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Met een team van zes ‘experts in logistiek vastgoed’ 
realiseert EvolutionRE sinds 2016 omvangrijke 
warehouses in Nederland. Gericht op ontwikkeling, 
vermogensbeheer en vastgoedbeheer streeft het naar 
een win-winsituatie voor iedere betrokkene. ‘Alle 
partijen moeten voordeel hebben van de samenwerking 
met ons’, vindt Bart de Sitter.
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Het zorgvuldig samengestelde team van EvolutionRE, 
met ervaren en vakbekwame professionals uit de 
vastgoedbranche, heeft in relatief korte tijd een 
aantal mooie projecten op zijn naam staan. Voor De 
Sitter is het belangrijk zowel intern als extern ‘open, 
transparant en eerlijk’ te zijn. ‘We streven naar een 
prettige manier van samenwerken en zoeken met 
de klant naar een teamspirit waar alle partijen baat 
bij hebben. Alleen de beste setting werkt voor alle 
partijen goed.’

transparante cultuur
De Sitter heeft op verschillende terreinen binnen 

de logistieke sector gewerkt en weet wat het is om 
aan de andere kant van de tafel te zitten. Hij begrijpt 
de wensen en uitgangspunten van de andere 
partij en kan daar goed op inspelen. Ook deed hij 
jarenlange ervaring op bij een grote internationale 
vastgoedonderneming in het Verenigd Koninkrijk. 
Met EvolutionRE richt hij zich specifiek op de bouw 
van logistiek vastgoed in de Benelux.

‘Vanaf nul beginnen, heeft zijn voordelen’, vindt 
De Sitter. ‘Je denkt eerst na over de gewenste cultuur 
binnen je bedrijf, de doelen die je nastreeft, hoe je 
die wil bereiken en waarin je verschil wil maken. 
Daarop baseer je de strategie en kies je mensen uit. 
Wij willen ons onder andere onderscheiden door 
een heel correcte, transparante bedrijfscultuur. 
Onze werkwijze draait om drie assen: passie, 
vakmanschap en streven naar een win-winsituatie. 
We zijn vakfanaten die heel goed weten wat ze willen 
bouwen. Dat doen we goed, gepassioneerd en als 
teamspelers. Die combinatie maakt ons sterk.’

Dichter bij klant
Vanuit logistiek oogpunt is Nederland een plek 

met veel kansen en mogelijkheden. De Rotterdamse 
haven, maar ook de vele e-commercebedrijven 
verklaren de komst van steeds grotere warehouses, 
vooral in het zuiden van het land. ‘Daar vandaan 
kan ook de Belgische markt goed bediend worden’, 
vertelt De Sitter, zelf een Vlaming. ’De vraag naar 
opslagruimte is groot en blijft naar verwachting 
groeien. Er is behoefte aan meer voorraden 

dichter bij de klant. Voorheen lieten we alles 
snel en goedkoop vanuit China aanvoeren, maar 
de transportkosten zijn enorm gestegen en de 
voorraadstroom is niet meer zo voorspelbaar. Met 
één groot warehouse nabij de Rotterdamse haven 
kan een bedrijf heel Europa bedienen.’

esG-normen
De Sitter begrijpt de discussie rond de ‘verdozing’ 

van het landschap, maar relativeert die ook. 
‘Procentueel gezien valt het wel mee hoeveel 
grondoppervlak bestemd is voor logistiek vastgoed. 
Esthetisch gezien doet Nederland het goed. Er 
is steeds meer aandacht voor het ontwerp; de 
welstandscommissie stelt daar behoorlijk strenge 
eisen aan. Vergeet niet dat één grote doos vaak een 
aantal kleinere vervangt. Liever één grote mooie dan 
zes kleine lelijke.’

Kwaliteit en duurzaamheid spelen een steeds 
belangrijkere rol. ‘De ESG-normen zijn in onze 
bedrijfsstrategie opgenomen. We willen met 
onze werkzaamheden rekening houden met het 
milieu, sociale aspecten en onze betekenis voor de 
maatschappij. Zo ontwikkelen we energieneutrale en 
flexibel gebouwde warehouses voor de lange termijn, 
waarvan het demontabele materiaal in de verre 
toekomst voor andere doelen gebruikt kan worden. 
Ook hebben we in het ontwerp specifiek aandacht 
voor het personeel. Lange tijd was het kantoor het 
ondergeschoven kindje binnen een warehouse. 
Wij vinden dat het aan hoge kwaliteitseisen moet 
voldoen, alsof het voor de Zuidas bestemd is. Er is 
geen enkele reden waarom kantoormedewerkers 
hier met minder genoegen zouden moeten nemen.’

‘Blij met ons’
Een goed ontwerp blijkt in de zoektocht naar 

personeel van grote betekenis te zijn. ‘We hebben 
een distributiecentrum ontwikkeld met veel ramen 
in het gedeelte waar gewerkt wordt. Het kostenplaatje 
lag hierdoor wel hoger en vanzelfsprekend is 
daar vooraf discussie over. We moesten de klant 
overtuigen dat daglicht de arbeidsomstandigheden 
aanzienlijk verbetert. Onlangs liet de opdrachtgever 
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draait om passie,
vakmanschap 
en streven naar 
win-winsituatie’

‘Vraag naar opslagruimte 
is groot en blijft groeien’
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weten ‘onwaarschijnlijk blij’ te zijn met ons. Het bleek 
veel eenvoudiger om voor deze locatie personeel te 
vinden dan op alle andere locaties van het bedrijf. 
Van sommige investeringen zie je de waarde pas op 
de langere termijn in.’

