
106  tekst Cees de Geus fotografie Peter van Aalst VG VISIE zomEr 2021 wonen en ZoRG wonen EN zorG VG VISIE zomEr 2021

Met twee vestigingen (in Alphen aan den 
Rijn en Ter Aar), twee notaris-eigenaren, 
tien kandidaat-notarissen en in totaal 
circa vijftig medewerkers, is Kroes en 
Partners één van de grotere zelfstandige 
notariskantoren in Nederland. Al sinds de 
Middeleeuwen helpen notarissen mensen, 
bedrijven en organisaties om rechtsgeldige 
en bindende afspraken te maken, 
bijvoorbeeld op het gebied van familierecht 
(samenwonen, trouwen, scheiden, nalaten, 
erven), ondernemingsrecht (bedrijf starten, 
bedrijf overdragen) én onroerend goed. 
Wie een woning koopt of verkoopt, moet 
langs de notaris voor de akte van levering, 
de akte van hypotheek en eventueel het 
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Alle maar dan ook alle projecten en 
gebiedsontwikkelingen die in de loop der jaren 
in VG Visie zijn beschreven, hebben met elkaar 
gemeen dat er een notaris bij was betrokken. In 
Nederland is dat namelijk wettelijk verplicht, bij 
transacties waarmee onroerend goed is gemoeid. 
Kroes en Partners afficheert zichzelf nadrukkelijk 
als ‘notarissen & adviseurs’. Projectontwikkelaars 
die eerder en vaker gebruik maken van die 
adviesrol, plukken daar volgens Harriët Bijl-Atsma 
(notaris), Simone Pabst (kandidaat-notaris) en 
Rick Wieser (kandidaat-notaris) de vruchten van.  
 

Menselijke Maat 
staat voorop bij
notariskantoor 
kroes en 
partners

koopcontract. ‘Bij dat reguliere vastgoed, 
zoals wij het noemen, ontzorgen wij de 
koper of verkoper met goed advies en een 
soepele notariële afhandeling,’ legt Bijl-
Atsma uit. ‘Daarnaast onderscheiden we 
‘bijzonder vastgoed’: dat zijn bijvoorbeeld 
nieuwbouwprojecten, waarbij we de 
projectontwikkelaar adviseren op het gebied 
van de juridische eigendomsstructuur. En 
als Kroes en Partners wordt aangewezen 
als projectnotaris, brengen wij ook voor de 
koper alles in orde.’

 Hoe belangrijk is onroerend goed voor 
Kroes en Partners?
Bijl-Atsma: ‘Belangrijk. Illustratief voor 

de omvang en het werkterrein van het 
kantoor is dat Simone, Rick en ik ons niet 
met regulier vastgoed bezighouden, omdat 
we onze handen vol hebben aan bijzonder 
vastgoed.’

Pabst: ‘Zelf ben ik behalve in bijzonder 
vastgoed ook gespecialiseerd in agrarisch 
recht, wat goed van pas komt omdat er veel 
overeenkomsten en raakvlakken zijn.’

Wieser: ‘Dat geldt ook voor 
ondernemingsrecht, dat naast bijzonder 
vastgoed weer een specialisme is van 
Harriët en mij. Juist omdat we elkaar zo goed 
aanvullen, vormen we een klein maar heel 
slagvaardig team.’

Bijl-Atsma: ‘Op het snijvlak van bijzonder 

vastgoed, ondernemingsrecht en agrarisch 
vastgoed, zijn er geen plannen, ideeën of 
transacties die we niet kunnen vertalen 
naar heldere, rechtsgeldige en bindende 
afspraken die uiteindelijk worden vastgelegd 
in juridische aktes.’

 Waarmee onderscheidt Kroes en 
Partners zich?
Pabst: ‘Of het nu gaat om één woning 

of om een nieuwbouwproject met vijftig 
woningen, we verliezen de menselijke 
maat niet uit het oog. Dat geldt voor de 
projectontwikkelaar die het plan heeft 
bedacht, maar ook voor de kopers van de 
woningen.’

