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Boekenlijst en kosten studiejaar 1   2022-2023 
Naam opleiding: Bos- en Natuurbeheer, voltijd   

Boeken: zelf aan te schaffen, bijvoorbeeld via studystore.nl of bol.com 

titel schrijver(s) uitgever ISBN richtprijs 
Periode 1     
Landschap in delen 
De fysisch-geografische regio's 
 
 

eindredactie E. Stouthamer, 
auteur H. Berendsen 

Perspectief 
Uitgevers, 
Utrecht 

97894 
91269240 
 
 

€ 39,90 

Basisvaardigheden Taal HBO R. van Hogen, E. Rietstap Noordhoff 
Uitgevers 

 978900187
5077 

€ 32,95 

Taaltopics Rapporteren 
 
(boek niet verplicht, wel aanbevolen) 

C. Braas, R. Couwelaar van, J. Kat Noordhoff 
Uitgevers 

978900186
2466  
 

€ 34,95 

Nog slimmer! 
Snel en goed studeren in het HBO 
(boek niet verplicht, wel aanbevolen) 

M. Pol VU University 
Press.  

978908659
7086 

€ 10,95 

Periode 2     
Praktijkgericht onderzoek in de 
ruimtelijke planvorming. 
Methoden voor analyse en 
visievorming.  
 

Simons & van Dorp Uitgeverij 
Landwerk 

978907782
4009 

€ 30,95 

Periode 3     
Praktijkboek Bosbeheer  
Dit boek is momenteel in herdruk, in de loop 
van het studiejaar weer beschikbaar 
 

Patrick Jansen, Martijn Boosten, 
Michaël Cassaert, Johnny 
Cornelis, Etiënne Thomassen, 
Martin Winnock (redactie)  
 

Probos, te 
bestellen via: 
www.probos.
nl  
 

978907427
7297 

€ 40,00 

Periode 4     
Heukels' Flora van Nederland Duistermaat, L. Noordhoff 

Uitgevers 
978900158
9561 

 

€ 54,95  
 

Loep (doublet 10 x 23) nvt Verkrijgbaar 
via 
www.veldsho
p.nl 

 14,95 

Dit is onderzoek! Baarda, B. Noordhoff 
Uitgevers 

978900189
5440 

€ 39,50  
 

* Mogelijk komen er in de loop van het jaar nog enkele boeken bij, dit wordt dan tijdig 
gecommuniceerd.  

http://www.probos.nl/
http://www.probos.nl/
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Dictaten: deze zijn verkrijgbaar bij de repro op VHL vanaf je eerste lesdag* 

repronummer titel 
210021 Veldboekje 

211106 Bodemkunde van Nederland 
220028 Veldbodemkunde 
211196 Determineren en herkenning van enkele plantenfamilies 

* Mogelijk komen er in de loop van het jaar nog enkele dictaten bij, dit wordt dan tijdig 
gecommuniceerd.  

 

Excursies 

activiteit kosten (bij 
benadering) 

periode 1  
Geen betaalde excursies, maar wel in bezit zijn van een fiets i.v.m. studielocaties in Arnhemse 
landgoederen. 

 

periode 2  
Rivierenlandschapexcursie. Gratis excursie, maar wel in bezit zijn van een fiets. 
 
Landschap kust/zee en veenlandschapexcursie. Gratis excursie. Zorg voor een week OV, vervoer 
van/naar locatie is voor eigen kosten. 

 
In de tweede periode zijn er studielocaties door het hele land waar je zelfstandig naar toe moet. Zorg 
dat je OV geldig is door de weeks (of zorg voor een auto/carpoolplek). 
 

 

periode 3  
Geen betaalde excursies 
 

 

periode 4  
Excursieweek naar Texel (eigen bijdrage ongeveer 100 euro) 100 euro 

 

Verder aangeraden: 

Laptop 

Vanwege (gedeeltelijk) online onderwijs adviseren wij een laptop inclusief microfoon, camera en een 
goede Wifi verbinding. Bij voorkeur een laptop waar ook het programma ArcGIS op kan draaien.  

Kleding: 

Stevige, waterdichte schoenen en goede regenkleding. 

 

 


