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We geven het te doen. Een voormalig ziekenhuis 
van 50.000 m2 groot transformeren tot het Slotervaart 
Centrum voor Zorg, waar vanaf april 2021 fasegewijs 
allerlei zorg- en buurtfuncties geopend worden. En 
dat in Corona-tijd. Geertjen Pot, algemeen directeur, is 
opvallend positief gestemd over de voortgang: ‘Corona 
heeft ons niet overmatig gehinderd. We hebben een 

groot leeg gebouw, daar konden we bijvoorbeeld 
veilig een aantal bijeenkomsten met kleinere groepen 
organiseren. Dat zorgde voor een gevoel van kracht 
en optimisme. Sowieso loopt de zorg als sector door, 
ondanks alle beperkingen uiteraard.’ De afgelopen 
tijd stond vooral in het teken van het voeren van veel 
gesprekken, zo geeft Pot aan: ‘We benaderen mensen 

maar worden zelf ook veel benaderd. We spreken met 
ziekenhuizen, met eerstelijns gezondheidsorganisaties, 
met de ouderenzorg: een heel breed scala. Allemaal 
partijen die geïnteresseerd zijn om zich hier te 
vestigen. En die zelf veelal ook bezig zijn met de vraag: 
waar gaat het naar toe met de zorg van de toekomst en 
de eigen positie daarbinnen?’

EEn twEEdE 
lEvEn 
voor EEn 
ziEkEnhuis
Het is een bijzondere en 
gedurfde onderneming. Een 
failliet ziekenhuis overnemen 
en dat transformeren tot een 
multifunctioneel zorggebouw. 
Zadelhoff laat zien dat het 
kan met het voormalige 
Slotervaart ziekenhuis in 
Amsterdam Nieuw-West. Aan 
het hoofd van de operatie die 
in volle gang is, staan Geertjen 
Pot en Martine Gründemann. 
Een gesprek met een bevlogen 
opdrachtgever duo.

Geertjen Pot (L) en Martine Gründemann
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Complexe wereld
De prestatie is ontegenzeggelijk knap: in juni 

2020 met Zadelhoff het Slotervaartziekenhuis 
overnemen en krap een jaar later al de eerste 
voorzieningen openen, te beginnen met het 
eerstelijns gezondheidscentrum. Verwacht wordt dat 
de komende maanden en jaren de andere functies 
zullen volgen. Functies die niet alleen gericht 
zijn op de zorg maar ook een betekenis hebben 
voor de buurt c.q. ruimte bieden aan bijvoorbeeld 
kunstenaars en creatieve ondernemers. ‘We geven 
hier vorm aan de zorg van de toekomst’, zo geeft Pot 

aan. ‘Wij zijn een vastgoedorganisatie die zo goed 
mogelijk zorg- en dienstverlening wil faciliteren. 
Allerlei aspecten komen daarbij samen: personeel, 
digitalisering, samenwerking, ontschotting. Heel 
boeiend. De zorg vormt een uitgebreide en complexe 
wereld, met tal van dimensies en uitdagingen. Ik 
vind dat heel interessant. We hebben beide er ook 
bewust voor gekozen om als verbindingsofficier te 
gaan optreden tussen de vastgoedwereld aan de 
ene kant en de maatschappelijke zorgwereld aan de 
andere kant. Bij een opgave als deze heb je die beide 
werelden even hard nodig.’ 

Betaalbare zorg
Martine Gründemann herkent dit nadrukkelijk: 

‘Ik merk dat ik de laatste jaren steeds meer 
interesse en gevoel heb gekregen voor deze 
complexe projecten. Het vergt heel andere skills, 
dat is uitdagend. In dit geval proberen we de 
zorgpartijen zo goed mogelijk te ontzorgen. Met 
onze kennis van project- en gebiedsontwikkeling 
zijn wij bijvoorbeeld in staat om de voortgang in 
het renovatietraject te houden. We hebben al snel 
tijdens de herontwikkeling ontwikkelteams opgezet 
waarmee we de verschillende opgaven te lijf gaan. 
De zorgpartijen als eindgebruikers spelen daar zeker 
ook een belangrijke rol in. Zij weten heel goed wat 
ze willen, aan ons de taak om te kijken hoe dat kan 
worden geaccommodeerd en uitgevoerd. Op een 
voor iedereen betaalbare manier.’   

