


 



Voorzetter

Fotograaf of techneut….

De BBC Wildlife Photographer of the Year (inmiddels ook bekend als de Veolia 
Environment….) is voor het tweede jaar gewonnen met een foto die buiten de 
aanwezigheid van de fotograaf is gemaakt. Net als vorig jaar met het sneeuw luipaard is 
ook de foto van een springende wolf gemaakt met een infrarood “val”.

Voor een aantal terreinen van fotografie zal een infrarood bediening van de camera nuttig 
of (zoals Paul van Hoof met zijn vleermuizen laat zien) zelfs nodig zijn. Mijn bedenking is 
toch wel enigszins de afwezigheid van de fotograaf. Bouw een lading techniek op… zet je 
camera (of zelfs camera’s) neer en kom een keer per dag even kijken of er al iets gelukt is. 
Het gaat mij iets te ver.

In het blad Digitaal Photo (editie 12) wordt die vraag ook voorgelegd aan enkele 
topfotografen.  Ruben Smit bewondert vooral het doorzettingsvermogen, elk toeval moet 
tot nul gereduceerd worden.  Hij concludeert: je bent meer met techniek dan met het pure 
beeld bezig, dat is niets voor mij.”
Ook Rene Alblas heeft bedenkingen: “het doet af aan de romantiek van natuurfotografie”. 
Hij werpt de vraag of deze fotografen nog fotograaf zijn of bedrijf in natuurfoto’s.

Ik voel me gesterkt door deze opvattingen. Een mooie foto is niet altijd een foto van iets 
buitengewoons of op een ver exotische plek. Een mooie foto is een mooie foto door het 
persoonlijk stempel van de fotograaf. Dat geeft in elk geval mij het plezier in fotografie.
En omdat ik niet hoef te produceren is het zelfs te hebben at ik door gezondheid en 
werkdruk amper aan mijn hobby toekom  het laatste jaar.

Laten we vooral de lol en het plezier voorop blijven stellen!!

Jos Hagens

“Wanneer men niet meer durft te zeggen wat men meent… eindigt men met niet meer te 
menen wat me zegt. “   (Zena)
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Mededelingen

Lezing over natuurfotografie
Biblioplus is de bibliotheekorganisatie waarin de lokale bibliotheken uit het Land van Cuijk 
en Noord Limburg samen werken. Een van de succesvolle activiteiten naast het uitlenen 
van boeken is een jaarlijkse cyclus van lezingen over een breed scala aan onderwerpen.
Voor het programma 2011 is er in samenspraak met IVN het idee ontstaan om een avond 
over natuurfotografie in het programma op te nemen. Via wat zoekwerk op internet kwam 
men bij VNF-Nijmegen uit en kreeg ik de vraag of we daartoe bereid zouden zijn. Ik heb 
daar graag ja op gezegd!
Voor het programmaboekje heb ik onderstaande tekst opgesteld:
De Vereniging Natuurfotografen Nijmegen (VNF-N) met zo’n 70 leden uit de wijde omtrek 
rond Nijmegen laat u kennis maken met natuurfotografie als hobby. Natuurfotografen 
besteden veel tijd aan hun hobby, vaak op tijden dat de meeste mensen nog in bed liggen. 
Naast reizen naar mooie locaties in de wereld, werken fotografen ook graag in hun eigen 
omgeving in een gebied dat ze door en door leren kennen. 
Natuurfotografie is een boeiende en veelzijdige vrije tijdsbesteding, maar je moet er wel 
wat voor over hebben. We willen u deze avond ook kennis laten maken met andere en 
wellicht verrassende mogelijkheden om meer met uw natuurfoto’s te doen. Kortom een 
avond om nog lang van na te genieten. 
Ik wil van die avond een presentatie namens VNF-Nijmegen maken met een combinatie 
van foto’s met een toelichting op de verschillende aspecten en mogelijkheden van 
natuurfotografie en met enkele korte AV-series. Het is de bedoeling dat het zich allemaal 
afspeelt in onze VNF-regio.
Voor de natuurfoto’s kan ik putten uit de voorraad eigen werk die er op onze 
presentatiecomputer is  opgebouwd. Ik zoek nog specifiek mooie beelden van het 
natuurgebied Maasduinen, Jansberg, en uit de regio Land van Cuijk. En ook zoek ik nog 
wat series (ik beschik nog over enkele presentaties van ons VNF-jubileum).
DUS GRAAG WAT HULP IN DE VORM VAN BEELD-BIJDRAGEN!!!
Jos

Verenigingsnieuws

Enquete Creatuur
Aan alle leden (met een e-mailadres)  is de vraag gesteld hoe ze voortaan de Creatuur 
zouden willen ontvangen.  Dat zijn er 68  (plus een aantal potentiele leden) geweest.
Graag geven we de uitslag van de tot het schrijven van dit stuk (4 maart) ontvangen 
reacties.
Er zijn nog  31 leden (bijna de helft…..) die nog niet hebben aangegeven hoe ze de Creatuur 
voortaan willen ontvangen. DUS HEB JE NOG NIET GEREAGEERD DOE DAT DAN 
VOORAL  (geef je keuze door aan voorzitter@vnf-nijmegen.nl)
Leden die zich niet melden krijgen vanaf mei de Creatuur net als voorheen via een PDF!!!

