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Acteeum	  Groep	  en	  Equilis	  transformeren	  het	  voormalige	  Missiehuis	  in	  Driehuis	  tot	  een	  uniek	  nieuw	  
woongebied	  

Acteeum	  Groep	  en	  Equilis	  gaan	  samen	  het	  voormalige	  Missiehuis	  aan	  de	  Driehuizerkerkweg	  in	  Driehuis	  
ontwikkelen.	  Het	  monumentale	  pand	  is	  oorspronkelijk	  gebouwd	  in	  1924	  als	  verblijf	  en	  opleidingsinstituut	  voor	  
priesters.	  Vanaf	  1974	  werd	  het	  in	  gebruik	  genomen	  door	  de	  Koninklijke	  Marine	  als	  kazerne.	  Het	  complex	  zal	  een	  
nieuwe	  (woon)bestemming	  krijgen;	  het	  is	  de	  ambitie	  om	  een	  bijzonder	  ensemble	  te	  realiseren	  waarbij	  de	  
combinatie	  van	  de	  monumentale	  architectuur	  en	  kwalitatief	  hoogwaardige	  nieuwbouw	  het	  gebied	  een	  krachtige	  
nieuwe	  identiteit	  geeft	  met	  het	  Missiehuis	  als	  sprankelend	  middelpunt.	  Door	  de	  herwaardering	  van	  de	  kwaliteiten	  
van	  de	  oorspronkelijke	  landschappelijke	  opzet	  van	  het	  terrein	  en	  de	  toevoeging	  van	  een	  gevarieerd	  
woonprogramma	  ontstaat	  een	  ontspannen	  leefmilieu.	  

Acteeum	  en	  Equilis	  gaan	  in	  overleg	  met	  de	  Gemeente	  Velsen	  om	  hun	  ideeën	  ten	  aanzien	  van	  een	  duurzame	  
ontwikkeling	  te	  bespreken.	  Rijnboutt	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  ontwerp	  van	  zowel	  de	  gebouwen	  als	  de	  
stedenbouwkundige	  en	  landschappelijke	  inpassing.	  Dit	  Amsterdamse	  bureau	  –	  met	  ook	  een	  vestiging	  in	  Polen	  -‐	  
heeft	  ruime	  ervaring	  met	  het	  herbestemmen	  van	  monumenten	  waaronder	  het	  voormalig	  postkantoor	  aan	  de	  
Neude	  in	  Utrecht	  en	  The	  Bank	  aan	  het	  Rembrandtplein	  in	  Amsterdam.	  	  
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Over	  Acteeum	  Groep	  
Acteeum	  Groep,	  opgericht	  in	  2006,	  is	  tot	  op	  heden	  voornamelijk	  in	  Polen	  actief	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  winkelcentra	  en	  
woningbouw,	  in	  samenwerking	  met	  grote	  institutionele	  investeerders	  zoals	  Immofinanz	  en	  Rockcastle.	  Acteeum	  heeft	  zeven	  
winkelcentra	  gerealiseerd	  met	  in	  totaal	  meer	  dan	  200.000	  vierkante	  meter	  winkeloppervlak	  waaronder	  de	  verbouwing	  van	  een	  
voormalige	  textielfabriek	  in	  de	  binnenstad	  van	  Tomaszow	  Mazowieckie.	  Momenteel	  ontwikkelt	  Acteeum	  samen	  met	  het	  
Belgische	  BPI	  woningbouwprojecten	  in	  Warschau	  en	  Poznan	  met	  meer	  dan	  500	  woningen.	  

Over	  Equilis	  
Equilis,	  vastgoedontwikkelaar	  sinds	  2006,	  richt	  zich	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  uitdagende,	  gemengde,	  projecten	  met	  een	  focus	  op	  
duurzame	  regeneratie	  van	  vastgoed	  en	  terreinen	  in	  nieuwe	  levendige	  gebieden.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  onder	  meer	  Docks	  in	  
Brussel	  en	  Les	  Papeteries	  de	  Genval	  nabij	  Brussel.	  Equilis	  is	  sinds	  begin	  dit	  jaar	  actief	  in	  Nederland	  en	  heeft	  momenteel	  
activiteiten	  in	  zeven	  landen	  in	  Europa	  met	  125.047	  m2	  commercieel	  vastgoed	  en	  2109	  woningen	  in	  verschillende	  stadia	  van	  
ontwikkeling.	  	  

Over	  Rijnboutt	  
Rijnboutt	  ontwerpt	  en	  adviseert	  in	  de	  volledige	  breedte	  van	  de	  ruimtelijke	  opgave	  en	  op	  alle	  schaalniveaus,	  van	  interieur	  tot	  
openbare	  ruimte,	  van	  gebouw	  tot	  stedelijk	  project.	  Rijnboutt	  maakt	  de	  complexe	  stedelijke	  vraagstukken	  van	  de	  toekomst	  
doelgericht	  eenvoudig	  en	  overzichtelijk.	  Rijnboutt	  werkt	  met	  een	  multidisciplinair	  team	  van	  ruim	  70	  mensen.	  Door	  
engagement,	  kennis	  en	  ervaring	  is	  Rijnboutt	  in	  staat	  om	  mensen	  te	  binden	  en	  talent	  te	  stapelen.	  Architectuur,	  Stedenbouw,	  
Landschap	  en	  Strategie:	  www.rijnboutt.nl	  
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