgebouwd in zorgvastgoed en de 

uitbating daarvan. Intussen werd het team uitgebreid en telt het 

momenteel vier leden met een uitgebreide ervaring in de 

vastgoedmarkt, de private zorgsector, de overheidssector & 

openbare zaken, projectmanagement en operations & onderhoud. 

 

Het team ontfermt zich over de huurders, de aannemers en de lokale zakenrelaties en zorgt altijd voor 

een nauwe dialoog tussen alle betrokken partijen. Ze investeren ook in een goede relatie op lange 

termijn met de gemeenten. Het team volgt de bouwwerken op en voegt regelmatig nieuwe projecten toe 

aan de ontwikkelingspipeline. 

 

 

Nieuwe ontwikkelingsprojecten 

 

Momenteel zijn drie projecten in aanbouw in Älmhult, Eskilstuna en Norrtälje. De Groep zal in totaal 

121 miljoen SEK (ongeveer 11 miljoen €) investeren in deze drie gloednieuwe kinderdagverblijven. Het 

eerste project zal al in augustus 2020 worden opgeleverd en is ontworpen om 140 kinderen te kunnen 

opvangen. Eind 2020 en begin 2021 zullen er nog twee kinderdagverblijven worden opgeleverd. 

 

Naam Vastgoedtype Locatie Totale investering 
(miljoen SEK) 

Exploitant 

Älmhult Kunskapsgatan Kinderdagverblijf Älmhult 35 Kunskapsförskolan 

Eskilstuna Mesta 6:56 Kinderdagverblijf Eskilstuna 50 British mini 

Norrtälje Östhamra Förskola Kinderdagverblijf Norrtälje 36 Kunskapsförskolan 

   121  

 

Naast de projecten in aanbouw werkt het Zweedse team nog aan enkele andere projecten. Hoivatilat 

heeft een bouwvergunning aangevraagd voor twee bijkomende kinderdagverblijven in het zuiden van 

Zweden, die naar verwachting in 2021 voltooid zullen worden. Hoivatilat heeft ook een terrein verworven 

in de regio Groot Stockholm ('Stockholmsregionen') waarop een gespecialiseerd residentieel 

zorgcentrum voor personen met een handicap zal worden gebouwd. Daarnaast lopen er 

onderhandelingen over een aantal andere nieuwe projecten. Hoivatilat is ook van plan om in de nabije 

toekomst projecten voor woonzorgcentra voor senioren toe te voegen aan de pipeline in Zweden. 
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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 450 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

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

3,0 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 15 mei 2020 ca. 2,5 miljard €. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA- en Stoxx Europe 600-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 2 626 07 73 

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://www.aedifica.be/nl/duurzaamheidsverslag
file://///aedfs01/common/Financial%20Communication/1-a%20Press%20releases/2019/2019%2006%20xx_DE/www.aedifica.eu
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

