
INRICHTING & BEHEER EN STARING ADVIES



INRICHTING & BEHEER

NATUUR
Inrichting
Inrichtingsplan

Om de ecologische hoofdstructuur te realiseren moeten er nog vele 

hectares landbouwgrond omgevormd worden in bos en natuur. Om tot 

een duurzame inrichting te komen moeten allerlei (a)biotische factoren 

expliciet meegenomen worden in het inrichtingsplan. Staring Advies heeft 

vele jaren ervaring met het opstellen van inrichtingsplannen, het 

aanvragen van de benodigde subsidies en vergunningen en het 

begeleiden van de inrichtingswerkzaamheden.

Begeleiden uitvoering inrichting nieuwe natuur

Voor de uitvoering van een door Staring Advies uitgewerkt inrichtingsplan, 

vinden wij het belangrijk dat er ecologische begeleiding van de 

werkzaamheden in het veld plaatsvindt, om het plan zo optimaal mogelijk 

uit te voeren. Dit biedt tevens de mogelijkheid om direct in te spelen op 

eventuele problemen of kansen die zich voordoen.

Beheer
Beheerplan

Om de verdere ontwikkeling van een nieuw ingericht gebied te begeleiden 

en te sturen kan Staring Advies een beheerplan voor het terrein opstellen. 

Naast beheeradviezen voor een langere periode worden ook beheer-

adviezen voor een kortere periode in dit beheerplan opgesteld. Dit laatste 

is van belang om tijdige bijsturing en eventuele aanpassing van de 

ontwikkeling en het beheer mogelijk te maken. Omdat een goed beheer 

essentieel is voor het slagen van bijvoorbeeld natuurontwikkelings-

projecten en de beoogde natuurdoelen, kunnen we het beheer de eerste 

jaren begeleiden en evalueren, zodat optimale bijsturing mogelijk is.



Inrichting
Plantadvies voor bomen en struiken

Medewerkers van Staring Advies hebben een uitgebreide kennis van bos, 

landschap en ecologie en kunnen eigenaren en beheerders van bossen, 

landschappelijke beplantingen en openbaar groen adviseren over welk 

(streekeigen) plantmateriaal gebruikt moet worden. Uitgangspunten hierbij 

zijn landschap, cultuurhistorie en ecologie. Als een soort al langere tijd in 

een streek aanwezig is en door mensen gebruikt wordt heeft die soort een 

cultuurhistorische waarde. Bij ecologische waarde kan je denken aan het 

behoud van zeldzame soorten struiken of bomen en het belang dat deze 

soorten hebben voor flora en fauna.

Beheer
Flora en fauna

Populaties van fauna en groeilocaties van flora in bosranden en open 

bossen staan landelijk onder druk vanwege kwaliteitsverlies van hun 

leefgebieden. Staring Advies kan voor eigenaren en beheerders van 

bossen adviezen opstellen en voorstellen doen voor beheer gericht op het 

ontwikkelen van geschikte leefgebieden voor fauna en flora van 

bosranden en open bossen. Omdat een goed bosbeheer essentieel is 

voor de ontwikkeling van leefgebieden (kernpopulaties en 

verbindingszones), kan Staring Advies het beheer begeleiden en 

evalueren, zodat optimale bijsturing mogelijk is. Monitoring van bepaalde 

doelsoorten om verspreiding en ontwikkeling van populaties en 

groeilocaties in beeld te brengen is onontbeerlijk.

Gedragscode bosbeheer

Voor reguliere boswerkzaamheden zoals dunningen en kap is de 

Gedragscode Bosbeheer opgesteld. Indien volgens deze gedragscode 

gewerkt wordt, is voor de meeste beschermde soorten geen ontheffing op 

de Flora- en faunawet nodig. In het kader van deze gedragscode kan 

Staring Advies , voordat er wordt gekapt, locaties met jaarrond 

beschermde vogelnesten, holle bomen, dassenburchten, beschermde 

planten en groeiplaatsen van bijzondere planten veilig stellen. Op deze 

wijze wordt overtreding van de Flora- en faunawet voorkomen.

INRICHTING & BEHEER

BOSSEN



Inrichting
Inrichtingsplan

Realisatie van natuurvriendelijke oevers en dijklichamen met daaraan 

gekoppeld een ecologisch beheer verhoogt de vestigingskansen voor 

allerlei kenmerkende soorten flora en fauna en vormen een belangrijke 

ecologische verbinding. Als basis voor een inrichtingsplan dient een 

uitgevoerde nulmeting. Bij deze nulmeting worden naast de actuele 

natuurwaarden ook cultuurhistorische en landschappelijke waarden in 

kaart gebracht. Staring Advies kan vervolgens in een inrichtingsplan de 

ecologische kennis van het landschap optimaal inzetten zodat de 

natuurdoelen realistisch ingeschat kunnen worden. Belangrijk is dat er 

voor een inrichting gekozen wordt waar een beheer bij past dat voor lage 

kosten kan worden uitgevoerd en daardoor ook duurzaam kan zijn.

