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VOORWOORD

Met trots presenteren wij u RE:BORN Lelystaete. Het verouderde Veerstaete is het 
afgelopen jaar door ons duurzaam herontwikkeld, volgens het RE:BORN DNA, tot het 
functievrije RE:BORN Lelystaete. De functie is in de toekomst vrij om te kiezen. Werken, 
wonen, zorg en verblijven, het is allemaal mogelijk. 

Voor de eerste vijf jaar doet het dienst als multi-tenant kantoorgebouw met een 
verhuurbaar vloeroppervlak van circa 1.300 m2. Het gebouw is volledig verhuurd aan vijf 
betrouwbare huurders. Gezien de huidige stabiele huurders en de ontwikkelpotentie, is 
het gebouw een interessant beleggingsproduct voor de lange termijn. Tevens is er een 
principeakkoord verkregen voor een dakopbouw met een verhuurbaar vloeroppervlak 
van circa 250 m2. Deze kan komende periode gerealiseerd gaan worden.

In dit boekwerk nemen we u mee in de kwaliteiten van het gebouw voor nu en in de 
toekomst. 
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LELYSTAETE, RE:BORN & FUNCTIEVRIJ
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MANAGEMENT

SAMENVATTING

LELYSTAETE | MANAGEMENTSAMENVATTING

ADRES: MEENTWEG 14 LELYSTAD

KADASTRAAL: LELYSTAD M 3275

BESTEMMING: KANTOOR & MAATSCHAPPELIJK

(WONEN EN/OF LOGIES OP TERMIJN I.O.M. GEMEENTE)

BVO:                 1.550 M2 (EXCL. TOEKOMSTIGE DAKOPBOUW VAN 320 M2)

GO / VVO:        1.300 M2 (EXCL. TOEKOMSTIGE DAKOPBOUW VAN 250 M2)

WAARDE:            EUR 1.900.000,- K.K. (EXCL. TOEKOMSTIGE DAKBOUW) PERCEEL 

OPPERVLAKTE: 540 M2

EIGENAAR: RE:BORN CVII B.V. (I.O.)

VERHUURD: JA (VOLLEDIG)

HUUROPBRENGSTEN: EUR 134.900,-

HUURINGANGSDATUM: ALLEN PER 1 JANUARI 2020

HUURTERMIJN: 5 JAAR

4 | RE:BORN REAL ESTATE



LELYSTAETE | LOCATIE

HAVEN

CENTRUM

LELYSTAETEBATAVIASTAD

CENTRAAL STATION A6
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LOCATIE

Gesitueerd in het midden van Nederland is de gemeente Lelystad een kansrijke 
gemeente die zich in razendsnel tempo ontwikkelt in de Metropool Regio Amsterdam 
(MRA). De MRA betreft de gemeente Lelystad, 31 andere gemeenten, de provincies 
Noord-Holland en Flevoland. De Metropool Regio blijft groeien, tot 2040 neemt 
het aantal huishoudens toe met 300.000. De MRA behoort tot de top vijf economisch 
sterke regio’s in Europa. Dit onder andere door de luchthavens, de zeehaven en het 
internet-knooppunt AMSIX.

Door de centrale ligging van Lelystad is de stad uitstekend bereikbaar via snelweg, het 
water, het spoor en de lucht. Via de A6 is vanuit Lelystad Amsterdam te bereiken binnen 
45 tot 60 minuten. Via het water en daarmee de toekomstige Flevokust Haven wordt een 
belangrijke schakel in logistiek vervoer gerealiseerd. De trein heeft een directe 
verbinding met de randstad en het noorden van Nederland.

Eén van de snelst ontwikkelde gebieden in Lelystad is Lelystad Airport. De komende vijf 
jaar wordt er door verschillende partijen meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd in 
Lelystad Airport. Tevens ligt tussen Lelystad Airport en de A6 het Lelystad Airport 
Businesspark, een bedrijventerrein met hoge ruimtelijke kwaliteit en uitstekende 
bereikbaarheid. Bedrijven als ABB, Eneco, Applus IDIADA en universiteiten zijn al 
onderdeel van deze ontwikkeling.