De ontvangen reacties geven het volgende beeld:
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Voortzetting van de toezending als PDF:  21 leden
Toezending als PDF + papieren versie op de clubavond: 2 leden
Toezending als PDF + toezending als papieren versie: 7 leden
Toezending als papieren versie: 5 leden
(daar komen nog de 2 leden zonder internet bij)

We zullen als bestuur met de redactie de logistiek van de Creatuur gaan bespreken en gaan 
er van uit dat de nieuwe situatie met ingang van het volgende clubblad kan ingaan.

Jos Hagens

Doe mee aan de VNF-exposities!
 Zoals bekend organiseert onze club al jarenlang foto exposities voor Staatsbosbeheer, in 
het natuurinformatiecentrum Grenspost de Gelderse Poort aan de Rijndijk in Millingen aan 
de Rijn. De exposities worden daarna ook opgehangen bij verschillende huisartsenposten. 
Omdat er gebruiksvergoedingen worden betaald door SBB en de huisartsenposten, vormen 
de exposities een belangrijke bron van inkomsten voor de club. Voor de deelnemende 
fotografen is het een leuke en makkelijke manier om hun werk te exposeren en de 
naamsbekendheid te vergroten.
 
Momenteel hangt de expositie Vormen en lijnen. Het nieuwe thema is blauw en de 
inleverdatum is 1 april 2010. Op korte termijn hebben we met Staatsbosbeheer overleg over 
de thema´s daarna.
 
Voor alle thema’s geldt dat de foto’s gemaakt moeten zijn in het Gelderse Poort gebied, of 
daar gemaakt hadden kunnen zijn. Foto’s die duidelijk herkenbaar gemaakt zijn in een 
ander gebied (bijvoorbeeld Veluwe of buitenland) zijn dus niet geschikt.
 
Hieronder zullen de aanleverspecificaties nog eens herhaald worden. Ik verzoek iedereen 
om zich daaraan te houden, omdat er anders vertraging kan ontstaan bij het organiseren van 
de exposities.
 
Allereerst geldt dat de foto technisch in orde moet zijn. Dit geldt zowel voor de foto zelf als 
voor de nabewerking op de computer. Let op de scherpte, compositie, belichting en de 
kleuren. Let ook op sensorstofjes e.d.: de foto moet gereed zijn om geprint te worden. Let 
ook op het bestandsformaat: het bestand moet groot genoeg zijn om een goede afdruk op 30 
bij 45 cm mogelijk te maken. Hiervoor is in de regel vereist dat de foto gemaakt is met een 
digitale camera van 6mp of meer, bij voorkeur in raw of anders in de hoogste kwaliteit 
jpeg. 
 
Het is belangrijk dat de foto’s in twee bestanden worden aangeleverd: (1) op preview 
formaat om een snelle beoordeling door ons mogelijk te maken en (2) op groot formaat om 
een goede afdruk te kunnen maken. Voor de preview foto’s is de voorkeursresolutie 1400 
pixels aan de langste zijde, bij 72 dpi. Hetzelfde dus als bij eigen werk op de clubavond. 
Het grote formaat mag het originele bestand zijn (maar wel al helemaal afgewerkt in 
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photoshop, lightroom of ander bewerkingsprogramma). Je mag de foto ook al zelf op het 
afdrukformaat 30 x 45 cm aanleveren, maar dat hoeft niet. Als er meerdere foto’s worden 
aangeleverd, dienen die in twee verschillende mapjes te worden aangeboden (preview en 
groot formaat). De foto’s kunnen worden aangeleverd op cd-rom of dvd. We ontvangen de 
foto’s liever niet per mail, omdat dergelijke grote bestanden een flinke belasting voor de 
mailboxen kunnen vormen. Is het in verband met spoed toch nodig om foto’s per mail aan 
te leveren, maak hierover dan een afspraak met een van de leden van de expogroep en zorg 
ervoor dat de grote bestanden zo spoedig mogelijk worden nagezonden of afgegeven. 
 
Iedere foto dient voorzien te zijn van de naam van het onderwerp. Welke bloem, welke 
paddestoel, welke plek staat op de foto? Dit is belangrijk, omdat we bij de expositie bij elke 
foto de fotograaf en het onderwerp willen kenbaar maken. Ook hebben we de info soms 
nodig om te beoordelen of de foto echt binnen het thema past. Doe het gelijk bij het 
aanleveren van de foto’s, anders lopen we in een later stadium mogelijk vertraging op.
 
Dia’s mogen nog steeds worden ingeleverd door de analoge die-hards, maar de 
tentoonstellingsgroep heeft een voorkeur voor digitaal werk (dit gaat makkelijker en levert 
meestal mooiere afdrukken op). Digitale scans van dia’s zijn ook toegestaan, daarbij gelden 
dezelfde richtlijnen als bij digitale foto’s.
 
