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Verwondering
In dit boek wil ik je meenemen naar de prachtige 
natuur van Nederland zoals ik die heb ervaren en 
gefotografeerd gedurende de Corona lockdown, de 
periode van voorjaar 2020 tot en met zomer 2021. 
Het jaar 2020 leek een mooie nieuwe fase in mijn 
leven te gaan worden: met prepensioen, volop tijd en 
volop plannen, maar dat werd abrupt beperkt door de 
lockdown maatregelen. Een pijnlijke beëindiging van 
een relatie zette daarna ook nog eens alles op zijn 
kop en deed mij besluiten om einde zomer 2020 mijn 
geliefde Amersfoort na pakweg 15 jaar te verlaten en  
terug te keren naar de Achterhoek, mijn geboortegrond.
Het was een periode met veel minder contacten dan 
voorheen. Je kan het ook eenzaamheid noemen en er 
waren volop zaken in mijn hoofd om over te piekeren. 

Wandelen en fotograferen werd een dagelijkse 
routine, meestal de vaste rondes, simpelweg door een 
mooi park of bos of langs een weiland en een beek. 
Wandelingen van een uur of soms een halve dag, altijd 
direct in de buurt.

Verwondering hoeveel rust en regelmaat dit geeft. 
Je zintuigen scherpen en enkel focussen op datgene 
wat je ziet, hoort of ruikt. Er zijn maar weinig dagen 
geweest dat het de hele dag slecht weer was, bijna 
altijd was er wel een tijdstip dat ik er op uit kon. De 
kop in de wind, de camera altijd paraat en het liefst 
was ik volkomen alleen. Maar ik ben ook dankbaar 
voor al die leuke gesprekken met andere wandelaars, 
hondenbezitters en boeren. Voor iedereen was het 
immers een periode van minimale sociale contacten 
en een leuk gesprek op een bospad was ook voor mij 
vaak een welkom moment. 

Verwondering ook over hoeveel mooi fotomateriaal 
je in anderhalf jaar tijd verzamelt op je PC. Als je dan 
af en toe eens wat op Facebook deelt met je vrienden 
dan merk je aan de reacties dat veel anderen daar 
ook plezier aan beleven. Dat inspireerde mij om de 
highlights en de ervaringen te verzamelen en met u te 
delen. 
Dit boek is in eerste instantie gericht aan alle 
liefhebbers van de Nederlandse natuur en is niet 
speciaal op de techniek van het fotograferen daarvan. 

Alle technische data als ISO, sluitertijd en diafragma 
heb ik bewust weggelaten in de eerste hoofdstukken.
Omdat veel mensen tegenwoordig zelf fotograferen, 
of daarin geïnteresseerd zijn, geef ik in dit boek in het 
laatste hoofdstuk FOCUS juist wel wat tips en uitleg 
bij bepaalde onderwerpen. In de hoop dat sommige 
van die lezers daar wat aan hebben, maar zonder de 
pretenties de perfecte fotografie-docent te zijn. 
Ik wens je veel lees- en kijkplezier.

Willem Heinen
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Mijn naam is Willem Heinen, jaargang 1957, geboren in de Achterhoek in Dinxperlo. 

Ik heb industriële vormgeving gestudeerd aan de Kunstacademie Arnhem en daarna jaren gewerkt 
als ontwerper van lederwaren/modeaccessoires. Vanaf 1997 op diverse plekken gewoond o.a. in de 
Allgäu in Duitsland, in Rotterdam en de laatste vijftien jaar in Amersfoort. In die tijd heb ik gewerkt in 
marketing- en productmanagement functies. Inmiddels ben ik met prepensioen en teruggekeerd naar 
de Achterhoek. 

Op het gebied van fotografie ben ik helemaal autodidact. Fotograferen bleef voor mij meestal 
beperkt tot de vakanties, het ontdekken van andere landen en culturen. Mijn eerste camera kocht 
ik zo’n veertig jaar geleden en dat was een Canon en dat merk ben ik sindsdien trouw gebleven. 
Vrijwel vanaf het begin heb ik me aangeleerd niet in de automatische stand te fotograferen maar zelf 
de programma instellingen te kiezen en voor mij was dat vrijwel uitsluitend de Av stand (diafragma 
voorkeuze). Maar voor dierenfotografie ben ik inmiddels geswitcht naar de M stand, meer informatie 
daarover vindt u in laatste hoofdstuk Focus.

Alle dierenopnames in dit boek zijn gemaakt met mijn huidige camera een Canon 6D Mark 2 camera 
en de 100-400 mm IS2 USM Canon tele-zoom lens.

Mijn overige hobby’s zijn schilderen en bridgen.

Ik wens je veel lees- en kijkplezier

Contact gegevens
Willem Heinen
Mail: willem@willemheinen.nl
Website: www.willemheinen.nl
Telefoon: 06 122 88 543

De fotograaf

Foto gemaakt door Dirk Ruijfrok
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Oorsprong
Over mijn achtergrond en 
mijn voorkeuren
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Mijn achtergrond
Ik had nooit gedacht dat natuurfotografie nog eens een hobby van me zou worden. Maar als ik nu 
terugkijk op mijn jeugd dan zie ik nu toch wel elementen die daarvoor de basis vormen. 

Mijn vader was naast kippenboer en uitvinder ook jager. Zo’n typische plattelands jager met weinig 
poeha. Ik heb één keer meegelopen als drijver, met een stok op de struiken slaan, alle drijvers mooi 
parallel lopend door het bos. Nee, dat jagen niet was niet mijn ding. Wat mij het meest boeide was 
daarna, we zouden nu zeggen de after-party, als het gezelschap van een paar jagers en een aantal 
drijvers, allemaal boeren uit de buurt, zich te goed deden aan de jonge jenever. De verhalen die dan 
loskomen, waren amper voor mijn kinderoren geschikt. Dan zat ik met rode oortjes stil te genieten in 
een hoekje van de woonkamer. 
Het jagen van mijn vader was geen elitaire pretjacht maar meer het sluitstuk van een jaar lang heel 
veel de natuur observeren. Hij keek welke dieren het goed doen en welke minder en dan maakte hij 
en de herfst een lijstje in een klein schriftje hoeveel dieren er maximaal mochten worden geschoten 
en welke absoluut niet. 
Ik herinner me ook nog de aanschaf van een Super 8 camera, hij wilde de natuur filmen, maar dat 
ding ratelde zo hard dat de reeën al bij voorbaat vluchtten. Ook een 5 cm dik stuk schuimrubber met 
elastieken om de camera geklemd mocht niet baten. Een paar schamele filmpjes met speldenprik 
grote reeën kan ik me nog herinneren daarna verdween die camera in de kast. 

Mijn moeder was een lieve en slimme vrouw maar eigenlijk te bescheiden en ze had in die tijd 
nauwelijks kansen om haar eigen dromen na te jagen. Wat dat betreft hadden wij kinderen gelukkig 
meer mogelijkheden.

Hoe dan ook, ik herken steeds meer trekjes in mezelf die ik rechtstreeks kan terugvertalen naar hoe 
mijn ouders waren. 

In dit hoofdstuk wat inleidende pagina’s over hoe ik tot de natuurfotografie ben gekomen, waar ik wél 
en waar ik níet fotografeer. Mijn voorkeur voor het gewone, het alledaagse, en over het de terugkeer 
naar de Achterhoek, na vele jaren stadsleven.

Je komt nooit echt
los van je roots. 
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Eigen tuin: ‘a piece of cake’
In de eigen tuin in Amersfoort werd voor mij de basis gelegd voor de 
natuurfotografie in dit boek. De tuin is de meest comfortabele plek voor fotografie zo 
vanuit je eigen stoel. Een mooie groene tuin, vogelvoer, een waterbadje, misschien 
wel een nestkastje, dat zijn voorwaarden die je zelf kan creëren voor veel vogels en 
insecten in je tuin. En hopen dat je niet te veel katten in de buurt hebt die de pret 
bederven. 

