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Met het hoofdkantoor in Hamburg, 
heeft GARBE Group of Companies 
meer dan 6,6 miljard euro aan beheerd 
vermogen. ‘Het is een Duits familiebedrijf 
dat al meer dan 50 jaar diensten aanbiedt 
op het gebied van vastgoedontwikkeling, 
fonds, investment, asset en property 
management,’ legt Maurits Smit uit. Als 
Managing Director bij GARBE Industrial 
Real Estate Netherlands geeft hij leiding 
aan de expansie van GARBE in Nederland. 
‘GARBE is al sinds 2006 actief in 
Nederland en heeft sinds 2019 een eigen 
team en kantoor in Amsterdam. Dat is 

illustratief voor onze ambities in Nederland.’
Op dit moment heeft GARBE circa 

500 miljoen euro aan beheerd vermogen 
in logistiek en industrieel vastgoed 
in Nederland. ‘Maar we willen onze  
portefeuille in Nederland de komende 
jaren sterk vergroten door bestaande assets 
en turnkey ontwikkelingen te acquireren 
en door vastgoed in eigen beheer te 
ontwikkelen,’ licht Smit de ambities toe. 
‘Met een totaal beheerd vermogen van meer 
dan 1 miljard euro, is GARBE in Nederland 
daarnaast actief op het gebied van kantoren, 
winkels en residentieel vastgoed.’

Vertrouwen
Aan de wieg van het duurzame en 

moderne distributiecentrum stond LIS 
Logistics, een snelgroeiende logistieke 
dienstverlener in Almere die op zoek 
was naar een nieuwe, grotere locatie. 
De ontwikkeling en bouw daarvan werd 
toevertrouwd aan Bouwcombinatie 
Hercuton/Remco Ruimtebouw, twee 
bedrijven die deel uitmaken van het 
Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen 
de Jong Groep. ‘In de wetenschap dat LIS 
Logistics ongeveer 19.000 m² van het 
totale oppervlak van 35.000 m² zou gaan 

Nieuw distributie-
ceNtrum iN Almere 
pAst perfect iN 
duurzAme Ambities 
GArbe iN NederlANd

Het unieke van vastgoedontwikkelingen zijn 
de duurzame samenwerkingen die er vaak uit 
voortvloeien. GARBE Industrial Real Estate 
Netherlands, Bouwcombinatie Hercuton/
Remco Ruimtebouw en LIS Logistics werkten 
nauw samen tijdens de ontwikkeling van een 
bijna 35.000 m² groot distributiecentrum op 
Bedrijvenpark Stichtsekant in Almere. Het 
resultaat is in alle opzichten duurzaam.

Over LIS LOgIStIcS

Met Jaap vermeer als directeur/eigenaar, is LIS Logistics een 

dynamische onderneming die zich sinds oktober 2007 richt 

op het verlenen van logistieke dienstverlening in de breedste 

zin van het woord. ‘De activiteiten die wij aanbieden zijn 

warehousing, value added services, douane/accijns entrepot en 

transport/distributie activiteiten,’ legt vermeer uit. ‘Zodoende 

zijn wij in staat om een logistiek totaalconcept aan te bieden, 

waarbij wij zorgdragen voor het totale logistieke proces van 

de klant.’

vermeer is content met het nieuwe distributiecentrum op 

Bedrijvenpark Stichtsekant. ‘Het is duurzaam, geconditioneerd 

en voorzien van palletstellingen, zodat klantgoederen veilig en 

onder optimale omstandigheden opgeslagen kunnen worden. 