Tot slot is Batavia Stad Fashion Outlet een landelijke trekker. Een mode walhalla die met 
haar 145 winkels jaarlijks meer dan 2,2 miljoen bezoekers trekt.

BEREIKBAARHEID NAAR:

Centrum | auto 2 min | fiets 5 min | lopend 11 min

Almere | auto 30 min | trein 30 min

Amsterdam | auto 45 min | trein 1 uur

Utrecht | auto 45 min | trein 1 uur

Rotterdam  | auto 90 min | trein 1 uur en 30 min
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LELYSTAETE

LELYSTAD, DE STAD VAN KANSEN

6 | RE:BORN REAL ESTATE

EIGENDOM & BESTEMMING

MUNICIPALITY: LELYSTAD

SECTION: M

NUMBERS: 3275

TENURE: 540 M2



LOCATIE
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LELYSTAETE bevindt zich direct naast het centrum van Lelystad te midden van diverse 
woonwijken direct aan een groen park.

De huidige bestemming is kantoor met een huidige functieverbreding naar vrije tijd, 
cultuur, sport en maatschappelijke voorzieningen.

De locatie is voor de toekomst in de visie van de gemeente aangemerkt als 
transformatiegebied waarin ook wonen kan plaatsvinden.

DIVERSITEIT VAN DE MEENTWEG 
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GEBOUW

CONCEPT
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GEBOUW CONCEPT

LELYSTAETE kenmerkt zich als functievrij RE:BORN gebouw, waar wonen, werken, zorg & 

verblijven mogelijk zijn. Gerealiseerd vanuit de RE:BORN visie en in meerdere lagen 

vertaald. 

DIERBAAR

Een gebouw met een verhaal en gevoel waar je van gaat houden.

GEZOND

Als je s ’ochtends het gebouw in loopt, loop je er ‘s avonds gezonder uit.

DYNAMISCH

Een gebouw aan te passen naar eigen functie, indeling, smaak en wens.

CIRCULAIR

Alles wat we in het gebouw hebben gestopt kunnen we er ook weer uithalen en 
opnieuw benutten.

INTERACTIEF

Een slim gebouw dat meedenkt, vooruitkijkt en samenkomst en ontmoeting 
tussen bewoners stimuleert.

Deze vijf principes leiden tot een emotionele waarde (een gebouw waar men 
van gaat houden), een duurzame waarde (goed voor onze planeet) en een 
economische waarde (een belegging die optimaal rendeert op lange termijn).
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CIRCULAIR

INTERACTIEF

GEZOND

DYNAMISCH

DIERBAAR



LELYSTAETE | DIERBAAR10 | RE:BORN REAL ESTATE

DIERBAAR

“DIERBAARHEID SPEELT IN OP EMOTIONELE WAARDE.”

In 1979 is het voormalige Veersteate aan de Meentweg 14 gebouwd 
als kantoorgebouw. Karakteristiek aan het gebouw zijn de kunstwerken die zich op 
de eerste en tweede verdieping bevinden. Deze kunstwerken bepalen voor een 
groot deel het karakter van het gebouw. Na de herontwikkeling heeft het pand ook 
een nieuwe naam gekregen namelijk ‘LELYSTAETE’, waarin deze kunst centraal is 
komen te staan.

Als onderdeel van deze herontwikkeling hebben de bestaande én de nieuwe 
huurders actief meegedacht in hoe de nieuwe situatie eruit moest komen te zien. 
Hierbij hebben zij hun een eigen identiteit kunnen versterken binnen het gebouw.

