
WORKSHOP NATUURFOTOGRAFIE



Wil je ook de mooiste 
natuurfoto’s maken?
In deze online workshop over natuurfotografie nemen we je mee in het hele 
proces: de voorbereiding, het fotograferen zelf én het aan de man brengen 
van je beelden. Met hulp van onze experts Johan van der Wielen en Marsel 
van Oosten (natuurfotografen) en Awi Rabelista Nijhof (wildlife-filmmaker) 
geven we je handige tips waarmee je zelf aan de slag kunt.



Foto: Johan van der Wielen “Struinnatuur”

Fotograferen in de natuur:
de voorbereiding 
Kies de juiste locatie en het juiste moment
Marsel van Oosten: “Door over elke beslissing na te denken, kom je tot doordachte en originele 
foto’s. Bedenk dus wat, waarom, waar, wanneer en hoe je gaat fotograferen. Al deze antwoorden 
hebben invloed op de sfeer, de compositie en het verhaal van de foto.” 

Johan van der Wielen: “In Nederland zijn veel natuurgebieden afgesloten na zonsondergang en 
overdag mag je vaak alleen maar op de paden komen. Onderzoek daarom goed wat de lokale 
regels zijn. Wel gebeurt het steeds vaker dat je in gebieden van de paden af mag: struinnatuur 
heet dit. Daarnaast zijn stranden altijd openbaar en veel duingebieden ook.”      



Volg het programma van de natuur 
Awi Rabelista Nijhof: “Goed om te weten voor je op pad gaat: fotograferen in de natuur verloopt 
niet altijd volgens planning, vooral niet als je met dieren te maken hebt. Je kunt een idee hebben 
van welke dieren je wilt fotograferen, maar op de gebeurtenissen en het gedrag van de dieren heb 
je weinig invloed. Anders dan in een studio is er in de natuur een programma waaraan jij je moet 
aanpassen. Wees hierin dus flexibel.”

Awi: “Zoek een hoofdpersonage in je foto.” 

Verdiep je in je onderwerp of hoofdpersonage
Awi Rabelista Nijhof: “Wil je dieren fotograferen? Dan is het ideaal om ze eerst een paar dagen 
te observeren. Leer de dieren kennen: hoe bewegen ze? Wat eten ze? Op welke plekken schuilen 
of slapen ze? Probeer ook hun gedrag te herkennen: een bepaalde uitroep kan bijvoorbeeld 
betekenen dat ze de groep waarschuwen voor gevaar. Verder kun je proberen te zoeken naar 
hoofdpersonages. Zie je een moeder met een kind? Dit kan voor de kijker van je beeld een manier 
zijn om zich te identificeren met het dier.”



Materiaallijst:
wat neem je mee? 
Johan van der Wielen: “In onderstaande checklist vind je de basisonderdelen voor een dagje natuurfotografie. Een
statief is heel handig: je rent niet als een kip zonder kop over het veld, maar denkt juist langer na over de compositie. 
Neem bovendien geen zonnebril mee: daarmee zie je alles heel anders dan hoe het er in werkelijkheid uitziet. Een 
petje helpt ook prima tegen de felle zon. Laat tot slot altijd iemand weten dat je op pad gaat.” 

Hardware
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Objectieven
     Groothoek
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Afstandsbediening
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Zo gebruik je je camera
Johan van der Wielen: “Er zijn geen standaardregels voor camera-instellingen bij natuurfotografie. Ben je een 
beginner, dan raad ik je aan om met de automatische stand van de camera te beginnen. Met de P-stand ga je iets 
verder: dan kun je bijvoorbeeld de sportstand kiezen, die ook geschikt is voor dieren. De macrostand is geschikt voor 
planten en insecten. Wil je meer experimenteren? Kies de A-stand, de diafragmavoorkeuze, en speel met scherpte-
diepte.” Lees alles over de camera-instellingen op CameraNU.nl

Tips voor de compositie
Awi Rabelista Nijhof: “Fotografeer je een dier, breng dan ook ook een deel van de omgeving in beeld. Een wijd shot 
is interessanter dan het dier alleen. Als je bijvoorbeeld bergen op de achtergrond ziet, geef je het dier meer context. 
Fotografeer daarnaast bij dieren onder hun ooghoogte, waardoor het lijkt alsof je als kijker zelf in de omgeving zit. 
Houd tot slot de horizon en de achtergrond in de gaten. Laat de horizon niet door de gedetailleerde delen van het 
dier lopen, zoals het hoofd. Dat oogt rommelig en het kan lijken alsof er iets “groeit” uit het hoofd van het dier.”

