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Het is geen geheim dat het verhuren van kantoorruimte in Woerden de laatste jaren 

lastig is. De leegstand is hardnekkig. Met het nieuwe huisvestingsconcept Health 

& More probeert VDH Vastgoed sinds begin dit jaar het tij te keren. En met succes. 

HEALTH & MORE: 
voor bedrijven gericht op gezondheid  
en een gezonde levensstijl
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die zich op een andere manier met 

gezondheid en een gezonde levens-

stijl bezighouden bestond zo iets nog 

niet. Maar ook voor bijvoorbeeld een 

personal trainer en een diëtist is het 

enorm waardevol om samen te wer-

ken. Health & More biedt die moge-

lijkheid. In het pand zijn kamers en 

complete units te huur. Faciliteiten 

zoals toiletten, een wachtkamer, dou-

ches en kleedkamers delen de huur-

ders met elkaar. Hierdoor worden ze 

efficiënt benut en dat scheelt natuur-

lijk enorm in de kosten.”

Er zijn nog enkele ruimtes te huur. 
Neem voor meer informatie  contact 
op met VDH Vastgoed.

In 2014 stond 22,7% van de kanto-

ren in Woerden leeg, zo blijkt uit 

recent onderzoek van Bureau Louter, 

in opdracht van Elsevier. Woerden 

staat op de 15e plaats in de lijst van 

gemeentes met de meeste leegstand. 

Geen hoopgevende cijfers. Zeker niet 

als de verhuur van bedrijfsruimte je 

core business is. 

DENKEN IN CONCEPTEN
Toch is Frank van der Heijden van 

VDH Vastgoed allerminst negatief. “Er 

wordt geen onderscheid gemaakt in 

kwaliteit. Ons leegstandpercentage 

ligt flink lager. Deze tijden vragen om 

een creatieve benadering en het toe-

voegen van kwaliteit.”

De creatieve benadering uit zich in het 

conceptmatige denken van Van der 

Heijden. Vorig jaar werd in een pand 

aan de Zaagmolenlaan 4, in samen-

werking met ARRA Management, 

werk- en vergaderconcept De Hofclub 

gerealiseerd. En begin dit jaar is aan 

de Pompmolenlaan 26 Health & More 

in gebruik genomen. 

ELKAAR VERSTERKEN
“Ik geloof erin dat bedrijven uit 

dezelfde branche elkaar versterken. 

In plaats van elkaar te zien als con-

current, kunnen ondernemers elkaar 

inspireren en ondersteunen. Je ziet 

dat in de creatieve sector en bij tra-

ditionele gezondheidscentra, waarin 

een huisarts, fysiotherapeut en apo-

theek samenwerken. Voor bedrijven 

DE REFERENTIES VAN 

VDH Vastgoed
M.A. Reinaldaweg 2D

3446 CB Woerden

T: 0348-484010

E: info@vanderheijdengroep.nl

I: www.vanderheijdengroep.nl/ 

healthandmore

VIJF HUURDERS VAN HEALTH & MORE AAN HET WOORD:

ANNEMIEKE KOOPMANS 
- By Annemieke Personal Trai-
ning - www.byannemieke.nl
“In onze studio in Health & More 

kunnen mensen terecht voor perso-

nal training op individueel niveau of 

in kleine groepjes. We bieden een 

totaalpakket aan, waarbij persoon-

lijke aandacht voorop staat. Het 

leuke aan Health & More is dat alle 

huurders complementair aan elkaar 

zijn. Iedereen probeert op zijn 

eigen manier mensen te helpen om 

gezonder of fitter te worden.” 

PETRA SCHALKWIJK - Centrum voor Natuurgeneeskunde - 
www.centrum-voor-natuurgeneeskunde.nl
“In het centrum voor natuurgeneeskunde komen verschillende therapeuten 

met een natuurgeneeskundige achtergrond samen. Ik denk en ondervind dat 

we elkaar kunnen aanvullen vanuit onze kracht. Als ik iemand niet verder kan 

helpen dan is er altijd wel een collega die dat wel kan. Voor Health & More 

geldt hetzelfde. Door samen te werken brengen we de zorg naar een hoger 

niveau.” 

FLORIAN GUM - Baselife - www.baselife.nl
“Orthomoleculaire voedingsleer is de basis van waaruit wij onze voedings-

supplementen leveren. We begeleiden sportscholen en personal trainers bij 

het adviseren van hun klanten over hoe ze met behulp van zuivere producten 

hun stofwisseling kunnen optimaliseren en gezond kunnen blijven. Naast de 

gunstige ligging is een groot voordeel van Health & More dat je makkelijk 

kennis kunt uitwisselen met de andere huurders. Vijf minuten kletsen in de 

koffiecorner levert vaak een schat aan nieuwe informatie op.”

LOES MACKENZIE - Yoga Point - www.yogapoint.nl
“Wij bieden yogalessen aan voor iedereen, onafhankelijk van leeftijd, gezond-

heid en inkomen. We zorgen ervoor dat we zo veel mogelijk mensen iets te 

bieden hebben op het gebied van yoga. Eind dit jaar nemen we onze intrek in 

Health & More. Door de samenwerking met andere huurders hebben we onze 

bezoekers straks nog meer te bieden.” 

SILVIA VAN DEN BOSCH 
- Even Niets…Wellness & 
Massage - www.evenniets.nu
“Bij Even Niets… kunnen men-

sen terecht voor verschillende 

massages en wellness-arrange-

menten. Na de eerste bezichti-

ging van Health & More was ik 

om. Ik ben NSG-gediplomeerd 

en het is fijn om met andere vak-

mensen in één pand te zitten. 

De bedrijven versterken elkaar. 

Iemand die bij By Annemieke 

sport kiest misschien voor een 

ontspannende massage bij 

mij. Terwijl ik iemand voor een 

medische  mas-

sage, die ik zelf 

niet doe, doo-

r stuur  naar het 

Centrum voor 

Natuurgenees-

kunde.” 