80% VAN JE LEVEN SPEELT ZICH AF TUSSEN
BAKSTENEN, BETON, HOUT EN GLAS. EEN PRODUCT 

MET MEER EMOTIE KENNEN WIJ NIET”
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EEN GEZOND GEBOUW LEIDT BIJ DE GEBRUIKERS TOT EEN
AANZIENLIJKE VERMINDERING VAN STRESS, 

MINDER MEDICIJNGEBRUIK EN EEN SNELLERE GENEZING

GEZOND

“HET GEBOUW VOLDOET AAN DE HOOGSTE EISEN OP HET GEBIED VAN 

LUCHTKWALITEIT EN THERMISCH & AKOESTISCH COMFORT”

Gezond op alle niveaus. Dit betekent voor mens en dier zowel fysiek als mentaal. 

Het gebouw is omringd door planten en bomen en het is gelegen aan een groen park. 

Dit creëert een ultieme plek om even een wandeling te maken of de lunchpauze 

buiten te nuttigen.

Binnen in het gebouw voldoen de installaties aan de hoogste eisen van een 

gezond binnenklimaat. Daarnaast zijn de materialen die zijn 

toegepast biobased waar mogelijk en voldoen ze aan strenge maatregelen met 

betrekking tot fijnstof uitstoot.

In een stenen omgeving als de Meent waarin het pand zich bevindt is LELYSTAETE een 

uitzondering door zijn groene omgeving. Dat vinden wij écht gaaf.
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VOORZIEN IN HETGEEN JE NIET KUNT VOORZIEN.

DYNAMISCH

“TECHNISCHE EN JURIDISCHE FLEXIBILITEIT. DAARIN LIGT DE SLEUTEL 

TOT BOUWEN VOOR DE TOEKOMST.”

Bouwen doen wij niet voor leegstand. Daarom zijn al onze gebouwen voorbereid op 

hetgeen men nog niet kan voorzien. Mensen veranderen constant terwijl een gebouw 

wel 100 jaar kan blijven staan. Door middel van juridische en technische flexibiliteit 

kan dit gebouw door de tijd heen wisselen tussen verschillende functies.

Technische flexibiliteit

Een gebouw is niet één geheel, maar bestaat uit meerdere gebouwlagen. Dit betekent 

dat wanneer wij het gebouw in lagen beschouwen, demontabiliteit een essentieel 

aspect wordt van het bouwen. Op die manier laat het gebouw op een makkelijke 

manier een andere functie toe, bijvoorbeeld bij leegstand.

Juridische flexibiliteit

Voorsorteren op een mogelijke andere functie vraagt ook in het bestemmingsplan om 

flexibiliteit. LELYSTAETE heeft een ‘kantoor’ en ‘maatschappelijke’ bestemming en 

heeft daarmee de vrijheid om binnen de kaders te wijzigen van functie wanneer dit 

nodig is. Daarnaast bestaat er in overleg met de gemeente de mogelijkheid om het in 

de toekomst verder te verruimen met een woon- en/of hotelbestemming.



RE:STAY

RE:WORK

RE:LIVE
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RE:CARE

DYNAMISCH

LELYSTAETE IS EEN FUNCTIEVRIJ GEBOUW

iedere verdieping kan gemakkelijk worden omgebouwd in ruimten voor wonen, 

werken, zorg of hotel.

RE:WORK

Huidige indeling als kantoor voor 1 of 2 huurders per verdieping

RE:CARE

Mogelijke indeling met 9 zorgstudio’s inclusief woonkamer per verdieping

RE:STAY

Mogelijke indeling met 13 hotelkamers per verdieping

RE:LIVE

Mogelijke indeling met 4 woonappartementen per verdieping
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90% VAN DE BESTAANDE SYSTEMEN, ELEMENTEN, 
COMPONENTEN EN/OF (INGEBEDDE) MATERIALEN IS OP 
LOCATIE OF OP EEN NIEUWE LOCATIE OPNIEUW INGEZET

CIRCULAIR

“HET SLUITEN VAN DE KETEN OP HET GEBIED WAT MATERIAAL, WATER, 

ENERGIE.” 

