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Hoogvliet Beheer:
innoveren zit in onze genen

In een fraaie voormalige watertoren in Hazerswoude-Rijndijk zit Hoogvliet Beheer:
een zelfstandige vennootschap binnen het Hoogvliet-concern met eigen doelstellingen
én een kersverse directeur, Riny Kouwer: ‘Wij faciliteren en optimaliseren
de groei van ons supermarktzusje, maar zijn ook uitstekend in staat om zelf
vastgoedprojecten te ontwikkelen.’

Hoogvliet Beheer: meer dan alleen het beheer van de
supermarkten?
‘Jazeker. In 1976 ontstond Hoogvliet Beheer vanuit het
supermarktbedrijf. Vandaag de dag staan we te boek
als belegger, in met name supermarktlocaties, maar ook
als ontwikkelaar. Wij faciliteren en optimaliseren de
groei van ons supermarktzusje, maar zijn ook uitstekend
in staat om zelf vastgoedprojecten te ontwikkelen.
De acquisitie van nieuwe vestigingspunten en de
ontwikkeling van vastgoedprojecten zijn voor ons
belangrijke activiteiten. En daarnaast exploiteren we
een vastgoedportefeuille met supermarkten, winkels,
woningen, kantoren en parkeergarages. Altijd innovatief,
want innovatie zit ons in de genen. Voor ons vastgoed
betekent dit dat wij onze ogen ook open houden voor
oplossingen en combinaties die in eerste instantie minder
voor de hand lijken te liggen.’

We spreken met een kersverse directeur, een langgekoesterde wens of samenloop van toevalligheden?
‘Een combinatie van beide. Tijdens mijn studie
Bedrijfseconomie, aan de Universiteit van Tilburg, liep ik
mijn afstudeerstage bij een bedrijfsmakelaar. Daar kwam
ik voor het eerst met het vastgoed in aanraking. Iets later
reageerde ik op een mooie vacature bij Lidl, zo rolde ik

het supermarktvastgoed in. Inmiddels werk ik al weer
ruim tien jaar voor Hoogvliet Beheer. Eerst in de rol
van acquisiteur en sinds 1 maart als directeur. Waarom
ik voor een carrière in het (supermarkt)vastgoed koos?
Door de uitdaging. De constante zoektocht naar nieuwe
locaties in combinatie met uitdagende lange trajecten,
dat boeit mij. In dit vak kom je met zo veel verschillende
partijen, mensen en ideeën in aanraking. Je moet op elk
niveau kunnen schakelen. Dat maakt mijn werk iedere
dag weer interessant.’

Hoe zie jij de stad van de toekomst?
‘Op dit moment zien we een grote behoefte aan
huisvesting en ‘extra’s’ in de steden. Iedereen wil wonen,
werken én recreëren in de stad. Om dat mogelijk te
maken, trok de horeca het winkelgebied in. Steeds
meer mensen kiezen voor gemak en doen een hapje
buiten de deur: de horeca floreert. Winkels hebben het
daarentegen erg moeilijk. Er is veel verloop dat, nu zeker
in deze corona-crisis, vraagt om nieuwe manieren van
ondernemen.’

Hoe past de supermarkt in dit plaatje?
‘In de supermarktbranche zien we steeds duidelijker
een scheiding tussen steden, buitensteden en dorpen.
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‘Wij faciliteren
de groei van ons
supermarktzusje’
Badhuisstraat, Den Haag

Welke trend(s) zie je in de retail?

