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Fysische geografie van Nederland 
Landschappelijk Nederland – de fysisch-geografische regio’s 
 
Open uw webbrowser. Ctrl + click op een link 
 
Websites hoofdstukken 1 – 14  
 
 
Websites Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
http://worldwind.arc.nasa.gov/ 
 NASA World Wind (satellietbeelden) 
http://earth.google.com/ 
 Google Earth (satellietbeelden) 
http://geografie-nederland.pagina.nl/ 
http://www.landenweb.com/nederland.cfm 
 algemene informatie 
http://naiad.triple-
it.nl/db/o.exe/ikcro/ikcdb/odb/ikcnew/listthemaobject.odb?bibliotheek=Bibliotheek&soortlist
=Kaart,%20atlas 

Kaarten van Nederland 
http://www.atlasvannederland.nl/catalogue/stored/ia_basisgegevens.html 
http://avn.geog.uu.nl/index13.html 

Atlas van Nederland, diverse gegevens 
http://www.landwerk.nl/boeken-landschap.htm 

boeken over landschap 
http://www.0770.ch/World/Nederlands/Naslag/Musea/Wetenschap_en_Techniek/Natuurhisto
risch/ 

Musea 
http://www.rivm.nl/milieuennatuurcompendium/nl/i-nl-1034-02.html 

Internationale betekenis van Nederlandse landschappen 
http://www.dinoloket.nl/ 

Boringen opvragen uit DinoLoket 
http://dinoloket.nitg.tno.nl/dinolks/SilverStream/Pages/LksNomShMainFS.html 

Nieuwe lithostratigrafische indeling van Nederland voor het Tertiair en het Kwartair 
met een volledige beschrijving van alle eenheden 
http://www.natuurinformatie.nl/asp/page.asp?alias=nnm.dossiers&view=natuurdatabase.nl&i
d=i002138 

maquette van de ondergrond van Nederland 
http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7232/nl/glossarium.htm#slagturven 
http://www.digischool.nl/ak/materiaal/begrip/b_landsc.htm 
 glossarium Nederlands landschap 
http://www.bodemdata.nl/ 
 bodemkaarten van Nederland 
http://www.euronet.nl/users/backhuys/bodem.htm 
 bodemkaarten en literatuur 
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http://avn.geog.uu.nl/index.html 
Atlas van Nederland 

http://www.minvenw.nl/rws/mdi/geoloket/overig.html 
Hoogte-informatie van Nederland (Hoogtekaarten, peilmerken van het NAP) 

http://scholieren.samenvattingen.com/documenten/show/9233745/ 
Samenvatting Nederlandse landschappen 

http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7232/nl/home.htm 
http://www.nederlandslandschap.nl/ 
http://landschap.startkabel.nl/k/landschap/index.php?nr=1 
 Het Nederlandse landschap 
http://www.milieuloket.nl/9292000/modulesf/vfxuet4oh026 
http://www.efa.nl/onderwijs/2000/lerenonline/lesmateriaal/landschappen/index.htm 
http://members.lycos.nl/aardrijkskundeweb/nllandschap.html 
 Nederlandse landschappen 
http://www.matrijs.com/landschap.asp 
 Boeken over het Nederlandse landschap 
http://www.swart-amsterdam.nl/allelucht/Landschap/planologie/index3.html 
 luchtfoto’s 

 
 
 

Websites Hoofdstuk 2. Zuid-Limburgse lössgebied 
 
http://www.limburgs-landschap.nl/ 
 Het Limburgse landschap 
http://www.snlm.nl/ 
 Stichting Natuur en Landschap Midden-Limburg 
http://users.skynet.be/spf/basis.html 
 100 jaar steenkool 
http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000309.html 
 veen, bruinkool, steenkool 
http://www.ta.tudelft.nl/coalpage/sources/sources2nl.htm 
 bronnen steenkoolwinning in Nederland 
http://www.ta.tudelft.nl/pr/vergas.html 
 kolenvergassing 
http://www.natuurinformatie.nl/asp/page.asp?alias=nnm.dossiers&id=i000889&view=natuurd
atabase.nl 
http://www.efa.nl/onderwijs/2000/lerenonline/lesmateriaal/landschappen/Extra6.htm 
http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000330.html 
 kalksteen in Limburg 
http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000317.html 
 zilverzand 
http://www.groepsverblijf.nl/vakwerk/educatie/excursies/vuursteenmijn%20rijckholt.htm 
 vuursteen 
http://www.geo.uu.nl/ngv/limburg/excursies/excursies.htm 
 excursies NGV 
http://proto.thinkquest.nl/~llb046/content/educatief.php?page=grotten&sectie=inleiding 
 algemene informatie over grotten 
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Websites Hoofdstuk 3. Zuidelijk zandgebied 
 
