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Websites natuurrepresentatie
http://beeldengeluidwiki.nl/index.php/NCRV_Natuurlijk
(over de tv-natuurseries en documentaires vanaf
2003)
http://darwin-online.org.uk
(complete werk van Charles Darwin online)
http://dierenrechten.startpagina.nl
(met veel verwijzingen)
http://dierentuinen.eigenstart.nl
(startpagina met zo ongeveer alle dierentuinen ter
wereld)
http://dierentuin.startkabel.nl
(startpagina met heel veel dierentuinen wereldwijd)
http://dierentuineuropa.allepaginas.nl
(Europese dierentuinen)
http://dz-srv1.sub.uni-goettingen.de/cache/toc/D275685.
html
(Maria Sybille Merian’s Metamorphosis insectorum
Surinamensium)
http://ebird.org/content
(launched in 2002 by the Cornell Lab of Ornithology
& National Audubon Society; real-time, online checklist program provides rich data sources for basic
information on bird abundance and distribution at a
variety of spatial and temporal scales)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_animal_films
(alfabetisch en chronologisch overzicht van zo’n 250
dierenfilms)
http://en.wikipedia.org/wiki/Nature
http://en.wikipedia.org/wiki/Nature_photography
http://ip30.eti.uva.nl/zma3d/types.html
(Zoölogisch Museum, Amsterdam: vogels driedimensionaal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurfotografie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_dierentuinen
http://nfdb.akris.nl/index.html/
(Nederlandse Film Database; Nederlandse film- en
televisieproducties vanaf 1895 tot heden)
http://portal.beeldengeluid.nl
(→ archieven)
http://users.telenet.be/natuurinbeeld
(site van Belgische natuurfotografen)
http://vegetalcity.net/index.html
(Brussels architect Luc Schuiten – tentoonstelling
apr.-aug. 2009 – the visions of a positive future are

reflected through the creation of a new relationship
between human beings and their natural environment)
http://www.animalconcerns.org/resource.html
(sila: Students improving the lives of animals)
http://www.animalfreedom.nl
(over dierenrechten en gezonde voeding)
http://www.architectura.nl
(booksellers & publishers, Amsterdam, specializing
in Architecture, Landscape Architecture and Natural
History)
http://www.artis.nl/index.php?home=true
(Amsterdam)
http://www.aseh.net
(aseh = American society for environmental history;
sinds 1995 gelijknamig tijdschrift: Environmental
history, zie aldaar in biblio)
http://www.audubon.org
(Amerikaanse natuur-organisatie. In 1886 is de naar
de Frans/Amerikaanse vogelschilder/ornitholoog
John James Audubon [1785-1851] vernoemde Society
gesticht)
http://www.bbc.co.uk/nature/animals/
(bbc homepage Science & Nature)
http://www.bbcwildlifemagazine.com
(met info over dit tijdschrift)
http://www.beagle.vpro.nl
(alles over de 10 maanden durende tocht, v.a. sept.
’09, op de Clipper Stad Amsterdam die Darwins
Beagle-reis uit 1831-36 volgt, met veel wetenschappelijke onderzoekers aan boord. Wekelijks tv-verslag en
verder radio- en internetprogramma’s)
http://www.beleefdelente.nl
(met webcam meekijken in vogelnesten)
http://www.belvedere.nu/download/nota.pdf
(Nota Belvedere: ‘Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke ordening’, vng Uitg., 1999,
84 pp.)
http://www.berthaanstra.nl
(filmmaker)
http://www.birdpix.nl
(Nederlandse site waarop vogelfoto’s zijn te bekijken
en te plaatsen, tevens forum)

Websites
http://www.charlottedumas.nl
(veelgelauwerde dierfotografe/portrettiste)
http://www.cinatuur.nl
(Cinatuur Producties, specialist in natuuropnamen)
http://www.cinemacontext.nl
(film in Nederland vanaf 1896, encyclopedie van de
filmcultuur)
http://www.cinematographers.nl/
http://www.cinematography.nl/portal/index.php?