Maar het zijn wel vaak dezelfde dagelijkse vogels die zich presenteren, slechts 
zelden komt er verrassing voorbij. Een echte uitdaging is het niet, maar het is wel dé 
plek om te oefenen met je camera. 
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Natuurparken, ‘a matter of taste’
Als je veel wil zien en weinig tijd hebt dan zijn dierentuinen of wildparken een goede 
plek. Maar met sommige daarvan heb ik een probleem: te weinig ruimte voor de 
dieren. Een mooi acceptabel park is wat mij betreft Wildpark Anholter Schweiz, net 
over de grens in het Duitse Anholt. Ze hebben er alleen inheemse Europese dieren, 
veelal binnen zeer ruime afrasteringen met voldoende dekking. 

Zolang je als fotograaf maar niet de doodzonde begaat en een daar gemaakte foto 
publiceert en voorziet van een onderschrift: ‘...dagenlang heb ik in mijn schuilhut 
op de bunzing gewacht en toen ie plotseling voor mij opdook en op die natte 
boomstronk ging zitten...’

Het verhaal achter een foto is voor mij belangrijk: een topfoto van een dier in 
gevangenschap is voor mij minder waard dan een matige foto van dat dier in de  
vrije natuur. 



12

Roofvogelshows: ‘not my beer’
In datzelfde Wildpark stuitte ik eens op een soort roofvogelshow die daar op gezette 
tijden naar toe komt. En zoals je hiernaast ziet: je kan dan opnames maken die je 
zelf in vrije natuur nooit zou kunnen maken. En hoewel de vogels er zeer goed 
verzorgd uitzien blijf ik het zielig vinden. 

In zekere mate geldt dat voor mij ook voor de zogenaamde vogelhutten: hutten 
speciaal ingericht voor fotografen die je kan afhuren. De vogels/dieren worden er 
gevoerd en alles is zo ingericht dat je er prachtige foto’s kan maken. Ik heb daar niks 
op tegen, maar ik zie te vaak wonderschone opnames, die heel veel bewondering 
opleveren, waarbij ik dan denk: ‘verrek die tak en die achtergrond heb ik toch al veel 
vaker gezien.’ Maar over de plek en de omstandigheden lees je vaak niets. 

Natuurfotografie is soms ook een ijdele wereld, op zoek gaan naar het perfecte 
plaatje, met veel trucs en hulpmiddelen. 

Amerikaanse zeearend

Witwangdwergooruil Chili arend
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Mooi zwart is niet lelijk
Luidt een Achterhoeks gezegde. 
Oftewel: ook van doodgewone saaie dieren, kun je 
prachtige opnames maken.

Je hoeft enkel maar te wachten op het juiste moment.

Laat dat dan maar de uitdaging zijn voor mijn wandelingen 
en mijn fotografie: gewone dieren in de vrije Nederlandse 
natuur en gewoon vanaf het bospad of de rand van de beek 
en allemaal vrijwel direct voor de deur.
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Stad of platteland? 
Veel mensen hebben een uitgesproken voorkeur 
voor waar ze het liefst willen wonen. Ik hoor zelf 
bij de groep twijfelaars en ik ken van beide de 
voor- en nadelen. Dat geldt ook voor dieren, 
sommige hebben een specifiek biotoop waar je ze 
kan spotten, maar veel soorten hebben een groot 
aanpassingsvermogen en weinig voorkeur. 

Scholeksters, van oorsprong weidevogels en in de 
winter kustvogels, zie je tegenwoordig ook veel 
midden in de bebouwde omgeving, wormen pikkend 
in de zachte gazons van tuinen of voetbalvelden 
en broedend op platte kiezeldaken. De enige plek 
waar ik foto’s maakte van de IJsvogel was niet in het 
buitengebied maar midden in de woonwijk. Reigers 
in Amsterdam kennen precies de voedertijden van 
de zeehonden en zitten te wachten op het dak van 
Artis in de hoop een visje mee te kunnen pikken. 

Dieren fotograferen in de stad is over het algemeen 
makkelijker dan op het platteland. Stadsdieren zijn 
enigszins gewend aan mensen en zijn simpelweg 
minder schuw. In de bossen en op het platteland 
moet je echt meer moeite doen voor het maken van 
mooie foto’s. 

De relatie met het weer en het klimaat ervaar ik 
veel sterker op het platteland. Grote droogte doet 
de stofwolken er flink opwaaien, de weilanden die 
blank staan bij veel regen. En de koude winterwind 
snijdt er harder dan in de stad.

Stoeiende eksters zie je zowel in de polder als in 
de stad

Voorjaar en Zomer 2021, veel regen

Zomer 2020, grote droogte

Scholekster op het voetbalveld Winter 2021, snijdend koud
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Na lange tijd weer terug in de Achterhoek. 

Ik ging met de fiets vroeg op pad in de herfst, 
het was een heel koude nacht met een prachtige 
zonsopgang. De koeien die ook net wakker zijn 
staan op en gaan eerst maar eens poepen en 
piesen.

Vroeger zou ik gewoon aan dit tafereel voorbij 
zijn gefietst. Nu, na twintig jaar stadsleven stap 
ik af van de fiets, geboeid door deze scéne: 
het lijkt wel een oorlogsgebied die dampende 
koeievlaaien zijn net rookbommen in het 
koude gras.

Ochtendrituelen,
een andere kijk op dingen

Dus snel een paar foto’s maken. Kan ik dat 
nog beter of anders vastleggen? Zit er nog een 
spannender beeld in? Als ik nog veel langer 
wacht zijn ze allemaal uitgepiest, snel dus, 
tempo!
•  Het beeld moet donkerder, het lijkt op die 

eerste foto’s al bijna volop dag.
•  Okay -1 of -2 stops onderbelichten. Schiet op.
•  Inzoomen op één koe? Wellicht.
•  Hoe staat ie nou precies t.o.v. de opkomende 

zon? Okay toch beter drie meter naar links 
lopen, oh nee toch naar rechts. Rennen dus.

Ondertussen komt er tractor achter mij langs 
en die man zal straks bij de koffie wel tegen 
zijn vrouw zeggen: ‘Doar stond mi’j vanmorgen 
vrog un rare kerl bi’j onze weide foto’s van onze 
beeste te maken en hi’j was aan het hen en weer 
rennen met ziene camera. Rare luu loopt d’r 
tegenwoordig rond, zal wel zo’n stadsen toerist 
waezen.’ 

Ja ik ben blijkbaar veranderd na al die tijd. 
Verwondering over het alledaagse.
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Mijn Oranjegevoel

Nee wees gerust: dit wordt 
geen boek vol met foto’s van 
het roodborstje, en ook niet van 
kool- en pimpelmezen. Daar heb 
ik er al vele honderden van. 

Hoewel... als er dan toch weer 
één mooi zit te fluiten, ergens 
dichtbij op een tak, dan raak 
ik elke keer weer opnieuw 
geboeid en druk ik elke keer 
weer op die sluiterknop. 

...mijn liefde voor Oranje. 
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Verwondering en verstilling
Tijdens mijn wandelingen zoek ik in eerste instantie vaak naar grotere of meer 
bijzondere dieren. Bijvoorbeeld: ik hoor een zwarte specht, ergens 20 meter 
verderop in de bomen en dan ga ik rustig zitten afwachten. Maar dat kan lang duren 
en vaak tijdens dat lange wachten valt mijn oog op iets in de buurt. Je hoort geritsel 
dichtbij je en een bosmuis laat zich zien of een vreemd insect of gewoon iets wat 
daar groeit en waar het licht zo mooi opvalt. De ‘kijkcirkels’ worden in feite steeds 
kleiner en je gaat genieten van datgene wat zich wél laat zien.

