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Radioprogramma’s en foto’s, dat is altijd een moeizame combinatie geweest. Te vaak wordt
er in uitzendingen een standaardgrap gemaakt: ‘We houden het plaatje nu even voor de
microfoon.’

Jaren geleden werd er naar de Vroege Vogels-redactie gebeld door Hendrik Puttenstein, een
boer uit Oosterwolde die wel eens in het programma was geïnterviewd. Puttenstein is een
veehouder met het hart op de juiste plek, uitvinder van de wildredder, die voorkomt dat
jonge weidevogels in de maaimachine worden versnipperd. Maar dit keer belde hij voor iets
anders: ‘Ik heb hier in de buurt een tentoonstelling met allemaal natuurfoto’s die ik zelf
heb gemaakt. Is dat niet leuk voor jullie programma?’ We moesten hem teleurstellen, want
foto’s en radio dat ging niet goed samen, dat begreep hij toch wel? Boer Puttenstein liet
zich niet uit het veld slaan: ‘Maar ik heb ook dia’s…’

En toen kwam internet. In oktober 2004 werd een vernieuwde website van Vroege Vogels
geopend en daarbij de mogelijkheid voor bezoekers om eigen natuurfoto’s in te zenden.
Wekelijks werd er eentje op de homepage geplaatst en ook in onze e-mailnieuwsbrief.

Maar al gauw werd de stroom foto’s groter en de kwaliteit was boven verwachting. Wat nu,
als je wekelijks zoveel moois krijgt toegestuurd en er slechts ééntje kwijt kan? Dan verzin 
je iets nieuws. Zo ontstond ‘Natuur in Beeld’ – de door Vroege Vogels geselecteerde
natuurfoto die dagelijks in de ochtend via e-mail aan meer dan 12.000 mensen verstuurd
wordt.

Omdat er zoveel enthousiaste reacties komen en steeds vaker de vraag of er niet meer 
mee gedaan kon worden, is deze eerste papieren ‘Natuur in Beeld’ gemaakt. Een Vroege
Vogels-project dat alleen mogelijk werd dankzij ú, luisteraar, internetbezoeker, fotograaf.
Dank u wel.

Deze eerste bloemlezing, de oogst uit één jaar ‘Natuur in Beeld’, dragen we op aan de 
93 fotografen in dit boek én aan Hendrik Puttenstein.

Joost Huijsing
Redactie Vroege Vogels

‘Maar ik heb ook dia’s…’
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‘Klaprozen bewegen altijd zo mooi mee met de wind. Vooral als de achtergrond zo'n Hollandse lucht is kan ik er uren naar kijken!’

Henny Sligman Fotografie
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‘Deze foto van een fazant is gemaakt vanuit de schuilhut bij Gouderak. 
Het is een van de allereerste foto’s met mijn nieuwe camera die ik op mijn
telescoop heeft gemonteerd door middel van een pvc buisverloop.’

FotografieBram Maaijen Stolwijk

‘Tijdens onze wandeling in het Renkums Beekdal, werden we verrast door
deze prachtige zwam! Dit is een zwavelzwam die in de zomer en vroege
herfst onder andere op eiken groeit.’

Gerda Franken Fotografie
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‘De vuurjuffer is te herkennen aan z’n rode kleur. De eerste exemplaren 
verschijnen half april. De vuurjuffer komt voor in allerlei stilstaande en 
zwak stromende wateren. Het is een van de vroegst vliegende libellen, 
hij overwintert als larve.’

Piet Brouwer Fotografie

‘Ik kwam deze prachtige vuurvlinder bij toeval tegen op een graslandperceel
midden in Nationaal Park De Weerriben. Ik heb er melding van gemaakt bij
een medewerker van sbb in Kalenberg. Hij vertelde mij dat dit de eerste
melding was van dit jaar in De Weerribben. Wellicht is het ook de eerste
melding van deze soort dit jaar.’ 

Henry van der Drift Fotografie
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‘Dit beestje is bij de meeste mensen bekend als naaktslak. Dat is correct, maar er zijn verschillende soorten naaktslakken. Dit is 
de meest voorkomende naaktslak in Nederland: de grote wegslak.’

L. Meurink Fotografie
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‘De ijsvogel is onmiskenbaar, met zijn felblauwe bovenzijde en oranje 
onderkant. Soms hoor je hem nog eerder dan je hem ziet. Een schelle 
roep verraadt vaak zijn aanwezigheid. Hij staat sinds kort niet meer op 
de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten.’

