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Strak en zakelijk, functioneel en smaakvol. Zo zou je het kantoor kunnen omschrijven van Dorhout Advocaten aan de Van Ketwich 

Verschuurlaan in Groningen. Het is de uitvalsbasis van het team van Dorhout Advocaten, twintig man/vrouw sterk. Elk met een 

eigen vakgebied, maar tegelijkertijd teamspeler. De verschillende disciplines van Dorhout Advocaten vullen elkaar aan. Als één van 

de grotere advocatenkantoren van Noord-Nederland richt Dorhout Advocaten zich op ondernemers. Het kantoor heeft een prima 

naam opgebouwd door haar uitgebreide en brede juridische expertise. 
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Hans Koenders focust op boeiend nieuw vakgebied

Dorhout Advocaten denkt 

‘out of the box’ 
Echter, vakkennis is geen exclusieve kwa-

liteit Dorhout Advocaten onderscheidt 
zich door haar actieve en dynamische 

opstelling, verdiept zich in de achtergronden 
en de laatste ontwikkelingen van de branches 
waarin men opereert. Dat is in de optiek van 
Dorhout Advocaten noodzakelijk om adequate 
dienstverlening te kunnen bieden. Een 
speerpunt bij het kantoor is de energiesector. 
Vennoot Mr. Hans Koenders MRICS van Dorhout 
Advocaten vertelt enthousiast over deze bran-
che, waar hij zich in toenemende mate op richt. 

Dorhout Advocaten, met een historie die ruim 
honderd jaar teruggaat, hield ooit kantoor 
in de Oude Ebbingestraat, in een pand met 
de typerende ambiance van een traditioneel 
advocatenkantoor. De tijden zijn veranderd. 
Dorhout Advocaten evolueert voortdurend, met 
behoud van de vakinhoudelijke kennis, vanouds 
de basis van Dorhout Advocaten, maar ingevuld 
op een moderne manier. Dat betekent vraag-
gestuurd werken, klantgericht en pro-actief. “Dat 
is bij Dorhout Advocaten geen modewoord”, 
zegt Koenders. “Wij bieden professionele dienst-
verlening in veel branches en op alle relevante 
juridische (deel)gebieden, met als speerpunten 
insolventierecht, personen- en familierecht, 
vastgoedrecht, erfrecht, ondernemingsrecht, 
intellectuele eigendom- & informaticarecht en 
ten slotte Pools recht.”

Transitie

“Ik heb mij gespecialiseerd in het energierecht”, 
vertelt Koenders. “Vanuit een sterke persoonlijke 
interesse, mede gevoed door de ontwikkelingen 
in het noorden op energiegebied. Het is een 
boeiend vakgebied, dat juridisch veel haken en 
ogen heeft. Noord-Nederland is een incubatiere-

gio voor nieuwe energie. Het vakgebied maakt 
inspirerende ontwikkelingen door, het geeft 
een enorme economische impuls, maar het is 
ook een vakgebied met de nodige juridische 
uitdagingen en veel dynamiek.
We zijn momenteel in een transitie – een 
overgang van de traditionele centrale energie-
voorziening naar een combinatie van centrale 
en decentrale opwek, opslag en distributie van 
energie. Dorhout Advocaten – onder meer 
mijn collega Daisy Tempelman, die aan de RuG 
promoveert op het onderwerp Changing Energy 

Market, risks and liability, – verdiept zich in de 
juridische vragen, ook op macroniveau, die 
voortkomen uit het gebrek aan jurisprudentie 
op dit nieuwe terrein.”

Betrokken 

“Dorhout Advocaten is betrokken bij een aantal 
regionale kenniscentra in deze discipline”, 
zegt Koenders. “Het Groningen Centre of 

Energy Law, het Energie Kenniscentrum van de 
Hanzehogeschool, Energy Valley en de Hansa 

Energy Corridor. Ik geef bovendien zelf een aantal 
uren per week les aan de Hanzehogeschool 
over dit onderwerp. Het is gewoon leuk om op 
allerlei verschillende manieren met deze ontwik-
kelingen bezig te zijn. Waar ik bijvoorbeeld 
veel tijd in steek, is een ontwikkeling die voor 
Noord-Nederland zeer kansrijk is, namelijk de 
aanlanding, opslag en distributie van vloeibaar 
aardgas (LNG). Een uitdaging met allerlei 
aspecten die de aandacht vragen, op logistiek 
gebied maar ook qua risicoaansprakelijkheid en 
vergunningverlening”.

Out of the box

Denken we aan privatisering van de energie-
voorziening, dan gaan de gedachten onwil-

lekeurig naar Californië waar dat een paar maal 
goed mis ging. “Dat willen we in Europa vermij-
den. Reden waarom er veel regelgeving wordt 
voorbereid om onder meer de verschillen tussen 
de natuurlijke, oudere monopolie-posities en de 
nieuwe spelers in goede banen te leiden. Een 
complexe materie, waarin een modus gevonden 
moet worden voor alle partijen. De inbedding 
van biogas in het netwerk bijvoorbeeld, hoe 
de verschillende kwaliteiten van geleverd gas 
in één gasnet te distribueren, en alle juridische 
vraagstukken die daar bij komen kijken. Het is 
een erg boeiend onderwerp, dat vraagt om een 
veel bredere focus dan bij de traditionele advo-
caat altijd het geval was. Een ruimere scope, ‘out 
of the box’ denken, een pro-actieve opstelling: 
elementen waarmee Dorhout Advocaten zich 
met succes in de markt zet.”
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Hans Koenders 

volgde de opleidin-

gen Vastgoed en 

Makelaardij aan de 

Hanzehogeschool 

en Nederlands Recht 

(Bedrijfsrecht) aan 

de RuG. Hij deed 

veel ervaring op in 

vastgoedzaken, wat 

veel raakpunten 

heeft met zijn kennis 

van het energierecht, 

in het bijzonder op 

het gebied van duur-

zaamheid


