
72 73 tekst Cees de Geus fotografie Marcel Krijger VG VISIE zomEr RETAIL #24/2022

Iedere eerste 
opdracht van een 
nieuwe klant
is het startpunt 
van een duurzame 
relatie

Winkelcentra. Kantoren. Bedrijven 
Woningen. Met Rosmalen als 

uitvalsbasis en inventiviteit, kwaliteit 
en betrouwbaarheid als USP’s, is 

Bouwbedrijf Pennings actief in vrijwel 
alle segmenten van de vastgoedmarkt. 

Als opvolger van Frans van Vuuren, 
geeft Ronnie Hauwé sinds begin dit jaar 

als nieuwe directievoorzitter samen 
met Hans Graafmans leiding aan het 

150 jaar oude familiebedrijf. 

#24/2022 VG VISIE zomEr RETAIL

Ronnie Hauwé (L) en Hans Graafmans
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Ronnie Hauwé

Directievoorzitter 

om succes te hebben in een 

mobile/digital-first wereld, 

moeten merken nieuwe 

strategieën omarmen, welke 

volgens u? 

wij geloven in de kracht tussen 

online en fysiek winkelen. 

winkelen is meer dan alleen 

iets kopen, het is beleving. 

en als je de beleving van 

de artikelen die we willen 

verkopen, weet te combineren 

met vertier - bijvoorbeeld in de 

vorm van visueel vermaak en/

of F&B - heb je een uitermate 

levensvatbare formule

Verwacht je dat eind 2022 

huurprijzen voor retailpanden 

op a1 locaties verder zijn 

gedaald?

Zeker op de traditionele a1 

locaties zullen prijzen nog 

wel wat dalen. Voornamelijk 

omdat ze hier nog altijd 

exorbitant hoog, misschien wel 

onverantwoord hoog, zijn. we 

zien momenteel ook wel een 

gezonde verschuiving richting 

de goede wijkwinkelcentra, 

hier stijgen juist de 

vastgoedwaardes

wat is je favoriete retailmerk? 

Zakelijk hebben wij veel 

bewondering voor merken, 

ketens en ook lokale 

winkeliers die juist nu durven 

te investeren op basis 

van een goed, duurzaam 

en toekomstbestendig 

businessplan

welke retailer heeft echt 

ondernemerschap getoond 

in 2021?

Het jaar 2021 was voor vrijwel 

iedereen een moeilijk jaar. 

alle retailers die dit hebben 

overleefd, móeten wel een 

uitzonderlijke prestatie hebben 

geleverd op ondernemerschap

wat is de grootste verschuiving 

in de Retail?

De digitalisering. natuurlijk. 

Maar met een nieuwe manier 

van denken, verhuurbaar 

vloeroppervlak soms anders in 

te zetten en de digitalisering 

te zien als kracht naast een 

fysieke winkel in plaats van 

als een bedreiging, is er naar 

onze mening ruimschoots 

perspectief voor de fysieke 

winkels

welk retailmerk heeft volgens 

jou de beste strategie online 

en offline? 

iedereen die de gezonde mix 

weet te vinden tussen online 

en offline, die online niet 

als bedreiging zien, maar 

andersom ook die snappen dat 

beleving in een fysieke winkel 

áltijd iets toe kan voegen

welke winkelstad wil je dit 

jaar bezoeken om inspiratie op 

te doen? 

niet specifiek een stad of plek. 

overal waar ik kom doe ik 

inspiratie op, dat is zo en dat 

blijft zo

wat zijn jouw top drie 

winkelcentra? 

er zijn veel goede winkelcentra 

en ik wil niemand tekort 

doen, maar wat westfield met 

The Mall of the netherlands 

neergezet heeft, is erg 

indrukwekkend

wat is je top 3 favoriete F&B-

concepten in winkelgebieden? 