Gründemann benoemt ook nadrukkelijk de 
betekenis van het getransformeerde ziekenhuis voor 
de omgeving als een belangrijk aandachtspunt. ‘De 
cultuurhistorie speelt daar zeker ook een rol in. Het 
Slotervaartziekenhuis is een markant voorbeeld van 
naoorlogse architectonisch brutalisme. Maar daar 

staat tegenover dat de royale maatvoering van het 
gebouw nu deze herbestemming mogelijk maakt. 
In een veel hoger tempo bovendien, waardoor we 
eerder functies een plek kunnen geven en sneller de 
cashflow op gang kunnen brengen. Wanneer we eerst 
zouden moeten gaan slopen en dan nieuwbouwen 
waren we veel langer onderweg geweest.’ In 
stedenbouwkundig opzicht is volgens Gründemann 
van belang dat het Slotervaartziekenhuis als 
zorggebouw voor de westelijke tuinsteden 
een prominente plek kreeg in het Algemeen 
Uitbreidingsplan van architect Van Eesteren. ‘Toen 
lag het aan de rand van de stad, inmiddels heeft de 
stad zich eromheen ontwikkeld. Het vormgeven aan 
die centrale betekenis - maar dan in een nieuwe 
context, met 160.000 inwoners van Nieuw-West in 
de directe omgeving - is voor ons de centrale ambitie. 
Hoe geven we invulling aan een zorgomgeving 
voor de toekomst, die een belangrijk deel van de 
Amsterdamse regio kan bedienen? Wat dat betreft 
is de ligging op het scharnierpunt van Nieuw-West, 
Schiphol en Zuidas een heel strategische - midden in 
de Metropoolregio Amsterdam.’  

‘�Het�Slotervaart�ziekenHuiS�iS�een�
markant�voorbeeld�van�naoorlogS�
arcHitectoniScH�brutaliSme’

Zorg is in beweging. Het behoud 
het goed en stimuleert tegelijkertijd 
vooruitgang. Slotervaart is terug, 
als plek waar zorg en mensen 
bijeenkomen. Zorgverleners 
krijgen alle ruimte, cliënten vinden 
zorg op alle mogelijke niveaus 
en buurtbewoners kunnen weer 
terecht. Samen bouwen we aan 
een gezonde basis met een frisse 
blik op zorg. De 1e fase is geopend! 
Het gezondheidscentrum met 
15 zorgverleners is in april open 
gegaan. Louwes Lab gaat na de 
zomer operationeel worden. Hier 
komen een Care Design broedplaats, 
de buurtkamer van ‘Casa Sofia’ én 
geeft de buurt de mogelijkheid om 
sociale en culturele projecten en 
evenementen te ontwikkelen. De 
verbouwing van het kruisgebouw (2e 
fase) start na de zomer waardoor 
we over circa anderhalf jaar 
nieuwe zorgverleners in de CURE 
(onderbouw) en CARE (bovenbouw) 
kunnen ontvangen. Voor de laatste 
fase worden goede gesprekken 
gevoerd met de gemeente en de 
partners op het terrein (Antoni 
van Leeuwenhoek, Cordaan en 
Sanquin) om samen tot een mooi 
uitbreidingsplan te komen.   
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Nieuw stuk stad
De wens daarbij van de Zadelhoff-ontwikkelaars 

is om het hele gebied veel meer naar buiten te 
keren. Gründemann legt uit: ‘Voorheen was dit 
een naar binnen gekeerd gebied. Je kwam hier 
alleen als je een afspraak in het ziekenhuis had. 
Wij willen dat zo omdraaien dat deze plek in de 
stad ook een bestemming voor heel andere zaken 
kan zijn. Het diverse programma dat we hier 
ontwikkelen draagt daaraan bij. De andere partijen 
in het gebied zoals Cordaan, Sanquin Bloedbank 