Bijl-Atsma: ‘Akten van levering  
maken voor projecten in Limburg waar  
we weinig affiniteit mee hebben. 
Dat is niets voor ons. We willen er 
feeling mee hebben en gaan als het 
even kan ter plekke kijken, om de 
situatie in ogenschouw te nemen. 
Projectontwikkelaars stellen dat op prijs.’

Wieser: ‘We zijn goed in wat we 
doen, maar uiteindelijk draait het niet 
om de dossiers maar om de plannen en 
dromen van de mensen erachter. Door die 
goed te vertalen naar juridische akten, 
voorkom je tot in lengte van dagen dat er 
onduidelijkheid of onenigheid ontstaat 
over eigendommen, rechten en plichten.’

�Behalve�als�‘notarissen’,�afficheert�Kroes�
en Partner zichzelf nadrukkelijk ook 
als ‘adviseurs’. Wordt er genoeg gebruik 
gemaakt van die adviesrol?
Wieser: ‘Nou, dat kan beter…’
Bijl-Atsma: ‘Ook door 

projectontwikkelaars worden we nog te 
vaak gezien als een sluitpost. Als iets dat 
op het laatste moment moet gebeuren. 
Dat bleek bijvoorbeeld vorig jaar, toen 
we op 23 december werden gevraagd 
om voor 1 januari de overdracht van 30 
nieuwbouwwoningen mogelijk te maken, 
door de akten van levering en de akten 
van hypotheek in orde te maken. Dat 
had natuurlijk alles te maken met de 

Simone Pabst (l)Rick Wieser en Harriët Bijl-Atsma
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Rick Wieser 

Welke diScuSSie iS 

RelevAnt oP Het geBied 

vAn Wonen:

Hoe blijven er voldoende 

betaalbare woningen 

beschikbaar

Zijn je eigen WoonWenSen 

in AndeR PeRSPectief 

gekomen dooR covid-19 en 

Het tHuiSWeRken:

ik ben een aantal jaar geleden 

verhuisd van een studio naar 

een appartement. ik ben erg 

blij met de separate kamers 

waardoor het thuiswerken goed 

te doen is

WAt iS eR nodig om PRettig 

te Wonen in de comPActe 

StAd:

Zelf ben ik woonachtig in 

den Haag. Prettig wonen 

voor mij is een combinatie 

tussen de natuur (strand en 

duinen) en het gemak van de 

voorzieningen van een stad

WAt WoRdt Het 

BelAngRijkSte kenmeRk 

vAn Wonen in de toekomSt:

duurzaamheid (isolatie, 

energie, minder gasverbruik) 

blijft nog wel het belangrijkste 

kenmerk. in het kader van 

thuiswerken zullen meer 

mensen ook op zoek gaan naar 

een woning die ruimte hiervoor 

biedt

WAt iS de gRootSte 

uitdAging:

de infrastructuur van een stad. 

doordat er meer mensen in 

één gebied wonen en daarmee 

het verkeer in grote mate 

toeneemt, komt de bestaande 

infrastructuur onder druk te 

staan en biedt de bestaande 

infrastructuur soms geen 

uitkomst meer

WAt vAlt oP AlS Het gAAt 

om de WoonWenSen: 

Het valt mij op dat deze heel 

persoonlijk zijn en daardoor 

voor iedereen anders

WAt Zijn je toP vijf 

WoonPRojecten in 

nedeRlAnd: 

eerste Stationsstraat 185 

(Zoetermeer-oost)

lumen (Scheveningen)

octagon (leiden)

merwede (utrecht)

the Blox (den Haag)

WAAR Ben je gRAAg AlS 

je even tijd vooR jeZelf 

nodig HeBt: 

