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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.

WET NATUURBESCHERMING

Adviesbureau
voor natuur
en landschap
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Sinds januari 2016 heeft Staring Advies een abonnement 
op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Dit 
betekent dat Staring Advies te allen tijde de beschikking 
heeft over de waarnemingen van dieren en planten die in 
deze databank zijn opgenomen.Veel gemeenten hebben nog geen 

idee wat er bij het van kracht 
worden van de nieuwe Wet natuur-
bescherming op ze af komt, laat 
staan hoe zij hiermee om moeten 
gaan. Daarbij ontbreekt het 
soms aan (ecologische) kennis en 
ervaring. Staring Advies kan een 
gemeente hierbij helpen. Wilt u 
meer hierover weten kijk dan op 
onze website www.staringadvies.nl
of neem contact op met 
leontienwitjes@staringadvies.nl

goede bescherming
van natuurgebieden, 
planten en dieren

meer ondernemen
met natuur

NIEUWE 
NATUURWET

Ministerie van Economische Zaken

Boswet Flora & 
Faunawet

Huidige Natuur-
beschermingswet
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Nationale Databank Flora en Fauna   Uitvoerportaal
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Per 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet natuur-
bescherming van kracht. Deze wet vervangt drie 
wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de 
Boswet en de Flora- en faunawet. Ten opzichte van 
de huidige situatie verandert er veel. 
Wilt u weten welke consequenties de nieuwe wet 
heeft voor uw project? Staring Advies kan dat 
voor u inzichtelijk maken. Daarnaast kan Staring 
Advies voor u in het kader van deze nieuwe wet de 
volgende werkzaamheden uitvoeren: 
• uitvoeren van een quickscan natuurtoets 
• uitvoeren van aanvullend flora- en 

faunaonderzoek
• aanvragen van ontheffingen
• projecten ecologisch 

begeleiden
• uitvoeren van een 

Voortoets Natura2000
• uitvoeren van een 

Effecttoets (NNN)
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