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EDUCATIE

Door samenwerking met andere partijen kan Staring Advies meer diensten aanbieden

DIENSTEN  STARING  ADVIES

Landschaps-
architectuur

Voortoets 
(Nb-wet)

Flora- en fauna
onderzoek

Effecttoets (NNN)

Ontheffings-
aanvragen

(SNL-)
monitoring

Inrichtingsplannen  
en beheeradvies

Agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer

Cultuurhistorisch 
onderzoek

Cursussen

Quickscan
natuurtoets

Staring Educatie 
natuur- en milieu 

educatie 

Archeologisch en/of
bodem onderzoek

StedenbouwPlanologie Tekenwerk

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Staring Advies is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd 
in natuur, landschap en cultuurhistorie. Zij beschikt over gespecialiseerde 
medewerkers en kan het gehele traject van uitvoeren van inventarisaties tot 
het opstellen van rapporten, het aanvragen van ontheffingen en de begeleiding 
van projecten op zich nemen. De kracht van Staring Advies is dat zij flexibel is 
in de uitvoering van de werkzaamheden en constructief met de opdrachtgever 
meedenkt. Staring Advies staat voor kwaliteit en is dan ook aangesloten bij 
het Netwerk Groene Bureaus. Tevens verzorgt Staring Advies natuur- en 
milieueducatie voor kinderen van scholen in Oost-Gelderland. Naast het 
aanbieden van haar professionele diensten ondersteunt zij de Stichting Staring 
Advies. Deze Stichting zet zich belangeloos in voor natuur en landschap in de 
Achterhoek en Liemers.

STARING EDUCATIE

Adviesbureau
voor natuur
en landschap

Jonker Emilweg 11
6997 CB Hoog-Keppel

0314 - 64 19 10
www.staringadvies.nl
info@staringadvies.nl

twitter:  @staringadvies

http://www.staringadvies.nl
https://twitter.com/StaringAdvies


Staring Educatie richt zich voornamelijk op 
kinderen van basisscholen en voortgezet 
onderwijs. Door het aanbieden van leuke 
en interessante activiteiten ontdekken 
en leren kinderen spelenderwijs veel 
over allerlei natuurverschijnselen en 
wetenswaardigheden rondom de thema’s 
natuur, landschap en milieu. Ze nemen zo 
een kijkje in de ‘groene wereld’. Dit alles 
met als doel de kinderen betrokken bij 
de natuur te laten zijn. Hierbij is het van 
belang dat ieder kind zich thuis voelt in de 
wereld van natuur, landschap en milieu, 
zodat het kind later als ‘duurzame’ burger 
door het leven kan gaan.

EEN ACTIVITEIT VAN STARING EDUCATIE:

Reactie leerkracht “Op watersafari”
Een hele geslaagde, leerzame activiteit. 
Sluit heel goed bij ons aan en bij de 
biologie en aardrijkskunde lessen . 
Het mooie is dat alles voor de kinderen 
“spelenderwijs” gaat. Alle zintuigen 
worden aangesproken en kinderen beleven 
waterdiertjes in het water en in het veen .

... heeft lesmaterialen
voor elke leeftijd

... vindt vooral
BUITEN plaats!

...  laat kinderen de natuur
zelf ontdekken

... plant een zaadje voor
een groen bewustzijn later

!

Voor meer informatie en voorbeelden kunt u kijken 
op onze Facebookpagina of op onze website
www.staringadvies.nl/educatie
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