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Van Doorne: juriDische        
kracht in 
teamVerbanD

V.l.n.r. mark moolhuizen, annerie Ploumen, jordie bakker, Dennis sloot, arianne bonthuis, 

ariën van heesen, steffen alleman, rob de Win, eline broekhof en andy Furr
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De thuisbasis van Van Doorne in Amsterdam is 
zonder meer markant te noemen: kantoorgebouw 
Zuiderhof 1 staat op de scheiding van stad en water. In 
de rug de dynamiek van de Zuidas, aan de voorzijde 
het uitzicht richting de Nieuwe Meer en het historische 
tramlijntje richting Amstelveen voor de deur. Een plek 
waar historie en vernieuwing samen komen, het past 
wel bij het kantoor dat al een kleine eeuw bestaat en 
zeker in de vastgoedsector sterk aanwezig is. Een van de 
partners van het team dat betrokken is bij projecten in 
dit domein is notaris Annerie Ploumen, die sinds 
1 januari 2021 tevens de voorzitter is van de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Voor dit gesprek 
heeft ze een deel van het Van Doorne vastgoedteam 
aan tafel genodigd om een inkijkje te geven in de 
veelzijdige vastgoedpraktijk van Van Doorne. Een 
praktijk waarin notarissen, advocaten en fiscalisten 
vanuit verschillende disciplines in de vastgoedpraktijk 
samenwerken en elkaar inhoudelijk aanvullen - om 
op die manier in te spelen op de veelkleurige vragen 
vanuit de opdrachtgever. We verwelkomen een mooie 
‘doorsnede’ van hen in het gesprek: Steffen Alleman 
(advocaat -partner Ondernemingsrecht), Mark 
Moolhuizen (advocaat-partner Vastgoed en Bouw), 
Andy Furr (counsel, kandidaat-notaris commercieel 
vastgoed),  Arianne Bonthuis (advocaat-fiscalist), Jordie 
Bakker (advocaat commercieel vastgoed), Dennis 
Sloot (kandidaat-notaris commercieel vastgoed), Eline 
Broekhof (toegevoegd notaris commercieel vastgoed), 

Ariën van Heesen (notaris commercieel vastgoed en 
financieringen met een focus op internationale partijen 
die in de Nederlandse markt opereren) Rob de Win 
(fiscaal partner). Bij de voorstelronde blijkt al direct de 
breedte van de werkzaamheden van deze stuk-voor-stuk 
specialisten op hun vakgebied: van de betrokkenheid 
bij nieuwe projecten (ontwikkeling, bouw) tot en met 
de transacties en het investeringsmanagement dat 
hiermee samenhangt. Daarbij komen ook allerlei actuele 
thema’s aan bod die breder spelen in de vastgoedsector 
en de samenleving als geheel, zoals duurzaamheid, 
de introductie van de Omgevingswet en onverwachte 
gebeurtenissen zoals het Didam-arrest. Een dynamische 
wereld, derhalve.

Uit het beeld van jullie kantoor komt naar voren, 
dat jullie steeds eerder in het ontwikkelingstraject 
van projecten aan tafel komen. Is dat een juiste 
observatie?
Bakker: ‘Die trend is duidelijk waarneembaar. 

Voorheen was het zo dat een vastgoedproject pas 
werd afgenomen rond de oplevering, in de klassieke 
turn-key formule. Inmiddels is de vraag naar nieuw 
vastgoed zo groot geworden dat investeerders veel 
eerder zaken willen doen. Daarmee verschuift het 
transactiemoment naar voren in de tijd en en passant 
ook onze betrokkenheid. De projectontwikkeling is op 
dat moment echter vaak nog gaande, het komt zelfs 
voor dat de omgevingsvergunning nog moet worden 

Bij project- en 
gebiedsontwikkeling 
spelen juridische 

aspecten een belangrijke rol. Zeker waar 
het gaat om locaties waar sprake is van 
veel belangen - in bestaand stedelijk 
gebied bijvoorbeeld. De juristen van 
Van Doorne begeven zich door de 
gehele ontwikkelingsketen en staan 
opdrachtgevers bij met passend advies. 
Notaris Annerie Ploumen brengt het 
Van Doorne-vastgoedteam aan tafel 
voor een gesprek over trends in 
de markt en de opgaven waar de 
vastgoedsector voor gesteld staat.

