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WERKEN IN EEN HISTORISCHE OMGEVING
Vlakbij Slot Zeist vonden de oprichters van Clairfort advocaten mediators & projectjuristen onderdak. In een ruimte 

van de Broedergemeente, waardoor ze een kerk en kapel kunnen gebruiken voor grotere bijeenkomsten.
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A
an de toegangslaan naar Slot Zeist ligt links het Broeder-

plein en rechts het Zusterplein. Beide pleinen omzoomd 

door historische gebouwen van de Broedergemeente. In 

1745 kreeg deze protestantse beweging (Hernhutters genaamd) 

toestemming zich in de tuinen van Slot Zeist te vestigen. De ge-

bouwen, waaronder de kerk, stammen uit die periode. 

Clairfort is – samen met andere bedrijven – gevestigd op het Zus-

terplein, aan de lange zijde waar vroeger alleenstaande ‘zusters’ 

woonden. “Gaat het een keer moeilijk bij een mediation, dan 

neem ik één van de partijen wel eens mee voor een wandeling 

rond het slot. Die twintig minuten buiten zijn veelal eNectief”, 

vertelt advocaat en mediator Mathijs van Logten. “En na de lunch 

gaan we met het team vaak een rondje lopen”, vult advocaat Evert 

van Gelderen aan. 

Toen Van Logten en Van Gelderen met hun teams vorig najaar be-

sloten samen te gaan, hoorden ze via via dat er ruimte vrij was op 

het Zusterplein. Het klikte vervolgens zo goed met Houtzager 

Strijker, het vastgoedadvocatenkantoor dat er al gevestigd was, 

dat men fuseerde tot Clairfort. Van Logten: “We hebben Utrecht-

centrum overwogen – daarbij zochten we een kantoor met ‘stads-

gevoel’. Maar toen wij en onze medewerkers deze plek zagen  

werden we heel enthousiast: een prachtige historische omgeving 

met cafés en restaurants om de hoek.” 

Kerk, kapel en koetshuis worden gebruikt voor grotere bijeenkom-

sten. Grote delen van de binnenkant zijn monumentaal – wat be-

tekent dat elke aanpassing uit hoogwaardig materiaal moet be-

staan, en weer geheel moet kunnen worden verwijderd. De 

rentmeester van de Broedergemeente (nog altijd eigenaar) houdt 

dit streng in de gaten: de Broedergemeente wil alles zoveel mo-

gelijk in originele staat houden. Van Logten: “Met dat in ons ach-

terhoofd konden we de indeling wel helemaal zelf bepalen. We 

kozen voor één of twee personen per kamer. Met veel glas, natuur-

lijk licht. Géén open werkruimtes. Onze projectjuristen, die veel 

en soms langdurig buiten de deur werken, delen vaak een kamer. 

Op zaken als airco, vloerverwarming, internet en brandveiligheid 

is niet bezuinigd. Alles kon onder de vloer worden weggewerkt; 

we hadden fantastische bouwers.” Van Gelderen: “Onze relaties 

uit de bouw zien direct de kwaliteit van alles. We zijn vooral blij 

dat we zoveel vierkante meters hebben op één etage. Dat draagt 

bij aan het idee van één groot team.” 

VEEL LICHT, GÉÉN OPEN WERKRUIMTES
FOTO’S & TEKST: CHRIS VAN HOUTS

Kantoor Clairfort advocaten mediators & projectjuristen  Locatie Zusterplein 22 in Zeist  O,ciële opening 4 juli 2018  Personeel   

18 advocaten, 6 projectjuristen en 2 ondersteuners  Inrichting zelf gedaan, interieur komt zoveel mogelijk uit de buurt (onder andere 

van Van Tellingen Interieurs uit Zeist) 
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“WE ZITTEN IN 

 EEN PRACHTIGE 

HISTORISCHE  

OMGEVING, MET 

CAFÉS EN  

RESTAURANTS  

OM DE HOEK” 

Evert van  

Gelderen

Mathijs van  

Logten