Beheer
Berm- en slootkantbeheerplan

Om het maaibeheer van wegbermen, spoortaluds en slootkanten op een 

natuurvriendelijke én efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, kan Staring 

Advies een beheerplan opstellen. Het resultaat van een dergelijk 

beheerplan is een maaischema waarin het maaitijdstip en de 

maaifrequentie per berm staan aangegeven. Dit maaischema wordt 

aangevuld met een bondige omschrijving van de wijze van uitvoering en 

specifieke aandachtspunten. Een aantal kleine aanpassingen in het 

(ecologische) bermbeheer levert vaak al veel winst op voor flora en fauna 

en daarnaast leidt het vaak tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Om de ontwikkeling van flora en fauna door het gewijzigde beheer op 

termijn te kunnen volgen, is het uitvoeren van monitoring noodzakelijk. 

Staring Advies kan deze monitoring desgewenst uitvoeren.

INRICHTING & BEHEER

BERMEN & SLOTEN



Ecologisch bedrijfsadvies

Voor landbouwbedrijven die een bijdrage willen leveren aan de natuur- en 

landschapswaarden van het agrarisch cultuurlandschap kunnen wij een 

ecologisch bedrijfsadvies opstellen. Dit advies bestaat uit één of 

meerdere kaarten waarop allerlei inrichtings- en beheermaatregelen 

ingetekend staan, passend bij het landschapstype waarin het bedrijf zich 

bevindt. Vervolgens kan het bedrijf een keuze maken uit deze 

maatregelen, waarna vervolgens een inrichtingsplan en een beheerplan 

wordt opgesteld

Inrichting
Inrichtingsplan

Een inrichtingsplan gaat meestal over de inrichting van één of meer 

landschapselementen. Een enkele keer kan ook de aanpassing van een 

landschapselement het onderwerp zijn. Staring Advies heeft vele jaren 

ervaring met het opstellen van inrichtingsplannen voor 

landschapselementen en het aanvragen van de benodigde subsidies en 

vergunningen en het begeleiden van de inrichtingswerkzaamheden. Het 

begeleiden van de inrichtingswerkzaamheden zorgt ervoor dat het plan zo 

optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. Het biedt tevens de mogelijkheid om 

direct in te spelen op eventuele problemen of kansen die zich ter plekke 

voordoen.

Beheer
Beheerplan

Voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan Staring Advies in 

samenspraak met de ondernemer een beheerplan op bedrijfsniveau 

opstellen. Uitvoering hiervan vergroot de kans aanzienlijk dat gestelde 

doelen ook daadwerkelijk gehaald gaan worden. Staring Advies kan het 

gevoerde beheer periodiek evalueren, zodat optimale bijsturing mogelijk 

is.

INRICHTING & BEHEER

LANDSCHAP



Inrichting
Inrichtingsplan

Bij de realisatie van een landgoed of toevoeging van economische 

dragers aan een bestaand landgoed in de vorm van woonhuizen kan 

Staring Advies op basis van bodemgesteldheid, cultuurhistorie en 

kenmerken van het landschap een inrichtingsschets opstellen. Deze 

schets zal met de initiatiefnemer en gemeente en/of provincie besproken 

worden en indien noodzakelijk of gewenst aangepast worden. Naast het 

opstellen van een inrichtingsplan kan Staring Advies behulpzaam zijn bij 

het aanvragen van de Natuurschoonwetstatus van het (toekomstige) 

landgoed.

Beheer
Beheerplan

Om de verdere ontwikkeling van een nieuw ingericht landgoed te 

begeleiden en te sturen kan Staring Advies een beheerplan voor het 

landgoed opstellen. Omdat een goed beheer essentieel is voor het slagen 

van bijvoorbeeld natuurdoelen op een landgoed, kunnen we het beheer 

de eerste jaren begeleiden, zodat optimale bijsturing mogelijk is.

Om de ontwikkeling op gebied van flora, fauna en landschap op het 

landgoed op termijn te kunnen volgen, is het uitvoeren van monitoring 

noodzakelijk. Staring Advies kan deze monitoring uitvoeren.

INRICHTING & BEHEER

LANDGOEDEREN



Inrichting
Erfinrichtingsplan

Als aanvulling bij een bouwaanvraag, uitbreiding van uw 

woning/bedrijfspand of bij wijziging van het bestemmingsplan, kan het zijn 

dat de gemeente om een landschappelijke inpassing vraagt. Zo’n plan 

wordt een landschapsplan of een erfinrichtingsplan genoemd.

De kern van het plan bestaat uit een plattegrond met de bestaande 

situatie en de elementen die verdwijnen en een plattegrond met de nieuw 

te bouwen onderdelen en aan te brengen beplantingen. Een belangrijk 

onderdeel van het plan is tevens een beplantingslijst met de naamgeving 

en hoeveelheden van de nieuw aan te planten bomen en struiken.

