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‘Terwijl ik nog bezig was de circa 320 
ondernemingen, bedrijfjes en zzp’ers 
die bij ons huren te leren kennen, kwam 
opeens corona’, zegt Mulder. ‘Dan ben 
je gelijk bezig om betaalregelingen met 
huurders te treffen, om ze deze periode 
door te helpen. Een andere start dan ik 
verwachtte. Maar wat me het meeste trof, 
is dat ik de portefeuille eigenlijk helemaal 
niet zo goed kende, terwijl ik al 15 jaar bij 
de groep werk. Het afgelopen jaar heb ik 
veel van onze huurders leren kennen. We 

hebben bedrijfsverzamelgebouwen, maar 
ook productiehallen voor de maakindustrie. 
Kleine bedrijfjes die 20m2 huren. Maar 
ook multinationals en beursgenoteerde 
bedrijven als huurders. We zijn geen 
standaard vastgoedbeheerder.’  

Persoonlijke bezittingen Koninklijke 
familie  
Zo huren op de Creative Campus van 

MAC³PARK in Almere allerlei creatieve 
bedrijven - actief in onder meer advies, 

MAC³PARK is een snelgroeiende 
vastgoedonderneming in Flevoland met 
180.000 m² aan bedrijfs- en kantoorruimte, 
verdeeld over 45 locaties in Almere, 
Lelystad, Dronten, Emmeloord en Kampen. 
Marian Mulder is algemeen directeur. Ze 
kreeg op jonge leeftijd van de eigenaar 
- boerenzoon en multimiljonair Meine 
Breemhaar - een kans zich waar te maken 
bij een ander bedrijf van de groep, Metafoor 
Vastgoed en Software. Sinds 2020 leidt ze 
MAC³PARK.  

Vastgoedonderneming 
maC3ParK floreert in 
fleVoland

film, media, drukwerk - ruimtes. ‘Maar er 
zit ook maakindustrie, zoals een bedrijf 
dat onderdelen voor Boeings maakt’, geeft 
Mulder als voorbeeld. ‘Ook in Lelystad 
verhuren we ruimte aan heel gave bedrijven. 
We bezitten daar diverse locaties op Lelystad 
Airport Businesspark en de Oostervaart, op 
deze laatste is MAC3PARK ontstaan. De eerste 
grote ontwikkeling is prominent zichtbaar 
langs de A6, de grote gele en blauwe toren. 
We hebben daar later nog meer vastgoed 
gekocht. Op de Albert Einstein weg 5 zit de 

voormalige opslag van De Nederlandsche 
Bank, waar toen de euro zijn intrede deed 
guldenbankbiljetten en munten lagen 
opgeslagen. Nu huurt het Rijksmuseum 
daar van ons. Onder meer persoonlijke 
bezittingen van de Koninklijke familie zijn 
daar opgeslagen en een tal van bijzondere 
objecten zoals het pistool waarmee 
Balthazar Gerards Willem van Oranje 
doodde. Het Rijksmuseum heeft inmiddels 
een nieuw pand langs de A27 gebouwd, dus 
ons pand komt vrij. Het is nog niet verhuurd. 

Het bijzondere ervan is dat het een van de 
strengst beveiligde distributiegebouwen 
in Nederland is. Huurders die op zoek zijn 
naar een hoogwaardige en goed beveiligde 
distributielocatie, kunnen dus hier terecht.’  

Een van de grootste werkgevers  
Het werd al genoemd, maar MAC³PARK 

is van Meine Breemhaar, die in de 
afgelopen 25 jaar vanuit het niets een 
enorme vastgoedportefeuille opbouwde 
in Flevoland. ‘Hij is een van de grootste 

‘ We kennen 
veel flexibele 
voorwaarden 
voor start-ups’
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Welke mogelijkheden 

ziet u om met ideeën, 

concepten, visies, 

investeringen of andere 

initiatieven bij te 

dragen tot een gezond 

Werkklimaat in steden: 

ik heb de wens onze campus 

in almere verder te innoveren 

zodat het de fijnste gezondste 

creatieve werkplek van 

almere wordt. Waarbij 

gezond en gefocust werken, 

gezond eten en ontspannen 

centraal staan. denk aan een 

duurzame omgeving, voldoende 

buiten vergaderplekken, 

sportfaciliteiten, health 

services, gezonde voeding etc

Wat Worden de trends als 

het gaat om Werken in de 

post-covid tijd:

het kantoor wordt dé plek waar 

je collega’s ontmoet maar ook 

gefocust kunt werken

hoe ziet de Werkende stad 

van de toekomst eruit, 

volgens u:

9 tot 5 bestaat niet meer

Wordt het kantoor 

belangrijker dan ooit:

absoluut. zonder samenkomst 

zal er weinig tot geen innovatie 

zijn

Welke technologieën 

en innovaties gaan in 

kantoren het verschil 

maken: 

innovaties die het leven 

vereenvoudigen 

Wat is de grootste opgave 

voor de bestaande 

kantoorruimte: 

verduurzamen

Welk bedrijf heeft 

het meest innovatieve 

kantoor:

deloitte, the edge amsterdam 

of het pand van triodos op de 

reehorst in driebergen

Wat zijn je top drie 

kantorenprojecten in 

nederland:

ik kan geen top 3 bedenken 

het gaat nu zo hard en er zijn 

zoveel gave en innovatieve 

projecten

Waar ben je graag als 

je even tijd voor jezelf 

nodig hebt: 

aan het wandelen buiten in de 

vroege morgen

passie voor: 

mijn gezin, mijn man adrie 

en mijn zootjes jelte (4) & 

sebas (3)

grootste inspiratie: 

mijn ouders, van hen heb ik de 

juiste mentaliteit meegekregen. 