http://www.brabantslandschap.nl/ 
 Het Brabants Landschap 
http://www.nationaal-parkdegrootepeel.nl/detail_page.phtml?&act_id=3162 
http://www.minlnv.nl/thema/groen/park/inftgp04.htm 
http://www.brabantslandschap.nl/index.html 
http://home.wanadoo.nl/colfoort/index.html 

De Peel 
http://www.nationaalpark.nl/ldd/ 
http://members.home.nl/rene.meesters/drunense%20duinen.htm 
http://www.bamjam.net/Nederland/LDDuinen.html 
http://www.tweevoeter.nl/nieuws/20020214015958/ 
http://home.wanadoo.nl/kittyaerssens/duinen.html 

Drunense duinen 
http://www.biesbosch.org/ 
 De Biesbosch 
http://www.grensparkzk.nl/ 
http://www.instnat.be/content/page.asp?pid=BIO_HEI_boekkalmthout 
 De Zoom – Kalmthoutse Heide 
 
 
Websites Hoofdstuk 4. Midden-Nederlandse zandgebied 
 
http://home.hccnet.nl/jan.arkesteijn/landschap/llinks.html 
 Ontstaan van het landschap 
http://www.wandelpad.nl/Wandelroutes/Utrecht/Afstand_6-10_km/ 
 wandelroutes Utrecht 
http://www.hollandsewaterlinie.nl/netwerk_links/index.php?id=3 
 Hollandse Waterlinie 
http://www.oud-utrecht.nl/3-pub/ts/2001.htm 
 Oud-Utrecht 
http://www.nationaalpark-utrechtseheuvelrug.nl/detail_page.phtml?&act_id=2751 
 Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
http://www.provincie-utrecht.nl/ 

Provincie Utrecht 
 
 
Websites Hoofdstuk 5. Oostelijk zandgebied 
 
http://www.natuurlijk.nl/geologie/geologie.htm 
http://www.sallandseheuvelrug.nl/ 

Salland 
http://www.landschapoverijssel.nl/ 
 Het Overijsselse landschap 
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http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/p_natuurgebied.asp?NrInProvincie=26&Pr
ovCode=GL 
http://www.natuurkaart.nl/kvn.natuurmonumenten/natuurkaart.nl/i000643.html 
 Korenburgerveen 
 
 
 
Websites Hoofdstuk 6.  Noordelijk zandgebied 
 
 
http://www.drentslandschap.nl/ 
 Het Drentse landschap 
http://www.drentscheaa.nl/detail_page.phtml?&act_id=5389 
http://www.fryslansite.com/landschap/foto/_landschap/esdorp.htm 
http://www.fryslansite.com/landschap/bodem/kenmerken/_tekst/bkd.htm 
http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i001054.html 
http://www.drentscheaa.nl/detail_page.phtml?act_id=5349 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westerwolde 

beekdalen en esdorpen 
http://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/ 
http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/p_natuurgebied.asp?NrInProvincie=6&Pro
vCode=DR 
http://www.otterberg.nl/03-dwingelderveld.htm 

Dwingelderveld 
http://www.eco.sci.kun.nl/AnimalEcology/wilcoweb1/Bargerveen.htm 
http://home.zonnet.nl/bert-blok/Bargerveen.html 
 Bargerveen 
http://members.lycos.nl/afanja/land-herfst.htm 
 De Kale duinen (Aekingerzand) 
http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/p_natuurgebied.asp?NrInProvincie=4&Pro
vCode=FR 
http://www.friesewaterschappen.nl/infotype/webpage/view.asp?objectID=1643 
 Fochteloërveen 
 
 

