
‘Het DNA vAN Deze regio
is Het DNA

vAN sDK vAstgoeD’
sla een vastgoedblad open en het lijkt wel alsof Nederland alleen bestaat uit de randstad.

een serieuze misvatting. Brabant is minstens zo interessant, beklemtonen Ferdinand gremmen en Dennis van de ven. 
een aanzienlijk deel van de ontwikkelingen in Brainportregio eindhoven komt voor rekening van sDK vastgoed.
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H
et interview vindt plaats in het 
SX-gebouw in Eindhoven. 
Een hip, transparant pand vol 
sportattributen, van de honk-
balknuppel van Babe Ruth 
tot de voorkant van de eerste 
raceauto van Max Verstappen. 
Het perfecte onderkomen voor 

ondernemers die actief zijn op het gebied van sport, 
marketing en media. Het SX is een van de blikvangers 
van Strijp-S, het voormalige Philipscomplex in Eind-
hoven en nu een bruisend stukje stad. SDK Vastgoed 
tekende voor de herontwikkeling van dit gebied. 

SDK Vastgoed is onderdeel van het VolkerWes-
sels-concern en ontwikkelt voor eigen rekening en 
risico uiteenlopende projecten op het gebied van 
wonen, werken en winkelen. Dat loopt van nieuw-
bouw tot herontwikkeling, zowel binnenstedelijk als in 
uitbreidingsgebieden. 

Brabant is de thuisbasis. Het bedrijf is hier stevig 
verankerd en SDK Vastgoed speelt een prominente 
rol bij het op de kaart zetten van de regio. ‘Steden als 
Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch zijn hard 
bezig zichzelf opnieuw uit te vinden’, zegt Dennis van 
de Ven. ‘Steeds meer bedrijven, creatieve bureaus en 
expats trekken hiernaartoe, omdat het een gave plek 
is. De Brainportregio wordt wel eens vergeleken met 
Silicon Valley. Met dit verschil dat je hier wel een 
fatsoenlijk leven kunt leiden. De Work-Life-Balance is 
hier echt stukken beter.’

Moet je als ontwikkelaar tegenwoordig niet 
in de randstad zijn?_Dennis van de Ven: ‘Het 
calimerogedrag, daar zijn we hier al een poosje klaar 
mee – en Den Haag gelukkig ook. Brainport Eind-
hoven is aangewezen als één van de drie mainports. 
Daarmee komt er meer geld onze kant op, en dat 
creëert kansen voor ontwikkelaars. Wij hebben de 
ambitie om te groeien. We hoeven niet per se naar de 
Randstad, maar als ons netwerk ons daar brengt en er 
liggen mooie kansen, dan zijn we niet bang om dingen 
boven de rivieren te doen. Maar dat moeten dan wel 
dingen zijn die passen bij ons DNA.’ 

wat is dat dna?_Ferdinand Gremmen: ‘Wij zijn van 
de grote gebiedsontwikkelingen. Dat is vaak complex 
en risicovol. Ik ben blij dat we onderdeel uitmaken 
van een solide moederorganisatie,  VolkerWessels. Op 
11 september 2001 moesten we besluiten of wij voor 
heel veel geld Strijp-S wilden kopen en 400.000 meter 
ontwikkeling wilden gaan doen in het gebied dat Phi-
lips terug wilde geven aan de stad. Onze partner was 
zo geschrokken van de aanval op de Twin Towers dat 
die afhaakte. Maar wij zeiden: “Dit gaan we doen!” 
Ik vind het machtig mooi om onderdeel uit te maken 
van een club die het lef en de overtuiging heeft om zo-
iets te doen. En het mooiste is, dat het is gelukt. Dat 
ik nu mensen hoor zeggen: “We gaan vanmiddag even 
naar Strijp-S.” Dan heb je echt iets bereikt.’