Voor de nieuwe leden: als je foto’s inlevert voor de expositie geef je de club daarmee 
toestemming om de uitgekozen foto’s voor een periode van 5 jaar te gebruiken voor 
clubexposities bij de SBB, huisartsenpraktijken en eventuele andere klanten en de 
publiciteit die hiermee gepaard gaat. Je krijgt hier geen vergoeding voor, maar het is wel 
goed voor je naamsbekendheid en je steunt er uiteraard de club mee (de inkomsten uit de 
exposities zorgen ervoor dat de contributie relatief laag kan blijven). Alle gebruikte foto’s 
worden in een digitaal bestand opgenomen. Dat wordt louter gebruikt voor interne 
administratieve doeleinden en eventueel om potentiële nieuwe klanten te laten zien wat we 
kunnen bieden. Dit bestand zal niet via internet of anderszins worden gepubliceerd. Na 
afloop van de 5 jaars periode ontvang je de gemaakte afdruk. Voor eventueel ander gebruik 
van de foto’s wordt altijd van te voren toestemming gevraagd. 
 
Ten slotte is het goed om te benadrukken dat de tentoonstellingsgroep ernaar streeft om van 
iedere fotograaf die werk inlevert één of meerdere foto’s uit te kiezen voor de expositie, 
mits aan de kwaliteitseisen voldaan wordt. Meestal lukt dit ook. Het laatste woord is echter 
altijd aan de vrijwilligers van SBB, die uit onze voorselectie (meestal 25 tot 30 foto’s) de 
definitieve selectie van 20 foto’s kiezen.
 
Als jullie nog vragen hebben, neem dan contact op met één van de mensen van de 
tentoonstellingsgroep: Pauline van Marle, Dirk Saltzherr, Paul van Hoof, David Pattyn en 
Theo Bosboom. Of stuur een mailtje naar tentoonstellingsgroep@vnf-nijmegen.nl.
 
Theo Bosboom 
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Programma VNF-N maart/april 2010

Grote verenigingsavond dinsdag 16 maart 2010
19:30 uur             Zaal open 
20:00 uur             Mededelingen van bestuur
20:15 uur             Presentatie door Hein Valk over Zweden en Noorwegen
21:00 uur             Pauze
21:15 uur             Fotograaf van de maand 
21:25 uur             Presentatie en bespreking eigen werk, maximaal 5 beelden per persoon
22:15 uur             Sluiting en opruimen

Grote verenigingsavond dinsdag 20 april 2010
19:30 uur             Zaal open 
20:00 uur             Mededelingen van bestuur
20:15 uur             NVN festival presentatie van Wilco Dragt; “Vergankelijk licht”
20:25 uur             Presentatie en bespreking eigen werk, maximaal 5 beelden per persoon
21:00 uur             Pauze
21:15 uur             Fotograaf van de maand 
21:25 uur             Presentatie en bespreking eigen werk, maximaal 5 beelden per persoon
22:15 uur             Sluiting en opruimen

Van vakantiefoto tot fotovakantie
Hein Valk

Er is voor mij veel veranderd op fotografisch gebied sinds ik zo’n drie jaar geleden lid ben 
geworden van de fotovereniging. De reden om destijds lid te worden was om meer uit m’n 
net aangeschafte spiegelreflex camera te halen. Ik had een vakantie naar Nieuw-Zeeland in 
het verschiet en wilde ook mooie foto’s als herinnering overhouden. 
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Tot die tijd vond ik het leuk om foto’s te maken, maar het bleef beperkt tot de vakanties. 
Daarbuiten lag de camera in de kast en was het zeker geen hobby die me wekelijks of 
maandelijks bezighield. 

Tijdens mijn eerste bezoek aan de vereniging liet Theo een serie abstrakte foto’s zien en die 
heeft me die nacht lang wakker gehouden: wat een prachtige foto’s. Ook de volgende keren 
vond ik het niveau zo hoog dat ik serieus overwogen heb om een andere fotoclub van 
minder niveau te zoeken. Ondanks de verschillen in niveau en ambitie bleven de mooie 
beelden trekken en langzamerhand is mijn interesse gegroeid.  (Ik mijn gedachten noem ik 
de vereniging nog steeds oneerbiedig ‘de fotoclub’)

Op de Nieuw-Zeeland reis kwam ik erachter dat een wandelvakantie niet de ideale 
omstandigheden creeert voor het maken van mooie foto’s. Het jaar erna ging ik af en toe er 
wel in de weekenden op uit om foto’s te maken, maar dat was sporadisch en vooral bedoeld 
als oefening voor een nieuwe vakantie richting Kenia en Tanzania. Het doel was om 
beesten te fotograferen en daarvoor een had ik een telelens aangeschaft. Tijdens die 
vakantie is de vlam in de fotopan geslagen, mede door Leo, een reisgenoot die ook bezig 
was met fotograferen. Dat betekende dus voor zonsopgang op en samen erop uit om de 
omgeving vast te leggen. Het was een leuke vakantie en ik heb er veel geleerd. Toch was 
ook deze reis niet speciaal bedoeld om te fotograferen en buiten het zelf vroeg opstaan 
bereikten we de mooiste plekjes vaak midden op de dag. Het hoogtepunt van de reis vond 
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ik het bezoek aan de Ngornongorno krater, een uitgedoofde vulkaan die tot de rand gevuld 
is met een schat aan dieren. 