Geertjen Pot

Noem een voordeel en nadeel voor 

Zorgvastgoed door Covid-19: 

Nadeel: minder contactmomenten 

waardoor creativiteit in inspiratie 

verminderen. Voordeel: doorbreken 

van oude patronen waardoor nieuwe 

mogelijkheden zichtbaar worden

WELkE DiSCUSSiE iS RELEVANt oP 

HEt GEbiED VAN ZoRGVAStGoED:

Hoe ga je versnelling aanbrengen in 

het realiseren van de verschillende 

woonvormen met zorg

WAt iS EEN Mooi VooRbEELD VAN 

EEN GESLAAGD ZoRGWooNPRojECt 

MEt DE jUiStE Mix:

Voor meer zelfstandige bewoning 

is knarrenhof in Zwolle een goed 

voorbeeld. Wonen met meer zorg op 

een betaalbare wijze is goed ingericht 

bij Wonen bij September maar ook Het 

Gastenhuis. Nauwe samenwerking 

tussen belegger en zorgverlener 

levert een mooi resultaat op bij de 

Nieuwe Sint jacob in Amsterdam. 

ten slotte is Het Lindenhof in 

Enschede (Woonzorg Nederland) 

Martine Gründemann
 

WAAR bEN jE GRAAG ALS jE EVEN 

tijD VooR jEZELf NoDiG HEbt:

in het washok

PASSiE VooR:

Architectuur en stedenbouw 

Dit RAAkt Mij PERSooNLijk:

Hoe het voelt om weer te juichen in 

het stadion

toPSERiE NEtfLix:

Peaky blinders

fAVoRiEt VERVoERSMiDDEL:

Elektrische fiets

ULtiEME oNtSPANNiNG:

Skiën

GUiLty PLEASURE:

Cantabrische Ansjovis

iS ER iEtS WAAR jE AL HEEL LANG 

VAN DRooMt: 

Een eigen energie neutraal huis 

bouwen

ALS jE MoRGEN ZoU kUNNEN 

WAkkER WoRDEN MEt EEN GoEDE 

EiGENSCHAP of tALENt ERbij, WAt 

ZoU DAt ZijN: 

Gitaar spelen

WAt MAAkt DE StAD SLiM:

betaalbaar wonen en goed onderwijs

PoSt CoViD-19, WAAR kijk jE HEt 

MEESt NAAR Uit:

Eindelijk de nieuwe james bond zien 

in de bios

een goed voorbeeld van hoe ouderen 

zelfstandig kunnen blijven wonen 

als bepaalde faciliteiten of diensten 

beschikbaar zijn

iS ER EEN VERANDERENDE VRAAG 

Mbt WooN/LEEf PRoDUCtEN 

GEkoMEN DooR CoViD-19 iVM 

GEZoNDHEiDSPRiNCiPES: 

Het belang van een goede kwaliteit 

openbare buitenruimte is toegenomen 

HoE bELANGRijk iS DE RoL VAN DE 

oVERHEiD oM ZoRGVAStGoED oN 

toP of MiND tE kRijGEN:

De gemeentes spelen een belangrijke 

rol bij de vaststelling van de 

bestemmingplannen, toewijzen van 

plancapaciteit en het hebben van visie 

voor de gehele stad. Daar ligt een 

belangrijke rol

WAt WoRDt HEt bELANGRijkStE 

kENMERk VAN DEZE SECtoR iN DE 

toEkoMSt: 

Uitgangspunt wordt fijn ouder worden. 

Dat kan met een mix van elementen 

in zorg, faciliteiten in de omgeving, 

toepassen van technologie en in 

basis een omgeving waar dit allemaal 

beschikbaar is

WAt iS DE GRootStE UitDAGiNG:

tempo maken. Er zijn vele mooie 

initiatieven en het ontbreekt niet 

aan goede wil. Wie is er nu tegen 

goede nieuwe zorg/woonprojecten. 

