Onderzoek en analyse

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

Regio West:
De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt
tel: 030 - 220 38 00

Naast advies en ontwerp voor projecten in het buitengebied
voert Agroplan ook regelmatig onderzoek uit naar de impact
van ruimtelijke ingrepen in het landschap. Middels een grondige
landschapsanalyse worden de landschappelijke kenmerken en
waarden in kaart gebracht. Op basis van de analyse worden conclusies geformuleerd en worden een objectieve beoordeling en
advies geven. Dit kan zinvol zijn in situaties waarbij twee partijen
tegenstrijdige belangen hebben.
Agroplan is een bureau voor landschapsarchitectuur, gespecialiseerd in de inrichting van het buitengebied.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Ir L. (Lara) de Graaf
Directeur / Landschapsarchitect BNT
Regio West
tel: 06 - 17 58 90 60
laradegraaf@agroplan.nl

Ir M. (Margriet) Snaaijer
Landschapsarchitect BNT
Regio Oost
tel: 06 - 20 65 00 49
margrietsnaaijer@agroplan.nl

Ing. R. (Ria) Bos
Landschapsontwerper
Regio West
tel: 06 - 20 64 99 13
riabos@agroplan.nl

Regio Midden:

Samen met ondernemers/agrariërs zoeken we naar de meest

Barneveld
Stationsweg 60
3771 VH Barneveld
tel: 026 - 379 20 75

vertaald in een concreet landschapsontwerp of erfinrichtingsplan.

Regio Oost:
Heteren
Poort van Midden
Gelderland Groen 12
6666 LP Heteren
tel: 026 - 379 20 75

ideale situatie bij ontwikkelingsplannen. De plannen worden
Daarnaast verricht Agroplan regelmatig onderzoek naar de
impact van ruimtelijke ingrepen in het buitengebied. Bij zowel
nieuwe als reeds uitgevoerde projecten (planschade) kunnen
ruimtelijke bezwaren gemaakt worden die de doorgang kunnen
belemmeren. Agroplan kan in zo’n geval haar expertise en ervaring inzetten om op objectieve wijze aan te tonen wat de werkelijke ruimtelijke impact van de ingreep is. Op deze wijze kan aangetoond worden of de bezwaren wel of niet gegrond zijn.
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Landschapsstructuur geanalyseerd en in kaart gebracht

Onderzoek en analyse

Werkwijze

Samen met de (agrarisch) ondernemer, jurist, gemeente of andere
belanghebbende(n) wordt het te analyseren vraagstuk of gebied geïnventariseerd en vastgesteld. Agroplan gaat daarna aan de slag met het
onderzoek. Middels een grondige landschapsanalyse worden de landschappelijke kenmerken en waarden in kaart gebracht. Ook bestaande
gebiedsinformatie vanuit beleidsstukken wordt hierbij meegenomen. In
de analyse wordt bijvoorbeeld bekeken of bestaande zichtlijnen behouden dienen te worden en of er een heldere landschappelijke structuur
aanwezig is. Op basis van de analyse worden conclusies geformuleerd
en worden een objectieve beoordeling en advies geven. Het onderzoek
wordt onderbouwd middels kaartmateriaal en visualisaties.
Voorbeelden van recent uitgevoerde onderzoeksonderwerpen:
• Wat is de ruimtelijke impact van nieuwvestiging van een sierkwekerij op
het landschap?
• Wat is de landschappelijke herkenbaarheid van een bolle akker?
• Wat is de ruimtelijke impact van het aanplanten van een nieuwe
houtwal?
• Wordt de openheid van het landschap aangetast door het bouwen
van een nieuwe varkensstal?

Analyse open ruimtes en zichtlijnen
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Voor wie?
Het opzetten van een dergelijk onderzoek kan interessant zijn voor uiteenlopende partijen. Een objectieve analyse en advies kan een waardevolle
onderbouwing bieden bij een ruimtelijk geschil. Maar het kan ook een
manier zijn om de effecten van een bepaalde landschappelijke ingreep
goed in kaart te brengen en zo de slagingskans van uw project te vergroten. Agroplan kan ook een complete landschapsanalyse opstellen voor
een overheidspartij, met als doel een algmeen advies en inrichtingsprincipes te genereren voor een groter gebied (bijv. een Landschapsontwikkelingsplan). Tenslotte kan een landschapsanalyse ook nodig zijn voor de
Maatlat Duurzame Veehouderij. Verschillende partijen kunnen dus bij onderzoek gebaat zijn: van agrarisch ondernemer tot gemeente, van jurist
tot particulier.
Informatie

Voor meer informatie over onderzoek en analyse door Agroplan:
www.agroplan.nl - portfolio - onderzoek en analyse

Voorbeelden van gevisualiseerde ruimtelijke ingrepen om de ruimtelijke impact
duidelijk te maken.

