
in the picture

natuurlocaties 
 Hoezo kent Nederland geen mooie natuur? Het land 

is vergeven van fotogenieke plekken, je moet ze 
alleen weten te vinden. Natuurfotograaf en 

schrijver van het Handboek natuurfotografie 
Nederland & België Edwin Giesbers 

verklapt zijn negen favoriete locaties 
en geeft tips om er de flora en fauna 

vast te leggen. 

inspiratie
tekst Edwin Giesbers

HigHligHts
Veel vogelsoorten broeden in 
Sonsbeek, waaronder de zwarte 
en kleine bonte specht. Daar-
naast is er al vele jaren een 
reigerkolonie aanwezig en wor-
den de vijvers bevolkt door veel 
watervogels, zoals kuifeend en 
tafeleend. Ook de ijsvogel wordt 
hier af en toe gespot. Bijzonder 
zijn ook de vele mandarijneen-
den. Dat is een bijzonder fotoge-
nieke exoot.

FotograFie
Vanwege de grote werkafstand 
is een zoomobjectief van 70-300 
mm of meer tele zeker aan te 
raden. Probeer ook eens een laag 
standpunt bij de vijvers uit om 
de watervogels te fotograferen. 
Hierdoor worden de spiegelingen 
van de vogels veel mooier afge-
beeld en worden ook voor- en 
achtergrond minder scherp weer-
gegeven waardoor de vogel meer 
loskomt van zijn omgeving. Met 
een statief waarvan de poten ho-
rizontaal gezet kunnen worden, 
kun je laag over de grond foto-
graferen. Een andere optie is een 
rijstzak. Ook die geeft een goede 
stabiliteit die zo belangrijk is 
voor scherpe opnamen. 
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In Park Sonsbeek zijn twee 
watervallen te vinden. Ideaal 
om lange sluitertijden mee 
te oefenen. 

ROB CHRIStIaaNS (MEx)  • IsO 100 • F 22 • 1 sec

01
Park Sonsbeek
Een juweel in het hart van Arnhem, nabij 
het treinstation, is Park Sonsbeek. Start-

punt is bezoekerscentrum Sonsbeek. Hier vind je aller-
hande informatie over het park en de andere natuur-
gebieden in en rondom Arnhem. Het park is 67 hectare 
groot en voor het merendeel bebost met eeuwenoud 
beukenbos. Het kenmerkt zich ook door de vele vijvers 
en er zijn twee watervallen aanwezig.

01

Verrassende plekken in eigen land
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02
Kampina
In Noord-Brabant ligt een 
prachtig natuurgebied dat 

in beheer is bij Natuurmonumenten: 
Kampina. Het gebied wordt geken-
merkt door natte en droge heide, 
beken, vennen en bossen. Het wordt 
het hele jaar rond begraasd door 
runderen en IJslandse paarden die 
zorgen dat het gebied een open 
karakter behoudt. Prima startpunt 
voor een bezoek aan dit gebied is het 
bezoekerscentrum Oisterwijk aan de 
Van Tienhovenlaan 5 te Oisterwijk. 

04
Speulder- en 
Sprielderbos
Het Speulder- en Sprielder-

bos bij het Veluwse Ermelo is een van 
onze mooiste en oudste bossen. Het is 
bekend om zijn in bochten gegroeide 
beukenbos. Om die reden heet het 
in de volksmond ook wel het bos van 
de dansende bomen. Ooit kapten de 
Veluwse boeren de rechte bomen als 
geriefhout voor de bouw van boerde-
rijen en schuren. De kromme bleven 
achter. Hun grillige vormen geven het 
bos iets oerachtigs en geheimzinnigs. 

03
Brunssummer- 
heide
De Limburgse 

Brunssummer-heide is een heuvel-
achtig gebied van 1800 hectare 
groot. Een prima uitvalsbasis is het 
bezoekerscentrum van Vereniging 
Natuurmonumenten aan de 
Schaapskooiweg 99 bij Heerlen. Hier 
is allerhande informatie over dit 
prachtige natuurgebied te vinden.

Het Speulder- en Spriel-
derbos staat bekend om 
de ‘dansende bomen’.

Een mooie zonsopgangfoto met een 
lange sluitertijd van het Lauwersmeer.  
 

Het Brabantse Kampina 
kenmerkt zich door veel 
natte gebieden.

Op de Brunssummer-
heide komt ook de 
zonnedauw voor.

HigHligHts
aan de randen van de Brunssum-
merheide komen veel vlinders 
voor. En in het gebied leven foto-
genieke reptielen als ringslang 
en zandhagedis. Op de toppen 
van het gebied heb je een prach-
tig uitzicht over het heidegebied. 