Na terugkomst aan de slag gegaan met Lightroom en daarmee bleken kleine correcties 
eenvoudig. Veel van de foto’s heb ik moeten bijsnijden en of delen wegklonen omdat het 
net niet helemaal was geworden wat ik beoogd had, maar ik was tevreden met het resultaat 
en had de smaak duidelijk te pakken. 
Na de vakantie heb ik mezelf een budgetverhoging toegestaan onder de afspraak dat ik 
minstens een keer per week zou gaan fotograferen. Dat is het afgelopen jaar wonderwel 
gelukt. Ik zie fotograferen nu als een serieuze hobby die me veel buiten brengt en naar 
mooie plekken stuurt. Mijn voornaamste doel is om plezier te hebben tijdens het 
fotograferen. Ik heb een voorkeur voor landschappen en heb me laten inspireren door het 
boek ‘Nederlandse landschappen’ van Ruben Smit. 

Het zal dan waarschijnlijk ook niet verwonderen dat ik afgelopen jaar een vakantie wilde 
houden die helemaal in het teken stond van fotograferen. Het is uiteindelijk een reis naar 
Zweden en Noorwegen geworden. De eerste week was een fotocursus onder leiding van 
James van Leuven in het natuurgebied Fulufjället en voor de tweede week had ik een 
natuurpark in Noorwegen in gedachten. De eerste week was uiterst leerzaam en bracht me 
tot fotograferen in bossen, een voor mij onbekend en onbemind terrein. James liet zien dat 
er meer stijlen in de fotografie zijn dan de ingaande en uitgaande lijnen van Ruben en dat 
ook afsnijdingen en perspectief de focus in een beeld kunnen bepalen. 
Aan het eind van week, nadat de rest van de groep weer op terugreis was, ben ik nog een 
dag samen met James op uit getrokken. Net op het moment sloeg het weer om en het ging 
sneeuwen. Voor mijn gevoel heb ik die dag een van m’n mooiste foto’s gemaakt en ook de 
enige elanden van de vakantie gezien. Na 2 dagen was ik uitgesneeuwd en ben ik naar 
Noorwegen gegaan. 
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Gezien de slechte weersverwachting ben ik niet naar een van de noordelijker gelegen 
natuurparken gegaan, maar in de buurt van Hamar neergestreken. Hamar ligt samen met de 
omringende dorpen aan een meer in een grote open plek in het bos. Op dat moment was het 
er volop herfst en de licht glooiende omgeving liet aantrekkelijke cultuurlandschappen zien. 
In de paar dagen dat ik er was is de kiem gelegd die me dit jaar waarschijnlijk weer naar 
Noorwegen brengt om te fotograferen. 

In mijn presentatie wil ik foto’s laten zien van de afgelopen 3 jaar: in vogelvlucht door de 
eerdere jaren en als hoofdonderdeel de resultaten van de vakantie in Zweden en 
Noorwegen. 

De favoriete fotograaf van ….
Anneroos Brethouwer

Op het moment dat ik las dat Anna mij het woord gaf, dacht ik “oh nee, ik heb helemaal 
geen favoriete fotograaf! Er zijn zoveel mensen die mooie fotografie maken…” Toen ik 
even later van de schrik bekomen was herinnerde ik mijzelf eraan dat ik schrijven eigenlijk 
best leuk vind en kwam er van verre toch wel iets bovendrijven waar ik ooit van onder de 
indruk ben geweest. Ooit, want helaas heb ik de laatste jaren niet zo veel meer met mijn 
foto-liefhebberij gedaan, vanwege tijdgebrek en persoonlijke omstandigheden. Hierdoor 
ben ik nou niet bepaald veel namen wijzer geworden, maar zoals Jos afgelopen 
ledenvergadering meedeelde zijn veel namen ook niet nodig om deze rubriek te vullen! 
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Omdat ik sinds november 2009 nieuw lid ben, zou ik gelijk graag van de situatie gebruik 
willen maken mij even voor te stellen (nu nog niet is verteld dat dit niet de bedoeling is…).

Ik ben Anneroos Brethouwer, 26 jaren jong, woon samen in Lent en ben opgegroeid in 
Laag Keppel en Zutphen. Na wat werken en reizen in het buitenland wilde ik einde 2004 
toch wel iets gaan ‘leren’ en koos ik om mijn fotografiehobby uit te breiden in een 
opleiding aan de Fotovakschool in Apeldoorn. Deze had kort voordat ik begon, het roer 
volledig omgegooid naar een veel vrijere manier van onderwijs, waar ik denk ik nog niet 
helemaal klaar voor was. Op verschillende manieren stelde dat wat ik op de Fotovakschool 
(niet) wist te bereiken mij enigszins teleur. Ik was uiteindelijk van de zeven die met mij 
begonnen waren, de enige die het na twee jaar afmaakte. Ik wist toentertijd niet meer wat ik 
aanmoest met het fotograferen en het plezier had voor een groot deel plaats gemaakt voor 
onzekerheid en frustratie. In de zomer van 2008 ben ik begonnen met een nieuwe studie; 
HBO Voeding & Diëtetiek op de HAN. Inmiddels ben ik hier derdejaars en is mijn 
interesse voor de (natuur)fotografie, die altijd is blijven bestaan, weer aangewakkerd door 
jullie jubileumviering. Ik hoop nu ik lid ben, op een ongedwongen manier toch weer wat 
meer met fotograferen in de weer te gaan. Mijn voltijd studie en één dag werk in de week 
laten daarvoor echter niet onbeperkt de ruimte.