 
Websites Hoofdstuk 7.  Rivierengebied 
 
http://www.geog.uu.nl/fg/palaeogeography/index.html 

Paleogeografische kaarten van de Rijn-Maas delta 
http://unit.aist.go.jp/mre/mre-cev/ADP/ADP_en/a_index_en.html 

Asian Delta Project 
http://www.qra.org.uk/FLAG/ 

Fluvial Archives Group 
http://www.ncr-web.org/ 

Nederlands Centrum voor Rivieronderzoek 
http://www.minvenw.nl/rws/bwd/waterbouw/ruimtevoorderivier.htm 
 ruimte voor de rivier 
http://www.utrechtslandschap.nl/ 
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 Het Utrechts Landschap 
http://www.gelderse-poort.de/ 
http://www.arknature.org/ark-winkel/gpboek/GPboek.asp 
 De Gelderse Poort 
 

 
Websites Hoofdstuk 8.  Westelijk veengebied 
 
http://www.zuidhollandslandschap.nl/ 
 Het Zuid-Hollandse landschap 
http://home.hccnet.nl/th.bakker/droogmakerij/ 
http://www.atem.nl/CIV/NED/NH003.HTM 
http://www.landwerk.nl/Artikelen/artikel-droogmakerijen.htm 
http://home.hccnet.nl/th.bakker/droogmakerij/droogmakerijen%20op%20grootte.htm 
http://www2.minlnv.nl/thema/groen/ruimte/ols/algemeen/inftgroa10.shtml 
http://editie1.terra.wolters.nl/landhavo/zeeklei/kenmerk.html 

droogmakerijen 
http://info.omroep.nl/ncrv/willemwever?nav=wedUsHvGiLnLAGXydC&partpush=gbwjEsH
vGiLnLTsB 
http://www.zowerkt.nl/transport/varen/sluis.htm 

hoe werkt een sluis? 
http://www.landschapnoordholland.nl/home.php 
 Het Noord-Hollandse landschap 
http://www.waterbodem.nl/waterbodem-nieuws_detail.php?id=929 
 veenkades 
http://www.collegenet.nl/content/samenvattingen/leerlingen/ak/files/nedland8.htm 

westelijk veengebied 
 
 

 
Websites Hoofdstuk 9.  Noordelijk veengebied 
 
http://www.natuurlijk.nl/natuurgebieden/weerribben/flora_en_fauna.htm 
http://www.natuurlijk.nl/natuurgebieden/weerribben/natuurgebied_de_weerribben.htm 
 Nationaal Park de Weerribben 
http://www.veenkoloniaalmuseum.nl/veenkolonien.htm 

veenkoloniaal museum 
http://members.chello.nl/asimons/geschiedenis/veenboer%20stolck.htm 
 veenontginning 
http://www.minlnv.nl/thema/groen/park/inftgp09.htm 
http://www.npdeweerribben.nl/ 
http://www.npdeweerribben.nl/detail_page.phtml?act_id=3438 
http://www.drf.nl/images/Weerribben/ 
http://www.vaartips.nl/route1.htm 
http://home.wanadoo.nl/reinberger/nationaal_park_de_weerribben.htm 

De Weerribben 
http://www.reest-wieden.nl/ 
http://www.natuur.nl/article2237.html 

Reest en Wieden 
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http://www.natuurherstel.nl/index.jsp?w=1725 
Herstel trilvenen 

http://www.landschapoverijssel.nl/ 
 Het Overijsselse landschap 
http://home.hetnet.nl/~hannes1/html/1900energieuiteigenland.htm 
 turf uit veen 
http://www.wanneperveen.net/historie/watersnood.html 
 Geschiedenis van Wanneperveen 
 
 
 
Websites Hoofdstuk 10.  Zuiderzeegebied 
 
http://www.rdij.nl/rdij/ijsselmeergebied/scheepvaart/scheep03.htm 

bruggen en sluizen in het Ijsselmeergebied 
http://www.flevo-landschap.nl/ 
 Het Flevo-landschap 
http://www.google.nl/search?q=cache:Wn5harNigVgJ:www.flevolandbovenwater.nl/beheer/d
ocument.php%3Fbinid%3D240+%27Bodem+van+Nederland%22&hl=nl 
 Zuiderzee – afsluitdijk 
http://www.flevolandbovenwater.nl/index_html.html 