Verstilling betekent soms ook letterlijk: roerloos stil kunnen staan. 
Ik liep op een breed pad in het Idinkbos en heel ongebruikelijk rennen er drie hazen 
rechts naast me door de varens. Direct stilstaan dus, stokstijf! 
Plotseling komt één van die hazen uit het struweel en gaat pal naast me zitten op 
dat bospad. Op werkelijk een halve meter van me af, ik had hem zo op zijn staart 
kunnen trappen. Minstens 20 seconden zat ie daar en dat voelt als een eeuwigheid. 
Hij moet mij als boom hebben waargenomen. Een dierbaar compliment.
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Rondstruinen
Over de locaties waar ik regelmatig 
heb gefotografeerd
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Rondstruinen
‘Vermijdt drukke plekken’ zo werden 
we in Corona tijd op grote matrixborden 
langs de snelweg of in de stadscentra 
door de overheid gewaarschuwd. 
Reizen zat er sowieso niet in. Dus bleef 
vrijwel iedereen in zijn of haar buurt. 
Gelukkig is er een groot aanbod van 
mooie natuur in vrijwel elke regio. 
Dus Nederland trok er massaal op 
uit in eigen land en kwam het soms 
zelfs voor dat de Boa’s moesten 
ingrijpen in sommige natuurgebieden. 
Boswachters klaagden over topdrukte, 
wandelaars ergerden zich aan de vele 
mountainbikers.

Veel van dit soort leed is mij bespaard 
gebleven. 

Ik hou sowieso niet van drukte als het 
om wandelen of fotograferen gaat. 
Als aan het Nijkerkernauw zich een 
tiental fotografen hebben geposteerd 
rond een bosje riet met lange lenzen 
op statieven op zoek naar die ene 
Roerdomp die daar blijkt te zitten dan 
loop ik heel snel verder. Dat zal wel een 
karaktertrek van me zijn. Natuurlijk elke 
fotograaf is ook ijdel en wil het unieke 
shot maken van een zeldzame vogel, 
dat wil iedereen. Maar niet ten koste 

van alles, dan maar wat minder uniek. 
Het in mijn eentje al struinend iets 
ontdekken is voor mij een groot goed.

Vroeger dacht ik dat je vooral contact 
kreeg met andere wandelaars als je 
achter een kinderwagen liep of met 
een jong hondje. Nou, ik kan u vertellen 
dat een camera ook helpt, zeker in de 
Achterhoek waar sowieso iedereen 
wordt gegroet. Regelmatig ben ik 
aangesproken: ‘al wat moois gezien?’ 
of ‘waar staat u nu speciaal naar te 
staren?’. Daar is al menig leuk gesprek 
uit voortgekomen. In de Coronaperiode 
zijn er ook tijden geweest dat dit de 
enige gesprekken waren die ik voerde 
op een dag. En je kan het zelf sturen 
natuurlijk: een kort ietwat nukkig 
antwoord beëindigt het gesprek vanzelf. 
Maar zo heb ik ook vele dierbare 
contacten opgedaan, zeker met al die 
mensen die net als ik op vaste tijden 
hun rondje lopen. Je kent elkaar niet 
echt en toch voelt het vertrouwd. 

In dit hoofdstuk geef ik een korte 
beschrijving van de locaties waar ik 
het meeste heb gewandeld en foto’s 
gemaakt.



20

Landgoed Schothorst
Amersfoort
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Begin 2020 woonde ik in Amersfoort 
Noord in de wijk Kattenbroek en op tien 
minuten loopafstand ligt het prachtige 
Stadspark Schothorst. Markant is 
de witte villa, het koetshuis en de 
orangerie. Ook vind je in dit park het 
Centrum voor Natuur en Milieu Educatie 
beter bekend als het ‘Het Groene Huis’. 
Een groot deel van het Park Schothorst 
bestaat uit graslanden, struwelen, 
bossen en open water. Binnen dit park 
staat een natuurlijke en ecologische 
ontwikkeling van flora en fauna voorop.

Lentegevoel bij de Kinderboerderij Helaas voor deze bezoeker was het 
Groene Huis gesloten in Coronatijd

Als fotograaf is zo’n park, ideaal 
vanwege de afwisseling van 
bos, weilanden, bloemperken, 
kinderboerderij. Er is altijd wat zien 
in elk seizoen. Met honderden 
wandelaars, joggers per dag ben je hier 
nooit echt helemaal alleen in de natuur, 
maar doordat het park circa 20 ha 
groot is ervaar je toch voldoende rust. 
Groot voordeel is ook dat de dieren en 
vogels wat gewend zijn geraakt aan de 
wandelaars en simpelweg wat minder 
schuw zijn. 
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Vijver bij winkelcentrum Emiclaer
Amersfoort
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Nog dichter bij huis, op twee minuten lopen bevindt zich de 
vijver bij winkelcentrum Emiclaer in de wijk Kattenbroek. 
Een heel grote uitgestrekte vijver, midden in een woonwijk, 
een wandelpromenade aan de ene kant, een fietsbrug 
over de vijver. Aan de overkant is wat meer begroeiing, riet 
en bosschage. Niks bijzonders eigenlijk en toch is er een 
veelheid aan watervogels te zien zelfs de Aalscholver en de 
IJsvogel zijn er te vinden. Midden in de wijk. 
Een ideale plek om te oefenen met vogelfotografie, vooral 
het proberen vastleggen van vliegende vogels terwijl je 
rustig op een bankje in de zon zit. Er zijn altijd wel vechtende 
meerkoeten, baltsende futen of aanvliegende meeuwen en 
eenden te zien. 
Zeker als er af toe een oud dametje haar dagelijkse oude 
broodresten komt voeren dan kan je er op rekenen dat de 
eenden, de ganzen en meeuwen daarop af komen.
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Arkemheen polder
Nijkerk
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Vanuit Amersfoort Noord fietste ik in een kwartier naar de Arkemheen polder nabij 
Nijkerk, het ‘openluchtrestaurant’ voor weidevogels in Europa. Totaal 8.000 ha. 
uniek gebied. Tientallen boeren in dit gebied helpen daaraan mee. In het Eemland 
liggen voedselrijke ‘plasdrassen’, die speciaal voor de vogels zijn aangelegd. De 
waterstand wordt gereguleerd door het stoomgemaal. Veel boeren laten de randen 
langs hun weilanden en sloten staan en stellen het maaien in de broedtijd uit. Een 
waar paradijs om grutto’s, kluten, zwarte ruiters te spotten. Hele kolonies ganzen 
hebben hier hun plek. 

Vele honderden fietsers per dag die hier over de dijk fietsen van Nijkerk naar 
Bunschoten en genieten van het Hollandse landschap met aan de ene kant het 
open water, het Nijkerkernauw, en aan de andere kant de rietkragen en daarachter 
het polderlandschap.

Het stoomgemaal zelf is ook zeker een bezoek waard en in de strook onderlangs de 
dijk kun je allerlei typische rietvogels spotten. 

Kneu Rietzanger Rietgors

Grutto en Tureluur
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Het Idinkbos
Sinderen, Achterhoek

Goudhaantje

Gaai
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Twee mooie bosgebieden vormen samen het Idinkbos en wisselen zich af met 
kleine percelen, open velden en kronkelende paden langs beken en herstelde 
kerkenpaden. De totale oppervlakte is ca. 110 ha. Het bos is al eeuwenoud en 
grotendeels aangeplant. De dennen waren nodig als stutpalen in de mijnbouw en 
loofbomen dienden als hout voor de meubelindustrie. Mede door een hoog aandeel 
oude bomen zitten hier veel spechten, waaronder ook de zwarte specht. De varens 
groeien hier welig en bedekken het merendeel van de bodem. 

Kenmerkend in dit gebied zijn ook de kampen of essen (is een hoger gelegen stuk 
land dat in vroeger tijden als akkerland werd gebruikt). Vroeg ‘s ochtends of rond 
zonsondergang zijn in de weilanden vaak reeën te spotten. 

De koffieboerderij Groot-Nibbelink ligt midden tussen beide bosgebieden. Niet 
alleen een geliefde plek voor ouders met kinderen vanwege de ruime speeltuin 
maar ook een prima punt om daar te parkeren en een natuurwandeling te starten.  
‘s Ochtends vroeg zijn in de weilanden vaak reeën te spotten.
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Het Aaltense Goor & De Vennebulten 
Aalten en Heelweg, Achterhoek
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Het Aaltense Goor is een landschapsreservaat aan de 
rand van de gemeente Aalten en heeft een omvang 
van ongeveer 200 hectare. De moerassige gronden 
zijn vanaf de 18e eeuw ontgonnen. Het gebied is vooral 
in gebruik als grasland. De kleinschalige percelen zijn 
begrensd door sloten met daarlangs elzen. Er broeden 
hier veel vogels waaronder nachtegaal, karekiet, 
tuinfluiter en geelgors.
In dit gebied wordt door provincie en waterschap 
samengewerkt aan een beek- en natuurherstelproject 
van natte weilanden omgeven door struiken en 
bomen.

