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Voorzetter 
Bruisend… 

 

 

Een al vroeg geschreven inleiding voor de Creatuur. Dat komt omdat ik op de deadline van 
een bruisende vakantie geniet op Mallorca. Daarom is deze tekst wellicht iets minder 
actueel als er tussen 13 februari en 1 maart nog verrassingen gebeuren in de fotowereld of 
in onze steeds meer bruisende vereniging. En dat is toch weer een ander geluid dan ik nogal 
eens heb laten horen…. 

Net terug van het NVN Internationaal Natuurfotofestival. Met een geweldig optreden in het 
hoofdprogramma van Paul van Hoof, wat ook wel bleek uit het langdurige applaus na zijn 
geweldige vleermuisbeelden. Een indrukwekkende presentatie van Mart Smit ook al in het 
hoofdprogramma. En een overweldigende serie zondagmiddag van Theo Bosboom over 
IJsland dat van vele kanten de reactie uitlokte dat dit een plaats meer dan verdiend had in 
het hoofdprogramma. 

Een flinke groep leden die gepakt is of dreigt te gaan worden door het virus om met hun 
beelden audiovisuele overvloeiproducties te gaan maken. Toch ook een teken van energie 
en de wil om meer te doen dan alleen mooie foto´s te maken. 

NVN (en dus ook wij als aangesloten vereniging) heeft zich aangesloten bij de ILCP. Dat is 
een wereldwijd netwerk van natuurfotografen die zich inzetten om hun fotografie ook te 
benutten om politici en anderen te overtuigen van de noodzaak van natuurbescherming. 
Zoals ik ooit van iemand hoorde: de huidige generatie gaat met de aarde om alsof miljoenen 
jaren van evolutie voor ons bedoeld zijn, alsof wij het eindpunt zijn… 
Maar tegelijkertijd relativeer ik dat nobele streven ook wel wat. Want de natuur past zich 
aan, de mens wil beheren en beheersen. En als we het weer voor morgen met niet meer dan 
50% kans juist kunnen voorspellen, zouden we dan mogen denken dat we 
klimaatverandering kunnen ombuigen?? 

  

Jos 

 
 
 
“ …Misschien gaat de mensheid een stralende toekomst tegemoet…”  
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Verenigingsnieuws 
 
 
Agendapunt voor de clubavond van 18 maart 
Oproep van het bestuur:  
Vorig jaar is er geen kascommissie benoemd. Dat betekent dat de boekhouding over 2007 
niet gecontroleerd kan worden namens de leden.  De taak van de kascommissie is om te 
controleren of er goed met het geld van de leden is omgesprongen en of er een 
waarheidsgetrouw en helder verslag hierover gedaan is. Het is dus belangrijk dat er een 
kascommissie is die deze taak (slechts weinig werk!) op zich wil nemen. 
Wij verzoeken dan ook kandidaten (er zijn er twee nodig) zich op de komende clubavond 
op 18 maart te melden, zodat deze op die avond benoemd kunnen worden. 
 
Herhaalde oproep: VNF-Nijmegen contributie 2008 
Aan de leden die nog niet betaald hebben het vriendelijke en tegelijkertijd dringende 
verzoek om de contributie voor de VNF-Nijmegen van 2008 z.s.m. te betalen aan de 
penningmeester.  
Maak 30 euro (jeugdleden 15 euro, 2e lid op hetzelfde adres 25 euro) over op 
postbankrekeningnummer 5585299 o.v.v. “contributies 2008”, t.n.v. VNF-Nijmegen, p/a 
Daniëlsweg 31, 6543 RB Nijmegen. 
 