Brouwersgracht, Veenendaal

Zo hecht men in de buitensteden en dorpen meer
waarde aan het bezit van een auto, dus ook aan een
supermarktlocatie met een goede bereikbaarheid
en ruime parkeergelegenheid. In de stad zijn die
factoren veel minder belangrijk. Daar draait alles om
aanwezigheid van supermarkten op verschillende drukke
plekken. Omdat de supermarkt in de stad dichterbij is,
doen de mensen hier niet wekelijks, maar haast dagelijks
hun boodschappen. In steden zie je dus steeds meer
kleinere supermarkten in het straatbeeld verschijnen.’
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‘Een echte game changer zie ik op dit moment nog niet,
maar welke trend mij wel fascineert is die van online
naar offline. Online is voor supermarkten nog steeds
niet winstgevend. Toch kiest bijna elke supermarktketen
ook voor een webshop, want alleen zo bedien je de klant
optimaal. Kortom, met offline wordt het geld verdiend
en met online extra service aangeboden. Keer op keer
blijkt dat je met alleen online maar moeizaam geld
verdient. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Coolblue. Ook
deze partij snapt dat ze ook fysiek aanwezig moet zijn,
zeker in de grotere steden.’

Welke rol speelt online in de toekomst van de
supermarkt?
‘Online is here to stay, de vraag is echter hoe: in welke
vorm? Gratis bezorgen is een utopie. Iets waarmee je de

klant nu aan je bindt. Dat betekent: geen oplossing voor
de lange termijn. In de komende jaren gaat er in mijn
optiek dan ook zeker iets veranderen in de bezorgkosten.’

Hoe draagt Hoogvliet Beheer bij aan de stad van de
toekomst?
‘Wij acteren met een langetermijnvisie. De supermarkt
zien wij niet als een platte doos met een parkeerterrein,
maar als een gebouw dat waarde toevoegt aan
een omgeving. In de stad gaan wij de hoogte in of
ondergronds. En vaak combineren we een supermarkt
met andere functies, zoals in Scheveningen. Hier
bouwden wij, op een voormalige postkantoorlocatie, een
Hoogvliet supermarkt van 1.700 m2. Daarboven vind
je 68 zorg-gerelateerde appartementen en eronder een
2-laagse parkeergarage voor 92 auto’s. Daarmee voldeden
wij aan de dringende vraag naar meer zorg-gerelateerde
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Boven en onder Kerkvaart, Mijdrecht

‘Online kan niet
excelleren
zonder offline’

‘In april startten wij met de sloop van een bestaande
supermarkt in Vlaardingen. Het gebouw was op,
bouwkundig aan haar einde. Op de begane grond
zat onze supermarkt, maar de verdiepingen erboven
stonden al jaren leeg. Nu vervangen we het geheel
door een nieuw gebouw, duurzaam en helemaal van
deze tijd. In het nieuwe pand komt een supermarkt,
een parkeergarage én 39 nul-op-de-meter sociale
huurwoningen. We slopen en bouwen op een
prominente plek pal tegenover het station. Kortom;
een langdurig traject en een flinke uitdaging, die wij vol
vertrouwen aangaan.’
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‘Slechts anderhalve maand geleden, net voor de coronacrisis, trad ik aan als nieuwe directeur. Allereerst is het
nu aan mij om ons door deze crisis heen te helpen. Voor
de supermarkten geen probleem, maar voor de retail:
een uitdaging. Samen met onze huurders zetten wij nu
ons beste beentje voor. Daarnaast wil ik op korte termijn
ons team compleet maken. Door de pensionering van
een collega en mijn promotie komt er ruimte voor nieuw
bloed en een frisse wind. Ook wil ik onze strategie meer
onder de aandacht gaan brengen: met een focus op retail
bouwen wij spraakmakende gebouwen. Dat doen we, in
samenwerking met partners, duurzaam en flexibel, klaar
voor de toekomst!’ ■
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woningen in Scheveningen. Deze woningen bouwden wij
echter voor de lange termijn. Nu zijn het allemaal kleine
appartementen, maar verandert de vraag, dan halen we
eenvoudig de wanden weg zodat we de ruimtes makkelijk
opnieuw kunnen indelen. Dat is de toekomst. Zo ga je
duurzaam met ruimte en vastgoed om.’
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