FotograFie
Veel mensen zullen nog nooit 
een slang in de natuur hebben 
gezien. Dat komt doordat er niet 
veel slangen meer voorkomen. 
De slangen die er zijn, trekken 
zich vaak gelijk in het struikge-
was terug zodra ze trillingen op-
pikken van naderende mensen. 
Mocht je toch het geluk hebben 
een slang te zien, laat hem dan 
rustig liggen en geniet ervan. 
Pak hem nooit op, want vrijwel 
alle ongelukken met slangen 
ontstaan doordat de slang is 
opgepakt. De gladde slang is het 
moeilijkst te zien vanwege zijn 
teruggetrokken levenswijze. De 
grootste slang is de ringslang, 
die wel één meter lang kan wor-
den. De beste tijd om op zoek te 
gaan naar slangen is in de vroege 
ochtend in het vroege voorjaar. 
Dan zijn de nachten en ochten-
den nog relatief koud en duurt 
het langer voordat de koudbloe-
dige slangen zijn opgewarmd. 
Hierdoor blijven ze langer op hun 
plek in de zon liggen. Dat biedt je 
meer kans om ze te observeren 
en te fotograferen. Daarnaast is 
ook de vegetatie waar ze tussen 
liggen nog kort, waardoor je de 
slangen gemakkelijker vindt.

HigHligHts
Maar liefst ongeveer een 
miljoen ganzen overwinteren 
in Nederland. De helft van alle 
ganzen die in Europa overwin-
teren. En de grootste aantallen 
vind je in Friesland. Vanaf eind 
september tot in april vind je in 
Guozzekrite en Kollumer Grien 
grote groepen brandganzen 
en kolganzen. In het gebied 
rond tibma vind je zelfs een 
klein aantal dwergganzen. 
Deze ganzen komen van ver. 
Rotganzen bijvoorbeeld uit 
Noord-Siberië. De kolgans komt 
over uit Noord-Rusland en de 
brandgans van Nova Zembla. 
En dan nog de kleine rietgans 
uit Finland en Lapland. Kortom 
een keur aan soorten die in de 
herfst en winter in Nederland te 
bewonderen zijn. 

FotograFie
Vanaf de rustige landweggetjes 
kun je prima vanuit de auto de 
ganzen observeren en fotogra-
feren. Benader een groep gan-
zen rustig, rem niet abrupt en 
zet de motor af om trillingen 
te voorkomen die onscherpe 
opnamen zouden kunnen ver-
oorzaken. Een stevige fotorijst-
zak is handig om je telelens op 
te leggen voor meer stabiliteit. 
Zoals de naam doet vermoe-
den werd er vroeger rijst in 
gebruikt, maar tegenwoordig 
zijn kunststof granulaatkorrels 
meer in trek. Deze nemen niet 
zoals rijst vocht op, zodat ze 
zonder problemen nat mogen 
worden.

HigHligHts
Het verkleurde beukenbos in 
november leent zich prima om 
de herfstsfeer te proeven en te 
fotograferen. De beukenbos-
sen verkleuren uitbundiger dan 
bijvoorbeeld eikenbossen: je ziet 
geel tot rood met alle gradaties 
ertussenin. Neem daarnaast 
ook een kijkje op de grond. Daar 
groeien veel paddenstoelen, 
waaronder de porseleinzwam, 
met zijn prachtige doorschij-
nende witte hoed. 

FotograFie
Het beukenbos laat zich goed 
vastleggen met een standaard-
zoom van ongeveer 18 tot 70 
mm. De zwammen zijn vooral 
met een macrolens van 50 tot 
100 mm prima te fotograferen. 
Voor de zwammen op de grond 
gebruik je voor een laag came-
rastandpunt een hoekzoeker. 
Daarmee kun je van bovenaf, 
onder een hoek van 90 graden, 
door de zoeker van de camera 
kijken.

HigHligHts
Naast de bijzondere flora als 
veenbes, zonnedauw en klokjes-
gentiaan is Kampina ook interes-
sant vanwege de diversiteit in 
vlinders. Ook Zeldzame soorten 
als bont dikkopje, gentiaan-
blauwtje en grote weerschijnvlin-
der komen hier voor. Daarnaast 
is er in november en maart kans 
om kraanvogels te observeren, 
die hier op doortrek komen eten 
en rusten.