Circulariteit op een hoog niveau. Hergebruik van het kantoorgebouw aan de 

Meentweg 14 laat zien hoe oud en nieuw elkaar perfect kunnen aanvullen. Door 

gebruik te maken van donorgebouwen hebben wij de mooiste materialen en 

componenten opnieuw in kunnen zetten zonder afval te produceren. Tevens zijn alle 

nieuwe bouwcomponenten demontabele producten en opgebouwd uit volledig 

zuivere grondstoffen. 

Ook heeft LELYSTAETE een upgrade gekregen in haar energielabel, namelijk van F naar 

A. Zo stoot zij minder CO2 uit en zijn de energielasten beduidend lager.



LELYSTAETE | INTERACTIEF15 | RE:BORN REAL ESTATE

INTERACTIEF

“EEN PLEK IN DE MEENT WAAR MEN ELKAAR KAN ONTMOETEN OP EEN 

ONGEDWONGEN MANIER.” 

Een gezonde balans tussen online & offline dat is waar LELYSTAETE voor staat. Een 

plek waar de begane grond zich kenmerkt als een plek van samenkomst en 

ontmoeting bij onder andere de lokale huisarts. Op de verdiepingen kan 

geconcentreerd gewerkt worden of kun je vergaderen met collega’s.

Het gebouw faciliteert dat huurders elkaar meer opzoeken en dat er op verschillende 

vlakken samenwerking met elkaar wordt gezocht. Op deze manier wordt er meer 

verbinding gecreëerd tussen diverse sectoren binnen één community.

Het dakterras bij de toekomstige opbouw zal dit alleen nog maar meer gaan 

versterken.

HET DRAAIT ALLEMAAL OM COMMUNICATIE EN 
VERBINDING. VERBINDING TUSSEN MENSEN ÉN TUSSEN  

MENSEN EN GEBOUWEN.” 
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GEBRUIKERS

CONCEPT
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GEBRUIKERS

Stichting Christelijk Primair Onderwijs is een Stichting voor het christelijk basisonderwijs in 

Lelystad. Zij hebben zeven reguliere basisscholen en een school voor speciaal onderwijs. De 

Stichting houdt in LELYSTAETE haar kantoor.

Opdidakt is een zorginstelling die kinderen en jongeren helpt om een goede start te maken in de 

maatschappij. Zij doen onderzoek naar leer- en gedragsproblemen en bieden begeleiding op 

didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Opdidakt houdt haar kantoor in LELYSTAETE. 

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe staan voor eigentijds kwaliteitsonderwijs met oog 

voor de leerbehoeften van kinderen. De Stichting telt 28 basisscholen. De scholen ontwerpen een 

veilig pedagogisch en uitdagend didactisch klimaat waarin kinderen de ruimte krijgen om zich te 

ontwikkelen en te kunnen leren. De Stichting houdt in LELYSTAETE haar kantoor.

Allerzorg Team Lelystad werkt met kleine en vaste teams en maakt samen met de patiënten het 

zorgplan wat het beste bij patiënt past. De verpleegkundigen en verzorgden zijn actief bezig om 

zorg te verlenen op het gebied van wijkverpleging, kraamzorg, kindzorg, wondzorg, palliatieve zorg 

en specialistische zorg thuis. 

De teams worden vanuit het centraal kantoor in Woerden ondersteund op het gebied van de 

cliënten- en financiële administratie, personeelszaken, zorginkoop, communicatie en ICT. 

Gezondheidscentrum Lelystaete komt voort uit huisartsengroep De Heelhoek in Lelystad. Zij 

streven naar kwalitatief goede, samenhangende zorg op maat voor de aan hun zorg toevertrouwde 

patiënten. Naast dat zij deskundigheid na streven, is een goede arts-patiënt relatie onmisbaar in de 

zorgverlening. Huisartsenpraktijk Lelystaete werkt met een vast patiëntenbestand. Voor de 

komende jaren hebben zij de wens de gehele begane grond te huren. Dit is mogelijk indien 

Allerzorg naar de nog te realiseren dakopbouw zal verhuizen.