(Netherlands Society of Cinematographers)
http://www.creativenature.be/showcase/natuurfotografie.html
(a collaboration between photographers, artists and
writers who have a creative sense for nature)
http://www.darwinproject.ac.uk
(hier is o.a. het Charles Darwin Correspondence
project te vinden)
http://www.dassenwerkgroepbrabant.nl
(met info en filmpjes over de das en over dassenburchten in Nederland)
http://www.davidattenborough.com
(The Life series)
http://www.delandschappen.nl
(12 particuliere natuurbeschermingsorganisaties)
http://www.delevendenatuur.nl
(Tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer, verschijnt 6x per jaar; bestaat sinds 1896, initiatief van
J.P. Thijsse en E. Heimans)
http://www.deltanatuur.nl
(over de grote waterlandschappen in de Biesbosch en
langs rivieroevers en kustranden van de Zuid-Hollandse eilanden)
http://www.dierenbescherming.nl
http://www.dooddoetleven.nl/dooddoetleven/home
(fotoarchief; de natuur van dode dieren)
http://www.ecologisch-herstel.nl/_files/nota_natuur_
voor_mensen.pdf
(‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur. Nota
natuur, bos en landschap in de 21e eeuw’; Strategische hoofdlijnen 37 pp., Beleidsprogramma 58 pp.,
lnv 2000. Deze vervangt de vier nota’s -‘Natuurbeleidsplan’, -‘Nota Landschap’, -‘Bosbeleidsplan’,
-‘Strategisch Plan van Aanpak Biodiversiteit’)
http://www.edvanderelsken.nl
(fotograaf, filmmaker)
http://www.eol.org/
(Encyclopedia of life)
http://www.filmmuseum.nl
(programma, collectie, bibliotheek, educatie, service
& sales, over het filmmuseum)
http://www.foe.org
(Friends of the Earth; network in 77 landen van ‘progressive environmental advocates’)
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http://www.fotografiegeschiedenis.nl/Tijdslijn_
Fotografie.htm.
http://www.fotonatura.nl
(Nederlands fotostockbureau gespecialiseerd in
(inter)nationale natuurfotografie; meer dan een miljoen foto’s van meer dan 200 fotografen)
http://www.geologievannederland.nl
(overzichtelijke site over de voorgeschiedenis van ons
land)
http://www.groenehartvertellingen.nl/Pagina/tegels_
uilen_op_tegels.htm
(betegelde uilencultuurgeschiedenis)
http://www.hanbouwmeester.nl/index.htm
(natuurreizen en -fotografie)
http://www.hansvandermeer.nl
(fotograaf van werk, verkeer, sportvelden
(cultuur)landschappen en dieren)
http://www.heimansenthijssestichting.nl
(bibliotheek en archief met materiaal betreffende
ontwikkeling in het denken over en omgaan met
natuur; natuurbeleving, -studie, -behoud en -educatie)
http://www.heinzsielmann.de/index2.html
(bioloog, ecoloog en dierenfilmer Heinz Sielmann,
1917-2006)
http://www.hugovanlawick.nl
(natuurfilmer)
http://www.iisg.nl/collections/greenpeace/index-nl.php
(Greenpeace archieven in het iisg, Amsterdam)
http://www.iucn.org
(International Union for Conservation of Nature,
‘helps the world find pragmatic solutions to our most
pressing environment and development challenges’)
http://www.iucnredlist.org
(Rode Lijst van bedreigde diersoorten, van de International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources)
http://www.imdb.com
(the Internet Movie Database; over vrijwel alle films