Flevoland 
http://www.dial.nl/historie/ 

Historie Almere 
http://www.nieuwlandpoldermuseum.nl/1600x1200/zuiderzee.html 

Flevopolders, geschiedenis 
 
 
Websites Hoofdstuk 11.  Zuidelijk zeekleigebied 
http://editie1.terra.wolters.nl/landhavo/zeeklei/ontstaan.html 
 zeekleilandschap 
http://www.hetzeeuwselandschap.nl/ 
 Het Zeeuwse landschap 
http://www.delta2003.nl/index.php?url=/delta2003/rode_draad/ramp/wat_gebeurde_er_/dijke
n_breken 
 watersnoodramp 1953 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deltaplan 
http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla205/ 
http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll158/fdeltawerken1.htm 
http://www.deltawerken.com/ 
http://home-1.concepts.nl/~shdon/delt.htm 
http://www.hsa.nl/instituten/tm/ct/voorbeelden/deltawrk.html 
http://www.zeeland.nl/zeeland/kort/deltawerken/ 
http://www.postbus51.nl/html/INDEX.CFM?template=page.cfm&nav=%24%23%20G%3BA
P%20%20%0A&h=)%3FTF%24W%3F%3A%2FB_NO%0A 
http://www.deltawerken.com/data/ne/delta/haring/sluizen.htm 
 Deltawerken 
http://www.startkabel.nl/k/deltawerken-zeeland/ 
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 zoekpagina Deltawerken 
http://www.kustgids.nl/zeeland/index.html 
http://www.xs4all.nl/~pcvdklis/appfysgeogr/fysisch02.htm 

Zeeland 
 
Websites Hoofdstuk 12.  Noordelijk zeekleigebied 
 
http://www.archeos.nl/ijzer/detailtekst/terpen.html 
http://www.huyske.com/OntsaanW.htm 
http://www.noorderbreedte.nl/artikel/01-2-19.htm 
http://www.lauwersmeer.org/detail_page.phtml?act_id=137& 

terpen 
http://www.groningerlandschap.nl/ 
 Het Groningse landschap 
http://www.kustgids.nl/groningsekust/index.html 

Groningen 
http://home.tiscali.nl/~wr2777/West-Friesland.htm 

Het ontstaan van West-Friesland 
http://www.stedelijkmuseumalkmaar.nl/paginas/7a4d.htm 
 Geologie van het Noord-Hollands poldergebied 
http://www.atem.nl/CIV/NED/NH001.HTM 
 Noordwest-Nederland in de Vroege Middeleeuwen 
http://www.atem.nl/CIV/NED/NH002.HTM 
http://home.wanadoo.nl/omringdijk/ 
 Westfriesland 
http://www.geestmolen.nl/geschiedenis.html 
 Geschiedenis van Alkmaar 
 
 
Websites Hoofdstuk 13.  Waddengebied 
 
http://www.waddenzee.nl/dutch/ecomare/NED1218.HTM 

zandsuppletie in de Waddenzee 
http://www.waddenzee.nl/dutch/navigatie/zoeken/zoekframes.htm 

Waddengebied, allerlei informatie, schitterende site 
http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i001837.html 

De Boschplaat 
http://www.kustgids.nl/waddenzee/ 

algemene informatie Waddenzee 
http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i001784.html 
 Duinen van Terschelling 
http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i001805.html 
 Het Groene Strand (Terschelling) 
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Websites Hoofdstuk 14.  Duingebied 
http://www.waddenzee.nl/dutch/ecomare/NED0091.HTM 
 duingebieden 
http://www.duinbehoud.nl/flora_en_fauna.html 
 Stichting duinbehoud 
http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i001817.html 
 natuurinformatie tussen West aan Zee en Formerumerbos 
http://www.natuurkaart.nl/kvn.landschappen/natuurkaart.nl/i000919.html 
 Duingebied Oranjezon 
http://www.keesfloor.nl/wimmenum/duin.htm 
 Duingebied bij Bergen 
http://www.zuidhollandslandschap.nl/default.asp?index=391 
 Duinen bij Ooatvoorne 
http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000268.html 
 waterwinning 
 
 
Toponymen 
http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/ling/ozts/naamkunde/literatuur/literatuur.html 
 toponymen 
 
 
 