Han Bouwmeester Fotografie

‘Op zondagochtend nam ik deze foto van een grutto bij Ransdorp. De grutto
probeerde mij te verjagen. Toen ik dichterbij kwam besloot de vogel toch
maar zelf te vluchten.’

Lucy Buddelmeijer Fotografie
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‘22 april zag ik dit jaar weer voor het eerst een “Doornroosje” rondscharrelen
in onze achtertuin. Sinds jaar en dag zijn er egels te vinden in deze 
bostuin. Ze maken namelijk gebruik van de stapels hout en takken om te
overwinteren.’

Leo Schoonhoven Fotografie

‘Dit is een icarusblauwtje gefotografeerd in een verwilderd weiland. De
bovenkant van de vleugels is bij het mannetje blauw, bij het vrouwtje bruin
met aan de buitenrand oranje vlekken. Op de onderkant van de voorvleugel
staan twee “wortelvlekken”.’

Ronald Wilke Fotografie
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‘Zon boven de Lepelaarsplassen. De strepen die vliegtuigen achterlaten heten condensatiesporen. Op een mooie, heldere
zomerdag lijkt het net mikado in de lucht. De wollige witte slierten die vliegtuigen achterlaten zijn echter niet zo onschuldig 
als ze eruit zien. Ze houden straling van aarde en zon tegen en beïnvloeden daarmee het klimaat.’

Huub Verbeek Fotografie



1313Gea Ooms Fotografie

‘Ik zag op een kikkerpoel deze prachtige waterlelie. Ik vind dat de waterlelie iets sprookjesachtigs heeft. Prachtig die romantische
kleuren. Ik hoop dat het nog lang zo sprookjesachtig blijft bij de vijver.’ 
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‘Een foto genomen in mijn tuin waar de gewone tuinslakken
direct na de eerste stevige regenbui opeens bij tientallen uit het
niets naar voren kwamen.’

‘Deze kwal is gefotografeerd naast de boot in de haven van Breskens. Een kwal bestaat
voor 95 procent uit water en de meeste van de ongeveer 250 soorten zijn doorzichtig. 
In open water zijn ze daarom bijna onzichtbaar.’

Ine Douna Fotografie

S. Façee Schaeffer Fotografie

’De mannetjes van de grote bladsnijder overnachten in nestgangen. Elke ochtend zitten ze
korte tijd op de uitkijk voordat ze uitvliegen. De mannetjes van deze soort hebben verdikte
voorpoten, waarmee ze de vrouwtjes goed kunnen vasthouden.’

Pieter van Breugel Fotografie
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‘Deze foto is genomen in mijn vijver. Ikzelf heb nog nooit gezien dat een groene kikker een vogel eet.’

J.A. van Buren Fotografie
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‘Grootoorvleermuizen verblijven overdag niet alleen in holle
bomen of op zolders van gebouwen, maar soms ook achter
vensterluiken. Toen een van de luiken van een boerderijtje 
in de Achterhoek losgemaakt werd van de muur, bleek er een
groep van zestien grootoren achter te zitten. Dit diertje bleef 
het langst zitten.’

‘Het voedsel van de grauwe kiekendief bestaat uit kleine gewervelden (vooral muizen en
zangvogels) en insekten. Grauwe kiekendieven komen in Nederland bijna alleen voor in
Noordoost-Groningen, het Lauwersmeer en Flevoland.’

J.E. Immenga Fotografie

Leo Vogelenzang Fotografie

‘Deze moerassprinkhaan werd op donderdag 31 augustus tijdens inventarisatiewerk
aangetroffen in het reservaat Rheezer Maten te Rheeze. Hoewel het hier een rode lijstsoort
betreft zaten er in het gebied een groot aantal van z’n soortgenoten.’

Egbert Pullen Fotografie
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‘Zonder waarschuwing sprong de sperwer plompverloren op een drijvende wortel van een van de waterlelies en bleef doodstil 
zitten, alsof ze zelf was geschrokken van deze drieste sprong in het water. Ze wilde echter in bad.’

Hans Balder Fotografie
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‘Korstmossen lijken op het eerste gezicht plantachtige organismen. Maar in werkelijkheid zijn ze de innige symbiose van 
twee verschillende typen organismen: een schimmel en een groenwier of een blauwalg.’ 

