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Uit: Leven zonder zorg, nieuwe functies voor zorgvastgoed,  
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Johannes de Deo >> Tulip Inn West 

nieuwe functie budgethotel (drie sterren) met 166 kamers 

oude functie gecombineerd verpleging en verzorging 

plaats Amsterdam-West 
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Herstructurering zorgsector 

Amsterdam had aan het einde van de vorige eeuw te maken met een fors oversch ot aan verzor-

gingshuisplaatsen.
1
 Het aantal ouderen in de stad liep terug en dat werkte door in de bezetting 

van de huizen maar ook in het beschikbare budget waaruit de verzorgingshuizen werden b e-

taald. De gemeente Amsterdam had daarbij een beleid van substitutie. De dure verzorgings-

huiszorg moest worden omgezet in goedkopere zorg buiten het verzorgingshuis om op die m a-

nier voor hetzelfde geld aan meer ouderen zorg te kunnen leveren. Een derde fa ctor in het 

geheel was de noodzakelijke sanering van het aanbod vanwege bouwkundige en vooral functio-

nele veroudering. In convenanten met de gemeente gaven instellingen hun intramurale capac i-

teit geheel of gedeeltelijk prijs in ruil voor zorgpakketten waarmee ze hun bestaan op extram u-

rale voet in woonzorgcomplexen konden voortzetten.  

De gemeente Amsterdam stuurde als budgethouder voor de bejaardenoorden aan op een ve r-

mindering van de capaciteit met ongeveer 4000 verzorgingshui splaatsen. Dat zo’n grootschalige 

herstructurering van het bezit niet zonder de medewerking van de eigenaren kon plaatsvinden, 

werd gaandeweg duidelijk. De eigenaren bleven immers met overtollig geworden bezit achter 

 

1
  Zie: “Woonzorgcomplex Oklahoma te Amsterdam” in: Om stenen en handen: samenwerking van woon- 

en zorginstellingen, RIGO, 1999.  
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waarop hoge kapitaalslasten drukten. Eerst moest er uitzicht komen op een verrekening van de 

resterende boekwaarde voordat de betrokken woningcorporaties bereid waren om te investe-

ren in vervangende nieuwbouw van woonzorgcomplexen.  

 

Het rooms-katholieke verzorgingshuis Joannes de Deo aan de Reimerswaalstraat in Osdorp 

maakte deel uit van deze herstructureringsplannen. Intramurale capaciteit van 100 plaatsen 

werd omgezet in 100 zorgpakketten, het verzorgingshuis werd ontmanteld en in de buurt kwam 

vervangende ouderenhuisvesting. De nieuwbouw ter vervanging van Joannes de Deo kwam op 

de hoek van de Reimerswaalstraat en de Ookmeerweg.  Daar staat woonzorgcomplex Oklahoma 

dat vooral dankzij de uitkragende woningen wereldberoemd is geworden onder architectuu r-

liefhebbers.  

Herbestemming tot hotel 

Het verzorgingshuis Joannes de Deo kreeg te maken met de gemeentelijke he rstructurering van 

het zorgaanbod én met de wijkgerichte herstructurering in de westelijke tuinsteden van Am-

sterdam. De herontwikkeling van dit deelgebied in Osdorp was in gang gezet waarbij echter de 

herontwikkeling van de vrijgekomen locatie Joannes de Deo nog niet in beeld wa s. De woning-

corporatie zocht naar een tijdelijke huuroplossing voor het gebouw. In 2001 diende deze mog e-

lijkheid zich aan toen Job Heilijgers als particulier ondernemer het complex als hotel wilde gaan 

exploiteren. Job Heilijgers is afkomstig uit de aannemerij en in die hoedanigheid een relatie van 

de woningcorporatie. De ontwikkelaar raakte actief in de hotelmarkt en vestigde in het voo r-

malige verzorgingshuis het driesterrenhotel Tulip Inn West als onderdeel van de groeiende h o-

telketen Regardz. De zorgappartementen (25,6 m2) 

zijn één op één omgevormd tot hotelkamers. Dat 

is geen ingrijpend bouwkundige aanpassing maar 

vooral een kwestie van aankleding en inrichting. In 

een later stadium is door een interne verbouwing 

ook het restaurantdeel gemoderniseerd. Regardz 

richt zich in hoofdzaak op de zakelijke markt voor 

vergaderingen, trainingen, congressen en events. 

De verhuur van hotelkamers geldt in die opzet niet 

als hoofdzaak maar is meer een bijkomende voor-

ziening. Zo´n combinatie van hoofdvangst en bi j-

vangst is in andere vorm ook terug te zien in de 

koppeling van de hotelfunctie aan gerenommeerde 

restaurants zoals de Librije in Zwolle. Als gevolg 

van de recessie was Regardz gedwongen haar ei-

gen marktprofilering scherper aan te zetten en dat 

leidde tot de verkoop van haar vestiging in Am-

sterdam-West. 

Het afstoten van Tulip Inn Amsterdam City West is 

een weloverwogen beslissing. “Regardz richt zich 

met haar locaties met name op de bijeenkom-

stenmarkt. Het hotel in Amsterdam was, met be-

perkte vergaderfaciliteiten, een vreemde eend in ons portfolio. Daarom is het hotel ook nooi t 

als herkenbare Regardz-locatie in de markt gezet” aldus Job Heilijgers, algemeen directeur van 

Regardz.  

Remco Hellingman van de Hem Hotels is de nieuwe eigenaar van het hotel sinds juli 2011. Z ijn 

kernactiviteit is de verhuur van eenvoudige hotelkamers in de lagere prijsklassen. Hij noemt 
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zich een beddenverhuurder zonder fratsen. De aankoop van dit hotel beschouwt hij als een 

strategische toevoeging. Met herbestemming van panden tot hotels h eeft hij al eerder te ma-

ken gehad. Verzorgingshuizen hebben vaak een geschikte plattegrond en er is voldoende da g-

licht in de gebouwen. Er is voldoende schaal in kamers en je hoeft er niet zoveel te investeren 

als bij de herontwikkeling van een kantoorgebouw. Maar de kernvraag blijft natuurlijk of er 

voldoende vraag is naar hotelkamers in een gemeente. Wat in A msterdam kan is niet in elke 

gemeente herhaalbaar. Ook Hellingman huurt het complex van Stadgenoot, de woningcorpor a-

tie waarin Het Oosten als fusiepartner is opgegaan. De verhuur van het complex heeft inmid-

dels in het huurcontract met de Hem Hotels een meer permanent karakter gekregen wat blijkt 

uit het feit dat er in het huurcontract een koopoptie is opgenomen. Sta dgenoot heeft nog 

overwogen om het complex een derde bestemming als studentencomplex te geven. De doo r-

start als hotel kwam echter voor alle partijen als geroepen.  

Terugblik 

De markt voor herbestemming van verouderd zorgvastgoed is gunstig in Amsterdam. De stad is 

een toeristische trekpleister en heeft een grote studentenpopulatie. Op de vraag: ‘wat moeten 

we met oude verzorgingshuizen of verpleeghuizen doen?’, wordt in Amsterdam al gauw gedacht 

aan een wat goedkoper hotel of een studentenflat. Maar alles blijft afhankelijk van de conjun c-

tuur. Bij een voldoende koopkrachtige vraag zouden ook op deze locatie nieuwe woningen zijn 

gekomen. Van uitstel kwam afstel. Het complex is in deze vernieuwde wijk architectonisch mi s-

schien wat gedateerd. Het gebouw is daardoor wel een bijzonder element in het geheel gewor-

den 