is hier info te vinden)
http://www.isaz.net
(website van de International Society for Anthrozoology, met links naar overige info)
http://www.kb.nl/kb/manuscripts/search/index.html
(tekst & illustraties middeleeuwse boeken in kb)
http://www.knnv.nl/intro.html
(uitgeverij – sinds 1983 – van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Zeist)
http://www.landschapsbeheer.com
(provinciale informatie over zorg voor het landschap)
http://www.lanting.com
(Frans Lanting, bioloog en natuurfotograaf, woonachtig in usa)
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http://www.lifethroughtime.com
(Life, a journey through time van fotograaf Frans
Lanting, muziek van Philip Glass)
http://www.life.umd.edu/biology/borgialab
(sexual selection in Bowerbirds, met filmpjes van de
prieelvogel)
http://www.loveearth.com
(info in tekst en beeld over de aarde, de fauna en
onze ecologische voetafdruk)
http://www.marleart-natuurfotografie.nl
(Pauline van Marle, natuurfoto’s)
http://www.martijndejonge.nl
(natuurfotograaf)
http://www.midasdekkers.nl
(bioloog, schrijver, radio- & tv-(dieren)programmamaker)
http://www.milieuennatuurcompendium.nl
(milieu en natuur in cijfers)
http://www.moviegids.be
(online Nederlandstalig filmmagazine sinds 1993)
http://www.museumkennis.nl
(Leidse samenwerkingssite van Rijksmuseum voor
Volkenkunde, Rijksmuseum van Oudheden en
Naturalis)
http://www.museumserver.nl
(Nederlandse musea op internet)
http://www.museum.startpagina.nl
(overzicht musea in Nederland)
http://www.natgeotv.com
(informatie over de tv-zender National Geographic)
http://www.nationalgeographic.com en idem .nl
http://www.natura.org
(networking programme Natura 2000, dedicated to
raising awareness of Natura 2000, the Europe-wide
network of sites tasked with the preservation of your
natural heritage)
http://www.naturalis.nl
(natuurhistorisch museum in Leiden)
http://www.naturephotographers.net/np101/index.html
http://www.naturesbestmagazine.com/
(Nature’s best photography magazine)
http://www.natuuraanzee.nl
(antiquariaat, gespecialiseerd in natuurboeken)
http://www.natuurcijfers.nl/biografieen.htm
(bibliografie van biografieën van biologen, dierkundigen, kruidkundigen, plantkundigen, biohistorici,
natuurbeschermers, natuurfotografen etc. voor 1950
geboren)
http://www.natuurfotografen.org
(website voor en door natuurfotografen)
http://www.natuurfotografie.ericart.nl/
http://www.natuurfotografie.verzamelgids.nl
(natuurfotografie buitenland/Nederland/Europa/

Azië/camera’s en toebehoren/tijdschriften/onderwaterfotografie/forums/verzamelgidsen fotografie/
laatste toegevoegde links/workshop natuurfotografie/
Verenigde Staten/natuurgebieden)
http://www.natuurfotografie.startkabel.nl
(veel adressen/websites bijeen)
http://www.natuurgeluid.nl
(van de cnr, Club voor Natuurgeluiden Registratie
(sinds 1987), met een startpagina en veel weblinks)
http://www.natuurinbeeld.nl
(van Beeld & Geluid en Naturalis: Collectie Nederlandse Natuurfilms; verwijzingen in deze bundel ook
op die site te vinden)
http://www.natuurkijker.nl
(van André Eijkenaar, Groningen
(Landschapsbeheer en Kerkuilenwerkgroep); vnl.
