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SAB uit Arnhem en AmSterdAm iS 
een multi-diSciplinAir ontwerp- 

en AdvieSBureAu op geBied vAn 
ruimtelijke ontwikkeling. 

volgenS directeuren Arnold meijer 

en edwin hArlemAn iS de huidige 
complexiteit en integrAliteit vAn 
de ruimtelijke ontwikkeling SAB
op het lijf geSchreven. 
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COMPLEX Arnold Meijer: ‘Nederland heeft een 
uitgebreide planningstraditie, want we moeten 
slim omgaan met de beperkte ruimte. Doordat 
Nederland vol raakt is dat steeds complexer. We zien 
overal nieuwe vormen van creatieve stedelijkheid. 
Compacte gebouwen met meer waardevolle openbare 
ruimtes. Niet alleen in de Randstad, maar ook in 
het buitengebied waarnaar mensen uit het westen 
verhuizen, door de mogelijkheid van remote werken. 
Het gaat echter niet alleen over het benutten van 
beperkte ruimte, maar als adviseurs denken we 
ook hoe we omgaan met andere relevante aspecten 
en disciplines. We moeten bijvoorbeeld flora en 
fauna of geluidshinder onderzoeken, een visie 
ontwikkelen op energie en de wijze waarop wij 
onze plannen vormgeven in bestemmingsplannen 
omzetten. Vandaar dat ons,  inmiddels 60-jarig, 
bedrijf, is uitgegroeid tot een adviesbureau met 
meerdere disciplines in huis, zoals ecologen, 
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, 
planologen, juristen en onderzoekers. Hiermee 
kunnen we ruimtelijke ordening projecten van 
A-tot-Z begeleiden. SAB Adviseurs heeft een breed 
bureauprofiel, van zowel disciplines, adviezen en 
opdrachtgevers. Daar voelen we ons prettig bij en geeft 
toegevoegde waarde aan onze klanten.’

ONE-STOP-SHOP Arnold Meijer: ‘Meerdere 
disciplines onder één dak heeft z’n voordelen. 
Wanneer er een vraag komt vanuit gemeenten, 
projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven 
of particuliere initiatiefnemers, dan kunnen we dat 
relatief snel beantwoorden. We hebben de ervaring 
en kennis in huis. We zijn een one-stop-shop. Soms 
werk je alleen aan een project, als stedenbouwkundige 
bijvoorbeeld of als supervisor van architecten. Een 
andere keer werken we met verschillende disciplines, 
als onderzoekers, ontwerpers en planologen, aan 
verschillende fases van een project. Te allen tijde 
begeleiden we ontwikkelaars, en gemeenten om 
te komen tot een zo samenhangend mogelijke 
ontwikkeling. Wij staan dan ook graag in het midden 
van de opgave en bereiken zo het meest optimale plan 
of advies.’

DUURZAAM Edwin Harleman: ‘We zijn als 
samenleving de aarde aan het uitputten. Daarom 
is er op dit moment terecht veel aandacht voor 
energietransitie en natuurinclusiviteit. Een complexe 
opgave, waar we rekening mee houden. Daarnaast is 
er een enorme woningbouwopgave. Er staat druk op 
het loskrijgen van locaties, terwijl  de procedures erg 
veel tijd vragen. Je bent vier en soms wel 10 jaar bezig, 
voordat je kunt gaan bouwen. Ook in de fase vooraf, 
zijn we regelmatig betrokken bij locatiekeuzes. Dat 
kan gaan om nieuwbouw of transformatielocaties, 
bijvoorbeeld fabrieken of bedrijfshallen. Bij ver- of 

nieuwbouw bekijken we altijd of we structuren en 
natuur kunnen behouden en betekenisvolle elementen 
worden hergebruikt. Daarvoor moeten we op locaties 
zijn geweest voor we gaan tekenen. Een ruimte moet 
je beleven om deze in de toekomst ook betekenis te 
kunnen geven.
SAB wil graag een bijdrage leveren aan een duurzaam 
heden en een nog duurzamere toekomst. Dat doen 
wij door telkens weer op zoek te gaan naar het hoogst 
haalbare. In ieder project liggen de accenten anders. 
Onze taak is dus de samenleving zo goed mogelijk 
vormgeven. Wij staan graag tussen opdrachtgevers, 
bestuur en de samenleving. Ook hier is het vinden 
van het best mogelijke plan voor een plek of het 
vervaardigen van een evenwichtig advies, onze missie. 
Samenwerken en het samenspel van verschillende 
opdrachtgevers en belangen, is onze core business.’