Net over de gemeente grens, maar vrijwel 
direct aansluitend aan het Aaltense Goor liggen 
De Vennebulten, een natuurgebied, met een heel 
ander karakter: een heuvelachtig bosgebied dat 
begroeid is met jeneverbes, grove dennen, inlandse 
eiken en berken. Afgewisseld met enkele vennen 
is het een overwegend droog en zanderig gebied. 
Ook vindt je hier nog enkele stukken heide en een 
schaapskooi. De Vennebulten liggen aan de uit de 
Romeinse tijd stammende Hessenweg. Ook vind je er 
een uitkijktoren vanwaar je een prachtig uitzicht over 
de omgeving hebt. 
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Zonder woorden
een selectie van boeiende dieren zonder 
verdere toelichting
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Zonder woorden
‘Natuurkenner of fotograaf?’ Voor mij is dat een makkelijke vraag met een duidelijk 
antwoord: fotograaf. Ik leef van de plaatjes, van het beeld en van de dieren die zich 
aandienen en soms verdiep ik me er achteraf in d.m.v. een boek of via internet om 
wat meer over dat dier te lezen. 

Goed toepasbaar is de tekstpassage die vaak in mijn hoofd zit ‘ich kann mich gar 
nicht richtig entscheiden, es ist alles so schön bunt hier’ (uit het nummer: Ich glotz 
TV, van de Duitse Nina Hagen, 1978). Want zo voelde ik mij vaak het afgelopen jaar: 
‘in een bonte mix van mooie natuur en ik kan niet kiezen’. 

Denk nou niet dat ik elke dag met mooie foto’s thuis kom: er zijn veel wandelingen 
geweest dat ik niet één foto heb gemaakt, maar er zijn er ook dagen geweest dat ik 
er wel 100 maakte en na een selectie 20 goede overbleven.

Geen natuurkenner dus? Nou, een klein beetje dan en ik blader wel eens in 
vogelgids of google wat op trefwoorden. Maar daar houdt het dan ook wel op.  
Ik heb grote bewondering voor die vele echte natuurkenners die elk gefluit of 
gedrag herkennen en soms ook nog de Latijnse naam weten. Zo’n kenner ben ik 
nog lang niet en zal ik waarschijnlijk ook nooit worden.

Ik heb lang getwijfeld hoe ik dit boek zou opbouwen. Klassiek ingedeeld naar 
hoofdgroep, subgroep, soort? Maar dat soort gidsen zijn er al lang en dus kies 
ik bewust voor een mengeling van alles door elkaar. Net zo gemêleerd als mijn 
wandelingen: dan eens door het bos, dan eens aan het water, dan eens langs de 
weilanden.

Op de volgende pagina’s in dit hoofdstuk een bonte dwarsdoorsnede van een 
aantal dieren die mij boeien zonder enige verdere toelichting. 

In het daaropvolgende hoofdstuk ‘Uitgelicht’ zal ik mijn persoonlijke highlights juist 
wel weer toelichten. 
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Kikker
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Eekhoorn
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Fazant
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Bijen & Hommels



36

Fuut
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Kievit
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Waterjuffer
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Grutto
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Meikever
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Zweefvliegen
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Ree
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Gekraagde Roodstaart



44

Eenden

Wintertalingen Bergeend

Kuifeenden Nonnetje
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Vlinders

Klein Koolwitje Dagpauwoog

Argusvlinder Gehakkelde Aurelia
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Uitgelicht
Over mijn favoriete dieren 
en speciale momenten 
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Uitgelicht
Over anderhalf jaar natuurfotografie valt 
natuurlijk meer te vertellen dan alleen maar wat 
plaatjes te tonen zonder verdere toelichting. 
De specht bijvoorbeeld: dé vogel die mij het 
meest heeft geïntrigeerd en waar ik het vaakst 
naar op zoek was. Of de libellen die mij mateloos 
boeien. Ook zijn er foto’s waar ik trots op ben dat 
ik die mocht maken. Foto’s met een zekere Wow 
factor. Vaak is dat een combinatie van toevallig 
op de juiste plek zijn én het juiste moment 
pakken. 
Daarover gaat het in dit hoofdstuk. Een paar 
algemene tips om tot resultaat te komen:

Kennis is macht. Wat wil je fotograferen? Verdiep 
je mogelijk vooraf waar bepaalde dieren kunnen 
zitten, zijn het bijv. trekvogels of standvogels, 
welke tijd van het jaar, welk tijdstip van de dag is 
het beste. Praat met kenners, praat met boeren 
of collega natuurfotografen. Lees natuur- en 
fototijdschriften.

De kracht van herhaling. Als je de eerste keer 
iets waarneemt op één bepaalde plek is dat 
misschien toeval, misschien ook nog bij een 
tweede keer, maar bij de derde keer heb je echt 
wel een patroon te pakken. Zodoende bouw je 
kennis op waar en wanneer je grootste kansen 
hebt iets te spotten.
Dat is hét grote voordeel van steeds de vaste 
rondes in eenzelfde gebied.

Geduld is een schone zaak. Hoe lang je blijft 
wachten op één plek is aan jou. Ga in elk geval 
niet constant fanatiek en driftig lopen speuren. 
Vaak ben je beter af door ergens rustig te 
wachten vanuit een donker schaduwplekje of 
gewoon op een bankje aan het water. Geniet en 
fotografeer van wat er wél is en leg dat dan vast 
i.p.v. te balen dat je niet je gedroomde dier kunt 
spotten.

Verwacht het onverwachte. Zorg dat je de 
camera-instellingen al wisselt net voordat je 
vanuit het volle licht het donkere bos ingaat. 
En vice versa, doe je dat net voordat je het bos 
verlaat. Verrassingen doen zich juist ook vaak 
voor bij het betreden van een nieuwe omgeving.

Oh ja, en het bos is van iedereen, ook van 
ouders met kinderen, ook van hondenbezitters 
en joggers. Zoek tijdstippen dat het rustig is. 
Blijf op de paden, een grote lens geeft je geen 
aparte rechten om overal doorheen te banjeren.



48

De Bonte Specht
Als er één vogel is die mij met name heeft 
gefascineerd dan is het wel de specht. Alles 
begint vaak met teleurstelling: krampachtig 
omhoog staren waar dat geroffel toch vandaan 
komt. Pijn in je nek van het staren, matige eerste 
foto’s van die rode kont, soms slechts silhouetten 
tussen donkere takken en tegen een lichte 
hemel. 

Die eerste foto’s zijn van groot belang: het is 
je immers gelukt voor het eerst een specht te 
fotograferen, daarna kan het alleen maar beter 
gaan.

En dat is bij mij gelukkig ook gebeurd. Door 
rustig te luisteren ontdek je die typische pjek 
pjek roep van de Grote Bonte Specht en let je 
veel vaker juist op het zachte getik tegen schors 
ergens dichtbij je in de buurt 

Je leert vanzelf de typische vluchtbeweging 
herkennen, je leert meer vooruit kijken naar 
bomen iets verderop i.p.v. enkel omhoog kijken 
en dan spot je ze ook op veel lagere takken. 
Soms zelfs op ooghoogte. Of zie je plotseling 
spechten die hun voedsel zoeken in de spleten 
van oude weidepaaltjes. 

Door betere waarneming lukt het ook steeds 
beter om goede foto’s te maken.

Mijn fascinatie voor de Specht
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In park Schothorst dacht ik een nieuwe soort specht te 
hebben ontdekt, nog nooit had ik zo’n hard geroffel gehoord, 
minstens tien keer harder dan het mij bekende geluid, dat 
moest wel een onbekende soort mega-specht zijn. 
De teleurstelling was groot, toen bleek dat ‘t een heel gewone 
Grote Bonte Specht was die op een houtje nestkastje zat te 
hakken, dat aan een boom was geschroefd. Dat holle kastje 
versterkte het geluid als een soort drumstel. 
Waarom ie daar op zat te hakken weet ik niet, misschien zaten 
er jonge zangvogeltjes of eieren in om te roven, misschien 
wilde ie zelf gebruik van maken van het kastje. Wie weet. 
Later ontdekte ik: dit gedrag komt regelmatig voor en er zijn 
metalen plaatjes in de handel met ronde openingen in diverse 
maten tegen dit soort vandalisme van de specht.

