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Haags vastgoedbedrijf ziet nog 
expansie in ingestorte markt

Vastgoed Marma

Bert Koopman
Den Haag

De Haagse belegger en project-
ontwikkelaar Maarten van der  
Heijden lijkt de vastgoedcrisis re-
delijk te doorstaan. Wat is zijn  
geheim?

Dubieuze transacties, fraude, wit-
wassen: het imago van de vast-
goedsector is beschadigd. Daar-
bij komt dat de vooruitzichten 
niet best zijn. De leegstand op de 
kantorenmarkt gaat door, steeds 
meer makelaars houden rekening 
met een faillissement.

‘Ik zie dat recepties sober zijn, 
maar we moeten elkaar niet de put 
in praten’, zegt van der Heijden 
(72) in zijn kantoorpand aan de 
Haagse Oranjestraat, waar hij nog 
enkele dagen per week is te vinden. 
‘Proactief acteren, dat is de sleutel.’

De in Monaco woonachtige van 
der Heijden, die graag zeezeilt, 
heeft recht van spreken. Zijn por-
tefeuille van ongeveer € 100 mln 
bestaat voor de helft uit kantoren. 
Door ‘mee te denken’ met zijn mo-
numentale panden en door zich te 
concentreren op Den Haag en het 
Westland houdt hij zich staande.

Want door kantoorpanden sim-
pelweg een andere bestemming 
te geven, weet hij het spook van de 
leegstand te verdrijven. voorbeel-
den genoeg. In het pand van de 
SNS Bank aan de Haagse Alexan-
derstraat verrijst een van ’s lands 
grootste kinderdagverblijven.

van der Heijden: ‘Het pand 
wordt gerenoveerd. vervolgens 
sluiten we een huurcontract af van 
tien jaar. Daarmee is de bestem-
ming kantoor in feite verdwenen, 
wat goed is want de prijzen zullen 
onder druk blijven staan.’

De metamorfose van bank in 
kinderdagverblijf vergt een inves-
tering van circa € 1 mln. Marma 
vastgoed neemt een kwart van de 
investering voor zijn rekening. Het 
kinderdagverblijf is gericht op het 
hogere segment en mikt onder an-
dere op kinderen van expats en di-
plomaten.

van der Heijden, die zijn vast-
goed smaakvol presenteert, slijt 
regelmatig monumentale panden 
in de Haagse binnenstad aan bui-
tenlandse ambassades. De Belgi-
sche staat kocht onlangs een pand 
aan de Johan van Oldenbarnevelt-
laan voor krap € 3,4 mln.

‘We hebben hier een hele de-
legatie ontvangen uit België’, ver-
telt van der Heijden. ‘vertragende 
factor was de zich voortslepende 

kabinetsformatie bij de zuiderbu-
ren. ‘We zijn er een maand of vijf 
mee bezig geweest.’

Marma vastgoed schrijft het 
succes toe aan een hands-on- 
mentaliteit. ‘We zitten boven op 
de vastgoedportefeuille, benutten 
onze branchekennis en hebben 
een scherp overzicht over een be-
perkt gebied. voor 2013 verwacht 

Zo vader
Selfmade man
Maarten van der Heijden lag 
als douanerechercheur na een 
bedrijfsongeval een jaar in het 
ziekenhuis. Hij vocht terug en 
koos voor een voorzetting van 
zijn loopbaan in het vastgoed. 
Creatieve oplossingen zoeken 
om leegstand van kantoren te 
voorkomen, is zijn specialiteit. 
Op de woningmarkt voorziet 
hij een enorm tekort, omdat 
er de laatste jaren nauwelijks 
wordt gebouwd.  

ik, gezien de gunstige prijzen, ver-
dere groei in stenen.’

In één adem voegt van der Heij-
den daaraan toe dat er keihard ge-
werkt moet worden. Hij bankiert 
al jaren bij ING en FGH en krijgt 
daar naar eigen zeggen nimmer 
nul op het rekest. ‘Ondernemen 
gaat om vertrouwen. Alleen dan 
kun je open zijn tegenover je za-
kenpartners.’

van der Heijdens doorzettings-
vermogen — hij begint dagelijks 
in de sportschool — is onlosma-
kelijk verbonden met zijn levens-
wandel. Na de mulo was hij acht 
jaar marinier en nog eens acht jaar 
douanerechercheur. Door een be-
drijfsongeval werd hij arbeids-
ongeschikt verklaard, maar van 
der Heijden vocht terug. Na een 
uitstapje in de bloemenkwekerij 
koos hij op 32-jarige leeftijd voor 
het vastgoed. Daarmee trad hij in 
de voetsporen van zijn grootvader, 
die panden in Den Haag bezat.

De nu steenrijke kleinzoon be-
gon met het opkopen van verval-
len panden. Hij tekende sleutel-

verklaringen waardoor hij slechts
10% van de prijs hoefde aan te be-
talen. Hij knapte de panden ver-
volgens op en had vaak vóór zijn
aankoop al een koper. 

Hij sloeg zijn slag in de project-
ontwikkeling. In het Westland
kocht hij een weiland met bunkers
die hij bedekte met bosschages.
Daartussen bouwde hij bunga-

Zo zoon
Hoogopgeleid
Onno van der Heijden 
behaalde zijn bachelors 
in Business Information 
Systems aan Kingston 
University in Londen. 
Zijn masters verwierf hij 
met onderscheiding aan 
de European School of 
Management in Parijs. Na 
gewerkt te hebben bij een 
Noors bedrijf in zonne-energie, 
trad hij in dienst bij Marma 
Vastgoed.

lows. De gemeente ’s-Gravenzan-
de vond het prachtig.

Marma wil meer gaan investe-
ren in woningen — naast winkels 
(30%) nu nog 20% van de porte-
feuille. vooral appartementen in 
het Haagse centrum met een huur 
tot € 1500 per maand zijn gewild. 
‘We geloven in de huurmarkt.’ 

In de afgelopen jaren heeft 
Maarten van der Heijden de zaak 
overgedragen aan zijn zoon Onno 
(27),  die in het buitenland werd 
opgeleid, bestuurslid is van de ver-
eniging van Eigenaren Binnenstad 
Den Haag en al volop actief is in het 
bedrijf. van der Heijden: ‘Ik heb 
vertrouwen in de aanpak van mijn 
zoon. Doordat mijn opvolging ge-
regeld is, is mijn portefeuille min-
der kwetsbaar. Daarnaast zal ik 
een adviserend rol blijven spelen.’

vader en zoon vullen elkaar 
vooralsnog goed aan. van der  
Heijden senior kan door zijn erva-
ring meer afgaan op zijn intuïtie. 
van der Heijden junior let op een 
solide financiële onderbouwing 
van elke transactie.

Zoon Onno (links) en vader Maarten van der Heijden bij een voormalig Haags SNS-kantoor, thans kinderdagverblijf.   Foto: Wiebe Kiestra