Om terug te komen op mijn favoriete fotograaf… Een nadeel van het kijken naar 
andermans werk is naar mijn mening dat je dingen vindt die je eigenlijk wel zelf had willen 
doen of bedenken, en die dus niet meer origineel zijn. Zoveel mooie fotografie dat er te 
vinden is, waarom zou je je er zelf nog aan wagen? Toch is de andere kant ervan natuurlijk 
dat geen één foto hetzelfde is en dat het mij simpelweg goed doet om plaatjes te schieten, 
dus precies; waarom zou ik mezelf dat plezier onthouden en waarom zou ik me niet kunnen 
laten inspireren door anderen? 
Ik zal Jos zijn verzoek opvolgen en kiezen over wie ik wil schrijven, hoe lastig dat ook is. 
Ooit was ik met mijn moeder in Amsterdam toen daar in de open lucht werk te zien was 
van Yann Arthus-Bertrand’s “Earth from Above”. Dat was dus een moment dat ik dacht 
“nu hij dit gemaakt heeft, wat moet ik dan nog maken?” Er is een boek over deze reportage 
maar als je zijn naam en de titel bij Google-afbeeldingen intypt krijg je ook al een idee. Het 
goede ervan vind ik dat het meer vertelt dan alleen mooie platen, het vertelt ook over 
culturen en de mens in de wereld, die op veel plekken niet meer weg te denken is uit het 
landschap. Ik vind het sprekend, werkelijk en eerlijk tegelijkertijd. Wat de omvangrijke 
serie verrassend maakt is het standpunt; vanuit de lucht heeft deze Fransman zijn oog laten 
spreken. Dat is niet de makkelijkste weg om te fotograferen en het spreekt mij aan dat hij er 
dus veel moeite voor heeft moeten doen. Behalve dat, toont hij voor mij ook aan oog te 
hebben voor kleuren, vormen, patronen, cultuur, natuur, licht, compositie en esthetiek. Een 
niet normale manier van ‘kijken naar’… Zeer boeiend!

Graag geef ik het woord voor de nieuwe Creatuur aan Jos Hagens zelf, die bij de 
vergadering kenbaar maakte niet te kunnen wachten tot hij aan de beurt was. Zie daar, de 
weg is vrij!
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Gevleugelde fabels
Terugkeer van de wildernis
Door Kor Goutbeek

In het tijdschrift NWT Natuurwetenschap & Techniek van maart 2008 schreef ons oud-lid 
Kor Goutbeek een boeiend artikel over de vogelstand in Nederland. Met toestemming van 
Kor en van de hoofdredactie van NWT kunnen we jullie allemaal kennis laten nemen van 
dit artikel.  De redactie van de Creatuur zegt Kor Goutbeek en e hoofdredactie van 
Natuurwetenschap&Techniek hartelijk dank voor de verleende toestemming. Het hele 
artikel is in PDF-vorm beschikbaar en zal zo mogelijk separaat met deze Creatuur worden 
meegezonden.(red.)
 
Het gaat slecht met de vogelstand, zeggen de krantenkoppen. Of niet? Analyse van de 
cijfers toont een opvallend ander beeld. Hoe de oude oernatuur voor het eerst in eeuwen 
weer om zich heen grijpt.

