
AGRARISCH NATUUR- EN 

LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES



AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

ADVISERING
De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen 

verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische 

bedrijven en landgoedeigenaren adviseren op gebied van agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer. Staring Advies streeft er naar om zowel 

voor natuur, landschap als voor de agrariër een duidelijke meerwaarde te 

realiseren.

Onder andere vanuit zijn ervaring als coördinator bij de Agrarische 

Natuurvereniging PAN en zijn achtergrond als ecoloog heeft Jan Stronks 

inhoudelijk bijgedragen aan diverse processen op het gebied van 

agrarisch natuur-en landschapsbeheer. Voorbeelden van dergelijke 

processen zijn de 3 jarige pilot Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

Winterswijk en het leveren van een uitgebreide bijdrage vanuit het gebied 

voor het Gebiedsplan Natuur en Landschap Achterhoek dat richting geeft 

aan het agrarisch natuurbeheer vanaf 2016.

De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

• Advisering over agrarisch natuur- en landschapsbeheer

• Advisering over vergroening gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

• Advisering over natuurbeheer

• Adviseren over bestaande subsidies (bijv. SNL-regeling)

Voor meer informatie over natuurbeheer en agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer en subsidies kunt u contact opnemen met:

Jan Stronks
T 0314–641910
E janstronks@staringadvies.nl



Door onze nauwe betrokkenheid bij natuur- en bosbeheer, agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer en plattelandsontwikkeling is Staring Advies 

goed op de hoogte van allerlei subsidieregelingen. Indien gewenst 

kunnen wij u helpen bij het aanvragen van subsidie.

De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

• Aanvragen subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

• Aanvragen subsidie Natuurbeheer

• Aanvragen Natuurschoonwet

• Aanvragen subsidie Regels Subsidieverlening Landschap Gelderland

Voor meer informatie over subsidieregeling en het aanvragen van subsidies  kunt 
u contact opnemen met:

Jan Stronks
T 0314–641910
E janstronks@staringadvies.nl

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

SUBSIDIES



Een Agrarische natuurvereniging (ANV) is een samenwerkingsverband 

van boeren en buitenlui die als doel hebben het stimuleren en uitvoeren 

van agrarisch natuurbeheer. Geschat wordt dat agrarische 

natuurverenigingen samen 55% van het totale agrarische gebied in 

Nederland beheren. Meer dan 9.000 agrariërs zijn lid van een ANV (circa 

10% van de 85.000 agrarische bedrijven).

Een dergelijke agrarische natuurvereniging is Particulier Agrarisch 

Natuurbeheer (PAN). PAN bestaat uit een coöperatieve vereniging en een 

stichting en is opgericht door agrariërs, landgoedeigenaren, de 

wildbeheereenheid Winterswijk en de plaatselijke natuurverenigingen. Het 

werkgebied van PAN bestaat uit de gemeente Aalten, de gemeente 

Winterswijk en aangrenzende delen van de gemeenten Oost-Gelre en 

Berkelland. Het doel van PAN is het verhogen van de kwaliteit van het 

overwegend kleinschalige agrarische cultuurlandschap, zowel op het 

gebied van natuur en landschap als op het gebied van duurzame 

landbouw en recreatie.

Sinds 1998 is onze medewerker Jan Stronks gedetacheerd bij de 

Agrarische Natuurvereniging PAN voor enkele dagen per week. Hij is 

daar werkzaam als coördinator en zijn belangrijkste werkzaamheden zijn 

het opstellen van werkplannen, het aanvragen van subsidies, contacten 

onderhouden met grondeigenaren, het aansturen van de opdrachtnemers 

van PAN bij de uitvoering van allerlei werkzaamheden op het gebied van 

aanleg en beheer van landschapselementen, erfbeplantingen, 

watergangen, graslanden, bos en natuur.

Voor meer informatie over coördinatie agrarisch natuurbeheer kunt u contact 
opnemen met:

Jan Stronks
T 0314–641910
E janstronks@staringadvies.nl

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

COÖRDINATIE



Staring Advies beschikt over gespecialiseerde medewerkers met grote 

kennis op gebied van ecologie en landschap. Zij kan het gehele traject 

van uitvoeren van inventarisaties tot het opstellen van rapporten, het 

aanvragen van ontheffingen en het uitvoeren van ecologisch begeleiden 

op zich nemen. Staring Advies is aangesloten bij het Netwerk Groene 

Bureaus.

Staring Advies
Jonker Emilweg 11

6997 CB Hoog-Keppel
T 0314 – 64 19 10

E info@staringadvies.nl
I www.staringadvies.nl