Dennis van de Ven: ‘Dat zie je ook aan het succes van 
de Dutch Design Week. De Randstad daalt één keer 
per jaar af naar Eindhoven. Tijdens de Dutch Design 
Week is Strijp-S even het epicentrum. Dit evenement 
is mede zo groot geworden doordat Strijp-S heront-
wikkeld is tot een enorm gave plek.’

waaroM is eindhoven nog Meer the place the 
be?_Ferdinand Gremmen: ‘Deze regio is wereldwijd 
het summum op techgebied. Veel hightechbedrijven 
die onderdeel waren van Philips, zijn uitgegroeid 
tot wereldspelers en zijn onderdeel van de supply 
chain. Om in de wereld het summum te blijven is het 
noodzakelijk om op één plek te zitten. Daar hebben 
wij voor gezorgd. We zijn vorig jaar gestart met de re-
alisatie van Brainport Industries Campus (BIC). Hier 
gaan hightech-maakbedrijven samen nieuwe produc-
tietechnieken ontwikkelen en toepassen. Inmiddels 
zijn de eerste huurders erin getrokken en is de eerste 
fabriek een feit. Dat heeft een aanzuigende werking. 
Bedrijven willen graag deelnemen aan dit nieuwe 
ecosysteem.’

Dennis van de Ven: ‘Je moet ook weten waar je 
expertise ophoudt. Wij wisten inhoudelijk weinig van 
hightech-maakindustrie. Dat kun je ook niet verwach-
ten van een gebiedsontwikkelaar. Maar we wisten wel, 
welke partners we nodig hadden om hier een succes 
van te maken. Dat kun je alleen voor elkaar krijgen als 
je geworteld bent in deze regio.’

wat is het leukste onderdeel van het werk?_Fer-
dinand Gremmen: ‘Ik vind het inspirerend om bezig 
te zijn met het veranderen van de stad. Soms komt 
dat heel dichtbij. Zo hebben we als SDK Vastgoed 
een prijsvraag gewonnen voor de herontwikkeling van 
een gebied waar ik als student gewoond heb. Dat is 
supergaaf.’

terugblik 2018
zakelijk
Ferdinand Gremmen 
&Dennis van de 
Ven
de grootste les van 2018 was 

voor Mij 

Ferdinand: Dat we de 
crisis niet moeten laten 
herleven  
Dennis: Wat te mooi is 
om waar te zijn, is dat ook 
vaak
welk cijfer geef je 2018? 

Ferdinand: 8 (altijd open 
voor groei)
Dennis: 8,5
beste zet  

Die houden we voor onszelf
beste zakenlunch of -diner  

Ferdinand: Monarh 1, 
Tilburg, met team 
verste zakenreis  

Ferdinand: Een moderne 
vastgoedontwikkelaar hoeft 
niet ver te reizen. 
Dennis: Napels
Mooiste deal  

Ferdinand: Plan-t, Spoor-
zone Tilburg
Mooiste stad 

Ferdinand: Valencia 
Dennis: Oslo
beste feest  

Ferdinand: Ons jaarfeest
grootste irritatie  

Ferdinand: Enkelzijdig 
printen 
Dennis: Als mensen hun 
afspraken niet nakomen
welk app het Meest gebruikt  

Ferdinand: Flitsmeister 
Dennis:  Whatsapp
leukste spontane ontMoeting  

Dennis: Met Bob Scher-
renberg van Overvecht 
Vastgoed
held  

Ferdinand: Mijn vader  
Dennis: Maarten van der 
Weijden
beste event 

Ferdinand: PROVADA
beste zakenboek  

Ferdinand: De groenteboer 
uit Den Haag van Hubert-
Jan van Boxel
Dennis: Shoe Dog van Phil 
Knight

opvallendste linkedin-be-

richt  

Ferdinand: Cheddar-
uitingen 
Dennis: Post van Daan van 
der Vorm over duurzaam-
heid in Zuid-Europese 
landen en zijn kijk daarop
vastgoedMan van het jaar

Ferdinand: Dennis van de 
Ven 
Dennis: Ferdinand Gremmen
vastgoedvrouw van het jaar

Ferdinand: Onze Jolanda 
Maasakkers, secretaresse 
van het jaar 
Dennis: Eens
talent van het jaar  

Ferdinand: Thomas Ker-
perien (afstudeerder SDK 
Vastgoed)
beste koffie  

Ferdinand: Lavazza 
Dennis: Hangt er echt van 
af waar je die drinkt
beste foodconcept  

Ferdinand: Monarh Plan-t

terugblik 2018
persoonlijk
de grootste les van 2018 was 

voor Mij 

Ferdinand: Dat er meer is 
dan werk alleen  
Dennis: Bij switch van pro-
jectinhoudelijk naar directie 
moet je loslaten. Mooi om 
te zien wat er dan nog meer 
ontstaat.
welk cijfer geef je 2018 

Ferdinand: 9
topserie netflix  

Ferdinand: Narcos 
Dennis: Ik heb geen Netflix
sportieve hoogtepunt

Ferdinand: Landskampi-
oenschap PSV (wederom)
Dennis: 15 kilometer hard-
lopen over ongebaande 
paden 
genieten  

Ferdinand: Samen weg met 
mijn partner 
Dennis: Mijn kinderen, 
mijn gezin, op zondagoch-
tend. 
boek 

Ferdinand: Ik lees niet veel. 
Klus vooral graag.