Van Doorne
‘ inmiddels is de vraag naar 
nieuw vastgoed zo groot 
geworden dat investeerders 
veel eerder zaken willen doen’

Jordie Bakker

‘ het formeren van en opereren 
als een goed team, dat is een 
onderscheidende kwaliteit die 
we de laatste jaren echt hebben 
doorontwikkeld’

Steffen Alleman
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aangevraagd. De concurrentie in de markt is zo groot 
dat men de risico’s en onzekerheden die hiermee 
samenhangen - vaak moet de aannemer ook nog 
worden gecontracteerd - in zekere mate voor lief neemt. 
Voeg daar nog crises en Corona aan toe en je krijgt een 
idee van hoe complex en onvoorspelbaar de markt kan 
zijn.’

Ploumen: ‘Het Didam-arrest mag in dit verband 
zeker niet onbenoemd blijven. Enerzijds is er een 
enorme en begrijpelijke roep om versnelling in 
de woningbouw, anderzijds zorgen uitspraken als 
deze - hoe begrijpelijk ook in het kader van het 
gelijkheidsbeginsel - ervoor dat er veel onduidelijkheid 
en daarmee stagnatie ontstaat. Wij hopen dat er snel 
helderheid komt over waar overheden en marktpartijen 
zich nu aan te houden hebben. Het speelveld is er op 
deze manier niet eenvoudiger op geworden.’

Van Heesen: ‘Er is sprake van een marktsituatie 
waar de vraag hoog is, het aanbod schaars en 
bijvoorbeeld een Didam-arrest tot vertraging in het 
proces leidt. We zien daardoor onder meer een trend 
waarbij steeds vaker bestaande locaties met lopende 
contracten worden aangekocht met het oog op een 
toekomstige herontwikkeling. Wij kunnen met onze 
interdisciplinaire aanpak de opdrachtgever zicht bieden 
op de complexiteit van een dergelijke situatie. Waarbij 
we ook belangrijke aspecten als de financierbaarheid in 
beeld brengen.’

Ploumen: ‘De dynamiek in de markt hangt ook 
samen met verschuivingen tussen segmenten en 
soorten vastgoed. In Corona-tijd viel bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van hotels grotendeels stil. Dat werd weer 
opgevangen door een toename in logistiek vastgoed.’

Moolhuizen: ‘Ik zie ook de opkomst van het 
zorgvastgoed als een belangrijk marktgebied. Waarbij 
we bijvoorbeeld de fusie van ziekenhuizen begeleiden 
en in het verlengde daarvan de ontwikkeling van nieuwe 
huisvesting ter hand wordt genomen. Voor ziekenhuizen 
is dat echter niet hun core business. Daarom vragen ze 
ons om hier een geïntegreerde dienstverlening voor te 
leveren.’

De Win: ‘Het belang dat breed aan sustainability 
wordt gehecht, is een rode draad die overal doorheen 
loopt. We zien het aan de projecten van klanten die 
we al langer bijstaan met onze advisering: gebouwen 
worden steeds complexer en een groeiend deel van 
de waarde ervan bestaat uit techniek en allerhande 
duurzaamheidsmaatregelen. We zien het ook bij 
de presentaties van grote ondernemingen voor de 
analisten: de helft daarvan staat in het teken van de ESG-
verantwoording (Environmental, Social and Governance, 
red.). De afgelopen jaren is er op dat vlak enorm veel 
veranderd. Beleggers hechten hier een steeds grotere 
waarde aan bij hun investeringsbeslissingen.’

wat vraagt deze veranderende markt van jullie in 
termen van competenties?
Ploumen: ‘De uitdaging ligt bij ons om in een heel 

vroeg stadium creatief mee te denken over de vraag hoe 
projecten goed naar de markt gebracht kunnen worden.’

Bonthuis: ‘Dat geeft een bijzondere band met 
onze klanten. We leggen vaak zulke intensieve 
samenwerkingstrajecten met elkaar af dat we ons 
eerder collega’s voelen dan adviseurs.’

Ploumen: ‘Dat is kenmerkend voor dit team: de 
combinatie van persoons- en klantgerichtheid. Kennis 

‘ het voelt vaak als een 
mijnenveld waar we heelhuids 
doorheen moeten komen: 
van fiscaliteit tot en met de 
energiebelasting’

Arianne Bonthuis

‘ er is sprake van een marktsituatie 
waar de vraag hoog is, het 
aanbod schaars en bijvoorbeeld 
een Didam-arrest tot vertraging 
in het proces leidt’

Ariën van Heesen

‘ het is juist ook het werken op 
gebiedsniveau dat ons voor 
nieuwe uitdagingen stelt’

Andy Furr

V.l.n.r. arianne bonthuis, jordie bakker, 

eline broekhof, Dennis sloot en andy Furr
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en kunde moeten uiteraard top zijn en voortdurend 
op peil worden gehouden, dat is hygiëne. Zie het 
thema duurzaamheid: daar dienen zich aspecten als 
hergebruik en circulariteit aan; welke juridische vormen 
passen daarbij, welke financieringsvragen dienen 
zich aan? Maar daarnaast gaat het ook heel sterk om 
bereikbaarheid, beschikbaarheid en de onderlinge 
vertrouwensbasis.’