Beheer
Erfbeheerplan

Om de verdere ontwikkeling van een nieuw ingericht erf en aanliggend 

groen te begeleiden en te sturen kan Staring Advies een erfbeheerplan 

opstellen. Naast beheeradviezen worden ook adviezen ter versterking en 

verbetering van het leefgebied van kenmerkende soorten van het 

agrarisch landschap, als steenuil (ophangen nestkasten, aanleg 

schuilplaatsen, etc.) en ringslang (aanleg broeihopen) in het plan 

verwerkt.

INRICHTING & BEHEER

ERVEN



Inrichting
Stedelijk groenplan

Groen speelt op verschillende vlakken een belangrijke rol in het stedelijk 

milieu. Op sociaal vlak is de groene ruimte een omgeving waar de mens 

kan verblijven, uitrusten, bewegen, spelen en andere mensen kan 

ontmoeten. Groen speelt ook een rol in de reductie van fijn stof, in het 

bufferen van geluid of storende zichten, in de klimaatregeling van de 

binnensteden en in integraal waterbeheer. Kortom groen heeft een 

positief effect op de gezondheid en het welbevinden van mensen. 

Daarnaast wordt groen ook erkend als essentieel beeldbepalend element 

in straten en op pleinen en heeft stedelijk groen een ecologische waarde.

Staring Advies kan een stedelijk groenplan opmaken. Dit plan vormt een 

richtinggevend document voor beleid wat betreft de gewenste kwantiteit 

en kwaliteit van groen. Het geeft aan welke groenstructuren de gemeente 

herbergt of kan herbergen, wat de waarde, samenhang en functie van 

deze structuren is en hoe ze te handhaven of te versterken is.

Beheer
Beheerplan

Staring Advies kan een groenbeheerplan opstellen waarin de 

beheerdoelstellingen voor de midden tot lange termijn vastgelegd (10-15 

jaar) worden. Het groenbeheer kan daarmee definitief vastgelegd worden, 

dit helpt de continuïteit van het groenbeheer te bewaken en dat is, vooral 

bij het beheer van bomen en groenstructuren met hoge natuurwaarden, 

zeer belangrijk. Op basis van jaarlijkse evaluaties en onder invloed van 

veranderende omstandigheden zullen de beheerpakketten, indien nodig, 

jaarlijks geactualiseerd worden.

Om de ontwikkelingen van het openbaar groen op termijn te kunnen 

volgen, is het noodzakelijk de effecten van het voorgestelde beheer te 

volgen. Hiertoe is monitoring noodzakelijk. Staring Advies kan deze 

monitoring uitvoeren.

INRICHTING & BEHEER

STEDELIJK GROEN



Inrichting
Beschermingsplan

Verschillende cultuurhistorisch waardevolle elementen in de stad en op 

het platteland zijn het leefgebied van allerlei beschermde en/of bedreigde 

dier- en plantensoorten. Aanpassingen van en ingrepen op deze 

elementen, om onder andere behoud en versterking van de 

cultuurhistorische waarden te waarborgen, kunnen negatieve effecten 

hebben op aanwezige soorten flora en fauna. Om zowel de 

cultuurhistorische als de ecologische waarden te behouden en te 

verbeteren kan Staring Advies een beschermingsplan opstellen.

De kern van het plan bestaat uit, naast het in beeld brengen van de 

cultuurhistorische waarden, het in kaart brengen van de aanwezige 

beschermde en/of bedreigde dier- en plantensoorten. Dit kan door 

raadpleging van actuele verspreidingsgegevens en/of gericht (aanvullend) 

onderzoek. Als laatste wordt er gezocht naar mogelijkheden tot integratie 

van de vindlocaties van beschermde en/of bedreigde dier- en 

plantensoorten in/op het aan te passen cultuurhistorisch waardevolle 

element.

Beheer
Beheerplan cultuurhistorische elementen

Naast cultuurhistorische waarden hebben bouwwerken en 

landschapselementen in het cultuurlandschap ook vaak een unieke 

waarde voor flora en fauna. Diverse beschermde soorten flora en fauna 

zijn in Nederland (vrijwel) geheel afhankelijk van deze cultuurhistorische 

elementen. Het beheer van deze elementen is vaak gericht op behoud en 

herstel van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en 

aanwezige flora en fauna staan dan minder onder de aandacht van de 

eigenaren en/of beheerders. Met het team van ecologen en 

cultuurhistorici kan Staring Advies de focus op zowel cultuurhistorische 

als ecologische waarden en kansen liggen en een breed opgezet 

beheerplan opstellen. In dit beheerplan worden zowel de 

cultuurhistorische en landschappelijke waarden als de ecologische 

waarden verwerven zonder met elkaar in conflict te raken.

INRICHTING & BEHEER

CULTUURHISTORIE



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.

Contact

Voor meer informatie over inrichting en beheer kunt u contact opnemen 

met:

Jan Stronks

T 0314-641910

E janstronks@staringadvies.nl

Staring Advies
Jonker Emilweg 11

6997 CB Hoog-Keppel
T 0314 – 64 19 10

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