Zorg in ieder geval altijd 

voor de juist mix. en het 

gaat niet meer over retail 

én horeca, maar retail mét 

horeca: hand in hand, zodat ze 

elkaar versterken. Dit draagt 

substantieel bij aan de beleving 

en mogelijkheid tot vertier voor 

de klanten

welk nieuw Retail concept 

willen we zien landen in 

nederland?

ik denk dat nederland niet 

perse zit te wachten op 

nieuwe concept; voldoende 

voorbeelden waarbij we zien 

Formeel is Pennings geen 
familiebedrijf meer, want het 
bouwbedrijf maakt sinds 1991 

deel uit van de Koninklijke BAM Groep. Wat bedrijfscultuur, korte 
lijnen en hands on mentaliteit betreft heeft Pennings volgens Hauwé 
ruim dertig jaar na de overname nog steeds alle kenmerken van een 
familiebedrijf, inclusief een rijke geschiedenis die begon in 1873. In 
dat jaar startte Gerardus Pennings in Rosmalen een bouwbedrijfje 
dat hij, een detail dat te mooi is om niet te vermelden, de eerste 
jaren combineerde met ‘de exploitatie van een koffiehuis annex 
paardentramstation’. ‘Wanneer dat bedrijfsonderdeel is afgestoten 
weten we niet, zoals ook de precieze startdatum van het bedrijf 
onbekend is,’ glimlacht Hauwé. ‘Voor ons is dat des te meer reden 
heel 2023 uit te roepen tot jubileumjaar. Het is natuurlijk ook niet 
niks, 150 jaar bestaan. Er zijn niet veel bouwbedrijven die ons dat 
kunnen nazeggen.’

Is Pennings na 150 jaar nog steeds ‘alive and kicking’?
‘Reken maar. Waar ik misschien wel het meest trots op ben, 

omdat het kenmerkend is voor onze gedrevenheid, betrouwbaarheid 
en de kwaliteit die we leveren, zijn de vele vaste opdrachtgevers. 
Die krijg je niet zomaar. Iedere vaste opdrachtgever kwam ooit 
met een eerste klus waar wij onze hele ziel en zaligheid in legden. 
Want dat is dan de mentaliteit bij Pennings: het mag niet bij een 
eenmalige opdracht blijven, er moeten er meer uit voortvloeien. 
Dankzij die drive zijn we van een aantal institutionele beleggers, 

woningcorporaties en ontwikkelaars al tientallen jaren de vaste 
bouwpartner. We zijn ook echt met hen meegegroeid. In de jaren 
tachtig en negentig van de vorige eeuw bouwden we veel kantoren 
voor ze, later werden het woongebouwen en de laatste jaren zijn 
er winkelcentra bijgekomen, zoals Meubelplein Ekkersrijt in 
Son en Breugel en Designer Outlet Rosada in Roosendaal. Ook 
de herontwikkeling, relocatie en uitbreiding van winkelcentra is 
uitgegroeid tot een specialisme, met de winkelcentra Kerkelanden 
in Hilversum, Bisonspoor in Maarssen en Het Rond in Houten als 
recente voorbeelden. Van de eerste gesprekken met alle huurders 
tot en met de oplevering ontzorgen we de eigenaren daarbij 
volledig. Een gestroomlijnde herontwikkeling van een verouderd 
winkelcentrum, begint met een goede communicatie met de 
huurders. We hebben een paar specialisten in dienst die hen vanaf 
het prille begin meenemen in het proces. Dit zijn de plannen, dit 
gaat het kosten, dit gaat het jou opleveren. De tijd en energie die je 
er in de planfase insteekt, verdien je dubbel en dwars terug in de 
uitvoeringsfase.’

