
Volg ons op:

   facebook.com/VHLHogeschool
 instagram.com/hogeschool_vhl
 twitter.com/hogeschool_vhl
 youtube.com/vanhalllarenstein

Duur  7 dagen
Locatie  Velp (bij Arnhem)
Taal  Nederlandstalig

Inschrijven
Tot uiterlijk 2 weken voor de start van de
cursus kun je je inschrijven. Aan melden 
via de website.
De algemene inschrijfvoorwaarden zijn
van toepassing en vind je op de website:
www.hvhl.nl/cursussen. Ook vind je daar
de actuele lesdata en kosten.

● Praktijkcursus
● Mbo instapniveau
● Natuurbeheer
● Bodemkenmerken
● Veldwerk

Omdat elk terrein meer is dan de optelsom  
van landschap, bodem, water en vegetatie

Optimaal terreinbeheer staat of valt met het signaleren en ver
volgens oplossen van beheervraagstukken. Optimaal terreinbeheer 
begint dan ook bij het leren begrijpen en kunnen duiden van de 
verschillende componenten van een terrein. Kortom: bij het kunnen 
leggen van verbanden tussen zaken als het landschap, de bodem, 
het water en de vegetatie. 

Daar komt heel wat praktische kennis bij kijken. Praktische kennis over bijvoor
beeld de opbouw en het functioneren van het landschap en de natuur. Maar 
ook over het zelf doen van veldwaarnemingen. En over het maken van gebieds
analyses. 

Praktijkcursus

LANDSCHAPS
ECOLOGIE IN 
HET TERREIN

BEHEER

Kijk voor meer informatie op: www.hvhl.nl/cursussen

https://www.b-ware.eu/b-ware


Interessante onderwerpen
Welnu, juist over al die zaken gaat het in de cursus Landschaps
ecologie in het terreinbeheer. Zo komen tijdens de cursus, 
die overigens mede wordt verzorgd door Onderzoekcentrum 
BWARE (voortgekomen uit de afdeling Aquatische Ecologie 
& Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen), de 
volgende interessante onderwerpen aan bod:
•  Landschapsecologie
•  Hydrologie
•  Chemische bodemprocessen
•  Vegetatiekunde

Theorie, zelfstudie en veldwerk
Dat alles om je kennis te laten maken met bijvoorbeeld vege
tatietypen en plantensoorten in relatie tot bodemkenmerken, 
bodemprocessen en grondwaterkwaliteit. Maar ook om je spe
cifieke gebieden en standplaatsen te leren herkennen. Of om je 
eenvoudig onderzoek te laten doen en verzamelde gegevens en 
data te interpreteren en te toetsen aan bestaande data.  

Dat maakt deze cursus een combinatie van theorie, zelfstudie 
en veldwerk. Over dat veldwerk en om nogmaals het praktische 
karakter van de cursus te onderstrepen: dit wordt uitgevoerd in 
de omgeving van de Veluwe. Op het eigen Landgoed Larenstein 
en, afhankelijk van de toestemming van het Geldersch Land
schap en Kasteelen, op Landgoed Staverden en het Wisselse 
Veen.

Meer informatie

Trainingen & Cursussen

 0263695640

 info.tc@hvhl.nl

 www.hvhl.nl/cursussen

Het zal je niet verbazen dat deze cursus met name is 
toegesneden op (technische) beheermedewerkers 
van terreinbeherende organisaties en waterschap
pen. Het instapniveau ligt op MBOniveau, inclusief 
basiskennis scheikunde en een paar jaar relevante 
werkervaring.

Tegelijk is de cursus zonder meer ook interessant 
voor projectmedewerkers van gemeenten en pro
vincies, docenten in het hoger (beroeps)onderwijs 
en adviseurs bij (groene) adviesbureaus. Maar ook 
beleidsmedewerkers hebben er zonder meer profijt 
van. Zo leren zij er de ´taal´ van de landschapseco
logie begrijpen. Waardoor ze over aspecten daarvan 
gelijkwaardige gesprekspartners worden. 

Voor beheer, project en beleids
medewerkers

Nog betere terreinbeheerder 
Na afloop van de cursus ben je een nog betere terreinbeheerder. 
Want je weet, je begrijpt hoe het allemaal in elkaar steekt, het 
functioneren van het landschap en van de natuur. Je ziet en 
begrijpt de onderlinge samenhang van alle componenten van 
het terrein. Maar je bent met je kennis vooral in staat om nog 
nadrukkelijker bij te dragen aan optimaal natuurbeheer. 

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom kun je aan de informatie 
in de folder geen rechten ontlenen. Kijk voor actuele informatie op de website www.hvhl.nl 1122


