
Hoe maak ik de perfecte paddenstoelenfoto?

Compositie

Zorg voor een rustige achtergrond. 
Als je storende takjes of bladeren 
weghaalt, doe dit dan met respect 
voor de natuur. 

Paddo-visagie

Neem een schilderskwastje mee. 
Niet voor make-up, maar gebruik 
het om vuil en zand zachtjes van 
je paddenstoel te vegen. Met een 
plantenspuit kun je eventueel ‘mist’ 
creëren, waardoor de kleuren extra 
mooi uitkomen. 

Perspectief

Houd je camera op dezelfde hoogte 
als de paddenstoel. De meeste 
statieven kunnen niet zo laag bij 
de grond, daarom is een pittenzak 
een handig alternatief. Hiermee 
staat je camera stevig en kun je ‘m 
op de juiste manier positioneren. 
Bijzondere effecten krijg je als je 
een paddenstoel recht van voren 
fotografeert, of van onderen met een 
spiegeltje. 

Te weinig licht

De meeste paddenstoelen vind je op donkere plekken. Een flitser geeft een 
onnatuurlijk effect en harde schaduwen. Benut het natuurlijke licht door een 
reflectiescherm te gebruiken. Dit kun je ook zelf maken: houd een bierviltje met 
aluminiumfolie voor je paddenstoel, zodat deze oplicht. 

Experimenteer
Een paddenstoelenselfie maken is niet makkelijk, maar extra tof als het wél lukt. 
Probeer verder verschillende hoeken, hoogtes, composities en instellingen van 
je camera uit. Standaard paddenstoelenfoto’s vind je al genoeg op Google. Wees 
creatief!

Paddenstoelen zijn ideale modellen; ze poseren geduldig 
en zijn magisch om te zien. Maar hoe zet je ze mooi op de 
foto? Met deze tips maak jij perfecte paddoplaatjes! 

Te veel licht

Is er juist te veel zon? Creëer een schaduweffect met een paraplu. 

Do it yourself



Bijzondere
paddenstoelen

Honingzwam 
Heb je wel eens een glow in the dark paddenstoel 
gezien? Door bacteriën treedt er bioluminescentie 
op. Overdag slaat de zwam licht op dat als ‘koud 
licht’ weer tevoorschijn komt.

Grote stinkzwam 
De latijnse naam voor deze zwam is Phallus 
impudicus. Oftewel: ‘onzedelijke piemel’. De 
oprichting van deze paddenstoel is hetzelfde 
als de erectie bij de man. Spanning wordt 
veroorzaakt door snelle vochtopname.

Heksenboter 
Slijmzwammen bewegen zich voort over een stam 
en verplaatsen zichzelf. Kom je er één tegen? Kijk 
dan of ie de volgende dag niet ‘aan de wandel’ is 
gegaan.

Kleverig koraalzwammetje
Dit klein vlammetje in het bos valt goed op. Met 
zijn oranjerode geweiachtige vorm én kleverige 
substantie kun je ‘m makkelijk herkennen.

Groene knolamaniet 
Dit is één van de meest giftige paddenstoelen 
ter wereld. Zelfs bij het eten van een kleine 
hoeveelheid kan dit al dodelijk zijn. Verwar deze 
killer niet met een champignon.