FotograFie
Een prima periode om je met 
vlinderfotografie bezig te houden 
is in de zomer, omdat het dan 
de vliegtijd is van de meeste 
vlindersoorten. Op de website 
van de vlinderstichting (www.
vlinderstichting.nl) staan de 
verwachte vliegtijden per soort 
vermeld. Vlinders overnachten 
dichtbij de grond, hangend aan 
een bloem, bladeren of gras. De 
beste tijd om vlinders te fotogra-
feren is heel vroeg, na zonsop-
komst en voor zonsondergang. In 
de ochtend zijn de vlinders nog 
niet opgewarmd en soms ook 
helemaal onder de dauw. Op dat 
moment kunnen ze nog niet vlie-
gen en is het licht vaak ook mooi. 
Zodra ze echter opgewarmd zijn, 
is het haast een ondoenlijke zaak 
om ze nog voor de lens te krijgen. 
Ze zijn dan zeer actief, vliegen 
continu en blijven vaak maar 
even zitten. Wil je ze dan toch 
fotograferen, dan dien je ze zeer 
langzaam te benaderen. En zorg 
dat je eigen schaduw niet over de 
vlinder heen valt, omdat ze dan 
meteen weer wegvliegen. 

inspiratie
RONNE VINKx (RONNE)  • IsO 100 • F 5,6 • 1/125 sec aLaND DE WIt (aLaNDDEWIt)  • IsO 100 • F 16 • 2 sec
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05
Guozzekrite en 
Kollumer Grien
Aan de oostkant van het 

Lauwersmeer, in de omgeving van de 
dorpen Oostmahorn en Anjum, vind je 
het oudste ganzenopvanggebied van 
Nederland: Guozzekrite en Kollumer 
Grien. Het gebied bestaat uit uitge-
strekte graslanden waar een netwerk 
van rustige landweggetjes doorheen 
loopt. 
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Boeiende wolkenlucht 
met mooi lijnenspel in 
het Dwingelderveld. 

Zonsondergang in 
het Verdronken land 
van Saeftinghe.

Vogelaars zullen 
zich in Seaftinghe niet snel vervelen

HigHligHts
De rijke stinsenflora is zeer 
kenmerkend voor Clingendael. 
Stinsenplanten zijn de kleurige 
verrassingen in het voorjaar. 
Deze vroeg bloeiende knollen en 
bollen zijn eeuwen geleden naar 
Nederland gebracht om hier in 
tuinen van buitenverblijven te 
worden aangeplant. Van daaruit 
zijn ze verwilderd en verspreid 
over de verschillende landgoede-
ren. In Nederland en België komen 
ongeveer dertig verschillende 
soorten stinsenplanten voor. De 
eerste planten die verschijnen, 
zijn de winterakoniet en iets later 
het sneeuwklokje. andere soor-
ten zijn het lelietje-van-dalen, 
gewone vogelmelk en de wilde 
hyacint. Ook soorten als slanke 
sleutelbloem en de boerenkrokus 
zijn er goed te fotograferen. 

FotograFie 
Vooral een macro-objectief of 
standaardzoom met macrofunc-
tie is zeer geschikt. Grijp ook eens 
je groothoek als grote delen van 
de bosbodem bedekt zijn met 
bijvoorbeeld bosanemoon. Met al 
deze planten op de bodem heb je 
een mooie voorgrondvulling met 
op de achtergrond het bos. 

HigHligHts
Door het brakke vloedwater 
heeft Saeftinghe een bijzondere 
en kenmerkende flora. Denk 
dan aan lepelblad, zeeaster en 
gewone zoutmelde. Vogelaars 
zullen zich niet snel vervelen 
in dit gebied. Er broeden vele 
duizenden kustvogels, zoals vis-
diefjes en zilvermeeuwen. In de 
rietvelden vind je aansprekende 
soorten als het baardmannetje 
en de blauwborst. Ook is Saef-
tinghe een belangrijke plek voor 
doortrekkende en overwinteren-
de vogels als ganzen en eenden. 
Van de grauwe gans zijn er maar 
liefst tegen de 60.000 exempla-
ren in het gebied aanwezig. 

FotograFie
Uiteraard is een gebied met bij-
zonder landschap als Saeftinghe 
zeer geschikt voor landschaps-
foto’s. Zowel met groothoek voor 
weidse landschappen als met 
matige tele voor meer detail met 
lijnen en vlakken van de schor-
ren kun je prima uit de voeten. 
Binnendijks op de akkers zijn 
de ganzen goed te fotograferen. 
Voor foto’s van vliegende ganzen 
is een lens van 300 tot 500 mm 
toereikend. Hierbij stel je de ca-
mera op continu-autofocus om 
ze scherp in beeld te houden met 
meerdere aF-sensoren tegelij-
kertijd actief.

HigHligHts
De diversiteit van natuurleven 
in de Gelderse Poort is enorm. 
In deze botanische schatka-
mer groeien ruim 700 soorten 
planten. De Gelderse Poort heeft 
haar internationale bekendheid 
vooral te danken aan de vogels: 
er broeden maar liefst meer dan 
160 soorten in de Gelderse Poort. 
Dat is ongeveer 80 procent van 
de Nederlandse broedvogelfau-
na. Neem daarnaast de aanwe-
zigheid van grote grazers als 
de konikpaarden en galloways 
(zwarte runderen), en je kunt je 
voorstellen dat je als fotograaf 
niet raakt uitgefotografeerd.