vogels, m.n. uilen)
http://www.natuurlijkplatteland.nl
(bundelt kracht en kennis van de agrarische natuurverenigingen)
http://www.natuurmedia.nl
(platform voor natuurfotografen, natuurfilmers en
internetspecialisten)
http://www.natuurmonumenten.nl
http://www.natuurnu.nl
(‘onafhankelijke natuurzender () als platform voor
Nederlandse natuurbescherming, -educatie en
-recreatie’)
http://www.natuurtoezicht.nl
(Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht)
http://www.naturadocet.nl
(oudste regionaal natuurhistorisch museum, Natura
Docet in Denekamp)
http://www.nederlandsesoorten.nl
(Nederlandse soortenregister; overzicht biodiversiteit)
http://www.nederland-web.nl/r/Natuur_fotografie
http://www.nvnfoto.nl
(Natuurfotografen Verbond Nederland)
http://www.partijvoordedieren.nl
(politieke partij, opgericht in 2002; sinds nov. 2006
eerste (getuigenis)partij ter wereld die met dit thema
in het parlement vertegenwoordigd is)
http://www.pbl.nl/nl/index.html
(Planbureau voor de Leefomgeving, in Bilthoven
en Den Haag gevestigd; in april 2008 ontstaan uit
samenvoeging van het Ruimtelijk Planbureau en het
Milieu- en Natuurplanbureau)
http://www.psyeta.org/sa/index.html
(toegang tot Society & Animals artikelen en forum)
http://www.saxifraga.nl
(European biodiversity in pictures)

Websites
http://www.schapenonline.nl
(meekijken in de lammerenkraamkamer van de
Bargerhof in Texel)
http://www.soortenbank.nl
(dieren, planten en paddestoelen in Nederland)
http://www.springalive.net
(site van BirdLife/Vogelbescherming over trekvogels
en vogeltrek)
http://www.stichtingdierenrecht.nl
(Stichting Dier & Recht, behartigt de juridische kant
van dierenwelzijn, m.n. inspecties/misstandenonderzoek/slachterijen/veetransporten)
http://www.theovogelmuziek.nl
(over door Theo van Lent gecomponeerde muziek
o.b.v. teksten over vogels uit Europese landen, gebaseerd op volksmuziek waarbij vogelgeluiden de sfeer
van de muziek verhogen)
http://www.tiengemeten.com
(hoe land wordt ‘teruggegeven’ aan de natuur)
http://www.thijsseshof.nl
(planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche
Bosch)
http://www.vogelbescherming.nl
(algemene site met veel verwijzingen)
http://www.vogelbescherming.nl/nl/service_vragen/
downloads
(verslagen, rapporten, actieplannen, literatuur-studies als pdf-bestanden)
http://www.vogelskijken.nl
(ook: www.vogelkijkcentrum.nl; van Nico de Haan)
http://www.weidevogel.info/pages
(Stichting weidevogelbescherming De Monden,
doelstelling: beschermen van weidevogels, uilen en
roofvogels, m.n. in het veenkoloniale gebied)
http://wildcru.org
(Wildlife Conservation Research Unit, its ‘work is
about solving conflict between peoples’ futures and
wild life conservation’)
http://www.wildfilmhistory.org/index.php
(waarop o.a. veel interviews met natuurfilmers, in
beeld en tekst)
http://www.wildlife-art.nl/index.html
(natuurkunstenaars en -illustratoren in Nederland)
http://www.wildscreenfestival.org
(International wildlife and environmental film festival; om het jaar, sinds 1982)
http://www.worldwatch.org
(in Washington dc gevestigde Worldwatch Institute,
‘an independent research organization
(…) fact-based analysis of critical global issues’)
http://www.wotnatuurenmilieu.wur.nl
(Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu,
Wageningen Universiteit en Researchcentrum; o.a.
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pdf’s over Natuur en mens en Veranderende landschapsbeleving)
http://www.youtube.com/watch?v=VjEOKdfos4Y
(meest bekeken video van David Attenborough
waarop de liervogel te zien en te horen is die o.a. een
kettingzaag imiteert; ook op o.a. http://video.google.
com/videoplay?docid=3433507052114896375#)
Wie wil zien hoe ver vertrouwen tussen mens en dier
kan gaan, kan (o.a.) eens kijken op:
http://uk.youtube.com/watch?v=oiGKWoJi5qM