Voedsel zoeken in weidepaaltjes
Let ook op het troebele oog: soms lijkt 
het net alsof spechten een oogziekte 
hebben maar dit is het zogenaamde 
knipvlies, een soort half-transparant 
derde ooglid, ter bescherming van de 
ogen bij het hakken.

Silhouetten
Ook bij tegenlicht of als het al bijna 
donker wordt kun je soms nog 
verrassend leuke silhouetfoto’s maken. 
Als paartjes zie je ze vooral in het 
vroege voorjaar. Dat is sowieso een 
goed tijd voor vogelfotografie want 
dan zijn de bomen nog kaal en de 
hormoonspiegel is hoog, daardoor zijn 
ze soms minder oplettend.

Nieuwe soort specht ontdekt?

De vandaal in kwestie Dit nest van de Bonte 
Vliegenvanger heeft een 
beschermend plaatje.
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Oude takken worden vaak rondom afgespeurd op zoek naar insecten (hier de Middelste Bonte Specht)

Domme vogels
Spechten zijn ook wel domme vogels: ze maken vaak een nest pal aan het 
wandelpad, dat heb ik inmiddels al drie keer meegemaakt en juist daar dus waar 
dagelijkse heel veel wandelaars voorbij komen. ‘Zoek het 30 meter verderop 
het bos in’ denk ik dan ‘daar heb je veel meer rust’. Maar ze schijnen er weinig 
problemen mee te hebben. Veel wandelaars lopen er ook gewoon aan voorbij, die 
hebben niks in de gaten, zelfs het gepiep van de jongen horen ze soms niet eens.

Lastig wordt ‘t pas als de jongen uit het nest komen vallen. Ze kunnen soms nog niet 
direct vliegen en zitten dan luid piepend onder de boom in het gras. Tja, dan willen 
de honden van de wandelaars wel te keer gaan, of staat er een groepje bezorgde 
stedelingen om heen te overleggen of ze de dierenambulance moeten bellen. 
Rustig laten zitten en doorlopen denk ik dan, ze worden nog wel bijgevoerd door 
de ouders ook buiten het nest. Maar wel dom van die spechten om juist pal aan het 
wandelpad te gaan nestelen...
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Familie der Spechten

Het verschil tussen Grote Bonte 
Specht en Middelste Bonte Specht 
is niet zo groot. Zo merkte ik pas 
thuis aan de computer dat ik ook die 
Middelste Bonte Specht regelmatig heb 
gefotografeerd zonder dat ik dat in het 
bos in gaten had. 
Soms wordt je getriggerd door een 
heel ander spechten geluid, het wat 
zangerige pjuuih pjuuih van de Groene 
Specht dat je echter maar sporadisch 
hoort. Geduld is dan een schone zaak 
en met wat extra informatie van kenners 
van het park Schothorst lukte het 
ook die vogel vast te leggen op een 
grasveldje op zoek naar mieren. 
Deze zomer heb ik ook de Zwarte 
Specht ontdekt waarvan enkele paren 
in het Idinkbos zitten. Het klaaglijke 
klu-éé lijkt wel wat op de groene specht 
maar dan toch weer heel anders.
Enfin, ik heb dus bijna de hele familie 
leren kennen en fotograferen, de 
Grote Bonte -, de Middelste Bonte -, de 
Groene- en Zwarte specht. 
Ontbreekt alleen nog de Kleine Bonte 
Specht.

Van spechten-kluns tot spechten-
kenner in één jaar tijd.

Grote Bonte Specht

Groene Specht

Middelste Bonte Specht

Zwarte Specht
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Love is in the air

Sta ik in de Arkemheen polder, 
leunend op een hek uit te 
kijken over de weilanden,  
hoor ik plotseling achter me 
wat vogelgeluiden. 
Op nog geen drie meter 
afstand, net boven de 
waterrand van de sloot,  
voltrekt zich het liefdesspel  
van de boerenzwaluw. 

Dat is natuurlijk puur mazzel 
dat je zulke mooie momenten 
meemaakt. 

En dan ben ik zo blij dat ik 
standaard altijd al snelle 
sluitertijden heb ingesteld want 
anders was het nooit gelukt 
dit vast te leggen. Omdraaien, 
richten, klikken in een fractie 
van een paar seconden. 
Je hebt geen tijd om eerst 
instellingen aan te passen.
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Zwanen, de witte kracht en elegantie
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Wanneer een zwaan gaat starten 
voor de vlucht weet je niet, maar als 
het zover is, dan wordt je in elk geval 
duidelijk en op tijd gewaarschuwd: de 
machtige vleugelslagen klinken als 
het trage luide applaus van een man 
met grote eeltige handen. 
En dan heb je nog seconden lang 
de tijd om de vlucht te volgen. Vaak 
verplaatst ie zich alleen horizontaal 
net boven het wateroppervlak om 
orde op zaken te stellen verderop in 
het water. 

Een machtig gezicht, een bundeling 
van kracht en elegantie.



Roofvogels in de Achterhoek

56

Buizerd Torenvalk

Rode wouw
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Roofvogels
Roofvogels zag ik in stads-
parken van Amersfoort vrijwel 
nooit maar nu in de Achter-
hoek valt het mij op hoe vaak 
je ze hier dagelijks ziet.
En dan zie je vooral veel 
buizerds en torenvalken en 
soms een sperwer of zelfs een 
rode wouw. 

Waar en wanneer ze opduiken 
weet je niet, maar als je hier 
een uurtje wandelt of rondfietst 
dan is het bijna een zekerheid. 
Meestal buiten het bos, vaak 
heel hoog cirkelend drijvend 
op de thermiek of biddend 
boven een weiland. Soms op 
een weidepaaltje, soms ook 
in het bos vooral bij open 
stukken.

Goede foto’s maken is nog 
lastig want meestal is de 
afstand erg groot. Vanuit het 
autoraam kan je soms prima 
opnames maken dus als ik via 
de binnenwegen rijd ligt mijn 
camera altijd naast me klaar op 
de bijrijdersstoel.
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Buizerd

Torenvalk

Torenvalk
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PlatbuikBruinrode Heidelibel

Libel len    liefde
Grote Keizerlibel Bruinrode Heidelibel
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Bloedrode heidelibel

Bruinrode heidelibel Bloedrode heidelibel (een hele jonge)

Libellen
Libellen zijn mijn tweede liefde (naast de spechten). Ze zijn één van de meest 
fotogenieke soorten insecten, vaak heel kleurrijk en relatief makkelijk te 
fotograferen. 
Ze lijken vaak erg rusteloos en chaotisch vliegend maar je moet soms even geduld 
hebben totdat ze ergens mooi gaan zitten op een halm of stengel en dan zitten ze 
ook echt doodstil. Soms vliegen ze dan even een kort rondje en zijn ze binnen een 
halve minuut weer terug, exact op diezelfde stengel. 
Het determineren, het bepalen welke soort, dat is nog knap lastig. Zo kunnen 
libellen, binnen één soort, sterk wisselen qua kleur, afhankelijk van leeftijd en 
geslacht. Vaak zijn het andere kenmerken waar je op moet letten, de kleur van de 
poten of de pterostigma’s, die gekleurde vlekjes aan de vleugeluiteinden. 
De Vlinderstichting was zo vriendelijk mij te helpen bij het bepalen van de soort. 
Dank daarvoor.
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Grote KeizerlibelGewone Oeverlibel 

Grote Keizerlibel

Ik heb vroeger nooit begrepen wat er leuk is aan de hengelsport, maar 
tegenwoordig zit ik in de zomer regelmatig een uurtje langs de waterkant.  
Zonder hengel weliswaar maar wel met mijn camera. En dan kijk ik bijvoorbeeld  
naar paringsrituelen van de Libellen en het afzetten van de eieren onder water  
op de plantenstengels. Liefst zo diep mogelijk tot ze bijna verzuipen. 
De gein van het hengelen, staren naar je dobber, zal ik nooit krijgen maar gevoel 
van rust en concentratie begrijp ik nu heel goed.
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Grote Keizerlibel

Gewone Oeverlibel Platbuik

Vliegende libellen
Libellen zijn makkelijk te fotograferen zolang ze stilzitten. Om ze in de lucht vast te 
leggen is wél een hele uitdaging. Maar als je lekker in de zon zit langs het water 
waarom zou je dan die uitdaging niet aangaan. 

