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Aan het woord is Remko 
Veenstra uit Oegstgeest, eige-
naar van het stedenbouw-
kundig adviesbureau. Samen 
met een club van in totaal 
acht gedreven professionals 
voert hij alle opdrachten uit 
die binnen het vak van de 
ruimtelijke ordening vallen. 
Of het nu gaat om 
centrumplannen, inrichtings-
plannen, binnenstedelijke 
plannen, stedenbouw- 
 kundige plannen, structuur-
visies of inpassingsplannen.                                      
Niet alleen in de regio Den 
Haag, maar ook in de rest van 
Nederland. 
Zo heeft het bedrijf recent 
gewerkt aan een fraai  inrich-
tingsplan voor het centrum 
van Sassenheim, heeft het 
een duurzaam bedrijven- 
terrein gecreëerd in 
Vlaardingen, maar ook plan-

nen gemaakt voor het 
inpassen van twee super-
markten in het historische 
hart van het Overijsselse 
Vollenhove.  

WERKWIJZE
Dat het bedrijf het ondanks 
de crisistijd toch druk heeft, 
dankt Veenstra aan de 
werkwijze van zijn bedrijf. 
Urban Opportunities verbindt 
mens, economie en leef- 
omgeving door te luisteren 
naar wensen en behoeften 
en in te spelen op situatie, 
actualiteit en veranderbaar-
heid, zoals een uitgebreide 
versie van de bedrijfslogan 
luidt. “Wij analyseren een 
bestaande omgeving op de 
aanwezige kwaliteiten. 
Zo bouwen we voort op alles 
wat er al is in een gebied, 
aan infrastructuur, groen 

enzovoort. We herstellen en 
verbeteren waar nodig”, legt 
de directeur uit.

COMPLEXE SITUATIES
Het stedenbouwkundig 
adviesbureau, dat gevestigd 
is in een bijzonder monumen-
taal pand in het centrum van 
Den Haag, onderscheidt zich 
van andere bureaus. 
“Wij kunnen goed omgaan 
met complexe situaties, 
bijvoorbeeld situaties waarin 
heel veel belanghebbende 
partijen zijn of een situatie die 
eigenlijk niet mogelijk is. Het 
is voor ons een uitdaging om 
een en-en situatie te creëren. 
Wij zorgen ervoor dat er uit-
eindelijk een helder ontwerp 
ligt waar iedereen zich prettig 
bij voelt en trots op is”, zegt 
Veenstra. Urban Opportunities 
verstaat het contact met de 

politiek goed, maar laat ook 
ondernemers, omwonenden 
en andere betrokkenen aan 
het woord in klankbord-
groepen. 
“Daar kijken we met elkaar 
waar behoefte aan is, zodat 
we samen het beste plan 
creëren.”

INNOVATIE
Het Haagse bedrijf is expert 
in complexe zaken, ook bij 
minder complexe zaken is het 
team net zo gedreven. 
“Als je kijkt naar een 
bedrijventerrein”, geeft 
Veenstra een voorbeeld. 
“Daar kun je je heel gemakke-
lijk vanaf maken. 
Hier wat kavels, daar een ont-
sluitingsweg, enzovoort. Wij 
kijken toch verder. 
Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat dit over vijftien jaar ook 

nog van betekenis is?” 
De liefde voor het vak straalt 
er bij Veenstra vanaf. 
Zo startte hij ook onderzoek- 
en studieplatform 
URBAN24HUB.NL. Samen 
met net afgestudeerde 
stedenbouwkundigen onder-
zoekt hij hier hoe langdurig, 
braakliggende terreinen op 
een andere manier gebruikt 
kunnen worden. 
“Het gaat hier om maatschap-
pelijke betrokkenheid en we 
denken samen na over het 
vak”, verklaart hij.
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Hoewel het crisistijd is, weten toch vooral 
gemeentes, woningbouwverenigingen en 
ook projectontwikkelaars het steden-
bouwkundig adviesbureau Urban 
Opportunities uit Den Haag te vinden. 
Dit bedrijf is in heel het land actief in het 
ontwerpen van allerlei soorten ruimtelijke 
voorstellen. Complexe situaties zijn geen 
probleem voor het team van deskundi-
gen. “Dikwijls willen belanghebbenden 
iets wat alles bij elkaar opgeteld eigenlijk 
niet kan. Wij zorgen ervoor, samen met 
de betrokkenen, dat het wel kan.”