Als het mogelijk is in de 

bioscoop en anders wandel ik 

graag op het strand

PASSie vooR: 

muziek, musea, boordspellen 

spelen met vrienden

toPSeRie netflix: 

ik ben niet echt een seriekijker 

maar “nailed it” vind ik echt 

hilarisch

fAvoRiet veRvoeRSmiddel: 

trein

ultieme ontSPAnning: 

lange vakantie

BeSte SPoRtPReStAtie: 

nk zwemmen binnenbad en 

nk-openwaterzwemmen

guilty PleASuRe: 

Stroopkoeken en speculaas

BeSte AdvieS: 

Wees nooit bang om advies 

te vragen

WAARuit BeStAAt een 

PeRfecte dAg vooR jou: 

Samen met mijn partner een 

dagje eropuit

vooR WAt in Het leven Ben 

je Het meeSt dAnkBAAR: 

gezondheid

iS eR ietS WAARvAn je Al 

Heel lAng dRoomt: 

nee, ik herinner mijn dromen 

heel zelden

PoSt covid-19, WAAR kijk 

je Het meeSt nAAR uit: 

Bijeenkomen met de familie 

en reizen 

Simone Pabst 

noem een vooRdeel vooR 

de WoonontWikkeling 

dooR covid-19 en een 

nAdeel:

mensen zijn eerder bereid 

buiten de randstad opzoek te 

gaan naar een huis, in verband 

met thuiswerken, of dat een 

voordeel is of een nadeel (voor 

de mensen die in landelijke 

gebieden wonen) weet ik niet

Welke diScuSSie iS 

RelevAnt oP Het geBied 

vAn Wonen:

Betaalbaar wonen is een 

grondrecht en niet een privilege 

voor “the lucky few”. Hoe zorg je 

ervoor dat iedereen betaalbaar 

kan blijven wonen zonder dat 

alle natuurgebieden hiervoor 

opgeofferd moeten worden

WAt iS een mooi vooRBeeld 

vAn een geSlAAgd 

WoonPRoject met de 

juiSte mix: 

landgoed langeraar. 

Hier werd landbouwgrond 

getransformeerd in wonen en 

natuur

WAt iS eR nodig om PRettig 

te Wonen in de comPActe 

StAd: 

denk aan gemeenschappelijke 

moestuinen, 

ontmoetingsplekken, 

voorzieningen op loop- en 

fietsafstand

WAt WoRdt Het 

BelAngRijkSte kenmeRk 

vAn Wonen in de toekomSt: 

duurzaamheid

WAt iS de gRootSte 

uitdAging: 

Betaalbaarheid 

WAt Zouden PARtijen 

oP de nedeRlAndSe 

WoningmARkt AndeRS en 

BeteR kunnen doen: 

Slimmer omgaan met grond, 

flexibele woonoplossing, tiny 

houses

WAt vAlt oP AlS Het gAAt 

om de WoonWenSen: 

mensen kunnen niet meer in 

de stad wonen waar zij werken, 

woonwensen worden dus 

onbereikbaar

WAAR Ben je gRAAg AlS 

je even tijd vooR jeZelf 

nodig HeBt: 

op de fiets met een tent 

achterop, daarna in de tent

PASSie vooR: 

fietsen, literatuur, bakken, 

koffie, muziek, film

dit RAAkt mij PeRSoonlijk: 

fouten maken

toPSeRie netflix: 

Heb ik niet

fAvoRiet veRvoeRSmiddel: 

fiets

ultieme ontSPAnning: 

fietsen

BeSte SPoRtPReStAtie: 

Ronde van nederland (op de 

fiets…)

guilty PleASuRe: 

king of pop van studio Brussel

WAARuit BeStAAt een 

PeRfecte dAg vooR jou: 

fietsen 

vooR WAt in Het leven Ben 

je Het meeSt dAnkBAAR:

gezondheid, fysiek en mentaal

iS eR ietS WAARvAn je Al 

Heel lAng dRoomt: 

nee

AlS je moRgen Zou kunnen 

WAkkeR WoRden met een 

goede eigenScHAP of 

tAlent eRBij, WAt Zou dAt 

Zijn: 

minder piekeren

WAt mAAkt de StAd Slim: 

