
De groei die SDK Vastgoed de afgelopen jaren heeft laten zien, 

als toonaangevende gebiedsontwikkelaar, krijgt met de verhuizing 

naar Strijp-S een passende bekroning - en legt tegelijkertijd het 

fundament voor de verdere ontwikkeling in de komende jaren. 

Ferdinand Gremmen blikt terug: ‘We hebben duidelijk onze roots in 

Eindhoven maar we zijn daar al lang niet meer exclusief werkzaam. 

Onze expertise op het vlak van gebiedsontwikkeling zetten we in 

waar deze gevraagd wordt en van toegevoegde waarde is.’ Dat 

nu uitgerekend Strijp-S verkozen is als uitvalsbasis voor SDK 

Vastgoed in de toekomst, vervult Gremmen met trots: ‘Mijn eerste 

project waar ik destijds aan mocht werken was de tender voor dit 

gebied; Philips zette het in de markt. Een stuk “verboden stad” 

in Eindhoven kwam beschikbaar voor een nieuwe invulling. Ik 

weet nog dat ik met wijlen Dik Wessels (grondlegger/eigenaar van 

VolkerWessels) in de lift stond van het Klokgebouw op de dag dat 

we als winnaar uit de bus kwamen; een bijzonder moment.’

Eigen werkomgeving
In een nauwe publiek-private samenwerking met de 

gemeente Eindhoven is SDK Vastgoed sinds 2002 actief als 

gebiedsontwikkelaar in Strijp-S, met als stip op de horizon om in 

2030 hier 4.000 woningen en 120.000 m2 commercieel vastgoed 

gerealiseerd te hebben. Een van de recente toevoegingen is het 

kantoorgebouw BOLD, ontworpen door Kraaijvanger Architects. 

De ontwikkeling hiervan zette de medewerkers van SDK Vastgoed 

aan het denken over hun eigen werkomgeving, zo legt Gremmen 

uit: ‘We hadden al langer de wens om te verhuizen en toen kwam 

dit project langs. Onze drive is altijd om omgevingen te ontwikkelen 

waar we zelf in zouden willen wonen, werken en verblijven en die 

kans diende zich hier nu aan.’ Niels Dusee vult aan: ‘Wij realiseren 

plekken waar mensen hun dromen waar kunnen maken. Dat geldt 

uiteraard ook voor onze eigen medewerkers. Zij dragen de groei van 

SDK Vastgoed. Dan geldt het gezegde practise what you preach: 

hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze eigen collega’s het beste uit 

zichzelf kunnen halen? Dát willen wij faciliteren. We creëren met 

SDK Vastgoed de ruimte voor morgen en dat geldt ook voor onze 

collega’s.’

DNA van Philips
De bekendmaking aan de inmiddels 30 collega’s dat de verhuizing 

uitgerekend naar BOLD ging plaatsvinden, zorgde voor stralende 

gezichten bij iedereen, niet alleen bij de collega’s die BOLD 

ontwikkeld hebben. Gremmen: ‘Het is een stoer gebouw, robuust 

en industrieel. Het ademt het DNA van Philips en dat is ook de 

uitstraling die wij nastreven. Met een breed pluimage aan andere 

gebruikers in het gebouw en binnen Strijp-S allerlei inspirerende 

mogelijkheden om ons vak van gebiedsontwikkeling mee te voeden 

en verder uit te dragen. Allerlei thema’s waar wij dagelijks mee bezig 

zijn - zoals het belang van levendige plinten en het ontmoeten van 

andere creatievelingen - kunnen we uit eerste hand illustreren. Onze 

expertise ligt in het bouwen van stedelijke ecosystemen met daarin 

een mix van mensen, bedrijven, functies en evenementen. Die 

combinatie zorgt ervoor dat gebieden gaan bruisen.’ Dusee: ‘Een 

van onze kernwaarden is “onverwachte verbindingen”. Daar biedt 

Strijp-S de ideale voedingsbodem voor. Er zijn daar inmiddels meer 

dan 1.000 bedrijven gevestigd. Het is een omgeving die veel dichter 

bij ons ligt dan - met alle respect - dit bedrijventerrein in West waar 

we uitkijken op een bedrijf dat vrachtwagens maakt. Bovendien is 

de verhuizing een logisch vervolg op onze nieuwe huisstijl die we in 

2020 lanceerden en de kernwaarden die we daarbij benoemden.’

Samen sparren
De inrichting van het nieuwe kantoor van SDK Vastgoed sluit nauw 

aan op de manier waarop de onderneming haar missie wil invullen, 

zo legt Niels Dusee uit: ‘Het moet een plek worden waar onze 

collega’s zich thuis voelen. Een plek waar ze het beste uit zichzelf, 

het team en onze projecten kunnen halen.’ Ferdinand Gremmen 

wil nog niet verklappen hoe het interieur van het SDK Vastgoed-

kantoor in BOLD er precies uit komt te zien, maar licht een tipje 

van de sluier op. ‘Verwacht geen kantoortuin, eerder zetten we in 

op plekken waar onze mensen geconcentreerd kunnen werken. En 

daarbij zetten we sterk in op de principes van hospitality. Wij komen 

zelf op veel locaties, zowel in kantoren als in hotels. De sterke 

punten die we daar hebben gezien, introduceren we straks ook in 

onze eigen werkomgeving.’

Duurzaam gebouw
Op 1 april - geen grap - krijgt SDK Vastgoed de sleutel voor haar 

nieuwe kantoor in BOLD. Gremmen: ‘De vloer wordt casco 

opgeleverd waarna we zelf zorg dragen voor de afbouw. Tijdens 

de zomer van 2022 kunnen we dan inhuizen.’ Daarmee is SDK 

huurder van een gebouw waarin de duurzaamheid zeer hoog in 

het vaandel staat. Volgens Ferdinand Gremmen past dat goed 

bij de uitstraling van de onderneming, maar hij trekt het belang 

van duurzaamheid nadrukkelijk breder: ‘Het gaat ons om veel 

meer dan alleen milieu en energie, hoe belangrijk ook. Wij vinden 

duurzaamheid op gebiedsniveau bijvoorbeeld net zo belangrijk, 

met inbegrip van de sociaal-maatschappelijke aspecten die daarbij 

komen kijken. Een van de charmes van ons bedrijf is dat de 

medewerkers zelf hier ook invulling aan kunnen geven, daarbij 

inspelend op de karakteristieken van de projecten waar zij mee bezig 

zijn en de opgaven die er lokaalspecifiek spelen.’ 

De verhuizing is aanstaande: van het bedrijventerrein in 
Eindhoven-West naar het stoere kantoorgebouw BOLD op 
de kop van Strijp-S - midden in de stedelijke dynamiek. 
Werken in een gebouw dat door gebiedsontwikkelaar SDK 
Vastgoed (VolkerWessels) zelf is ontwikkeld: een bijzonder 
en uitdagend perspectief. MT-lid Niels Dusee en directeur 
Ferdinand Gremmen leggen uit hoe de move naar de 
Eindhovense binnenstad past in de SDK Vastgoed-strategie.
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