Sla een krant open en het beeld dringt zich op: het leven van een vogel in het moderne, 
drukke Nederland gaat niet over rozen. ‘Grote vogels verdwijnen door klimaatverandering’, 
kopten enkele kranten recent. Andere berichten van het afgelopen jaar: ‘Huismus sterft uit’, 
‘Weidevogels nemen verder af’, ‘Steenuil in de verdrukking’. 
Dat strookt met de rode lijst van de soortgroep vogels, die het ministerie van landbouw, 
natuur en voedselkwaliteit om de tien jaar laat vervaardigen. De editie van 2004 is een stuk 
langer dan die van 10 jaar eerder. Er staan 21 soorten meer op: 78 in plaats van 57. Het lijkt 
dus slecht te gaan met de Nederlandse broedvogels. Maar de vestiging van de zeearend 
dan? En het succes van de grauwe gans, de aalscholver en de lepelaar? Wie de moeite 
neemt om wat verder in de cijfers te duiken, ontdekt achter de sombere krantenkoppen een 
heel ander beeld schuilgaat.
Een vergelijking met het verleden spreekt boekdelen. Nederland telt nu minimaal 20 
procent meer soorten broedvogels dan rond 1900. En in de laatste kwart eeuw is volgens de 
vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland 44 procent van alle vogelsoorten in aantal 
toegenomen, 34 procent van de vogelsoorten afgenomen en 22 procent gelijk gebleven. In 
diezelfde periode kwamen er méér soorten bij dan in de gehele eerste helft van de eeuw. 
Ook gemeten naar atlasblok (zie kaart ‘groen Nederland’) laten de cijfers zien dat 
Nederland vooral in het groen staat.
Hoe kan het dan dat de Nederlandse rode lijst toch veel langer is geworden? Die groei komt 
paradoxaal genoeg op het conto van de nieuwkomers. Twintig van de 34 nieuwe soorten 
zijn nog dermate zeldzaam – vaak minder dan vijfhonderd broedpaar – dat ze op die rode 
lijst staan. Maar in feite weerspiegelen ze een positieve ontwikkeling, een toename van het 
aantal soorten.
En het aantal van 78 soorten op de rode lijst? Dat lijkt heel wat: er staan meer vogelsoorten 
op de rode lijst dan alle vissen, zoogdieren, reptielen en amfibieën bij elkaar. Totdat je 
bedenkt dat er volgens het Nederlands Soortenregister 487 vogelsoorten rondfladderen door 
het land. Zo bezien is 78 vogelsoorten percentueel laag: 16 procent. Dat is meteen het 
laagste percentage van alle soortgroepen waarvoor het ministerie rode lijsten opstelt. Zo is 
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van alle in Nederland levende zoogdiersoorten 21 procent ministerieel zorgenkind, van de 
vissen 19 procent en van de insecten zelfs 51 procent. 

Kemphanen
‘Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal.’
Het oud-Hollandse liedje roept een melancholiek beeld op van een vervlogen Nederland, 
met weinig steen en veel natuur. Een beeld van slingerende zandwegen en boomgaarden 
vol bloesems; van onderwijzers die met hun klas langs bos en beemd struinden. Oudere 
natuurliefhebbers weten smakelijk te vertellen over vroeger, toen kemphanen en 
korhoenders nog gewoon waren en toen Nederland nog een idyllische vogelrijkdom had.
En inderdaad, er zijn volop veranderingen in het Nederlandse landschap geweest die slecht 
uitpakten voor vogels. Het pastorale landschap van weleer is grotendeels verloren gegaan, 
waardoor vogels als de steenuil en de geelgors het moeilijk kregen. De ortolaan is zelfs 
uitgestorven.
Ruw gezegd maakten natte weiden, graanakkers en heidevelden plaats voor steden, bossen 
en ruige moerassen. Maar dat is niet alleen maar negatief. De ‘nieuwe’ biotopen zijn rijker 
aan soorten dan de oude. Die grotere biodiversiteit hangt onder meer samen met meer 
verticale gelaagdheid (bomen, gebouwen): de ‘oude’ biotopen zijn nogal open en vlak.
Neem bijvoorbeeld de meest opvallende verandering van de afgelopen eeuw, de geweldige 
groei van de bebouwde oppervlakte – een vervijfvoudiging. Hoewel veel mensen dit zien 
als een negatieve ontwikkeling, zijn de moderne steden steeds rijker aan natuur. De 
huismus neemt dan wel af, maar de meeste stadssoorten doen het juist erg goed (zie ‘De 
stenen jungle’, NWT juli/augustus 2007). Dieren leren zich aan te passen aan het keur aan 
onderkomens in de stad: grachten, riolen, volkstuinen, begraafplaatsen, bermen, parken, 
braakliggende industrieterreinen, rangeerterreinen enzovoorts. In Amsterdam telde men 
bijvoorbeeld 29 soorten zoogdieren, 250 soorten vogels en 16 soorten dagvlinders: veel 
meer dan op de Hoge Veluwe. De natuur in de stad wordt ook steeds volwassener. Zwarte 
spechten, sperwers en appelvinken waren bijvoorbeeld lange tijd zeldzame en schuwe 
bosvogels. Nu kun je ze tegenkomen in het stadspark.

