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Wie kan ons inschakelen?   
1. (Agrarisch) ondernemers die hun huidige bedrijfsvoering willen 
    veranderen 
U bent bij ons aan het juiste adres als u plannen heeft op het gebied van: 
a. verbreding van uw bedrijf 
    (denk aan wonen, natuurontwikkeling, recreatie of bijvoorbeeld zorg), 
b. beëindiging van uw bedrijf, 
c. verdere professionalisering van neventak(ken) op uw bedrijf,
d. of geïnteresseerd bent in de planologische mogelijkheden op uw bedrijf. 

2. Overheden 
Agroplan ondersteunt en adviseert ook overheden en beleidsmakers die 
actief zijn in het buitengebied. Onze expertise en praktijkervaring van 
ontwikkelingen in het buitengebied kunt u onder andere inschakelen bij 
het opstellen van landschapsontwikkelingsplannen, gebiedsvisies en work-
shops op het gebied van landschapsontwikkeling.

3. Particulieren 
Agroplan is actief op het gebied van erfinrichting en tuinarchitectuur. 
Heeft u een oorspronkelijk boerenerf dat u in oude luister wilt herstellen of 
heeft u hulp nodig bij het ontwerp van uw tuin, wij zijn u graag van dienst! 

Wie zijn we? 
Agroplan is een bureau voor landschapsarchitectuur gespecialiseerd in 
de inrichting van het buitengebied. Op het gebied van planvorming, ad-
vies en ontwerp werkt Agroplan landelijk met een team van specialisten 
dat bestaat uit: 
• landschapsarchitecten en -ontwerpers 
• adviseurs ruimtelijke ordening en milieu (ROM) 
• rentmeesters (NVR) en registertaxateurs 
• (agrarisch) bedrijfsadviseurs 

Wat doen we? 
Agroplan realiseert initiatieven op het gebied van plattelandsontwikkeling 
zoals: multifunctionele landbouw, functieverandering van (agrarische) 
bedrijfslocaties en ontwikkeling van landgoederen. Onze dienstverlening 
houdt niet op bij een mooi inrichtingsplan, maar gaat een stap verder. 
Agroplan geeft ondernemers in samenwerking met bedrijfsadviseurs ook 
advies dat inzicht geeft in de economische perspectieven van de ver-
nieuwde bedrijfsvoering.

veehouderij met camping en natuurontwikkelingvan twee agrarische bedrijven naar woonlocatie

Concreet kan Agroplan u van dienst zijn met: 

• Landschappelijk inpassingsplan nieuwbouwprojecten 
• Maatlat Duurzame Veehouderij
• Inrichtingsplannen (nieuwe) erven en landbouwgronden 
• Nieuwe landgoederen en Natuurschoonwet 1928 
• Haalbaarheidstoetsing nieuwe economische dragers 
• Functieverandering vrijkomende agrarische bedrijfslocaties 
• Onderzoek en analyse 
• Procedures op het gebied van ruimtelijke ordening  
• Gebiedsvisies en Landschapsontwikkelingsplannen 
• Tuinarchitectuur en beplantingsplannen
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