Pennings heeft ongeveer 110 mensen in dienst, zei je net. Wat voor 
eigenschappen hebben ze met elkaar gemeen?
‘Het zijn stuk voor stuk gedreven vakmensen die van afwisseling 

en uitdagingen houden. Die krijgen ze bij Pennings, ook omdat het 
in de huidige krappe arbeidsmarkt een manier is om mensen aan 
je te binden. Iemand die bij ons komt werken, hoeft niet bang te zijn 
voor doorsnee projecten of veel van hetzelfde. Momenteel hebben 

Pennings

dat dit mislukt. ik stel voor dat 

we ons concentreren op wat we 

hebben en dat vooral proberen 

te behouden en verbeteren. 

en nadrukkelijk niet alleen 

met de grotere ketens en 

retailmerken, maar juist ook 

met die kleine ondernemer en 

lokale initiatieven

Hoe oud ben je: 

39

waar groeide je op: 

Geboren in waalwijk en sinds 

mijn 10e woonachtig in oss

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

nee, ik heb nooit één doel 

gehad. ik heb mezelf beloofd er 

wel het maximale uit te halen 

Ben je geworden wie je wilde 

worden: Dit is een permanente 

zoektocht, niet als een stellig 

doel te omschrijven en 

verandert door de tijd heen. ik 

doe dagelijks mijn best om te 

zijn wie ik wil zijn 

waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Thuis, op de bank met een glas 

cognac

Binnen- of buitenmens: 

Buiten

introvert of extravert:

Van nature extravert, maar kan 

me - met enige moeite - ook 

steeds beter afzijdig houden

Sporter of studiebol: 

Beide; in die zin dat ik naast 

ontspanning en sport ook nog 

wel wat tijd blijf stoppen in 

persoonlijke ontwikkeling en 

kennisvergaring

Socialist of kapitalist: 

Laat ik het houden op een 

sociale kapitalist

Risico’s mijden of nemen: 

nemen; je kunt beter spijt 

krijgen van iets dat je hebt 

gedaan, dan van iets wat je 

hebt gelaten

Luisteren of spreken: 

Spreken

wie is je grote voorbeeld: 

Zij die op eigen kracht het 

maximale uit hun leven en 

carrière hebben gehaald

werken of vrij zijn: 

aan beide hecht ik veel waarde

Fietsen of auto: 

auto als ik werk, fiets als ik 

vrij ben

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Buiten de deur eten

wat is je levensfilosofie: 

Geniet en maak je niet te druk 

om dingen waarop je geen 

invloed hebt

Passie voor: 

Het Bourgondische leven 

Topserie netflix: 

Meerdere, maar The Blacklist 

komt nu als eerste in me op 

Favoriet vervoersmiddel: 

auto 

ultieme ontspanning: 

Tijdens vakantie een lekker 

wijntje aan een zwembad onder 

de brandende zon met een 

weergaloos uitzicht en een 

brein dat even op uit staat 

Beste sportprestatie: 

Ben bang dat het bij motivatie 

‘ Iemand die bij ons 
komt werken, hoeft 
niet bang te zijn voor 
doorsnee projecten 
of veel van hetzelfde’

en discipline ophoudt… 

Guilty pleasure: 

als er per ongeluk een té fout 

jaren ’90 nummer langs komt 

op de radio in de auto, deze 

snoeihard aanzetten om me 

weer even terug te wanen in 

die tijd 

waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

werken, gezin, wijntje 

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Mijn twee dochters 

is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

ik droom ervan om mijn 

dromen te kunnen blijven 

verwezenlijken 

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Geduld 

‘ Waar ik misschien wel 
het meest trots op ben, 
omdat het kenmerkend is 
voor onze gedrevenheid, 
betrouwbaarheid en 
de kwaliteit die we 
leveren, zijn de vele vaste 
opdrachtgevers’
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we onze handen vol aan de renovatie van twee winkelcentra en de 
bouw van één winkelcentrum. In de nieuwbouwwijk Koningsoord 
in Berkel-Enschot realiseren we tegelijkertijd het Abdijkwartier, 
dat bestaat uit een woongebouw met 68 appartementen en vijf 
grondgebonden woningen. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf 
hebben we Rijkskantoor Fellenoord 15 in Eindhoven net voorzien 
van een compleet nieuw inbouwpakket. En naast een lopend 
project in Oosterhout zijn in Oss, ‘s-Hertogenbosch en Drunen net 
drie projecten van start gegaan waarbij de verduurzaming van 
sociale-huurwoningen het hoofddoel is. Woningcorporaties weten 
dat ze daarvoor bij ons aan het goede adres zijn, omdat we geen 
standaardaanpak bieden maar per woning kijken wat er nodig is 

