
 

Tuinarchitectuur
De beleving van een tuin valt of staat met de manier waarop deze  
aansluit bij de woning, bij de bewoners en bij de omgeving. Een 
duurzaam tuinontwerp vereist maatwerk, kennis van zaken en goe-
de afstemming met de gebruikers van de tuin. Agroplan heeft ont-
werpen en beplantingsplannen verzorgd voor zowel privé tuinen 
als voor (semi) openbare tuinen van bedrijven en instellingen.

Het ontwerp van een tuin is veelal gedetailleerder uitgewerkt dan 
het ontwerp voor de inrichting van een (agrarisch) erf. Bij erfinrich-
ting worden met name de grotere groenstructuren in relatie tot het 
landschap vorm gegeven. Een tuinontwerp gaat echter dieper in 
op de specifieke inrichting en detaillering van zowel de beplan-
ting als de overige materialen. Het beplantingsplan laat exact zien 
welke beplanting waar komt. 
Een ontwerp opgesteld door een tuin-/landschapsarchitect van 
Agroplan is maatwerk en wordt volledig afgestemd op uw wensen 
en op de omgeving waarin de tuin is gelegen. Een goed door-
dacht tuinontwerp met beplantingsplan is duurzaam, u zult er ja-
ren lang plezier van hebben. 
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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

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:



Ook de tuinontwerpen voor bedrijven en 
instellingen worden volledig afgestemd op 
de locatie, de omgeving, de gebruikers en 
de aard van het bedrijf of de instelling. 
Een goed ontworpen buitenruimte kan 
bijdragen aan de juiste uitstraling van een 
bedrijf of organisatie. Daarnaast is het na-
tuurlijk prettig om in een mooie groene om-
geving te werken of te pauzeren.

Een tuinontwerp kan bestaan uit 1 of meer-
dere onderdelen:

- concept schetsontwerp tuinrichting 

 (ruwe schets)

- schetsontwerp tuinrichting

- beplantingsplan

- aanzicht/perspectief/sfeerimpressie

- uitwerking materialisatie (bestrating, verlichting, etc.)

- gedetailleerde werktekening

Afhankelijk van uw wensen en ideeën is de tuin in te delen in diverse zones

terras/zitgedeelte• 

beplanting (borders, hagen, bomen, plantvakken, gras)• 

Tuinarchitectuur

paden• 

erfscheiding• 

waterpartij/zwemvijver • 

berging• 

speelplek• 

Daarnaast is het belangrijk om helder te krijgen welke tuinsferen u zoal aanspre-
ken (formeel, informeel, romantisch, natuurlijk, gecultiveerd, landelijk, exotisch, 
hip, speels,  stoer, robuust, sober, kleurrijk, etc., etc.). Ook wordt er gekeken 
of er een goede inpassing van eventuele bestaande beplanting in het nieuwe 
ontwerp is.

Kortom, een tuinontwerp is maatwerk. In een intake gesprek zullen we alle on-
derdelen met u bespreken zodat wij  u wensen en ideeën helder kunnen verta-
len naar een duurzaam en aantrekkelijk tuinontwerp.

Informatie

Voor meer informatie over projecten van Agroplan: www.agroplan.nl - portfolio 