Wolven
En buiten de stad? Daar betekenden de grootschalige veranderingen in het landschap sinds 
1900 niet dat ‘de natuur’ verdween. Integendeel. De ongerepte natuur was al vanaf de 
Romeinse tijd aan het aftakelen, met de kap van uitgestrekte bossen en de drooglegging van 
moerassen. Wildernissoorten als de oeros, de wolf, de oehoe, de kroeskoppelikaan, de 
kraanvogel en de zeearend hadden het nakijken. Rond 1850 was Nederland voor bijna een 
derde bedekt met heide en stuifzand. De betere delen daarvan werden ontgonnen en 
geschikt gemaakt voor de landbouw; de meest schrale stukken werden beplant met dennen. 
Hoogvenen werden intussen afgegraven voor de brandstofwinning – turf – en gingen net zo 
hard achteruit. Vogels als de korhoen en de grauwe kiekendief, die ooit met duizend paar in 
Nederland broedden, werden snel zeldzamer. De klapekster, duinpieper en goudplevier 
stierven zelfs uit.
Het dramatische slot van deze neergang was de kap van het laatste stukje oerbos van 
Nederland in 1871: het Beekbergerwoud bij Apeldoorn. Rond 1900 hadden we dus al 
amper meer oorspronkelijke natuur. Wat je in het vooroorlogse ‘pastorale Nederland’ 
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vooral zag, waren gedegenereerde landschappen die door eeuwenlange overexploitatie 
waren ontstaan, zoals heide en stuifzand.
De afgelopen eeuw kwam ook daarin verandering. Zonder meer de belangrijkste omslag 
buiten de bebouwde kom, is de toename van de hoeveelheid bos en bomen. De oppervlakte 
naaldbos verdubbelde sinds 1900; dat van loofbos verdrievoudigde zelfs. Eerst kwam dat 
door de aanplant van bossen op heide en stuifzand, later ontstond de bomenaanwas vooral 
rondom de steden en in het ooit zo kale westen en noorden van het land.
De bossen werden ook ouder. De gemiddelde leeftijd verdubbelde, van 30 naar 60 jaar. Er 
is meer gemengd en inheems bos, dat rijker is aan soorten. En er is meer ruimte voor 
natuurlijke ontwikkeling: zo laten natuurbeheerders dode bomen vaker liggen.
In die weelde is het niet vreemd dat het aantal bosvogels, maar ook het aantal zoog- en 
andere dieren spectaculair toenam. Nieuwkomers zijn er ook, zoals de bonte vliegenvanger, 
de zwarte specht, de vuurgoudhaan, de sijs, de kruisbek, de middelste bonte specht en de 
taigaboomkruiper.
Bovendien groeide het landoppervlak zelf. Door de inpoldering van achtereenvolgens de 
Wieringermeer, de Noordoostpolder, Oost- en Zuid-Flevoland en nog enkele kleinere 
inpolderingen, groeide Nederland met zo’n tweehonderdduizend hectare, ofwel 5 procent. 
Het laaggelegen deel van Zuid-Flevoland was bestemd als industriegebied, maar toen dat 
nog tien jaar braak bleef liggen, deed zich in het ingezaaide riet een explosie aan leven 
voor. Baardmannetjes, grauwe ganzen en aalscholvers gingen er bij duizenden broeden, 
waarna deze soorten vanuit de polder heel Nederland koloniseerden. Ook hier vestigden 
zich nieuwkomers, zoals de grote en de kleine zilverreiger.

