
Maarten van der Heijden voor z’n kantoor aan de Nieuwe Uitleg: ’gevoel en liefde voor stenen’. FOTO JACQUES ZORGMAN

Niet álle projectontwikkelaars
worden - gelukkig maar -
uitsluitend gedreven door een

enorme berg geld. Er bestaan er
waarachtig ook nog voor wie com-
merciële motieven niet altijd door-
slaggevend zijn. Zo één koesteren
we er in Den Haag: Maarten van
der Heijden van Marma Vastgoed
aan de Nieuwe Uitleg. Als geen
ander kan deze bescheiden project-
ontwikkelaar zich bekommeren
om authentieke elementen en de
rijkdom van vroeger, inmiddels tot
meerdere eer en glorie van de stad.
Wie overtuigd wil zijn, moet maar
eens een kijkje nemen in de Paleis-
straat, de Oranjestraat, de Alexan-
derstraat, de Javastraat, op het

Statenplein of de Prinsessegracht.
Maarten van der Heijden renoveer-
de de monumenten er met oog en
hart voor de stad. ,,Het heeft alles
te maken met gevoel en liefde voor
stenen. Ik renoveer graag. Ik vind
het een prachtige uitdaging om
panden op te knappen met behoud
van het monumentale karakter.
Dat is, mijn carrière lang, trou-

wens steeds mijn doelstelling
geweest.’’

Op het ogenblik is Van der Heij-
den in de stad stilletjes op de ach-
tergrond weer druk doende met de
renovatie van twee panden in de
Dr. Kuyperstraat en het aloude
Hotel Royal aan het Lange Voor-
hout. Buurtcentrum 2005 kan
gerust zijn: de schoonheid die dit

historische gebouw van nature
bezit, zal niet verdwijnen. ,,Ik hou
van het stadsgezicht. Mede daar-
door is het renoveren van oude
panden in de loop der tijd een
hobby van me geworden. Het
besluit om een pand in z’n oor-
spronkelijke staat te herstellen
neem ik absoluut niet altijd op
basis van commercïële motieven.

Ik ben iemand die de mening is
toegedaan dat we zuinig moeten
zijn op onze monumenten. De
meerkosten van zo’n renovatie
worden beslist terugverdiend. De
huurders van een monumentaal
pand zijn doorgaans bereid een
hogere huur te betalen. Bovendien
stijgt door de renovatie in de regel
ook de waarde van het pand.’’

Buiten Den Haag, in de nabij-
heid van Rotterdam Airport, richt
hij zijn aandacht thans overigens
ook op een project van een andere
orde. ,,Enkele jaren geleden heb ik
daar 30 hectare grond gekocht in
afwachting van een wijziging van
het ter plaatse geldende bestem-
mingsplan. Na de wijziging van de
bestemming naar grond voor
commerciële doeleinden zou ik
daar voor de verkoop en verhuur
nu graag een bedrijvencomplex
willen ontwikkelen.’’

Maarten van der Heijden, die het
liefst uit de publiciteit blijft en zich
zelden prominent in het Haagse
uitgaansleven stort, begon in 1985
met de aankoop van een vervallen
huisje van 33.000 gulden. Het geld
moest hij lenen bij vrienden en
kennissen. Inmiddels bezit en
verhuurt hij naar schatting vijftien-
honderd huizen, winkels en kanto-
ren. De totale waarde van die
panden schat hij op het ogenblik
op ruim 100 miljoen euro. Met
recht mag de voormalige douane-
rechercheur zich nu vastgoedmag-
naat noemen. ,,Ik ben geen hande-
laar. Ik ben een belegger. Ik koop
onroerend goed om het te houden
en te verhuren.’’
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De Haagse projectontwik-
kelaar en belegger
Maarten van der Heij-
den manifesteert zich
in toenemende mate
als bewaker van monu-
mentaal erfgoed.

Wilt u die extra kilo’s verliezen en slank de zomer in?
Meld u dan gratis aan voor de AD Afslankservice.

Slank de zomer
in met de 
AD afslankservice

Op www.AD.nl/afslanken worden efficiënte manieren aangeboden om 
af te vallen. Een afslankplan, week-en dagdoelen, een calorietabel, een
gewichtsgrafiek, een discussieforum en een Body Mass Index bieden u 
goede ondersteuning bij het afslanken.

Als u zich aanmeldt voor het Special Care abonnement 
(€10,- per maand) ontvangt u ook nog eens professionele
begeleiding van een voedingsdeskundige.

Kijk snel voor meer informatie of om u in te schrijven op 
www.AD.nl/afslanken
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