
Bronnen
opgemaakt door Rolia Wiggelinkhuijsen ten behoeve van het project BGFundament

Let op websites veranderen nogal eens. Het kan zijn dat sommige nu een andere
naam hebben gekregen door verandering van organisatie.

Website Informatie over

https://www.waterschaprivierenland.nl/kaarten WSRL kaarten

https://www.waterschaprivierenland.nl/a5h/watersystee
mmaatregelen-alblasserwaard-en-vijfheerenlanden/

bosatlas van de
Alblasserwaard

https://www.klimaateffectatlas.nl/ mooie overzichten

https://atlas.zuid-holland.nl/GeoWeb54/index.html?view
er=Natuurbeheerplan

natuurbeheerplannen voor
Oasen

https://www.zuid-holland.nl/overons/feiten-cijfers/interact
ieve/

PZH

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onder
werpen/klimaatportaal/

klimaatportaal utrecht

https://la5hl-imoss.hub.arcgis.com/ RMA thema Landschap

http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/partners klimaatadaptatie

https://oscity.nl/tools/nl-in-dwg/ autocadkaart van peter

https://a5h.klimaatatlas.net/ wordt gebruikt binnen RMA

www.klimaatatlas.nl KNMI  klimaatviewer

www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/overzicht-typ
en-natuur-en-landschap/

Natuurtypen, (en agrarisch
en
landschapselementtypen),
natuurbeheertypen
Subsidie, beheer, monitoring

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/kaarten
-2/

Natuurbeheerkaarten
(provincies)

www.natuurkennis.nl Uitgebreide info over
Natuurbeheer en monitoring
Kennisnetwerk OBN

www.natura2000.nl Kenmerken van Natura-2000
gebieden
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http://www.geologievannederland.nl Uitgebreide info (met
animaties) over geologie in
NL (geen kaarten)

www.dinoloket.nl

→ Ondergrondmodellen → aanvinken DGMv2.2
→ aanklikken doorsneden → lijn plaatsen op kaart

Geohydrologische opbouw:
profiel en doorsneden,
doorlatendheid
watervoerende pakketten,
geochemische
eigenschappen ondergrond

http://avn.geo.uu.nl/

→ Bodem → diverse kaarten
→ Geologie → geologie, geomorfologie, etc

Atlas van Nederland → o.a.
Bodemkaart, Geologische en
Geomorfologische kaart van
heel NL

www.Ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer Hoogtekaarten (kies
AHN2dyn.)

http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp

→ BIS → “direct bodemdata zoeken en bekijken”

1:50.000 bodemkaarten met
ligging en beschrijving
bodemtypes

www.topotijdreis.nl Historische kaarten zoals
Militaire topogafische kaart,
kadastrale kaarten van bv
1832

www.Googlemaps.com Luchtfoto

www.waarneming.nl Waarnemingen door
vrijwilligers

www.synbiosys.alterra.nl Vegetatie-indeling,
plantensoorten
standplaatseisen,
beheersfactoren, etc

www.Boerenbunder.nl Info op agrarisch
perceelsniveau:
Hoogtekaart, gebruik
afgelopen jaren (rotatie),
gewasgroei, verschillende
luchtfoto’s.

www.ecopedia.nl Uitgebreide info over de
praktijk van beheer van
graslanden

http://staatvan.zuid-holland.nl/Paginas/default.aspx
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https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten;jsessionid=07
0E4107E440552218A03FCF285C0D99

aardwarmte / bodem
gekregen van Arjan
Damsteeg (26 november
2018)

http://arcg.is/0um5f8 klimaatatlas WSRL

https://a5h.klimaatatlas.net/a Hittestresskaart

Naast deze zaken is ook veel materiaal beschikbaar bij bijvoorbeeld een
NVWA.Kaarten kunnen gebruikt worden van ArcGis online en of QGis. Er bestaan
veel thema kaarten op gebied van recreatie, waterbeheer, dijkbeheer,
grondwaterbeheer, drinkwaterwingebieden, enz, enz

Er is veel beschikbaar bij waterschappen en gemeenten

Ook is er een Natonale Databank Flora en Fauna(www.ndff.nl). Daar is echter wel
een licentie voor benodigd. Data opvragen is kostbaar
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