Programma VNF-N maart/april 2008 
 
 
Grote verenigingsavond dinsdag 18 maart 2008 
19:30 uur             Zaal open voor gezelligheid 
20:00 uur             Mededelingen van bestuur 
20:15 uur             Presentatie Martijn Essers over botanische fotografie 
20:45 uur             Fotograaf van de maand: Martinne Johannes  
21:00 uur             Pauze 
21:15 uur             Presentatie en bespreking eigen werk 
22:15 uur             Sluiting en opruimen 
  
Martijn Essers over botanische fotografie: 
Botanische fotografie is nogal een ruim begrip. Het is meer dan alleen het fotograferen van 
landschappen, bomen heesters en planten. Vaak is de basis het aanleggen van een archief 
als vergelijkingsmateriaal of het verzamelen van materiaal voor het illustreren van een 
monografie.  Belangrijk in het eerste voorbeeld zijn dan de kenmerken van een boom of 
struik, vorm,bladeren, vruchten enz. Aan de hand van de verzamelde gegevens kan men de 
plant dan op naam brengen! Een heel belangrijk aspect is de plaats die de boom,struik of 
plant inneemt in het landschap (vegetatie). Zij of hij kan een heel gebied domineren en 
bepalend zijn voor het karakter. Dit zal in de presentatie zeker naar voren komen.  
In mijn vroegere jaren stond het verzamelen van plantmateriaal op dia voorop. Met geen of 
weinig kennis van fotograferen waren de resultaten navenant. 
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● Noorwegen. Betula forest (© Martijn Essers)  
 

Eerst de laatste jaren 
is het technisch aspect 
aan bod gekomen. Met 
de aanschaf van een 
digitale camera enige 
jaren geleden heb ik 
een opleiding gaan 
volgen aan de 
fotovakschool in 
Apeldoorn om op zijn 
minst te weten hoe 
met mijn nieuwe 
camera om te gaan. 
 
Een en ander heeft 
geresulteerd in de 
komende presentatie. 

Het is een onmogelijke opgave om in een tijdspanne van een half uur de hele materie te 
behandelen en zal me dus moeten beperken. Maar zoals een bekend spreekwoord luidt “in 
de beperking toont zich de meester “. 
 
Martijn Essers.  
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Grote verenigingsavond dinsdag 15 april 2008 
19:30 uur             Zaal open voor gezelligheid 
20:00 uur             Mededelingen van bestuur 
20:10 uur             Nvn-natuurfestival-presentatie van Mart Smit 
20:30 uur             Bespreking eigen werk met als thema lente/ voorjaar 
21:00 uur             Pauze 
21:15 uur             Fotograaf van de maand: Edwin Giesbers  
21:30 uur             Presentatie en bespreking eigen werk 
22:15 uur             Sluiting en opruimen 
 
De leiding van de eigen werk bespreking is in handen van Jos, Hans en David 
  
Praktijkochtend zaterdag 19 april: Hortus Arcadië in Nijmegen 
Start:     8.00 uur bij de ingang  
Leiding:    Te bepalen op de clubavond van 15 april 
Route:  De Arcadische en Botanische Tuin zijn gelegen in het park Brakkenstein aan 

de d’Almarasweg. Komende vanaf Groesbeek neemt u de eerste ingang aan de 
rechterzijde na het spoor. Vanaf de universiteit vindt u de tuinen door de 
laatste ingang links voor het spoor te nemen. Zie ook wegwijsborden aan 
d’Almarasweg. 

Mogelijkheden:   
• macrofotografie bloemen/ planten/ bomen 
• macrofotografie insecten 
• abstracte fotografie 

 
Beschrijving: 
Hortus Arcadië is een botanische tuin in Nijmegen opgezet naar inzichten van Jac. P. 
Thijsse. Het is onderdeel van Park Brakkenstein. 

De tuin kent een unieke diversiteit: niet minder dan achthonderd verschillende botanische 
soorten zijn hier inmiddels te vinden.  