Vraagt wel om doorzettingsvermogen 

om de vele belangen (zoals bij elke 

ontwikkeling) op elkaar af te stemmen 

en toch vaart erin te houden

WAt ZoUDEN MARktPARtijEN 

oP DE NEDERLANDSE 

ZoRGVAStGoEDMARkt ANDERS EN 

bEtER kUNNEN DoEN:

De wensen van de toekomstig bewoners 

nog beter faciliteren. De kunst is 

het luisteren naar de wensen en die 

vervolgens vertalen naar een betaalbaar, 

reëel woonconcept. De echte ontwikkelaar 

kan hier haar waarde toevoegen 

WAt VALt oP ALS HEt GAAt oM DE 

WooN/LEEfWENSEN iN RELAtiE tot 

HEt VAStGoED: 

Wensen zijn afhankelijk van de 

doelgroep. Voor vele geldt wel dat het 

faciliteiten niveau van de omgeving 

belangrijk is om een hoge mate van 

zelfstandigheid en woongenot te 

kunnen ervaren

WELkE iNNoVAtiES GAAN of 

kUNNEN HEt VERSCHiL MAkEN:

innovaties die het mogelijk maken 

mensen op een betaalbare wijze te 

verbinden

WAt ZijN jE toP Vijf 

ZoRGVAStGoEDPRojECtEN iN 

NEDERLAND of iN HEt bUitENLAND:

Hart van Vathorst (samenwerking 

particulier) 

knarrenhof (particulier) 

Wonen bij September (orpea) 

De Nieuwe Sint jacob Amsterdam 

(Achmea en Amstelring) 

Het Lindenhof in Enschede (Woonzorg 

Nederland)

WAAR bEN jE GRAAG ALS jE EVEN 

tijD VooR jEZELf NoDiG HEbt: 

Hardlopen in het bos

PASSiE VooR: 

Gezond eten

GRootStE iNSPiRAtiE:

Goede gesprekken met vrienden

fAVoRiEt VERVoERSMiDDEL:

Elektrische auto

bEStE SPoRtPREStAtiE:

tijd vrij maken voor sporten met een 

avondklok, werken en een gezin. is een 

prestatie op zich..

bEStE ADViES:

Deel je uitdagingen waar je voor staat 

in je relevante netwerk

VooR WAt iN HEt LEVEN bEN jE HEt 

MEESt DANkbAAR:

Hebben van een basis gezondheid  

WAt MAAkt DE StAD SLiM:

Mix van functies waar mensen op 

automatische wijze verbonden worden

PoSt CoViD-19, WAAR kijk jE HEt 

MEESt NAAR Uit:

Spontane ontmoetingen met mensen

‘�Hoe�geven�we�invulling�aan�
een�zorgomgeving�voor�de�
toekomSt,�die�een�belangrijk�
deel�van�de�amSterdamSe�
regio�kan�bedienen?’

‘�wij�zijn�een�
vaStgoedorganiSatie�die�
zo�goed�mogelijk�zorg-�
en�dienStverlening�wil�
faciliteren’

en het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis 
betrekken we ook in die zoektocht. Er gaat ook 
in de omgeving het nodige gebeuren: in het 
Schinkelkwartier worden plannen gemaakt 
voor 1 miljoen m2 wonen en 1 miljoen m2 
werken. Dat zijn allemaal ontwikkelingen 
waar we met het Slotervaart Centrum voor 
Zorg op in willen spelen.’ Gründemann: ‘We 
willen hier echt een nieuw stuk stad maken. 
Waarbij we ondernemerschap combineren 
met goede maatschappelijke bedoelingen - een 
belangrijke maatschappelijke functie voor de stad 
behouden - en een lange termijn commitment, 
door projecten lang in portefeuille te houden. 
Ik denk dat dit ook de kracht van Zadelhoff is, 
deze combinatie. Je kunt die ook aflezen aan 
eerdere projecten die Zadelhoff heeft gerealiseerd 
zoals de Diamantbeurs, het Volkshotel en het 
Burgerweeshuis. Het zijn projecten die een 
bepaalde wilskracht uitstralen en een sociale 
impact willen bewerkstellingen. Het is inspirerend 
om daaraan een bijdrage te mogen leveren.’

 
 