niet zeuren maar doen

dit raakt mij persoonlijk: 

kinderleed 

topserie netflix: 

the missing

favoriet vervoersmiddel: 

auto

ultieme ontspanning: 

Weekendje wellness

beste sportprestatie: 

die moet nog komen

guilty pleasure:

apres-ski met apfelkorn 

beste advies:

maak je niet druk om zaken 

waar je toch geen invloed 

op hebt

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

als je je doelen hebt bereikt

voor Wat in het leven ben 

je het meest dankbaar: 

dat mijn ‘wieg’ op een fijne en 

werkgevers in de regio. Het mooie 
vind ik dat hij mensen echt kansen 
geeft. Zoals hij mij toen ik 28 was naar 
voren schoof bij Metafoor, één van de 
bedrijven uit de KMM Groep, waar we 
trouwens ruimschoots aan het vrouwen 
quotum voldoen. Ook huurders krijgen 
deze kansen. We kennen veel flexibele 
voorwaarden - zoals soms een aantal 
maanden gratis huur - voor start-ups. 
En je kunt al huren vanaf 20m2. Dan heb 
je tevens een receptionist en huur je in 
een energieke omgeving met andere 
ondernemers. Meine vindt het leuk dat 
mensen ondernemen. Ook omdat kleine 
bedrijven groot kunnen worden. Zoals 
de beursgenoteerde en internationale 
bedrijven die bij ons huren. Ooit 
klein begonnen bij ons, zijn ze altijd 
gesteund door MAC³PARK en uiteindelijk 
fors gegroeid. We zijn dus geen 
vastgoedeigenaar die pandjes probeert te 
vullen, maar we proberen een  klimaat te 
scheppen waarin ondernemers kunnen 
ondernemen en groeien.’  

Thema’s creëren  
MAC³PARK probeert voor de huurders ook 

thema’s te creëren, zodat gelijkgestemden of 
mensen in dezelfde sector elkaar makkelijk 
kunnen ontmoeten. ‘Mensen verzanden 
soms in hun eigen productieproces, hun 
eigen business. Met thematisch vastgoed 
probeer je een omgeving te creëren waar 
bedrijven, mensen, samenkomen en 
ideeën uitwisselen. Op de Oostervaart in 
Lelystad bijvoorbeeld hebben wij diverse 
recyclebedrijven. Tijdens mijn ontmoeting 
met deze ondernemers, die processen 
bedenken om al het afval op een goede 
manier te verwerken ontstond het idee om 
een circulaire hub te openen. We hebben 
op de eerste etage van het eerste pand van 
MAC3PARK op de Oostervaart, 2.200 m2 vrije 
ruimte. Daar komt de circulaire hub. Met 
onder meer een centrale ontmoetingsplek 
en een hele gave presentatieruimte waar 
bedrijven hun ideeën kunnen tonen aan de 
wereld. Ik hoop dat ook de gemeente haar 
bijdrage gaat leveren en er een denktank voor 
studenten en startups op dit gebied komt. We 

hebben de eerste oriënterende gesprekken 
gehad, en gelukkig merk ik dat de behoefte 
groot is. Juist ook omdat iedereen steeds 
meer beseft dat uitwisseling van kennis van 
gelijksoortige bedrijven enorm goed werkt.’  

Voetbalclub PEC zwolle   
Buiten Flevoland is MAC³PARK helemaal 

niet zo bekend. ‘Hoewel sommigen denken 
dat we eigenaar zijn van het stadion van 
voetbalclub PEC Zwolle, of van de club zelf. 
We zijn echter clubsponsor en naamgever 
van het stadion. We treden nu meer naar 
buiten, zoals in dit interview. We zijn groot 
in Flevoland en willen de komende 6 jaar 
de portefeuille laten verdubbelen. We 
mikken op het gebied tussen Almere en 
Zwolle om uit te breiden. Dit jaar wordt de 
laatste kantoorvilla gebouwd in Dronten, 
Villa Meine, en bouwen we een productiehal 
én distributiecentrum voor onze huurders.  
Ook hebben we inmiddels een optie op een 
kavel op een nieuwe locatie langs de A28. 
Als alles doorgaat, wordt dat de eerste echte 
ontwikkeling buiten Flevoland.’ 

veilige plek stond

is er iets Waarvan je al 

heel droomt: 

een wereldreis met mijn gezin, 

met een stop in hawaii en 

lapland

als je morgen zou kunnen 

Wakker Worden met een 

goede eigenschap of 

talent erbij, Wat zou dat 

zijn: 

heel goed een instrument 

kunnen bespelen of een 

talenknobbel 

Wat maakt de stad slim: 

de mensen die er wonen en 

werken

post covid-19, Waar kijk 

je het meest naar uit: 

een festival

‘We willen de 
komende 6 jaar de 
portefeuille laten 
verdubbelen’

albert einsteinweg 5 lelystad

voormalig opslag rijksmuseum en dnb

villa meine in dronten