om de gewenste labelsprong te maken. Over woningcorporaties 
gesproken… Pennings heeft ook een eigen servicedienst, die voor 
corporaties en andere opdrachtgevers als ‘technische dienst’ 
fungeert. Je ziet het, we zijn alleskunners en onze opdrachtgevers 
weten dat. Die brede scope maakt ons nog aantrekkelijker voor 
werknemers, met relatief weinig verloop als gevolg, en maakt 
ons ook crisisbestendig. Als bouwpartner van een aantal vaste 
opdrachtgevers hebben we zoveel ijzers in het vuur binnen de 
vastgoedmarkt, dat er geen man overboord is als morgen om wat 
voor reden dan ook een bepaald marktsegment wegvalt. Op zo’n 
moment zijn we in staat om de focus te verleggen naar de andere 
segmenten van de vastgoedmarkt. En we lopen lang genoeg mee om 
te weten dat het tij vroeg of laat weer zal keren.’

Komt jullie goede band met vaste opdrachtgevers niet onder druk 
te staan door de explosief stijgende bouwkosten?
‘Nee. Als je al zo lang met elkaar optrekt, ken je elkaars situatie 

en probeer je met elkaar mee te denken en elkaar waar mogelijk 
tegemoet te komen. Ook omdat je weet wat de gevolgen zijn als de 
ander wegvalt. Momenteel zijn we met vrijwel alle opdrachtgevers 
in gesprek over hoe we elkaars belangen zo min mogelijk schaden. 
Door de prijsstijgingen verdienen we momenteel weinig tot niets 
aan sommige projecten. De afgelopen maanden is staal tot wel dertig 
procent duurder geworden en hout en plaatmateriaal 25 procent. 
Daar valt niet tegenop te indexeren. Opdrachtgevers zijn in sommige 
gevallen bereid bij te betalen. Een paar projecten zijn ook uitgesteld, 
in de verwachting dat de bouwkosten op termijn weer naar een 
enigszins normaal niveau terugkeren.’

Nog een half jaar, dan begint het jaar waarin Pennings 150 
jaar bestaat. Adel verplicht. Welke nieuwe projecten geven dat 
jubileumjaar extra glans?
‘Het is een open deur maar álle projecten zijn de moeite waard, 

anders zouden we ze niet aannemen. Maar laat ik niet flauw zijn 
en er een paar noemen. In opdracht van particuliere ontwikkelaar 
Plan Vastgoed gaan we in Nieuwegein een woongebouw realiseren 
met 136 huurappartementen, een grote gemeenschappelijke 
binnentuin op het maaiveld en, een wereldprimeur, een 160 meter 
lange hardloopbaan op het dak. En we zitten in een bouwteam 
aan tafel voor een zeer interessant hotel, waarvan de uitvoering 
al in de tweede helft van 2022 moet starten. Bouwteams zijn echt 
ons ding, een platte aanbesteding is eigenlijk niets voor ons. Ook 
in de toekomst zal het leeuwendeel van onze projecten dan ook 
voortkomen uit bouwteams waarvoor we hoofdzakelijk op basis van 
onze kwaliteiten en goede naam en reputatie worden geselecteerd.’

‘ Onze brede scope 
maakt ons nog 
aantrekkelijker 
voor werknemers 
en maakt ons ook 
crisisbestendig’

‘ Ook de herontwikkeling, 
relocatie en uitbreiding 
van winkelcentra is 
uitgegroeid tot een 
specialisme’