Zijn menselijke maat

PoSt covid-19, WAAR kijk 

je Het meeSt nAAR uit: 

naar België fietsen

Harriët Bijl-Atsma

noem een vooRdeel vooR 

de WoonontWikkeling 

dooR covid-19 en een 

nAdeel: 

voordeel: Qua creativiteit: er 

ontstaat weer een uitdaging 

om woningen te ontwerpen die 

goed gebruikt kunnen worden 

voor de combi wonen/werken 

in verband met het werken 

thuis en die niet onbetaalbaar 

worden. men is nu ook geneigd 

om minder dicht bij werk te 

blijven wonen in verband met 

de mogelijkheid om meer thuis 

te werken.

nadeel: door het werken thuis 

is de behoefte aan meer ruimte 

thuis groter geworden. terwijl 

de m2’ers juist de prijs bepalen

Welke diScuSSie iS 

‘ Hoe eerder een 
ontwikkelaar, gemeente 
of corporatie bij ons 
aanklopt, hoe eerder wij 
kunnen meedenken’

RelevAnt oP Het geBied 

vAn Wonen:

Hoe hou je de markt betaalbaar 

en toegankelijk voor iedereen, 

inclusief jongeren

WAt iS een mooi vooRBeeld 

vAn een geSlAAgd 

WoonPRoject met de 

juiSte mix: 

cube House in de kwakel 

Zijn je eigen WoonWenSen 

in AndeR PeRSPectief 

gekomen dooR covid-19 en 

Het tHuiSWeRken:

nee

WAt iS eR nodig om PRettig 

te Wonen in de comPActe 

StAd:

een stukje groen

WAt WoRdt Het 

BelAngRijkSte kenmeRk 

vAn Wonen in de 

toekomSt:

Betaalbare woningen, die 

economisch zijn ingedeeld 

en waar de ruimtebeleving 

groot is

WAt iS de gRootSte 

uitdAging:

een goede infrastructuur 

houden dat zich leent voor 

de verstedelijking. maar 

ook duurzaamheid en 

meer vergroening van de 

binnensteden

WAt Zouden PARtijen 

oP de nedeRlAndSe 

WoningmARkt AndeRS en 

BeteR kunnen doen:

meer aandacht hebben voor de 

omgeving. meer vergroening 

en dat gelijk meenemen in het 

plan. Wordt nu ook gedaan 

maar wordt vaak ook als 

eerste geschrapt als de kosten 

tegenvallen

WAt Zijn je toP vijf 

WoonPRojecten in 

nedeRlAnd en noem 1 toP 

locAtie in Het BuitenlAnd:

1. de markthal in Rotterdam

2. de trudo toren in eindhoven

en deze zijn plaatselijk:

3. dok2404 in Alphen aan 

den Rijn

4. kloppend Hart in Alphen aan 

den Rijn

5. landgoed langeraar in 

ter Aar

Buitenland: project Aurore 

in Parijs (geen woningen), 

Parijs Rive gauche (ecologisch 

woningen naast de Seine, de 

beplanting wordt geselecteerd 

op hun eigenschappen en 

aanpassing aan het Parijse 

klimaat)

WAAR Ben je gRAAg AlS 

je even tijd vooR jeZelf 

nodig HeBt:

thuis

PASSie vooR:

lekker eten

gRootSte inSPiRAtie:

mijn moeder

dit RAAkt mij PeRSoonlijk:

de wijze waarop mensen macht 

proberen uit te oefenen over 

anderen

toPSeRie netflix:

deense en Zweedse series

fAvoRiet veRvoeRSmiddel: 

mijn Saab

ultieme ontSPAnning:

met de hond wandelen/trainen

BeSte SPoRtPReStAtie:

na zoveel jaren niet te hebben 

geschaatst, mijn noren weer 

ondergebonden afgelopen 

februari 2021

guilty PleASuRe:

die heb ik eigenlijk niet...is 

dat gek?