DRAAGVLAK Arnold Meijer: ‘We hebben veel contact 
met direct belanghebbenden of mensen uit de directe 
omgeving van een project. Dat nemen we serieus. Als 
wij betrokken zijn bij participatie, dan praten we met 
alle omwonende en verklaren onze ontwerpschetsen, 
onderzoeken en adviezen. Soms plannen we 
groepsdiscussie of bijeenkomsten om thema’s te 
verdiepen. En we luisteren naar wat mensen dwarszit 
en waar hun zorgen over gaan. Want goed draagvlak, 
daar begint het mee. We werken zowel op niveau van 
gebiedsvisies, maar werken ook mee aan concrete 
plannen, zoals een herinrichting van een straat. Als 
Team SAB  reizen wij zo door heel Nederland, waar 
wij discussiëren en plannen ontwikkelen met de 
omwonenden. Meestal in de avond en soms ook in 
het weekend. In coronatijd waren veel bijeenkomsten 
online. Op dit moment vergaderen wij zowel 
digitaal als fysiek. Waarbij het opvallend is dat veel 
belanghebbenden en belangstellenden het fijn vinden 
om persoonlijk een mening te kunnen komen geven.’

‘we StAAn het liefSt 
in het midden vAn 

een opgAve voor het 
meeSt optimAle plAn 

of AdvieS
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Arnold Meijer

Wat wilde je vroeger 
later worden? 
Vlieger/piloot
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
er is niet één persoon 
maar er zijn vele 
personen. en het mooie 
is dat ik iedere dag 
mensen ontmoet waar ik 
iets van kan leren
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
nee, twijfelen is voor mij 
ook een groot goed
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Goede en lekkere koffie
Waar kun je wakker van 
liggen? 
ik slaap altijd goed (het 
is een zegen)

Waar ben je trots op? 
op het resultaat wat je 
als groep kunt boeken, 
oftewel wat je door 
individuele inzet in 
samenwerking met 
anderen kunt bereiken
Wat is je favoriete 
muziek? 
(moderne) jazz en 
hiphop
Wat is je favoriete sport? 
Motorsport (f1 en 
motogp)
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Vanuit de ‘kracht van 
teamwork’ ben ik een 
overtuigd groepsdier. 
Maar als einzelgänger 
even een moment 
genieten van iets dat 
je boeit of waar je 
nieuwsgierig naar bent 

is er zeker ook. ik geniet 
dus van beide!
Guilty pleasure? 
Menthol Kruisdrop
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
Zomer
Welk vakantieland? 
italië
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
de waarde van een 
toevallige persoonlijke 
ontmoeting en gesprek
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Skaten door Manhattan

ZAKelijKe
teruGBliK 2021
Welk cijfer geef je 2021:
7
Mooiste moment: 
de wederontmoeting van 

ons team dat na zoveel 
maanden thuiswerken 
weer eens bij elkaar kon 
komen!

’
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MULTIDISCIPLINAIR TEAM ‘De ruimtelijke 
ordening is een langzaam vak. Een project neemt 
veelal meerdere jaren in beslag. En dat maakt dat 
een groot deel van het Team SAB in verschillende 
fasen van zo’n project aan zet is. Zo’n team bestaat 
als snel uit een planoloog, stedenbouwkundige en 
landschapsarchitect. En omdat de ruimtelijke ordening 
steeds complexer wordt, waar ecologische plannen 
een steeds belangrijker onderdeel van uitmaken, 
nemen ook de ecologen deel aan projecten om te 
kijken hoe de natuur in elkaar zit en hoe we daar 
in de planontwikkeling mee omgaan. En zo maakt 
participatie een onlosmakelijk onderdeel uit van ons 
werk en missie.’