Op een centraal gelegen, uitstekend bereikbare locatie vlakbij 

de A27 hebben we hier alle ruimte om in alle opzichten door te 

groeien.’

v.l.n.r. Maurits Smit, Maarten Bakker en Jaap vermeer
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huren, hebben we het distributiecentrum 
eerst ontwikkeld en vervolgens in negen 
maanden tijd gerealiseerd,’ vertelt algemeen 
directeur Maarten Bakker. ‘In coronatijd, 
dus dat is een prestatie op zich. We zijn voor 
eigen rekening en risico begonnen, maar 
kwamen al snel in contact met GARBE. 
Het klikte meteen.’ Smit knikt. ‘Wat daarbij 
meespeelt is dat GARBE en Hercuton van 
oorsprong allebei familiebedrijven zijn, 
die qua sfeer, cultuur, pragmatisme en 
ondernemerschap goed bij elkaar passen. 
GARBE heeft ook in Nederland een lange-
termijnhorizon, die we het liefst opbouwen 
en voortzetten met hechte, duurzame 
partnerships. Bij dit project hadden we van 
meet af aan vertrouwen in het product, de 
locatie én de partners.’

Kwaliteit
Dat vertrouwen werd tijdens de bouw 

onderstreept door de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen (Wkb), die op 1 januari 
2022 in werking treedt maar die 
Hercuton en Remco Ruimtebouw nu 
al in de praktijk brengen. Bakker: ‘Net 
als bij meer dan dertig bouwprojecten 

hiervoor, hebben we ook tijdens de bouw 
van dit distributiecentrum bouwdossiers 
aangelegd. De koper, in dit geval is dat 
GARBE, heeft daardoor de zekerheid dat 
het gebouw aantoonbaar voldoet. Als 
kwaliteitsbouwer zijn wij heel blij met 
deze werkwijze, want wij steken onze hand 
in het vuur voor alles wat we bouwen en 
onderbouwen dat ook.’

Dat geldt ook voor de duurzaamheid 
van het distributiecentrum, die is beloond 
met het duurzaamheidslabel BREEAM 
Good. ‘Het dak van het van een stalen 
draagconstructie voorziene gebouw is 
bijvoorbeeld geschikt gemaakt voor de 
toekomstige plaatsing van zonnepanelen’, 
licht Bakker een van de duurzame aspecten 
toe. Smit hoopt binnenkort de naam te 
presenteren van de huurder van de andere 
unit van het distributiecentrum die volgens 
hem bijzonder interessant is voor de 
huidige huurdersmarkt. ‘Wat afmetingen, 
installaties, indeling en materialengebruik 
betreft voldoet ook deze unit helemaal aan 
de eisen die logistieke dienstverleners er 
tegenwoordig aan stellen. En dan heb ik het 
nog niet eens gehad over de kwaliteit van 

de locatie, centraal gelegen in Nederland, 
op een steenworp afstand van de A27 en 
met voldoende arbeidspotentieel binnen 
handbereik. Wij zijn niet de enigen die 
dat hebben ontdekt, getuige de snelheid 
waarmee Bedrijvenpark Stichtsekant 
momenteel wordt ingevuld.’

Krachten bundelen
Terwijl directeur/eigenaar Jaap Vermeer 

van LIS Logistics (zie kader) zich als 
een vis in het water voelt in het nieuwe 
distributiecentrum, zijn Smit en Bakker 
ervan overtuigd dat GARBE en Hercuton 
in de toekomst vaker de krachten gaan 
bundelen. Smit: ‘Zoals gezegd, GARBE 
heeft grote ambities in Nederland, die we 
willen verwezenlijken door bestaande 
assets en turnkey ontwikkelingen te 
acquireren en door vastgoed in eigen 
beheer te ontwikkelen. Daarbij hopen we 
in de toekomst vaker op te trekken met 
Hercuton’. Bakker: ‘We weten wat we aan 
elkaar hebben. Het zou mooi zijn als we een 
vervolg kunnen geven aan het wederzijdse 
vertrouwen in elkaars kwaliteiten en 
meerwaarde.’  

‘ GARBE wil zijn 
portefeuille in Nederland 
de komende jaren sterk 
vergroten door duurzame 
waardecreatie’

‘ GARBE heeft ook in 
Nederland een lange-
termijnhorizon’

Maarten Bakker
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