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De Amsterdamse ‘grande dame’ heeft een veelbewogen leven achter 
de rug. Na het faillissement in 2018 werd het pand aangekocht door 
Zadelhoff en april vorig jaar maakte een faillissementsakkoord de weg 
vrij voor de renovatie en ontwikkeling van gebouw en gebied. Over twee 
jaar moet het voormalig ziekenhuis het hart vormen van het stadsdeel 
Nieuw-West en patiënten, cliënten en inwoners een prettige en moderne 
zorgomgeving bieden. En nog eens vijf tot tien jaar later is het gebied een 
nieuw stuk bruisende stad.

Slotervaartziekenhuis 
behoudt zorgfunctie

Geertjen Pot | Foto Marcel Krijger 

Martine Gründemann | Foto Marcel Krijger 



 7 

A
an het roer bij het project staan Geertjen Pot en Martine 
Gründemann. Geertjen Pot, Directeur Centrum voor 
Zorg, was vanaf het eerste uur betrokken bij de afwik-
keling van het faillissement en de afspraken met de 
gemeente, en is verantwoordelijk voor de exploitatie van 

het nieuwe zorgcentrum. Martine Gründemann richt zich als Directeur 
Ontwikkeling op de renovatie van het kruisgebouw en de stedenbouw-
kundige herontwikkeling van het terrein. Beiden zijn werkzaam bij 
Zadelhoff en brengen een schat aan kennis en ervaring mee op het vlak 
van (de ontwikkeling van) commercieel vastgoed. Pot werkte eerder 
bij Bouwfonds IM en DTZ Zadelhoff makelaardij; Gründemann bij G&S 
Vastgoed en de Biesterbos Groep. “Ik woon al 28 jaar in Amsterdam 
en heb de strijd om de verwerving van het pand op de voet gevolgd. 
De maatschappelijke insteek sprak me heel erg aan, ik wilde graag iets 
voor de stad betekenen”, aldus Gründemann. Voor het realiseren van de 
transformatie selecteerde Zadelhoff de bouwcombinatie MedicomZes-
HOMIJ Technische Installaties als bouwteampartner.
Ook Pot noemt maatschappelijke impact als belangrijke motivatie. 
“In Nederland bestaat een enorme behoefte aan zorgvastgoed. Er zijn 
nieuwe woonvormen nodig en tegelijkertijd heb je te maken met het 
betaalbaarheidsissue en het bedrijfsmatige karakter van klinieken en 
gezondheidscentra. Die combinatie liet mijn hart sneller kloppen. Die 
wereld wilde ik in en dan kom ik ook nog meteen bij het mooiste project 
van Nederland terecht.” Mooi én omvangrijk. Het pand, dat dateert 

uit 1976, bestaat uit het kruisgebouw met een begane grond en tien 
verdiepingen (het voormalige ziekenhuis inclusief twee technieklagen), 
plus vier zogeheten tangenten (laagbouw) en beslaat bijna 60.000 
vierkante meter. 

Snelheid maken
De renovatie vindt plaats in drie fasen. “Om snelheid te maken, werken 
we met deelprojecten. De eerste fase betreft de laagbouw, die wilden we 
zo snel mogelijk in gebruik nemen om de omgeving zorg te kunnen bie-
den. Inmiddels hebben we nieuwe huurders, vijftien tot twintig partijen 
in de eerstelijnszorg, weten aan te trekken voor het gezondheidscentrum 
in een van de tangenten. Dat is gefaseerd in gebruik genomen en in juni 
officieel geopend”, vertelt Pot. In het tweede  
tangent is intussen een nieuw diagnostisch centrum voor het Antoni van 
Leeuwenhoek gevestigd; dit is begin 2021 geopend. Het derde tangent 
biedt ruimte aan het Louwes Lab, dat bestaat uit een broedplaats, een 
buurtkamer en een maatschappelijk-cultureel programma, dat per 1 
september 2021 de deuren opent. Het vierde tangent is bedoeld voor 
logistieke doeleinden, waar ook aannemers gebruik van maken. “De 
tangenten zijn in de huidige staat in gebruik genomen, daar is de huur-
prijs ook naar, waarbij Zadelhoff wel de algemene ruimten een facelift 
heeft gegeven. Het betreft tijdelijke huisvesting, op termijn maken de 
tangenten plaats voor nieuwbouw. De afspraak met de huurders van het 
gezondheidscentrum is dat het gebouw minimaal zeven jaar blijft staan.”
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De tweede fase, de grootschalige renovatie van het kruisgebouw, neemt 
anderhalf jaar in beslag. De voorbereiding is meteen na de formele ver-
werving in juni 2020 begonnen. Van schets- naar voorlopig en definitief 
ontwerp, en inmiddels is ook de omgevingsvergunning verleend en de 
uitvoerende bouwteampartner geselecteerd. “De ‘grande dame’ is wat 
verwaarloosd in haar leven, met de grootscheepse renovatie is dan ook 
minstens net zo veel geld gemoeid als met de verwerving. Het enige dat 
blijft staan, is het constructieve casco. De gevels, dakisolatie, installa-
ties, liften, you name it – alles wordt vernieuwd. 90 procent dateert uit 
de begintijd van het gebouw en functioneert nog, maar is heel erg aan 
vervanging toe. Dan kun je niet volstaan met een ventieltje hier en een 
nieuw lampje daar. We doen het meteen goed, maken het weer dertig 
tot veertig jaar toekomstbestendig en vooral heel energiezuinig.” De 
uitvoering van de renovatie start deze zomer en eind 2022 moet deze 
klaar zijn. In die periode blijven de vier tangenten in gebruik en ook 

de huurders in het kruisgebouw, waaronder Atalmedial en Antoni van 
Leeuwenhoek, kunnen blijven zitten.

