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DE GEMEENTE THOLEN EN MONTEA SLUITEN COVENANT VOOR DE 
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN “WELGELEGEN”  

 
Op 24 oktober 2016 heeft wethouder Frank Hommel met Hylcke Okkinga, directeur Montea 
Nederland, een covenant getekend voor een kavel van 100.000 m² op bedrijventerrein 
“Welgelegen” in Tholen. Op deze kavel gaat Montea – na verhuring - een 
distributiecentrum op maat bouwen. Montea gaat dit project met Sprangers Bouwbedrijf 
als hoofdaannemer realiseren.  
 
Grootschalige logistieke invulling in Tholen 
 
Voor de marketing van het perceel trekken gemeente, Montea, Rewin en Invest in Zeeland samen op. Montea 
krijgt een aankoopoptie op het terrein en zal een bouwplan op het perceel ontwikkelen. Na toetsing op 
gewenste beeldkwaliteit en het verkrijgen van een omgevingsvergunning, zal Montea op zoek gaan naar een 
gebruiker voor het distributiecentrum en samen met Sprangers Bouwbedrijf instaan voor de ontwikkeling.  
 
Wethouder Frank Hommel stelt dat er de laatste tijd sprake is van toenemende interesse, zowel van lokale 
ondernemers als bedrijven van buitenaf. "We merken dat de komst van de A4 Tholen een stuk interessanter 
heeft gemaakt voor bedrijven", stelt hij. 
 
Hylcke Okkinga, Directeur Montea Nederland: “Bedrijventerrein Welgelegen is door haar ligging nabij de afrit 
A4 een ideale vestigingslocatie voor distributiebedrijven.” 
 

 
Foto: Wethouder Frank Hommel en Hylcke Okkinga, Directeur Montea Nederland 
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OVER GEMEENTE THOLEN  
 
Bedrijfscontactfunctionaris  
 
Hendrik Kieviet  
+31 166 66 82 34 
kieviet.h@tholen.nl 
www.tholen.nl 
 
 
OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea Comm. VA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (SIRP – 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 30/09/2016 vertegenwoordigt de 
vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van xxxx m², verspreid over xx locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 
2006 genoteerd op Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP).  
 
PERSCONTACT       VOOR MEER INFORMATIE  
 
Jo De Wolf       www.montea.com 
+32 53 82 62 62  
jo.dewolf@montea.com  
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