Complexe gebouwen
Het team van EvolutionRE is opgedeeld in 

drie tweetallen die opereren op de terreinen van 
ontwikkeling, vermogensbeheer en vastgoedbeheer. 
Daarmee profileert het bedrijf zich als een ‘full 
service, in-house ontwikkelaar’. De Sitter: ‘We zijn 
verantwoordelijk voor het complete ontwikkeltraject, 
maar ook voor bijvoorbeeld het zoeken naar en 
informeren van beleggers en investeerders, de 
marketing rondom projecten, het beheer van 
leaseovereenkomsten en onderhoudsinspecties. 
Samen met Michelle van Roosbroeck ben ik 
verantwoordelijk voor het ontwikkeltraject. Daarbij 
stellen we eerst de meest ideale technische invulling 
van een warehouse vast om er vervolgens een 
toekomstbestendige doos omheen te creëren. 
Warehouses zijn ongelooflijk complexe gebouwen 
waar veel techniek bij komt kijken.’

Goede reputatie
‘We zijn allemaal goed in ons vak én 

gepassioneerd. Passie maakt dat je voor jezelf de 
lat altijd hoger legt. Daarbij streven wij naar een 
bedrijfscultuur waarin mensen durven zeggen 
wat ze echt vinden. Niemand vindt het leuk om 
commentaar te krijgen op zijn werk en het vereist 
dan ook moed en eerlijkheid om dat te doen. Maar 
alleen zo creëer je kwaliteit. Het komt voor dat dingen 
beter kunnen. Dat moet gezegd kunnen worden, 
zowel door collega’s als door de klant. We gaan voor 
het beste resultaat, dat weten alle partijen met wie we 
samenwerken. Die goede reputatie is ons veel waard.’

De Sitter is trots op de opgestarte projecten in 
Hulst en Project Oost in Nijmegen, warehouses 
met een oppervlakte van respectievelijk 25.000 en 
30.000 m². EvolutionRE werkt er samen met partijen 
die het ook alleen hadden kunnen doen. ‘Ze hebben 
het geld, kennen het spel en toch kiezen ze ervoor 
met ons in zee te gaan. Dat we in deze dynamische 
markt zulke partijen aan ons kunnen binden, maakt 
me fier op onze hele ploeg.’

Uitdaging
Ontwikkelen in economisch onzekere tijden 

brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. ‘Het is 
niet alleen maar negatief’, vindt De Sitter. ‘Lange 
tijd gold: the sky is the limit. Dat leidde tot veel 
ontwikkelingen die achteraf niet allemaal even 
goed waren. De uitdaging van vandaag is rendabel 
ontwikkelen in een heel dynamische wereld waar 

veel financiële parameters alle kanten op schieten. 
Hoge bouwkosten, stijgende huren en enorme 
inflatie maken investeerders onzeker. Waar je 
voorheen redelijk voorspelbare kostenberekeningen 
kon maken, is dat nu héél lastig. Tegelijkertijd blijft er 
een grote vraag naar warehouses. Wij kiezen ervoor 
het hele proces flink te standaardiseren. Daardoor 
blijven de kosten redelijk binnen de perken. Dankzij 
ons uitgebreide netwerk en goed zoekwerk slagen 
we erin investeerders te koppelen aan projecten. 
Vervolgens stropen we onze mouwen op en gaan we 
ambitieus en gepassioneerd aan de slag. Daar is onze 
snelle groei aan te danken.’

technisch product
Het ecologische voordeel van ‘een doos’, zoals De 

Sitter zijn product noemt, is groot. ‘Meer voorraden 
in de buurt voorkomt transportkosten’, redeneert 

‘samen 
kom je tot 
het beste 
resultaat’

‘warehouses zijn 
ongelooflijk complexe 
gebouwen met veel 
techniek’

hij. Daarbij streeft hij als technisch ingenieur 
niet alleen naar duurzaam materiaalgebruik en 
flexibele bouwmethoden, maar ook naar efficiënt 
ruimtegebruik. ‘Door de omvang van logistiek 
vastgoed tikt een meter loze ruimte behoorlijk aan. 
Je moet die wel verlichten en verwarmen.’

‘Ontwikkelen is een mooi maar ontzettend 
moeilijk vak’, zegt De Sitter samenvattend. ‘Er 
lopen ontzettend veel processen tegelijkertijd, 
zoals het aanschaffen van de grond, de zoektocht 
naar een klant, het begeleiden van de investeerder 
en bank. Van allerlei kanten hebben partijen hoge 
verwachtingen. Boeiend om dat hele pakket te 
managen. Dat maakt dit echt tot een ploegsport. 
Ontwikkelen kun je niet alleen, daar heb je elkaar bij 
nodig. Die teamspirit, ook met de klant, vind ik het 
leukste. Samen kom je tot het beste resultaat.’