Care én cure
Bij de renovatie wordt het kruisgebouw opgedeeld in een stuk care en 
een stuk cure. “Het oude beddenhuis, de verdiepingen 6 tot en met 10, 
vormt het nieuwe bovenhuis, ingericht met allerlei woonzorgvormen: 
verpleeghuis, revalidatie plus andere vormen die een stukje veiligheid 
en verzorging geven, zonder dat je intramuraal hoeft te zijn. Momenteel 
onderzoeken we wat voor ons de best passende formule is. Doelstel-
ling is dit jaar zorgpartijen te selecteren met wie we dit gaan doen”, 
zegt Pot. De onderbouw is bestemd voor bedrijven in de zorg, zoals het 
eerdergenoemde Atalmedial. “Verder gaan we daar een stuk planbare 
zorg onderbrengen. Nederland kent steeds meer ouderen en chronisch 
zieken, dus moet het zorgstelsel wij-zigen om de zorg betaalbaar te 

‘Andere doelen zijn allereerst dat we de  
renovatie op tijd en binnen budget realiseren’

Bij de renovatie wordt het kruisgebouw opgedeeld in een stuk care (het nieuwe bovenhuis) en een stuk cure.
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houden. Bijvoorbeeld door met behulp van technologie chronisch 
zieken te monitoren, zodat controle niet per se in een dure ziekenhuis-
omgeving hoeft te gebeuren. Dat kan efficiën-ter in een centrum voor 
planbare zorg. Momenteel zijn we de partijen aan het selecteren met 
wie we gaan samenwerken.” 
Boven op het bovenhuis staan nog twee extra bouwlagen gepland. 
“We willen nog een kroon op het gebouw zetten. Die krijgt in ieder 
geval een maatschappelijke bestemming, functies die passen bij de 
maatschappelijke zorginvulling van de rest van het gebouw. Momen-
teel zit dit nog in de procedure”, verklaart Gründemann. De derde fase, 
ten slotte, betreft nieuwbouw om het kruisgebouw heen. “Daarvoor 
slopen we te zijner tijd het grootste deel van de tangenten, in elk geval 
drie van de vier, om goed nieuwbouw te kunnen plegen. Dat nieuw-

bouwprogramma is qua volume net iets groter dan de bestaande bouw 
en bestaat uit diverse gebouwen, voornamelijk bedoeld voor wonen maar 
ook voor werken, en gericht op alle Amsterdammers.”

Goede samenwerkingspartners
Voor de verwerving en renovatieplannen onderhoudt Zadelhoff, die zich 
hard maakte om de maatschappelijke bestemming van het gebouw voor 
de stad Amsterdam te behouden, nauw contact met de gemeente. “De 
afspraak is dat wij in de laagbouw en het kruisgebouw ons richten op 
eerste- en anderhalve-lijns verzekerde zorg. Een speciale toetsingscom-
missie ziet erop toe dat wij die afspraken nakomen. Verder is afgesproken 
dat als we een stukje tweedelijnszorg doen dit in samenwerking met een 
Amsterdams ziekenhuis gebeurt”, stelt Pot. “Verder is ook een maximum 
gemiddelde huurprijs afgesproken. Na een wat stroef begin zijn we nu we 
elkaar beter kennen en onze visie duidelijk werd, goede samenwerking-
spartners geworden – zowel op het zorg- als het gronddossier.” 
Over vijf tot tien jaar moet Slotervaart dan een bruisend hart hebben in 
Nieuw-West, met 160.000 inwoners het grootste en jongste stadsdeel 
van Amsterdam. “We willen kwaliteit aan het gebied toevoegen en het 
meer bij de stad betrekken door toevoeging van grotere, aantrekkelijke 
openbare plekken, meer planten, bomen en water. Echt een plek waar 
mensen zich zien wonen en die in de woningbehoefte van sociale huur 
tot vrije sector voorziet”, zegt Gründemann. Pot ziet de opening van het 
gezondheidscentrum afgelopen maand– binnen een jaar in coronatijd – 
als eerste succes. “Andere doelen zijn allereerst dat we de renovatie op 
tijd en binnen budget realiseren. En dat patiënten, cliënten en bewoners 
dan in een naar buiten gekeerde omgeving komen waar ze op een pret-
tige, moderne manier zorg krijgen. En uiteraard dat er een businesscase is 
waarbinnen we de juiste zorg-verleners hebben weten aan te trekken om 
die toekomstige zorg langjarig een goede invulling te geven.” 7
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De onderbouw van het kruisgebouw is bestemd voor bedrijven in de zorg.
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