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MONTEA VERANKERT OP NEDERLANDSE BODEM  
 

Aalst, 27 mei 2015 – Over de afgelopen 18 maanden zette Montea (MONT) een sterk groeiverhaal neer op 
de Nederlandse markt. Vandaag kondigt Montea de aanstelling aan van Hylcke Okkinga als Directeur 
Nederland alsook de opening van een eigen kantoor te Tilburg (NL). 
 

 Aanstelling van Hylcke Okkinga als Directeur Nederland  
 

Met de aanstelling van een directeur in Nederland wil Montea haar lokale aanwezigheid 
versterken. Hylcke Okkinga, zal vanaf 1 juni 2015 de functie van Directeur Nederland 
opnemen. Omwille van zijn jarenlange affiniteit met de Nederlandse logistieke 
vastgoedmarkt, is Hylcke Okkinga goed geplaatst om de Nederlandse 
vastgoedportefeuille van Montea verder uit te bouwen. 
 
Hylcke Okkinga is sinds 2002 werkzaam bij Cushman & Wakefield, waar hij geruime tijd 

op de afdeling Capital Markets Logistics actief was. Begin 2010 startte hij voor C&W een nieuw kantoor op in 
Rotterdam.  
 
 
 Montea opent eigen kantoor te Tilburg  
 
Hylcke Okkinga zal de Nederlandse activiteiten verder uitbouwen vanuit 
een nieuw kantoor te Tilburg. Het kantoor is gelegen in het 
kantorencomplex EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1 in Tilburg en zal 
operationeel zijn vanaf 15 juni 2015. 
 
 Evolutie van de vastgoedportefeuille  
 
Op dit moment beschikt Montea over 21 sites in België, 7 sites in Nederland en 16 sites in Frankrijk. De 
Nederlandse markt biedt groeiperspectieven omwille van de centrale rol die Nederland speelt in de Europese 
distributie. 
 
Hylcke Okkinga, Directeur Nederland: “Montea is er in geslaagd om de afgelopen twee jaar te investeren in 
een solide Nederlandse portefeuille van meerdere logistieke panden verspreid over het land. Door zich te 
vestigen op een strategische locatie in een van de logistieke “hotspots” te midden van haar cliënten, zal 
Montea de gebruikers van haar panden de best mogelijke service kunnen bieden en kan de Nederlandse 
portefeuille kwalitatief verder uitgebouwd worden.” 

 
 
OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea Comm. VA is een gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (Sicafi – SIIC), 
gespecialiseerd in logistiek vastgoed in de Benelux en Frankrijk. Het bedrijf is een referentiespeler in deze markt. 
Montea biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te groeien, aan de hand van flexibele en innoverende 
vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea waarde voor haar aandeelhouders. Op 8/05/2015 kreeg 
Montea als eerste Belgische vastgoedinvesteerder, de Lean & Green Star als erkenning voor het effectief 
verminderen van de CO2 uitstoot in de Belgische portefeuille met 26%. Per 31/03/2015 vertegenwoordigt de 
vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 663.562 m², verspreid over 43 locaties. Montea Comm. VA is 
sinds eind 2006 genoteerd op NYSE €onext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP).  
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