Voor wie het wil proberen, hierbij mijn tips:
Doe dit alleen bij zonnig weer. Ga op een krukje zitten, liefst dicht bij het water 
ergens zonder lastige rietstengels direct voor je. Ga eerst kijken hoe ze onrustig 
heen en weer vliegen en kijk vooral waar ze soms even stil blijven hangen in de 
lucht. Van die momenten moet je het hebben. 
Stel je camera standaard in op bijv 1/3000 sec. en op Servo-stand en stel je 
autofocus in op één punt! Als ze dan even stilhangen moet je echt heel snel zijn: 
camera voor je oog en snel zoeken naar dat vage gele of blauwe vlekje waarop je 
lens moet gaan scherpstellen. En meteen afdrukken zodra ie scherpstelt,  
het ‘volgen’ van de vlucht lukt je bijna nooit.
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Flamingo’s, exotische gasten
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Flamingo’s in de Aaltense Goor
De verrassing was groot toen er eind April 2021 plotseling twee flamingo’s in 
de Aaltense Goor te vinden waren. Prachtig om ze in alle rust te observeren: 
onverstoorbaar op zoek naar voedsel en in volstrekte harmonie. 
Het koppel heeft daar ongeveer één week gezeten maar het waterpeil zakte in die 
warme dagen toch behoorlijk snel en opeens waren ze weer vertrokken. 

Deze flamingo’s zijn afkomstig uit de vaste kolonie die elk zomerseizoen in het 
Zwillbrocker Venn verblijft. Dat is circa 20 km verderop ten oosten van Groenlo, net 
over de grens in de Duitse gemeente Vreden. Deze unieke broedvogels staan in dat 
gebied onder vogelbescherming. Maar in het Zwillbrock zit er een hek om de plas 
en zo dichtbij als in Aalten kan je ze daar dus niet spotten. 

Een uniek moment om mee te mogen maken.
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Meerkoeten, eigenzinnige vreemde vogels
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Meerkoeten
Fascinerende vogels zijn het die 
meerkoeten: mooi zwart, intrigerende 
rode ogen en met rare blauwgrijze 
poten die net een maatje te groot lijken. 
Met spuuglelijke kuikens maar ook met 
de Bijbelse eigenschap van het kunnen 
lopen op water. 

De gevechtsscenes in open water 
zijn meestal show-duels van korte 
duur. Maar als de strijd gaat om de 
heerschappij over een stukje van een 
beek dan wordt het menens. 
Zo’n gevecht is zeer indrukwekkend: 
beide rivalen op hun rug zwemmend 
en met de poten in elkaar gehaakt 
hakken ze op de ander in. Behoorlijk 
gewelddadig allemaal en dat duurt 
minuten lang.

Zo veel geweld aan het begin van 
het paringsseizoen staat in schril 
contrast tot later in het jaar. Dan zijn het 
meestal weer de rustige saaie zwarte 
watervogels op zoek naar een sappige 
jonge stengel.
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Focus
Enkele ‘tips & tricks’  

voor natuurfotografie



6969

Focus
In dit hoofdstuk vindt u wat meer informatie over 
hoe ik fotografeer en wat mijn aanbevelingen 
zouden zijn voor beginners.

Samenvatting:
Alle dierenfoto’s zijn gemaakt met slechts één 
tele-zoom lens (ook de close-ups van insecten)
•  Geen extra gesjouw met tassen/lenzen, een 

acceptabel gewicht (schouderriem)
•  Het enige wat ik vaak meeneem is een paar 

honderd gram wegend driehoekig krukje 
(Merk Walkstool) wat je kunt inschuiven en aan 
je broekriem kunt meedragen. 

•  Alles uit de hand gefotografeerd, geen statief.

Mijn basis-camera-instellingen leg ik verderop 
uit, maar er is niet één zaligmakende instelling. 
Elk heeft zijn voor- en nadelen. En zijn meer dan 
voldoende boeken en/of cursussen daarover. 
Voor mensen die overwegen zelf in te stappen in 
natuurfotografie:
•  Koop een spiegelreflex of systeem camera, 

overweeg ook tweedehands apparatuur. 
Investeer vooral in goede lenzen, daar heb je 
een leven lang plezier van. 

•  Keuze APS-C of fullframe? Dat zijn vooral 
budgetkeuzes en hebben niks te maken met 
goede of slechte foto’s maken. Beide zijn 
prima. Maar als je later wil overstappen van 
APS C naar fullframe is dat een dure stap, want 
meestal gebruik je dan ook andere lenzen. 

•  Kijk bij aanschaf van tele(zoom) lenzen niet 
alleen naar de maximum zoom (bijv 400 mm 
of 560 mm) maar kijk ook naar kortste 
scherpstelafstand. Bij mij is dat is 1 meter, 
daardoor kan ik ook macro-achtige opnames 
maken van insecten met dezelfde lens. Bij 
sommige lenzen is die kortste scherpstel 
afstand meer dan 2,5 meter!

•  Werk nooit op de automatische stand als je je 
wil ontwikkelen. Jij bent de baas en bepaalt, 
niet die automatische modus. Volg desnoods 
wat cursussen. Werk met hooguit een paar 
basisinstellingen, de camera moet een soort 
verlengstuk van jezelf worden. Je moet niet te 
veel lopen zoeken naar allerlei instellingen, dan 
ben je vaak te laat.

Simpele en algemene tips vind je in dit 
hoofdstuk. Pas aan het eind heel specifiek mijn 
instellingen/keuzes. 
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Probeer, als dat kan, altijd op 
ooghoogte te komen met je 
onderwerp, zo worden zelfs 
de meeste saaie dieren nog 
interessant vanwege het 
‘oogcontact’.  
Soms zul je dan op je knieën 
moeten, maar je hebt ook vaak 
hoogteverschillen, bijvoorbeeld 
een droge greppel om in te 
staan. Maak daar dan gebruik 
van.

Ooghoogte
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Je vijand
Als je route loopt tegen een 
laagstaande zon in kun je 
maar moeilijk vooruitkijken 
met samengeknepen ogen. 
Ik loop in zo’n geval eerst 
snel naar het eindpunt en dan 
terug vier keer zo langzaam. 
Dus met de zon in de rug en 
vaak gebruikmakend van de 
brede schaduwen van bomen 
om precies daarin een tijdje 
roerloos stil te gaan staan.

Je vriend
Maar zodra je dan iets hebt 
gespot, probeer dan juist 
ook eens te draaien en 
(bijna) tegen de zon in te 
fotograferen. De vleugels 
worden dan transparant, je 
onderwerp krijgt dan zo’n 
mooie gouden rand. En 
zelfs een snavel wordt bijna 
doorzichtig. 

Tegenlicht, je vriend en vijand
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Timing
Het woordenboek zegt: ‘de keuze van 
het juiste tijdstip’.
Een goede timing kan vaak spannende 
of juist humoristische foto opleveren.

Linksboven: de duikende meeuw is 
er één uit een serieopname van wat 
fladderende meeuwen, ik had geen 
idee dat ie ging duiken. Gewoon mazzel 
dat deze er net tussen zit.
(Maar dat hou je altijd geheim)

Rechtsboven: tureluur in vlucht, lastig 
met die storende fietsers op de dijk. 
Of juist leuk om bewust te proberen om 
beide mooi in 1 beeld te vangen. 