Let op de achtergrond
Marsel van Oosten: “Beginnende fotografen laten zich vaak afleiden door het onderwerp dat ze fotograferen, terwijl 
het belangrijk is om na te denken over de achtergrond. Deze kan op twee manieren een rol spelen in je foto. Ten 
eerste kan de achtergrond aanvullend zijn. Dan staat er bijvoorbeeld een dier op de voorgrond dat kijkt naar zijn 
prooi, een eindje verderop. Door ook de prooi op de foto te zetten, krijgt de foto betekenis. Ten tweede kun je ervoor 
kiezen de achtergrond juist niet te laten afleiden. Met een wijd diafragma is de achtergrond zacht en out of focus, 
waardoor je onderwerp er uitspringt.” 

Fotograferen in de natuur:
hier moet je op letten

https://www.cameranu.nl/advies/foto


Zo haal je meer uit je foto’s
Het bewerken van de foto 
Johan van der Wielen: “In de nabewerking kun je je foto perfectioneren; het is de laatste stap in het proces. De meeste
camera’s maken JPEG-foto’s, die automatisch al een beetje mooier worden gemaakt. Als je in RAW fotografeert kun je
nog veel meer met je foto’s. Op de volgende pagina staat een checklist met punten die je na kunt gaan als je de foto 
zelf ook nog wilt bewerken. Adobe Lightroom is een programma wat bijna alle fotografen gebruiken. Maar als je een 
beginner bent, kun je prima uit de voeten met de software die je krijgt bij de aankoop van je camera.”   

Onderscheidend zijn als fotograaf 
Johan van der Wielen: “Geld verdienen met natuurfotografie is moeilijk. Er zijn duizenden natuurfotografen in
Nederland, maar er is nauwelijks vraag naar foto’s. Het helpt als je je specialiseert. Fotografeer niet de hele wereld,
maar bijt je vast op één onderwerp. Fotografeer je graag vlinders, ga dat dan een heel seizoen doen. Ga vervolgens
door met het creatieve proces en ontwikkel een eigen stijl. Zo word je onderscheidend en wie weet kun je er dan je
werk van maken. Toch is er niets mis met fotograferen als hobby: zo heb je alle tijd om je ziel en zaligheid in de
fotografie te stoppen.” 

Een van Johans specialisaties: landschapsfotografie 

Je foto’s onder de aandacht brengen
Johan van der Wielen: “Eén ding moet je absoluut niet doen: gratis beelden weggeven in ruil voor naamsbekendheid. 
Je hebt hard voor je beelden gewerkt en de apparatuur waarmee je ze maakt kost geld. Wat je wel kunt doen? 
Organiseer een expositie. Stuur foto’s naar verschillende platformen en doe mee met fotowedstrijden. Al win je niets; 
een eervolle vermelding staat goed op je cv.”



Basis checklist nabewerking

Rechtzetten

Witbalans 

Belichting 

Contrast 

Kleurverzadiging 

Sensorstofjes 

Hooglichten 

Schaduwpartijen



Leer meer over compositie 
Fotograaf Johan van der Wielen legt aan de hand 
van voorbeelden uit waar je op moet letten

Klik hier

https://www.cameranu.nl/advies/natuur/hoe-werkt-compositie


Bekijk de video over de
passie van Marsel
Hierin vertelt hij meer over het fotograferen in de 
natuur en hoe hij van zijn passie zijn werk maakte.

Klik hier

https://www.cameranu.nl/advies/natuur/de-passie-van-marsel


Meer over nachtfotografie lezen?
Bekijk de nachttimelapses van Marsel van Oosten 
en ontdek wat hij belangrijk vind bij het maken 
van foto’s van de Melkweg.

Klik hier

https://www.cameranu.nl/advies/natuur/beeldrecept-marsel


Johan van der Wielen
Natuurfotograaf Johan van der Wielen heeft zich 
gespecialiseerd in landschapsfotografie, sfeerbeelden 
en nachtfotografie. Zijn beelden én fotografieverhalen 
zijn gepubliceerd in verschillende tijdschriften. Ook heeft 
Johan meerdere prijzen gewonnen bij zowel nationale als 
internationale wedstrijden.

Awi Rabelista Nijhof
Filmmaker Awi Rabelista Nijhof ziet de natuur als zijn 
grootste inspiratiebron. Hij reist regelmatig naar afgelegen 
gebieden zoals het oerwoud van China en de woestijn van 
Namibië, waar hij de mooiste wildlife-beelden maakt. Toch 
kan Awi het niet laten om af en toe te fotograferen. 

Marsel van Oosten
Natuurfotograaf Marsel van Oosten reist over hele wereld 
voor de mooiste foto’s. Zijn liefde voor de natuur weet hij op 
unieke wijze te vertalen naar aantrekkelijke en authentieke 
beelden. Met zijn werk heeft hij dan ook al veel prestigieuze 
natuurfotografie prijzen weten te winnen. 

Onze experts




