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De twee voorgaande jaren met Corona maatregelen heeft de werkgroep Natuurfotografie geen goed 
gedaan. Een tiental leden zegde hun lidmaatschap op waarbij gezondheidsredenen het meest 
genoemd werden. Ook zal een andere oriëntatie als gevolg van twee jaren afwezigheid van 
activiteiten een rol hebben gespeeld. 

In maart stopte wegens ziekte de coördinator van de werkgroep, Ab van der Linde, ermee. Hierdoor 
kwam dit coördinatiewerk plotseling te liggen. Ab moest ermee stoppen wegens naar zijn zeggen 
“fysieke problemen”. Op 15 september is bij hem longkanker met uitzaaiingen geconstateerd. 
Daarna is zijn gezondheid snel achteruit gegaan.

Het slechte nieuws kwam op 23 oktober toen Ab na een kort ziekbed is overleden. Als een actief en 
gewaardeerd lid van de werkgroep natuurfotografie zullen wij hem missen. Hij is 78 jaar geworden. 
Wij zullen zijn liefde voor de natuur, fotografische kennis en rustige uitstraling gaan missen. Op dit 
moment neemt Wim Müller deze functie tijdelijk waar, een rol die hij in het verleden eerder heeft 
vervuld.

Zijn eerste activiteit was de leden van de werkgroep via mail te vragen of voortzetting van de 
werkgroep nog gewenst was en wie (actief) lid wil blijven. Maar liefst 13 personen reageerde hier 
positief op. Daarna kon het programma voor de rest van 2022 opgesteld worden. In dit programma 
werden de binnen- en 3 buitenactiviteiten opgenomen, een lezing en twee fotoworkshops die op 
zaterdag middagen organiseert werden. De drie geplande buitenactiviteiten in 2022 zijn helaas door 
te weinig deelnemers niet doorgegaan.

De eerste fotoworkshop op 21 mei op het landgoed van Kasteel  Hoekelum, had als thema 
“landschapsfotografie” en werd door de deelnemers als leerzaam maar ook gezellig ervaren. De 
nadruk lag vooral op kijken naar de omgeving en het isoleren van onderwerpen. Ook werden 
desgewenst fototechnische tips gegeven. De tweede fotoworkshop zou plaatsvinden 15 oktober bij 
Oud Reemst (thema paddenstoelen) maar kon door het slechte weer niet doorgegaan.

 

Contact met  IVN Gelderland.
De officemanager IVN Natuureducatie Gelderland mailde mij in april: “ Wij zijn een tijdje terug naar 
een nieuwe locatie verhuisd hier in Arnhem (Oude Kraan 72) en zijn deze ruimte aan het aan het 
opknappen. We willen heel graag de wanden opfleuren met fotobehang. Met foto's uit Gelderland 
en liefst van het IVN natuurlijk”. En zo geschiedde het dat 3 foto’s van Fred van Wijk (ijsvogel, 
springende eekhoorn en zonnedauw) en 1 foto van Wim Müller (gele korstzwam) werden gekozen. 
Deze zijn in juni sterk uitvergroot en als fotobehang op enkele muren van de nieuwe kantoorruimten 
van IVN Natuureducatie Gelderland geplaatst. De officiële opening was op 11 juli. 



Op dinsdag 8 november 2022 was er een interessante presentatie van Arjen Heeres, oud lid van de 
werkgroep Natuurfotografie, over “zijn reis in de natuurfotografie”. Hij begon in de tijd van de 
analoge fotografie zich te verdiepen in hoe zijn onderwerpen, vooral dieren, mooi in beeld konden 
worden gebracht. En zo begon zijn reis door de natuurfotografie waarbij fotografie-technische 
kennis, wetenschap van het gedrag van dieren en de effecten van je eigen doen en laten in de natuur
een belangrijke rol spelen.

Als onderdeel van de opleiding natuurgids maakte Bert Schreuder het volgende verslagje van de 
presentatie van Arjen. In de presentatie speelden vooral edelherten, vossen, steenmarters en 
boommarters een belangrijke rol. Er waren in totaal 32 personen aanwezig, dus een groot succes.

Edelherten:

Opnames van edelherten, geweidragers, hindes en af en toe een spitser. Opnames in open veld en 
met name op de vrije wildbaan. Het kenmerkende van veel van deze foto’s is het spelen met licht. 
Silhouetten tegen het avondrood of juist geheel of gedeeltelijk aftekenend in de mist. 

Boommarters:

In een nabijgelegen tuin in Wolfheze zat een vrouwtjes boommarter met 2 jongen. Arjen heeft zijn 
camouflage tent opgebouwd in deze tuin en is de boommarter gedurende 8 weken blijven volgen. In 
totaal zo’n 90 uur. De boommarter woonde in een opening van een afgebroken tak in een dode 
beuk, overigens vol met spechtenholen. Het leuke is dat de latrine, zeg maar de kaktak, zich een 
stukje hoger bevond. Schitterende foto’s en enkele filmpjes die goed het gedrag van de boommarter 
weergaven.

Schuilhut en nachtfotografie:

Tijdens een vakantie in Zuid Afrika is Arjen geïnspireerd geraakt van het maken van opnames met 
tegenlicht. Thuisgekomen heeft hij een opstelling in zijn tuin gemaakt en heeft daar ‘s nachts 
opnames gemaakt waarbij hij met licht kon spelen om zodanig dieren en planten extreem mooi in 
beeld te krijgen. Dit varieerde van de poes van de buren, boommarters, muizen tot vossen (moeren 
en rekels), op het laatst zelfs de welpen van de moer die even verderop in het bos woonden. Een 
welp was goed herkenbaar aan zijn flaporen.

Wolven:

Door zich gaandeweg te verrijken met kennis over de wolven, prenten, keutels, drinkpoelen, was 
Arjen in staat om steeds beter te bepalen waar wolven zich ophouden. Dit resulteerde in vele 
ontmoetingen, soms min of meer gepland omdat hij wist waar ze zich bevonden, maar ook 
ongepland wat tot mooie situaties leidde en hij dit vast kon leggen op beeld.

Tijdens de laatste bijeenkomst van werkgroep Natuurfotografie op 13 december werd het 
programma voor 2023 vastgesteld. De belangrijkste wijziging t.o.v. 2022 is dat we onze binnen 
bijeenkomsten in de Proosdij gaan houden en niet meer op dinsdagavonden maar op 
woensdagavonden in de grote vergaderruimte. De faciliteiten o.a. projectiescherm en koffie zijn 
prima.  (Op de eerste bijeenkomst op 18 jan 2023 waren maar liefst 6 leden aanwezig.)