Linksonder: niks spannends aan, 
een groep brandganzen op een kaal 
grasveld. Maar loop niet te snel door: 
daar spelen zich vaak allerlei prachtige 
scenes af. Door het machogedrag van 
de ganzerik (mannetje) en het afdruipen 
van de ganzen een typisch beeld. 

Rechtsonder: een wegvliegende 
gaai, saaie foto zo tegen zijn kont 
gefotografeerd als ie niet toevallig die 
kers had gepikt.
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Eigen fotostudio in het bos 
Een vreemde hobby, geboren uit verveling
In de zomer brandt de zon soms 's ochtends al heel fel, terwijl het in het bos 
door alle bomen en bladeren erg donker is. Dan ontstaan vaak van die felle bijna 
horizontale lichtspleten tussen de bomen door. 
En dat is juist de plek waar insecten vaak heel mooi stil blijven hangen, bijna als 
lichtgevend puntjes tegen een donkere achtergrond.
Het is je eigen studio opstelling in het bos met één felle zij-spot. Stel de belichting 
compensatie dan in op bijv -2, zodat de achtergrond extra donker wordt en het 
insect niet overbelicht wordt (want dat insect pakt alle zonlicht). Kies de kortste 
sluitertijd die je hebt. Verassend eenvoudig en leuk om te doen als je toch maar 
zit te wachten op die zwarte specht die zich maar niet laat zien. 
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Het maken van opnames van vliegende 
vogels (of insecten) is een uitdaging. 
Dat heeft weinig meer met rustig 
genieten van de natuur te maken.  
Het lijkt meer op kleiduiven schieten.
Het vereist een paar dingen:
•  Kennis van je camera/instellingen met 

continue scherpstellen, de Servo-
stand (Canon-naam)

•  Geen vertrouwde piepjes of rode 
lampjes meer als ‘t scherp is, maar 
slechts summier opflikkerende 
scherpstelpunten

•  Goede oog/hand coördinatie: je 
ziet iets vliegen en moet dan snel 
de camera voor je oog plaatsen en 
je onderwerp a.h.w. met de zoeker 
van de lens direct weer weten op te 
pakken.

In Vogelvlucht
•  Tip 1 zoom niet direct maximaal op 

bijv. 400 mm, maar bijv. maar 200 mm, 
dan zie je dus een groter gebied en 
vindt je makkelijker jouw vogel, zoom 
dan pas weer vol in op 400 mm.

•  Tip 2 Eenvoudig beginnen: zwanen, 
ganzen, watervogels. Gaat prima 
zittend vanaf een bankje, als je staat 
zoek dan steun in je rug tegen een 
paal of een brugleuning. Helemaal 
vrijstaand krijg je soms zo’n ‘zwalkend’ 
gevoel.

Grauwe Gans (Engbergen/Gendringen)

F5.6  1/1250 sec  ISO 200

•  Tip 3 Natuurlijk schiet je serie 
opnames: stel daarbij de langzame 
seriesnelheid in, dat is bijna altijd 
snel genoeg, en de kwaliteit wordt 
beter (camera heeft iets meer tijd van 
scherpstellen tussen de opnames).
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Zomaar wat Grauwe Ganzen. Dit is het makkelijkst voor je Servo scherpstelling, donkere 
objecten tegen een effen lichte achtergrond en als jij dan mooi haaks op de vliegrichting 
staat dan zijn ze er ook allemaal scherp.

Als ze schuin vliegen heb je vaak dat er één scherp is de andere net niet. Dat is bijna 
onvermijdelijk je scherptediepte is misschien maar 1 meter. Focus dan in elk geval altijd 
op de voorste vogel !

Recht op je af komend kan natuurlijk ook. Waarschijnlijk zijn de kop en de voorkant van 
de vleugels beide scherp want de kop zal hooguit 40 cm voor de vleugels uit steken. Mik 
in elk geval altijd op zijn kop.

Zelfde situatie, je staat weer haaks op de vliegrichting, elke gans is dus even ver van je 
lens, dus zijn ze allemaal scherp. Je zal hier ietsje nauwkeuriger op de ganzen moeten 
richten anders stelt ie scherp op het bos in de achtergrond. Maar heeft de Servo stand 
ze eenmaal ‘opgepikt’ en jij volgt de beweging van de ganzen dan blijft ie constant 
daarop scherpstellen.

Alle vier opnames zijn f5.6 en 1/1250 sec
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Bewegingsonscherpte
Het hoeft niet altijd compleet haarscherp te zijn. Soms voegt het zelfs iets toe aan 
dramatiek, actiegevoel of sfeer als bijvoorbeeld de vleugels of de vleugeluiteinden 
onscherp zijn. Bij kleine vogeltjes zit ik al gauw op 1/3000 sec en soms is zelf 
dat niet genoeg. Als het lichaam/kop van de vogel/insect zelf scherp is dan kan 
onscherpte van de vleugels echt iets toevoegen
•  Kies bij voorkeur zonnige dagen voor dergelijke actiefoto’s
•  Veel experimenteren: gewoon in eigen tuin of aan een plas. Steeds dezelfde 

vogels en verander je sluitertijden. Trek je eigen conclusie wat jij mooi of goed 
vindt, kijk ook naar de ISO-waarden want die worden natuurlijk slechter naarmate 
je steeds snellere sluitertijden gebruikt. Bepaal zelf wat je acceptabel vindt. 

1/400 sec

1/640 sec1/3200 sec
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De andere methode
Handmatig scherpstellen op één vaste afstand

Wanneer toepasbaar? Bij regelmatig 
terugkerend ‘gedrag’, bijvoorbeeld: soms maken 
zwaluwen bij een beek elke paar minuten vaste 
rondjes scherend boven het water op zoek naar 
insecten. Steeds weer opnieuw dat rondje.  
Zoek dan een brug, kies die kant dat je de zon 
in je rug hebt en fotografeer als de zwaluwen 
op je af komen. Vaak vliegen ze zelfs onder de 
donkere brug door of soms hebben ze zelfs hun 
nest onder de brug.
Houd je camera op de brugleuning (of op 
statief), zet je auto focus uit en stel je camera 
handmatig scherp op bijvoorbeeld 3 of 4 meter 
afstand, liefst op een markant punt, bijv. een 
paar herkenbare rietstengels. En dan maar 
wachten op het juiste moment: ze komen op je 
af gevlogen en net voor ze bij die rietstengels 
zijn druk jij op snelle serieopname. Je kijkt dus 
helemaal niet meer door de lens/zoeker! En dan 
maar hopen dat er van de 10-12 opnames uit 
de serie dat er één goede tussen zit. Vaak zijn 
dergelijke foto’s heel verrassend vanwege hun 
onverwachte spontane compositie.

De klassieke methode: richten op één vogel en volgen via de Servo-scherpstelling
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Tot slot
Ik hoop dat je plezier hebt beleefd met het lezen van dit boek. 
Zelf ben ik blij dat ik heb doorgezet: soms moet je gewoon knopen doorhakken, dingen 
afronden en daarna volgende stappen zetten.

In anderhalf jaar natuurfotografie maak je natuurlijk ook zelf een bepaalde ontwikkeling door. 
Zo maak ik nu tijdens een rondje veel minder opnames dan aan het begin. Bijvoorbeeld 
omdat ik nu vooraf al weet dat die roofvogel daar heel hoog in de lucht geen betere foto gaat 
opleveren dan de vele vergelijkbare foto’s die ik al op mijn PC heb staan. Dus het wordt soms 
qua fotografie ook wel een beetje saai met weinig nieuwe prikkels. 

Als ik nu alvast wat vooruitkijk dan zie ik voor mezelf volgende uitdagingen: 
• Beter worden/specialiseren in macro fotografie, de kleine wereld.
• Focussen op dieren in beweging, de moeilijke variant. 
• Telelens vaker thuislaten, verdiepen in landschapsfotografie van de Achterhoek.
• Reizen, andere natuurgebieden in Nederland opzoeken, naar de kust bijvoorbeeld.