Imposant is het Alpinum, een rotsheuvel met botanische soorten uit Midden-Europa 
vermengd met inlandse planten. Centraal ligt een grote vijver en aangrenzend een ruig 
moerasgebied waar  knuppelpaden doorheen lopen. Verder is er een heidegebied met natte 
en droge heide. De rand van de tuin wordt gevormd door diverse typen bos met 
karakteristieke ondergroei. In het moeras groeien zeldzame moerasplanten zoals 
Adderwortel, Moerasvaren en Rietorchissen. Aan de rand staan moerascypressen, die 
omgeven zijn door een cirkel van luchtwortels. Door het moeras zijn knuppelpaden 
aangelegd, die ervoor zorgen dat je droge voeten houdt.   
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De Botanische Tuin is één van de meest indrukwekkende en sfeervolle tuinen van 
Gelderland. Direct naast de Hortus Botanicus ligt Arcadische Tuin ofwel Hortus Arcadie. 
Deze tuin omvat een kleurrijke bloementuin en een educatieve tuin. 

Voor meer informatie: www.hortus-arcadie.nl 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via vnfn-programmagroep@vnf-nijmegen.nl  .  
 
 

  

  

  

  

 
De favoriete fotografieplek van………………………… 
Jos Hagens 

Is Mariapeel – een van de laatste restanten van de Peel. 

Mariapeel is een van de weinige nog resterende delen van wat ooit de Peel was. Een enorm 
laagveengebied dat zich uitstrekte van Cuijk tot aan Roggel in Midden Limburg. In vroeger 
jaren een onoverkomelijke barrière tussen Limburg en Brabant. Nog steeds merkbaar in 
verschil in dialect en cultuur aan beide kanten van de Peel.  

De Peel is ook een gebied geweest waarover vele volksverhalen verteld werden, verhalen 
vol van witte wieven, van spoken en gespuis. Je moest in die tijd lef hebben om je na 
invallen van de schemering nog het gebied in te wagen. Ieder dorp had aan de randen een 
eigen domein om turf te steken en geleidelijk aan strekken die velden zich steeds meer uit 
tot het centrum van het Peelgebied. Vele verhalen gaan er over Limburgers en Brabanders 
die slaags raakten omdat iemand turf stak op het gebied van een ander. 

Nog maar een paar plekken resteren. Meest bekend is het Nationaal Park De Groote Peel in 
Ospel met een prachtig bezoekerscentrum en veel voorzieningen om het de bezoekers naar 
de zin te maken. Je vind er fraaie knuppelpaden en zelfs rolstoelvriendelijke wandelpaden. 
Door Staatsbosbeheer zijn bewust alle bezoekersvoorzieningen daar geconcentreerd om het 
andere nog resterende gebied te ontzien. En dat andere gebied is Mariapeel aan de ene en de 
Deurnese Peel aan de andere kant van de weg van Griendtsveen naar Helenaveen. Namen 
die nog herinneren aan de ontginning van de Peel door Van der Griendt en zijn vrouw 
Helena. En een weg die duidelijk merkbaar op veengrond is aangelegd – harder rijden dan 
20-30 kilometer per uur heeft verrassende effecten voor je auto – hier zijn geen 
verkeersdrempels nodig… 

Datum jubileum 
De datum voor de viering van het 25 jarig jubileum van vnf-

nijmegen zal zijn zaterdag 15 november 2008. 

De jubileum commissie 
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Een gebied dat 
veel minder 
ontsloten is en 
daarom ook veel 
minder bezoekers 
krijgt. Zeker in de 
Deurnese Peel en 
in mindere mate 
in Mariapeel moet 
je erg goed de 
weg( en dat zijn 
kleine paadjes) 
weten wil je 
verder komen dan 
de eerste paar 

honderd meter of het ene uitgezette wandelpad. Maar daarmee wordt het gebied voor 
natuurfotografen alleen maar boeiender. 

Met het verhogen van de waterstand (nadat overeenstemming met omliggende boeren was 
bereikt) probeert Staatsbosbeheer het natuurlijk proces van vervening weer op gang te 
brengen. Op een aantal plekken heeft dat tot gevolg dat het ontstane berkenbos in het water 
kwam te staan. Daar kunnen berken niet zo goed tegen…  

Vooral in de vroege en late uurtjes als de regionale wandelaars nog in bed liggen of weer 
voor de buis zitten, is het aangenaam stil en komt de natuur maximaal tot zijn recht. 