Vergiftigd
Van belang daarbij was ons plotseling opgeleefde natuurbesef. Eeuwenlang waren vogels er 
gewoon. Niemand vroeg zich af hoe goed het met ze ging. Er werden volop eieren van 
sterns, eenden en weidevogels geraapt voor de consumptie, en veel vogelsoorten werden 
schadelijk geacht voor visserij, akkerbouw of de jacht. Zo werden er veel aalscholvers 
afgeschoten omdat ze vis aten – net als trouwens otters en zeehonden. Roofvogels werden 
vervolgd om het klein wild te behouden, roeken en duiven gedood om de graanoogst te 
beschermen. Nog in het jaar 1954 werden er in Nederland liefst twaalfduizend 
zilvermeeuwen afgeschoten of vergiftigd en werd in De Peel 85 procent van alle 
kokmeeuweneieren geraapt.
Verbeteringen waren toen al onderweg of in gang gezet. In 1880 kregen vogels in 
Nederland voor het eerst wettelijke bescherming, al ging het aanvankelijk alleen om 
soorten die nuttig werden geacht voor landbouw en houtteelt. Dat waren er 25 – ongeveer 
eenzesde van het toenmalige totaal. Via de Vogelwetten van 1912 en 1936 en meer recent 
de Flora- en Faunawet (2002) en Europese regelgeving zoals de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn werden vogels in de loop der jaren steeds beter beschermd. Tegenwoordig 
zijn vrijwel alle vogelsoorten beschermd: er is alleen nog beperkte jacht mogelijk op wilde 
eenden, houtduiven en fazanten en – bij overlast – op ganzen. 
Parallel aan de toenemende overheidsbemoeienis kwamen er diverse particuliere 
initiatieven op gang. Zo ontstonden rond 1900 de Vogelbescherming en 
Natuurmonumenten. Die laatste wist in 1906 het Naardermeer aan te kopen als het eerste 
beschermde natuurgebied in Nederland. Inmiddels is ruim zeshonderdduizend hectare (15 
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procent) van het land als natuurgebied in beheer bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
de provinciale landschappen of anderen. Bij elkaar hebben dergelijke natuurverenigingen 
en –stichtingen zo’n vier miljoen leden, een unicum in de wereld.
Veel Nederlanders steken ook hun handen uit de mouwen voor de natuur. Maar liefst 90 
procent van alle kerkuilen broedt al in nestkasten – en deze soort is spectaculair 
toegenomen. Er zijn vele tientallen vogelasiels en dierenambulances. Natuurwerkgroepen 
geven soms wintervoeding aan de watervogels en veel stedelingen hangen vetbollen en 
pindasnoeren op in hun tuin.
Die golf van natuurliefde liet ook het landsbestuur niet ongemoeid. Diverse belangrijke 
politieke beslissingen werden de afgelopen halve eeuw ingegeven door het belang van 
vogels. Toen Nederland in 1957 besloot dat vogeleiland De Beer bij Rozenburg moest 
worden opgeofferd aan de havenuitbreiding in de Europoort, was dat de laatste keer dat een 
gebied met grote ornithologische waarden werd opgegeven. Zo besloot Den Haag tot het 
verleggen van het spoortracé door de Oostvaardersplassen, het afblazen van inpolderingen 
in de Waddenzee en het stopzetten van de kokkelvisserij – onder meer ten behoeve van de 
scholekster en de eidereend. Maar de waarschijnlijk duurste beslissing ten faveure van de 
natuur werd de stormvloedkering in de Oosterschelde. Een 2,5 miljard euro kostend staaltje 
Hollands glorie. De stormvloedkering kwam er, maar voorzien van sluisdeuren. Eb en 
vloed bleven zo gehandhaafd, met het oog op een ecosysteem met onder meer eidereenden, 
kluten en zeehonden.
Ook langs de rivieren kreeg de natuur meer de ruimte, zeker nadat rivier-overstromingen er 
in 1993 en 1995 voor veel schade en overlast zorgden. In hoog tempo begon men 
uiterwaarden af te graven ten behoeve van natuur en wateropvang. Wind en water 
boetseerden er landschappen met rivierduinen en plassen. 
Het gevolg van al die ontwikkelingen? Het is maar je het bekijkt. Inderdaad: vogels van 
homogeen rietland, zoals de snor en de grote karekiet, zijn in aantal afgenomen. Maar daar 
staat tegenover dat het de blauwborst, de buidelmees en de lepelaar voor de wind ging en 
dat er in de waterrijke natuur nieuwkomers opdoken. Zoals de krooneend, de grauwe gans, 
de middelste zaagbek, de brilduiker, de brandgans, de graszanger, de buidelmees en de 
zwartkopmeeuw.
Juist de laatste decennia keert er weer iets terug van de oorspronkelijke Nederlandse natuur, 
in de rijkere bossen en ruige moerassen. In de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld is weer een 
bijna mythisch beeld te zien van de vervlogen wildernis: zeearenden, raven en vossen bij 
het karkas van een zwarte stier. Spectaculaire soorten met een grote belevingswaarde voor 
natuurliefhebbers zijn terug, zoals de snelste vogel ter wereld, de grootste uil ter wereld, en 
de grootste arend van Europa – respectievelijk de slechtvalk, de oehoe en de zeearend. Het 
zijn soorten, die al eeuwenlang niet meer in Nederland voorkwamen: zo verdween de oehoe 
waarschijnlijk al rond 800 en de zeearend rond 1675. De toekomst ziet er zonnig uit. 
Waarschijnlijk staan we pas aan het begin van een groene sensatie.

(Met dank aan Sovon, speciaal Arend van Dijk en Harvey van Diek, www.sovon.nl)

Bronnen

Atlas van de Nederlandse broedvogels
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Sovon/Natuurmonumenten, 1979; Sovon/KNNV, 2002

Atlas van de Nederlandse vogels
Sovon/CBS, 1987

Avifauna van Nederland, deel 2 – Algemene en schaarse broedvogels
KNNV, 1997

Een eeuw vogels beschermen
Frank Saris, KNNV, 2007

Vogelbalans 2007 – Thema klimaatverandering
Sovon, 2007
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                                      Kangoeroestraat 1
                                     6531 RE  Nijmegen
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Alg. bestuurslid           Godelieve v/d Lande
Gulikstraat 6, 6585 XB  

                                    Telefoon: 024-6963510

Alg. bestuurslid           Hans Balendong
Molenweg 112c, 6542 PZ  Nijmegen
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Postbankrekeningnummer: 5585299 t.n.v. VNF afd. Nijmegen. De contributie bedraagt €30,- per jaar. 
Inschrijfgeld nieuwe leden €5,-

KvK
De Vereniging NatuurFotografen Nijmegen staat ingeschreven in het register van de Kamer van 
Koophandel Centraal Gelderland 40145961

Verenigingsavonden
Verenigingsavonden vinden plaats in Wijkcentrum “De Schakel “ Archimedesstraat 9, 6533 MA, 
Nijmegen. Tel: 024-3566520
Iedere derde dinsdag van de maand om 20.00 uur (zaal open 19:30 uur). 
Komende verenigingsavonden op 16 maart en 20 april

Volgend verenigingsblad
Het volgende verenigingsblad  verschijnt rond 14 mei  2010. 
Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk 30 april inleveren bij de redactie.
Redactie: Gerard Burgers, Inge Hagens en Jos Hagens. 
Redactieadres:redactie@vnf-nijmegen.nl , (postadres:Bergweg 51, 6881 LM Velp)

Overnemen artikelen
Natuurfotoverenigingen mogen artikelen uit dit blad overnemen voor publicatie in hun eigen 
verenigingsblad. (bron en auteur vermelden).
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