Dennis van de Ven
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beste aankoop  

Ferdinand: Nieuwe auto. 
Dennis: Mooi nieuw pak
vakantie  

Ferdinand: Cruise 
Dennis: Denemarken, 
Zweden
bioscoopfilM  

Dennis: Niet geweest
diner  

Ferdinand: Monarh met de 
collega’s
goede traditie  

Ferdinand: Sinterklaas  
Dennis: Onze champagne-
momenten bij bijzondere 
mijlpalen bij SDK Vastgoed
leukste stedentrip  

Ferdinand: Lissabon
Dennis: Hamburg
leukste festival  

Ferdinand: IDFA
Dennis: Theaterfestival 
Boulevard Den Bosch
theater

Ferdinand: Neen 
Dennis: Herman van Veen
beste artiest 

Ferdinand: Fish 
Dennis: Bruce Springsteen
afscheid  

Ferdinand: Goede vriendin
Dennis: Rob Vinke
dankbaar  

Ferdinand: Gezondheid
Dennis: Gezondheid en de 
kansen die we dagelijks 
krijgen
geluk   

Ferdinand: Gezin
Dennis: Gezin
sMakelijk  

Ferdinand: Bokbiertje
Dennis: Burger van Bar 073
held  

Ferdinand: Vader
Dennis: Wijze mensen 
die hun sporen hebben 
verdiend in deze wereld.
Meest gelachen  

Ferdinand: Gabbers, Dit 
was het nieuws
Dennis: Met mijn familie
wat was de grootste les uit 

2018? 

Ferdinand: We zijn een 
ongekende gekte van meer, 
meer, meer, aan het bele-
ven. Dit moet echt anders.

Dennis van de Ven: ‘Ik vind het een uitdaging om 
uiting te geven aan alles wat er speelt op een plek. Ik 
voel me soms net een schrijver. Ik vind het mooi om 
vanuit een onorthodoxe aanpak tot de kern van een 
plek te komen, en een nieuw hoofdstuk voor de stad 
te schrijven. Daarbij moet de lat wel hoog liggen. Ik 
word enthousiast van mensen die hun vak verstaan 
en daarin opgaan. Of het nu een timmerman is of een 
architect, het is een genot om met bevlogen mensen te 
mogen werken. Als mensen bereid zijn die extra mijl 
te lopen, dan komt het goed met een opgave.’ 

nederland worstelt Met het trage teMpo van de 
woningbouw. is het bij jullie ook paniek?_Ferdi-
nand Gremmen: ‘Ik loop al zo’n twintig jaar mee, en 
ik hoor al twintig jaar dezelfde geluiden: we moeten 
1 miljoen woningen bouwen, er moet een inhaalslag 
gemaakt worden… Wij kijken daar vrij nuchter naar. 
De vraag naar woonproducten is van alle tijden, want 
een stad blijft altijd in ontwikkeling.’ 

 
welke ontwikkeling zien jullie MoMenteel?_Fer-
dinand Gremmen: ‘Mijn generatie en die van mijn 
ouders was heel erg bezig met een eigen woning. Voor 
de huidige generatie hoeft dat niet zo nodig. Die wil 
gewoon een plek hebben om te slapen en is vervolgens 
“in de wereld”, en die wereld is buiten. De stad wordt 
steeds meer een plek om te verblijven. En de mensen 
die er wonen, wonen steeds vaker alleen. Dat heeft 
zijn weerslag op de producten die wij ontwikkelen. 
Het gaat vaak om binnenstedelijke herstructurering, 
kleine eenheden, niet alleen koop maar ook huur, 
mobiliteitsconcepten en een kwalitatief hoogwaardig 
openbaar gebied.’