Nu de coronacrisis enigszins lijkt bedwongen en het normale leven weer op gang lijkt te 
komen wordt het ook tijd om beter te integreren in mijn nieuwe omgeving de Achterhoek. 
Zo hoop ik straks een bijdrage te kunnen leveren aan lokale initiatieven op gebied van 
natuur, regiobelangen of maatschappelijke thema’s. Er zijn heel veel zinvolle groeperingen en 
stichtingen die wel wat steun kunnen gebruiken in hun communicatie middels goed fotowerk. 
Mocht u zo iemand zoeken aarzel dan niet die vraag te stellen. 
Ook voor het geven van presentaties sta ik open of natuurlijk lesgeven, het begeleiden van 
beginnende fotografen, dat lijkt mij erg leuk.

Graag wil ik Jolanda Hiddink (Studio Hiddink, Doetinchem) bedanken voor de prachtige 
opmaak van dit boek. Ik leerde haar bij toeval kennen tijdens één mijn vele wandelingen. 
Een clubje fanatiek hardlopende vrouwen, allemaal in staalblauwe outfit, stond nog wat uit te 
puffen op de parkeerplaats en foto’s te maken met hun mobieltjes. Maar toen ik daar voorbij 
kwam met mijn grote camera, moesten er op verzoek van hen, toch nog wat actiefoto’s 
gemaakt worden. Zo komen soms mooie, toevallige contacten tot stand.
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Camera-instellingen
Veertig jaar lang was ik een pure Diafragma-Voorkeuze-fotograaf 
(A-stand). Dat was vooral reisfotografie. Verder fotografeerde ik 
nauwelijks. 

Voor de dierenfotografie ben ik helemaal geswitcht naar de 
M-stand met standaard Auto-ISO. Dus de ISO waarde verandert 
ten gevolge van het gekozen diafragma en de gekozen 
sluitertijd. Waarom?
•  Omdat dat dit tegenwoordig technisch kan, vroeger kon 

dat niet.
•  Dierenfotografie is heel specifiek: je richt je op één dier met 

één hoofddoel: het beest moet scherp. 
•  De sluitertijd stel ik nu in de M stand zelf direct in en die is 

vaak cruciaal bij dierenfotografie en zo leer je beter het effect 
controleren van die factor. Vroeger in de A stand was die 
sluitertijd indirect het gevolg van het gekozen Diafragma en 
gekozen ISO. 

Handig, dat Auto-ISO, maar is dit niet gevaarlijk?

Ja en nee, er zijn 2 risico’s:
•  Risico A. Als je én met volle lens opening (grootste diafragma/

klein getal) werkt én met relatief lange sluitertijden én het is 
stralend weer, dan komt er ‘te veel’ licht binnen, de ISO-waarde 
kan zich niet oneindig aanpassen, die kan niet nog beter dan 
ISO 100. Kortom in zo’n geval zijn je foto’s overbelicht.

•  Risico B. Als je met onnodig kleine lensopening (kleiner 
diafragma/groter getal) en/of in combinatie met heel korte 
sluitertijden werkt, dan schiet de ISO naar heel slechte 
waarden. Kortom dan zijn al je foto’s heel korrelig, met veel 
ruis.

Om Risico B te vermijden (ruis/hoge ISO waarden) werk ik 
vrijwel altijd** met volle lensopening. Bij mijn 100-400 zoomlens 
is dat f 4.5-5.6. Dus ik geef niks onnodig weg wat een slechte 
ISO tot gevolg zou kunnen hebben.
Want met dat grootste diafragma is een vogeltje op een tak op 
3 meter echt helemaal scherp en ook een ree op 30 meter. 
En voor of achter het dier, mag voor mij lekker vaag zijn.

Sluitertijden

Omdat ik uit de hand fotografeer wil ik geen onscherpte door 
handtrillingen, dus hou ik braaf de stelregel 1/lenslengte aan, dat 
is bij mij uitgezoomd dus een 400m lens, dus 1/400 sec is mijn 
standaard sluitertijd. Dus ook hier geef ik helemaal niks weg. 
(let wel vanaf statief kan je natuurlijk wel langere sluitertijden 
gebruiken mocht dat nodig zijn)

Met die twee instellingen (1/400 en f 5.6) kan ik prima uit de 
voeten IN HET BOS
Iets kan plotseling voor, achter, links, rechts voor me opduiken,  
in de donkere schaduw of op lichtere plekken. Je hebt vaak 
geen tijd om dan nog keuzes te maken. 
•  En 1/400 sec is meer dan genoeg voor een stilzittende vogel. 
•  Vliegende vogels fotograferen in een donker bos is een illusie. 

Het komt maar 1% van de gevallen voor dat ik liever een 
heel snelle sluitertijd had willen hebben, maar was dat mijn 
basisinstelling geweest dan zouden 99% van de overige foto’s 
een heel slechte ISO waarde hebben.

•  Het leven is keuzes maken (tenzij je de tijd hebt om alles 
specifiek op één situatie af te stemmen, dan moet je dat 
natuurlijk doen).

Ook BUITEN HET BOS blijft het diafragma maximaal open.  
Buiten heb je altijd het volle aanwezige daglicht en het enige 
wat mij daar zou kunnen verrassen is een roofvogel die om de 
hoek van het bos vliegt of een haas die wegspringt in de wei. 
•  Dus ook daar heb ik een basisinstelling namelijk 1/1200 sec. 
•  Genoeg voor een buizerd of een haas. 
•  Te weinig misschien voor een biddende torenvalk met snelle 

vleugelslagen. Ook dat is keuzes maken op basis van ervaring. 
Die torenvalk hangt er nog wel even en kan ik iets sneller in te 
stellen.

Zou ik bij het verlaten van het bos vergeten van 1/400 sec 
naar 1/1200 sec te gaan, dan bestaat er een serieuze kans op 
Risico A, overbelichte foto’s, zeker bij zonnig weer/heldere 
hemel en als ik in de richting van de zon fotografeer. Dat 
omschakelen naar 1/1200 is inmiddels een automatisme en het 
geeft me veel rust, ik ben klaar voor de meeste verrassingen. 
En ik heb zodoende inmiddels een redelijke ervaring 
opgebouwd met sluitertijden in relatie tot de verschillende 
scenes en lichtomstandigheden. Bij vliegende insecten ga ik tot 
wel 1/4000, en alleen bij volle zon. Trage glijvluchten van een 
roofvogel bij somber weer kunnen ook nog wel bij 1/800 sec.

En dat stel ik zelf direct in en dat is het grote voordeel t.o.v. 
vroeger in de A-stand. 

** Wanneer kies ik niet voor volle lensopening? Wanneer 
diafragmeer ik een paar stops?
•  Bij insecten (macro-achtige opnames), want dan is mijn scherpe 

gebied maar een paar mm, dat is soms wat te weinig. 
•  Bij twee of meer dieren en als ik ze allemaal scherp wil hebben. 

Afstand tot dier Diafragma 
f 5.6

Diafragma  
f 8

Diafragma 
f 11

1 meter 1,2 mm 1,8 mm 2,5 mm

2 meter 6,8 mm 9,6 mm 14 mm

4 meter 30 mm 43 mm 62 mm

8 meter 130 mm 182 mm 258 mm

10 meter 830 mm 1170 mm 1660 mm

Samenvatting 

Standaard ingesteld (deze instellingen veranderd ik nooit):
M Stand, Auto Iso, Lichtmeting: Centrum gewogen gemiddelde.
Diafragma maximaal open, behalve **

Variant IN HET BOS 
Sluitertijd 1/400, 1 scherpstel pnt in het midden (meestal via AF 
standaard met rood lichtje/piepje (behalve bij reeën speurtocht, 
die horen alles).

Variant BUITEN HET BOS
Sluitertijd 1/1200, Servo stand voor bewegende objecten, ik kies 
dan meestal 9 scherpstel pnt dicht bij elkaar in het centrum, 
soms 1 pnt.

Regelmatig pas ik belichtingscompensatie toe: een 
‘lichtgekleurde’ vogel tegen een verder donkere achtergrond 
gaat dan op bijv op -1 of -2 stops ik wil niet dat die vogel ‘wit 
uitbijt’ en details verliest, dan liever een achtergrond die wat 
dichtloopt in het zwart. Andersom gaat een donkere vogel tegen 
een lichte hemel vaak op +1 stop.

Appendix ‘Techno talk’ - Mijn camera-instellingen


