
Ontdek hoe u  
waardevermeerdering  
en rendementsverhoging  
creëert van uw vastgoed!

Welkom, wij zijn SteenGoed.



Case

Z-Gebouw  
te Leeuwarden



Het oude waterleidinggebouw 
gelegen aan het Zaailand 

en de Zuiderstraat



Van lelijkste gebouw
in Leeuwarden naar de  

meest geliefde ‘hotspot’!



Natuurlijk ook aandacht 
in de media voor deze 
verrassende opdracht. 



Wat troffen wij aan?

Na vertrek van rechtbank 
Leeuwarden als hoofd-
gebruiker en na enkele jaren 
van leegstand troffen we 
het volgende aan:



Gemeentelijk  
monument 1962

+/- 7000 m2 netto  
vloeroppervlak

Verouderde installaties



Verouderde gebouw schil

Deels ‘authentiek’ interieur

Stedenbouwkundig gelegen 
tussen twee centrumdelen



Het gemeentelijk monument 
is in 1964 ontworpen door 

rijksbouwmeester Jo Vegter 



Hoofdproblematieken

7000m2 gedateerd 
gemeentelijk monument, in de 
binnenstad van Leeuwarden, 
weer open en aantrekkelijk 
maken voor de ‘nieuwe’ 
gebruikers en de omliggende 
omgeving.



Intensieve ingrepen nodig  
ter verduurzaming

Slecht imago

Geen huuropbrengst of 
zeer lage m2 prijs haalbaar

Single tenant niet haalbaar 
in de lokale markt



Introvert gebouw met dito 
uitstraling

Beperkte parkeermogelijkheden 
(27 stuks)

Logistieke indeling voldoet  
niet meer aan huidige normen



Het gebouw had een erg 
gesloten en donker interieur



Ik zou dit karakteristieke maar 
onderkende monumentale gebouw  

zijn positie en statuur in het centrum 
van Leeuwarden terug willen geven.

Eigenaar van het gebouw



Het gebouw ligt
ingeklemd tussen twee 
centrum delen aan 
het Wilhelminaplein



Onze oplossingen
01/06

Het gebouw een eigen 
identiteit en beleving 
geven met als doelstelling  
community gevoel en 
(ver)binding.

Transparante 
en open ‘plint’ maken



Ondersteunende horeca- en 
service faciliteiten



Onze oplossingen
02/06

Uitgangspunt het gebouw 
extravert maken en onderdeel 
laten worden van de 
buitenruimte



Onze oplossingen
03/06

Verduurzamen gebouw naar 
‘all electric’ (Label A): 

Omvangrijke installatie 
aanpassingen (E&W)

Volledige glas/gevelrenovatie 
naar triple glas



Verduurzamen van het 
gebouw door omvangrijke 

installatie aanpassingen



Onze oplossingen
04/06

Gebouw omgevormd naar 
flexibel en moderne multi-
tenant omgeving



Onze oplossingen
05/06

Concept en context gecreëerd 
voor het samengaan van 
grote, middel grote en kleine 
ondernemers. Dit alles wordt 
ondersteund door horeca- en 
service faciliteiten:

Creëren totaal ‘look & feel’



Onze oplossingen
06/06

Creëren tools ter ondersteuning 
van identiteit, community en 
diverse diensten:

Naam, huisstijl, logo, signing

Website, social media

App voor reserveringen,  
bestellingen, communicatie



Door de goede identiteit 
konden we al snel werken aan 

het merk: Z-Gebouw



Inzet SteenGoed & 
Partners:

Wij hebben alle expertises in 
huis om een project als deze 
van A tot Z te verzorgen. Voor 
het Z-gebouw hebben we het 
volgende gedaan:



Architectonisch en steden-
bouwkundige boordelingen

Van concept tot definitief ontwerp

Branding en communicatie

Tool ontwikkeling

Volledige objectmarketing  
(zoals: Funda in Business)



Alle gemeentelijke overleggen 
en vergunningstrajecten

Ramingen

Projectbegeleiding

Subsidie advies en aanvragen

Huurders begeleiding  
en contracten

Totale ontzorging, 
daar zorgen wij voor



Tijdspad Z-Gebouw
01/03

2016
Opdracht verstrekt september 

2017 (december) 
Oplevering en ingebruikname

2018 (mei)
100% verhuurd



Cijfers spreken voor zich
01/03

Beginwaarde pand 
€ 1.750.000,-

Totaal investering 
€ 3.350.000,-
(inclusief aftrek subsidies)

Totaal waarde  
€ 5.100.000,-



Huuropbrengst per jaar 
€ 745.000,-
03/03

Maal factor 10
€ 7.450.000,-

Toegevoegde waarde 
€ 2.350.000,-

De toegevoegde waarde is binnen
24 maanden gecreëerd



Wilt u meer weten over deze case 
of meer informatie over SteenGoed? 

Bezoek: www.steengoed.partners



Wat kunnen 
wij voor u doen?

SteenGoed & Partners
Waterloseweg 7a
7311 JG Apeldoorn

info@steengoed.partners
055 – 303 09 10