LELYSTAETE KENT IN ALLERZORG, ST. KATHOLIEK ONDERWIJS FLEVOLAND-

VELUWE, OPDIDAKT & ST. VOOR CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS AL 

JAREN LANG EEN VIERTAL TROUWE  CONJUNCTUURONGEVOELIGE 

HUURDERS BINNEN ZORG & ONDERWIJS. 
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HUURINKOMSTEN

LELYSTAETE | GEBRUIKERS

POSITIE HUURDER M
2

HUURPRIJS / M
2

HUUROPBRENGST INGANGSDATUM EXPIRATIEDATUM AANDACHTSPUNTEN HUIDIG AANTAL JAREN

2E* ST. VOOR CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS 290 €  115 €  25.070 01-01-2020 31-12-2024 TUSSENTIJDS BREAK 

OPTIE NA 3 JAAR

10 JAAR

2E OPDIDAKT B.V. 173 €  115 €  19.665 01-01-2020 31-12-2024 TUSSENTIJDS BREAK 

OPTIE NA 3 JAAR

03 JAAR

1E ST. KATHOLIEK ONDERWIJS FLEVOLAND-VELUWE 473 €  110 €  50.930 01-01-2020 31-12-2024 14 JAAR

BG ALLERZORG B.V. 132 €  115 €  14.375 01-01-2020 31-12-2024 TUSSENTIJDS BREAK 

OPTIE NA 2 JAAR

10 JAAR

BG GEZONDHEIDSCENTRUM LELYSTAETE 231 €  110 €  24.860 01-01-2020 31-12-2024 TUSSENTIJDS BREAK 

OPTIE NA 3 JAAR

NIEUW

TOTAAL 1.299 €  134.900

BEGANE GROND 1E VERDIEPING 2E VERDIEPING DAKOPBOUW

*SCPO is van de begane grond verhuisd naar de 2e verdieping en heeft als incentive een grotere ruimte gekregen onder dezelfde voorwaarden als op de begane grond, om plaats te maken 

voor Gezondheidscentrum Lelystaete op de begane grond. 
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VERANDERING IS DE ENIGE CONSTANTE

We besloten dat we de vastgoedwereld wilden veranderen door een radicaal andere
aanpak. Een die uitgaat van functie-vrij vastgoed: vrijheid voor de toekomst. Wij maken
gebieden en gebouwen die zich aanpassen aan de vraag. De behoeften van zorg, 
onderwijs, wonen en werken zijn vandaag anders dan 10 jaar geleden. En morgen zullen
ze ook niet hetzelfde zijn. 

RE:BORN ontwikkelt daarom gebouwen en gebieden die continu inspelen op de 
operationele, technische en emotionele behoeften van mens en maatschappij. Een
kantoor kan in de toekomst veranderen in meerdere wooneenheden, een publieke
ruimte of tijdelijke oplossing. Het gebouw blijft, de functie verandert. Verdwijnt het 
gebouw? Dan blijft er een grondstoffenbank over en kunnen de materialen opnieuw
worden ingezet. 

Maar we gaan verder dan ontwikkelen alleen. Door de nieuwste technologie weten we 
hoe onze gebruikers hun gebouwen willen gebruiken, en spelen we steeds beter in op de 
vraag. We beschouwen ze als mede-eigenaars en betrekken ze bij de realisatie. Zo gaan
we een langdurige en duurzame relatie met ze aan.

RE:BORN REAL ESTATE
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WE DON’T
DREAM ABOUT
THE FUTURE, WE 
RE:DEVELOP IT!
RE:BORN REAL ESTATE



WWW.RE-BORN.COM


