STAD & NATUUR EN STARING ADVIES

Ruimte in het stedelijk gebied is schaars en verliest aan kwaliteit. Bij het
zoeken naar oplossingen voor structurele problemen wordt steeds meer
van de ruimtelijke ordening verwacht (woningbehoefte,
ontwikkelingsmogelijkheden verzekeren van nieuwe en bestaande
economische activiteiten, openbare ruimte, etc.). Door het optimaal
benutten van de kostbare lokale waarden en potenties bereikt men een
hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling en planning waar rekening wordt
gehouden met ecologie en economie. Door het opstellen van bijvoorbeeld
een stedelijk groenplan of het formuleren van gerichte adviezen en
maatregelen op het gebied van beheer en inrichting kan Staring Advies u
helpen om dit te verwezenlijken. ‘Ontwerpen en ontwikkelen mét de
natuur’ noemen wij dit.

Voor meer informatie over opstellen van een stedelijk groenplan kunt u contact
opnemen met:
Rick Boerboom
T 0314-641910
E rickboerboom@staringadvies.nl
Sylvain Wamelink
T 0314-641910
E sylvainwamelink@staringadvies.nl

STAD & RECREATIE

STEDELIJK GROENPLAN

Het stedelijk gebied biedt aan allerlei soorten flora en fauna een belangrijk
leefgebied. Verschillende (beschermde) soorten, als gierzwaluw en
diverse varen- en vleermuissoorten, zijn sterk afhankelijk van de
omstandigheden die het stedelijk gebied biedt. Gebouwen om in te
verblijven of om op te groeien, bomenrijen om langs te vliegen of in te
broeden en stedelijke wateren om in te zwemmen of te foerageren. Om
het belang van de stedelijke (natuur)elementen voor flora en fauna te
benadrukken of te bepalen is gericht en integraal onderzoek een
essentieel middel om dit in kaart te brengen. Elke soort en elke
soortgroep vergt echter weer een andere onderzoeksmethodiek. De
medewerkers van Staring Advies hebben voor diverse soorten flora en
fauna van het stedelijk gebied ruime onderzoekservaring opgedaan.

Voor meer informatie over het uitvoeren van onderzoeken naar flora en fauna in
stedelijk gebied kunt u contact opnemen met:
Rick Boerboom
T 0314-641910
E rickboerboom@staringadvies.nl
Sylvain Wamelink
T 0314-641910
E sylvainwamelink@staringadvies.nl
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ECOLOGISCH ONDERZOEK

De methode BREEAM-NL is specifiek bedoeld voor certificatie van
nieuwbouw en grote renovatieprojecten. Daarnaast is de methode ook
toepasbaar op bestaande bouw en gebiedsontwikkeling. BREEAM-NL
werkt volgens een puntensysteem. Voor nieuwbouw is de systematiek
onderverdeeld in 9 categorieën waarvoor punten zijn te halen. Een van de
categorieën is “Landgebruik & Ecologie”.
Voor de categorie “Landgebruik & Ecologie” kan Staring Advies voor u de
benodigde natuuronderzoeken uitvoeren om voorkomende en verwachte
(beschermde) soorten in beeld te brengen. Daarbij kijkt Staring Advies
naar mogelijke oplossingen en kansen om aanwezige natuurwaarden te
handhaven en te versterken. Daarnaast kunnen wij voor deze categorie
van BREEAM-NL o.a. beheersplannen en inrichtingsplannen opstellen,
een ecologisch werkprotocol opstellen en de effecten monitoren van de
genomen maatregelen.

Voor meer informatie over BREEAM-NL kunt u contact opnemen met:
Rick Boerboom
T 0314-641910
E rickboerboom@staringadvies.nl
Sylvain Wamelink
T 0314-641910
E sylvainwamelink@staringadvies.nl
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BREEAM-NL

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.
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