UITGANGSPUNT Edwin Harleman: ‘In Nederland 
gaan we tegenwoordig uit van uitnodigingsplanologie. 
In tegenstelling tot de toelatingsplanologie van 
vroeger. Toelatingsplanologie is gericht op het 
inkaderen wat wel of niet mag. Dit is vastgelegd in 
bestemmingsplannen. De overheid hanteert nu 
veel meer het principe van uitnodigingsplanologie. 
Er zijn wel kaders, maar er is meer ruimte voor 
initiatiefnemers om te komen met een goed plan. Het 
wordt meer overgelaten aan de samenleving en de 
markt. We worden dus uitgenodigd om mooie plannen 
in te leveren, die door de gemeentelijke overheid 
worden beoordeeld. De komende wetswijziging waarbij 
de Wet ruimtelijke ordening zal worden vervangen 
door de Omgevingswet onderstreept dit uitgangspunt. 
We zijn ons druk aan het voorbereiden op deze 
grote transitie. In opdracht van en in samenwerking 
met verschillende gemeenten zijn we bezig met 
pilotprojecten.’

ENERGIETRANSITIE Edwin Harleman: ‘Een 
andere complexe opgave is de energietransitie. We 
hebben daar veel en uitlopende ervaring mee, zoals 
het opstellen van inpassingsvisies en het maken 
van de daarvoor benodigde bestemmingsplannen. 
Bijvoorbeeld voor de landschappelijke inpassing van 
zonnevelden of het planologisch-juridisch mogelijk 
maken van windturbines. Welke visie heeft de gemeente 
daarop? Maar we zijn ook bezig met verduurzaming 
en klimaatadaptatie in de steden: minder verharding, 
meer vergroening, energieopwekking etc. We doen daar 
onderzoek naar en schrijven daarover effectrapporten. 
In onze ontwerpen is klimaatadaptatie en duurzaamheid 
al langer een vast onderdeel. We hebben onder andere 
veel kennis over natuurinclusiviteit van stedelijke 
ruimten.’

UITBREIDEN Edwin Harleman: ‘In de toekomst 
willen we nog robuuster worden. We willen meer 
passende disciplines toevoegen en meer professionals 
aannemen. Bijvoorbeeld duurzaamheidsadviseurs, 

die adviseren over klimaat en energie, om onze 
andere adviezen te versterken. Maar we zoeken ook 
nieuwe krachten op het gebied van het ontwerpen 
van de buitenruimte en doordetaillering wat betreft 
de technische uitwerking. We steken veel tijd in 
de ontwikkeling van kennis ten behoeve van de 
Omgevingsweg. Ook zien we dat processen steeds 
meer onderdeel gaan uitmaken van ons werk. Daar 
vernieuwen we op. En soms denken we ook aan 
innovaties zoals participatie met VR-brillen en onze 
eigen SAB-studio. 
Wij zijn nieuwsgierig naar een meer duurzame en 
inclusieve wereld en zetten ons daar vanuit onze 
veelkleurig teams samen met opdrachtgevers voluit 
voor in.’

TOEKOMST Arnold Meijer: ‘Zowel persoonlijk en als 
TeamSAB zien wij een toekomst vol mogelijkheden 
en kansen. Door iedere dag nieuwsgierig te zijn en te 
willen leren en te verbeteren leveren wij een bijdrage 
aan de leefomgeving van morgen en daarna. Een 
duurzame en inclusieve omgeving en samenleving is 
voor ons              zowel droom als doel! En de urgentie 
van deze opgaven helpt ons daarin nog grotere stappen 
te nemen. Soms is dat even eng maar vaak zijn wij 
ook trots als de stap eenmaal is gemaakt. De energie 
van het team en de verbondenheid van de teamleden 
met de opgaven zorgt ervoor dat samen met onze 
opdrachtgevers telkens weer nieuwe doelen weten te 
bereiken. En dat is mooi en gaaf!’

edWin HArleMAn 

Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
ik leer elke dag nog van 
mijn collega’s
Waar moet je heel erg 
om lachen?  
engelse humor
Waar kun je wakker van 
liggen? 
Muggen
Waar ben je trots op? 
Collega’s die succesvol 
zijn
Wat is je favoriete 
muziek? 
Progressive rock

Wat is je favoriete sport? 
Vroeger deed ik fanatiek 
aan waterpolo en ik kijk 
graag naar atletiek
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Beide. ik houd van 
sociale afspraken, maar 
ook van alleen zijn, 
successen behaal je wel 
altijd met een groep
optimist of pessimist? 
realist
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
Voorjaar

‘ een ruimte 
moet je Beleven 
om deze in de 
toekomSt ook 
BetekeniS te 
kunnen geven’