De Win: ‘En voeg daar het snel kunnen schakelen 
bij, alsmede het vermogen om andere disciplines 
erbij te halen. Thema’s als fiscaliteit, huurrecht en 
ondernemingsrecht; de kunst is om deze er snel bij te 
betrekken.’ 

Alleman: ‘Het formeren en opereren als een goed 
team, dat is een onderscheidende kwaliteit die we 
de laatste jaren echt hebben doorontwikkeld. De 
markt reageert daar ook heel positief op: we zien veel 
opdrachtgevers bij ons terugkeren. Er ontstaan echt 
langjarige relaties.’

Bonthuis: ‘Lenigheid is ook zeker een competentie 
die een rol speelt bij onze projecten. Het voelt vaak als 
een mijnenveld waar we heelhuids doorheen moeten 
komen: van fiscaliteit tot en met de energiebelasting. 
Het is zaak al die aspecten goed in beeld te krijgen.’

Ploumen: ‘Daarbij komt dat projecten steeds vaker 
in bestaande bebouwde situaties tot stand komen. De 
communicatie met belanghebbenden en omwonenden 
wordt alleen maar belangrijker. We zien dat bijvoorbeeld 
goed bij een project als het Bajes Kwartier in 
Amsterdam: het gaat daar om de hele gebiedsinrichting 
maar ook om de impact op de omgeving. En naast de 
nieuwbouw staan ook de langjarige exploitatie en het 
beheer van gebied op de agenda.’

De focus op het gebiedsniveau is er wellicht 
een die je niet een-twee-drie bij een notaris- en 
advocatenkantoor verwacht.
De Win: ‘Toch is dat onmiskenbaar een richting 

waarin we ons begeven. We zijn bijvoorbeeld in 
toenemende mate betrokken bij de ontwikkeling van 
studentenhuisvesting in campusverband. Dat is niet 
meer één object, daarbij gaat het om het hele gebied. 
Ook opgaven als de ontwikkeling van startups krijgen 
dan een plek. Een interessante uitdaging.’

Moolhuizen: ‘Er is ook zeker sprake van een 
slingerbeweging in de tijd. In het verleden was Van 

Doorne ook betrokken bij de grote PPS-projecten 
zoals de uitbreidingswijk Meerstad bij Groningen. In 
de crisistijd kwamen die projecten tot stilstand maar 
inmiddels komen we weer op dat gebiedsniveau terug. 
Met wel als nieuw accent dat het meer om bestaande 
stedelijke gebieden gaat. En waarbij we dan betrokken 
zijn bij het hele traject; van initiatief via ontwikkeling tot 
en met uitvoering en beheer.’

Ploumen: ‘Het zijn intensieve en interessante 
processen waarin we alle partijen nodig hebben 
om er een succes van te maken. Ik zie het ook aan 
gebiedsontwikkelingen als Holland Park in Diemen 
en Hyde Park in Hoofddorp waar wij aan meewerken. 
Heel bijzonder om nu te zien hoe die projecten tot 

uitvoering komen of inmiddels gereed zijn. Het geeft ook 
een gevoel van trots: daar hebben wij een bijdrage aan 
geleverd.’ 

Furr: ‘Het is juist ook het werken op gebiedsniveau 
dat ons voor nieuwe uitdagingen stelt. Neem 
bijvoorbeeld de grotere gebiedsontwikkelingen in de 
stad die momenteel op het energienetwerk moeten 
worden aangesloten. Dat is bepaald geen sinecure. 
Ook worden er allerlei nieuwe concepten ontwikkeld 
voor de uitwisseling van energie en het verlagen 
van piekbelastingen. Daar komen allerlei nieuwe 
optimaliseringsvraagstukken uit voort die zeker ook 
een juridische component bevatten. Daar komen wij in 
beeld.’
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‘ in het verleden was Van 
Doorne ook betrokken bij de 
grote PPs-projecten zoals de 
uitbreidingswijk meerstad bij 
Groningen’

mark moolhuizen

‘ thema’s als fiscaliteit, huurrecht 
en ondernemingsrecht; de 
kunst is om deze er snel bij te 
betrekken’

rob de Win

‘ De communicatie met 
belanghebbenden en 
omwonenden wordt alleen 
 maar belangrijker’

Annerie Ploumen

V.l.n.r. steffen alleman, mark moolhuizen, rob de Win, 

ariën van heesen en annerie Ploumen