FotograFie
Voor macrofotografie van de vele 
planten en insecten leent zich 
een macrolens van ongeveer 100 
mm. Voor vogelfotografie moet 
je denken aan een brandpunt van 
400 tot 500 mm. Op de dijken 
kun je prima vanuit de auto de 
vogelfauna fotograferen. De ko-
nikpaarden en de galloways la-
ten zich goed fotograferen, maar 
houd wel voldoende afstand voor 
je eigen veiligheid. Voordeel hier-
van is ook dat je beter natuurlijk 
gedrag kunt fotograferen.

HigHligHts
In Dwingelderveld komen veel 
bedreigde planten- en diersoor-
ten voor zoals de klokjesgenti-
aan en maar liefst zes verschil-
lende soorten orchideeën. Ook 
de reptielen zijn goed vertegen-
woordigd met alle in Nederland 
voorkomende slangen (adder, 
ringslang en gladde slang) en 
zandhagedis en levendbarende 
hagedis. In de nabijheid van de 
vennen zie je veel libellen. 

FotograFie
Eigenlijk leven we op een 
insectenplaneet. Wist je dat er 
per persoon zo’n 250 miljoen 
insecten leven? En dat maar 
liefst eenderde van ons voedsel 
afhankelijk is van de bestuiving 
van insecten! Een gebied met 
een grote variatie in flora zoals 
het Dwingelderveld leent zich 
prima voor insectenfotografie. 
Ga maar eens zitten tussen de 
vegetatie en je zult veel verschil-
lende insecten ontdekken. Met 
een macro-objectief van 100 mm 
of meer ben je in het voordeel, 
omdat je dan iets verder van je 
onderwerp kunt blijven waar-
door de kans minder groot is dat 
ze wegvluchten. Maar ook met 
standaardzoomobjectieven zijn 
al hele leuke resultaten te boe-
ken zolang je de insecten maar 
voorzichtig benadert. 

06
Landgoed  
Clingendael  
Het landgoed Clingendael 

is hét gebied om in de maand maart de 
stinsenflora te fotograferen. Het ligt 
tussen Den Haag en Wassenaar. Op 
het landgoed Clingendael zijn twee 
wandelingen uitgezet. De hoofdin-
gang ligt aan de Wassenaarseweg in 
Den Haag. Rondom het landgoed kun 
je prima parkeren.

07
Gelderse Poort
Aan beide kanten van de 
Nederlands-Duitse grens 

ligt het fraaie uiterwaardenlandschap 
de Gelderse Poort. Het herbergt be-
langrijke natuurgebieden, zoals Sal-
morth (Duitsland), de Millingerwaard 
en Meinerswijk (Nederland). Aan de 
dijk bij Kekerdom, vlakbij het kerkje, 
ligt een parkeerplaats (Weverstraat, 
Kekerdom) van waaruit je het bekend-
ste uiterwaardengebied, de Millinger-
waard, kunt bezoeken.

08
Verdronken land 
van Saeftinghe
In de Westerschelde in 

Zeeland ligt het Verdronken land van 
Saeftinghe, een uitgestrekt schorge-
bied. Het is een bijzonder gebied door 
zijn uitgestrektheid en natuur, dat 
wordt gekenmerkt door platen, slikken 
en schorren met geulen. 

09
Dwingelderveld
Nationaal park Dwingel-
derveld is maar liefst 3700 

hectare groot en biedt een veelheid 
aan landschappen. Er liggen meer 
dan zestig vennen in het park met 
veenmossen en bijzondere planten 
als beenbreek. Het heeft het grootste 
aaneengesloten natte heidegebied 
van Nederland. Om de heide te behou-
den worden schaapskudden en andere 
grazers ingezet. Het bezoekerscen-
trum is een mooi startpunt voor een 
bezoek aan het prachtige park en 
ligt aan de Benderse 22, even buiten 
Ruinen. 
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HILLEGONDa SaNDERS (HILLEGONDa) • IsO 100 • F 10 • 1/100 sec
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SVEN BUtStRaEN (SUPRSVEN) • IsO 200 • F 5,6 • 1/2500 secVINCENt SaNDERS (SaNDERS09) • IsO 400 • F 5,6 • 1/250 sec

inspiratie

Krachtig beeld met 
veel dynamiek door het 
opspattende water in de 
Gelderse Poort.

De Gelderse Poort 
is een botanische

schatkamer

Met een groothoeklens kun je in land-
goed Clingendael goed aan het werk. 