BeSte AdvieS:

Blijf altijd jezelf

overdrachtsbelasting, die van 6 naar 8 
procent ging. Ook in andere gevallen doet 
een projectontwikkelaar er verstandig aan 
om eerder contact met ons op te nemen. 
Dat voorkomt dat we op het laatste moment 
tegen allerlei zaken aanlopen die niet in de 
akte kunnen worden opgenomen, omdat 
ze strijdig zijn met het Burgerlijk Wetboek 
of juridisch lastig zijn vast te leggen in een 
eigendomsstructuur.’

Kun je daar een voorbeeld van geven?
Bijl-Atsma: ‘Neem een 

gebiedsontwikkeling die bestond uit een 
wijk met koopwoningen met daaronder 
een gezamenlijke parkeergarage, die 
aan het plan was toegevoegd om aan de 
bovengrondse parkeernorm te kunnen 
voldoen. De ontwikkelaar begon veel 
te laat na te denken over de juridische 
eigendomsstructuur die daarvoor nodig was. 
We hebben het uiteindelijk opgelost door 
zowel de woningen als de parkeergarage op 
te splitsen in appartementsrechten, maar 
dat was aanvankelijk niet de bedoeling. 
Als de ontwikkelaar eerder bij ons had 
aangeklopt, hadden we mee kunnen denken 
en bijvoorbeeld tijdig een opstalrecht 
kunnen vestigen op de parkeergarage. De 
woningen hadden dan gewoon in eigendom 
overgedragen kunnen worden.’

Pabst: ‘Eigendomsstructuren, 
onderhoudsverplichtingen, anti-
speculatiebedingen… De wereld van het 
bijzondere vastgoed is heel interessant, 
maar ook complex. Hoe eerder een 
ontwikkelaar, gemeente of corporatie 
bij ons aanklopt, hoe eerder wij kunnen 
meedenken over heldere, eenduidige 
juridische aktes waarmee de ontwikkelingen 
en transacties in goede banen worden 
geleid, ook op de heel lange termijn.’

Wieser: ‘Als er eerder een beroep op 
ons wordt gedaan dan nu vaak het geval is, 
kunnen we dankzij onze kennis en expertise 
echt helpen om processen te stroomlijnen, 
tijd te winnen en kosten te besparen.’

Rick Wieser (l) Simone Pabst en Harriët Bijl-Atsma

WAARuit BeStAAt een 

PeRfecte dAg vooR jou:

een dag waarop je zelf je 

agenda kunt in delen en de 

zon schijnt

vooR WAt in Het leven Ben 

je Het meeSt dAnkBAAR:

dat ik een gelukkig leven leid

iS eR ietS WAARvAn je Al 

Heel lAng dRoomt:

lekker uit eten gaan en een 

terrasje pakken. door covid is 

dat al heel lang (althans zo lijkt 

het..) niet meer mogelijk

AlS je moRgen Zou kunnen 

WAkkeR WoRden met een 

goede eigenScHAP of 

tAlent eRBij, WAt Zou dAt 

Zijn:

ik zou graag alle talen willen 

spreken zodat je iedereen altijd 

kunt verstaan en je altijd met 

iedereen kunt communiceren

WAt mAAkt de StAd Slim: 

door meer gebruik te maken 

van de technologie die er vaak 

al is maar die eigenlijk niet 

voldoende wordt gebruikt.

dit bijvoorbeeld om meer 

bezoekers naar centra te 

krijgen of kosten om laag te 

krijgen

PoSt covid-19, WAAR kijk 

je Het meeSt nAAR uit:

mijn familie weer zien en lekker 

kunnen eten met vrienden

‘ Juist omdat we elkaar zo goed 
aanvullen, vormen we een klein 
maar heel slagvaardig team’