En dan krijgt je ook 
bijzondere dingen voor 
de lens: blauwborsten, 
een beginnende 
aalscholverkolonie, vele 
soorten libellen en 
juffers, insecten, reeën, 
vossen, vlinders. 
Hoewel het op mooie 
dagen in het weekeinde 
erg druk kan zijn (en de 
terrassen in 
Griendtsveen vol zitten  
met dagjesmensen) is 

het vooral de rust en de stilte die me steeds weer naar dit gebied trekken.  
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Ongetwijfeld heeft dat er 
ook mee te maken dat ik 
er als kind al kwam op 
de fiets vanuit Horst om 
er te vissen in de zomer 
of te schaatsen in de 
winter. Maar ook om 
gewoon avontuurlijk in 
de wildernis te struinen 
tussen de trekvaarten 
met inktzwart water en 
het spannende gevoel dat 
je gevaarlijke dingen aan 
het doen was.  In die tijd 

nog niet met veel belangstelling voor natuur, dat is pas veel later gekomen. 

Vaak gaan we met de camper laat in de vrijdag of zaterdagmiddag naar het gebied en zijn 
dan als een van de laatsten en de volgende dag als een van de eersten op pad (maar vroeger 
dan wat lokale bewoners lukt het ons maar zelden…0). En als de dagjeswandelaars komen 
zijn wij alweer naar huis toe.  Het maakt daarbij niet uit in welk seizoen je er komt, het 
gebied is altijd boeiend 
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Als fotograaf kom je op elk terrein aan je trekken: van landschap tot macro, vogels en 
insecten, flora in de lente en zomer tot paddenstoelen in de herfst.  

Zeer bijzondere ontmoetingen 
zoals een nestelende vogel in een 
brievenbus in Griendtsveen (met 
een bordje erbij dat de post 
voorlopig persoonlijk afgegeven 
moet worden), de ontdekking van 
en redelijk zeldzame penseelkever, 
een natte broek om een vuurjuffer 
op de dia te krijgen, een zware 
onweerslucht die even het gevoel 
van geheimzinnigheid en gevaar 

terug brengt in het gebied. Voor elk wat wils.  

Het wordt tijd dat ik met het geleidelijk opgebouwde beeldmateriaal aan de slag ga om een 
serie samen te stellen. 

Voor de volgende aflevering zou ik graag willen lezen naar welk gebied Peter Doctors Van 
Leeuwen  gedreven wordt. 
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Belangrijke gegevens van VNF-Nijmegen 
 
Bestuur 
Voorzitter      Jos Hagens 

De Heerlickheit 7, 5431 BC  Cuijk 
Telefoon: 0485-314938 
E-mail: vnfn-voorzitter@vnf-nijmegen.nl  

 
Secretaris   Michel Lucas  
                                      Kangoeroestraat 1 
                                     6531 RE  Nijmegen 

E-mail: vnfn-secretaris@vnf-nijmegen 
 
Penningmeester        Hans Crone  

Danielsweg 31  
6543 RB Nijmegen  
024-3778885   E-mail: hanscrone@xs4all.nl 

                                  
Alg. bestuurslid           Godelieve v/d Lande 

Gulikstraat 6, 6585 XB    
                                     Telefoon: 024-6963510 
 
Alg. bestuurslid           Hans Balendong 

Molenweg 112c, 6542 PZ  Nijmegen 
Telefoon: 024-3771520 
 

Bankrelatie & contributie  
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:  18 maart, 15 april, 20 mei 
 
Volgend verenigingsblad 
Het volgende verenigingsblad  verschijnt rond 16 mei 2008.  
Kopij en advertenties kun je tot uiterlijk 2 mei inleveren bij de redactie. 
Redactie: Gerard Burgers, Inge Hagens en Jos Hagens.  
Redactieadres:vnfn-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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