hoe gaan jullie bij zo’n ontwikkeling te werk?_
Dennis van de Ven: ‘Een gebied tot wasdom brengen 
is onze kracht. Daarbij kijken we altijd goed naar de 
plek en de gebruikers. We hebben geen concept dat 
we steeds uit de kast trekken. Elke ontwikkeling is 
precisiewerk. Daarbij opereren we niet vanuit een 
ivoren toren. Wij zijn echt van het contact maken 
met de plek en de mensen die het moeten doen en 
het gebied moeten omarmen. Dat is SDK eigen. Wij 
dompelen ons onder en gaan van daaruit op zoek naar 
antwoorden. We knopen vanuit ons netwerk opgaven 
aan elkaar. Dat brengt altijd meer dan we van tevoren 
bedacht hadden.’ 

welke rol speelt duurzaaMheid in jullie concep-
ten?_Dennis van de Ven: ‘Als je zoals wij de leefbaar-
heid van de stad belangrijk vindt, hoort duurzaamheid 
het startpunt te zijn. Verhitting en wateroverlast zijn 
tegenwoordig serieuze problemen in bebouwd gebied. 
Als je daar in je ontwerpen geen rekening mee houdt, 
wordt de stad onleefbaar. Dus zetten wij in een pro-
ject als Nieuw Bergen bijvoorbeeld, in op vergroening 
van de daken. Daar zijn grote investeringen mee ge-
moeid, maar wij zijn er absoluut van overtuigd dat je 
die moet doen. En wij proberen andere partijen daar 
ook in mee te krijgen. Als het gaat om duurzaamheid 
moet je niet kijken naar de kortetermijnwinst van be-
sparen, maar moet je oog hebben voor het rendement 
op de lange termijn.’
 
wat betekent dat concreet voor projecten?_Fer-
dinand Gremmen. ‘Wij nemen duurzaamheid als een 
vanzelfsprekend onderdeel mee in alle fasen van een 
project. Daar gaan we behoorlijk ver in. Een zonnepa-
neeltje om tot de juiste vergunning te komen, is wat 
ons betreft echt heel erg 2016. Duurzaamheid gaat 
om meer dan alleen energie. Het gaat om de leefbaar-
heid van onze steden. De trend van kleinere woon-
eenheden moet gelijk opgaan met meer aandacht voor 
de inrichting van de openbare ruimte, omdat die een 
substantieel onderdeel uitmaakt van het leven in de 
moderne stad. Dus werken we keihard aan duurzaam-
heidsthema’s als mobiliteit, vergroening en een goede 
waterhuishouding. Anders ligt Brabant over een paar 
jaar ineens aan zee.’

wat vinden jullie van het innovatieve gehalte van 
de branche?_Ferdinand Gremmen: ‘Wat innova-
tie betreft heeft de crisis eigenlijk niet lang genoeg 
geduurd. We zien branchegenoten op zeventig meter 
hoogte nog steeds metselen aan de draad voor een 
baksteengevel. In de crisis werden we gedwongen de 
innovatiefactor veel meer toe te passen, maar nu de 
economie opleeft, verdwijnt dat weer naar de achter-
grond. Dat is jammer. In dat opzicht hebben we nog 
een wereld te winnen.’

vooruitblik 2019 
zakelijk
Ferdinand Gremmen 
& Dennis van de Ven
wat zijn de plannen voor 

2019? 

Ferdinand: SDK Vastgoed 
verder op de kaart zetten.
grootste uitdaging? 

Ferdinand: Continuïteit van 
de markt.
wat staat er op de planning 

waar je je op verheugt?  

Ferdinand: Het winnen van 
tenders. 
Dennis: We gaan SDK een 
nieuw passend gezicht 
geven.
wat ga je koMend jaar anders 

aanpakken? 

Ferdinand: Niets.

vooruitblik 2019
persoonlijk
wat ga je anders doen dan 

in 2018? 

Ferdinand: Doorgaan met 
leven.
wat staat in je agenda waar 

je je op verheugt? 

Ferdinand: Mijn zoon 
wordt 16. Waar we samen 
heengaan bepaalt hij. Ben 
benieuwd waar hij mee aan 
komt zetten.
goed voorneMen? 

Ferdinand: Doe ik niet aan.
waar ga je Meer tijd en aan-

dacht aan schenken?

Ferdinand: Balans

Ferdinand Gremmen