Magda van Elck Fotografie
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‘Een mooi winterlandschap tijdens een lange winterwandeling.
Het tocht was 14 kilometer lang en liep van Dieren naar Velp door
de Veluwezoom.’

‘Deze foto van de knikkende distel heb ik genomen op Schiermonnikoog. De plant met de
meerdere bloemen was prachtig en had veel bekijks! De soort komt algemeen voor in de
kuststreek van Noord- en Zuid-Holland en is zeldzaam in Zeeland en Zuid-Limburg.’

Els Bary Fotografie

Frans Neve Fotografie

‘Deze penseelkever heb ik gekiekt in ’t Drents-Friese Wold op een bloeiende braamstruik.
Omdat het zo harig was dacht ik eerst aan een ”hommel”, maar toen zag ik de
dekschilden! Volgens Staatsbosbeheer te Appelscha is dit een zeldzaam kevertje.’ 

Coby Cornelisse Fotografie



2020 Nic Hollenberg Fotografie

‘De dagpauwoog komt in heel Nederland voor en is een van de bekendste vlinders door zijn opvallende uiterlijk. Op het moment
dat de vlinder zich bedreigd voelt opent hij zijn vleugels. Vijanden schrikken van de “ogen” op zijn vleugels.’



‘Pimpelmezen zijn behendige buitelaars die zelfs op de dunste twijgjes nog
voedsel kunnen zoeken. Aan hun leefomgeving stellen ze niet veel eisen en
ze zijn dan ook veel in tuinen en parken te vinden.’

Marco Luttenberg Fotografie 2121

‘In de buurt van Dalyan (Turkije) werd ik geraakt door deze prachtige 
kleine zilverreiger. Je hoorde hem bijna vragen om te worden vastgelegd.
Aan dit verzoek dus voldaan.’ 

Hans Schouten Fotografie
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‘Vogeltrek is een vermoeiende bezigheid. Als je als goudhaantje over de
Waddenzee vliegt ben je dan ook blij als je af en toe op een zeilboot kan
landen op de bakstagen. Dit zijn op een platbodem de twee lijnen waarmee
de mast “naar achteren” wordt vastgehouden.’

Rob Buiter Fotografie

‘Deze herfst is wel héél warm. Op 1 december plukte mijn vriendin nog 
verse frambozen in de tuin. Volgens ons is de natuur een beetje van slag.’ 

Jos Borlet Fotografie
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‘Onze kinderen zagen deze grappige rups op een takje van de wilg zitten. Na bestudering van onze zoekkaart moet dit wel 
de rups van een witvlakvlinder zijn. Heel opvallend zijn de diverse uitsteeksels op zijn lijfje en de 4 gele borstels.’ 

Jos Koekkoek Fotografie
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‘Bekermos is een korstmos met kleine bekertjes die op een lange
dunne steel staan. Meestal groeit het korstmosje op schors. Er
ontwikkelen zich dan veel blaadjes, waaruit hier en daar een
klein bekertje oprijst. Als het korstmos op de grond groeit, heeft
hij minder blaadjes en de bekertjes kunnen groter worden.’ 

‘Ondanks de grote drukte op het Vogelfestival 2006 kon je de rust van het gebied 
- de Oostvaardersplassen - vastleggen. Ik heb een prachtige dag gehad.’

Kees den Oudendammer Fotografie

Anneke van Leersum Fotografie

‘Deze vleesvliegen genoten van het verse kippenpoepje in mijn achtertuin. Ik werd geraakt
door de prachtige blauwgroene glans op de vliegen. Hopelijk genieten jullie er ook van.’

Willem van Ravesteyn Fotografie
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‘De foto is gemaakt in mei 2005 op de Utrechtse Heuvelrug en toont een
boommartermoertje die zich gereed maakt om op jacht te gaan. In de boom
bevinden zich twee jongen. De Werkgroep Boommarter Nederland doet on-
derzoek naar de verspreiding en de mogelijkheden tot bescherming van de
boommarter.’

Ben van den Horn Fotografie

‘Een zonsondergang in de Beemster kan er indrukwekkend uitzien! In 1607
besloot een groep Amsterdamse kooplieden en stadsbestuurders de Beemster,
toen nog een groot meer, droog te leggen. Sinds 1999 staat de Beemster op
de unesco-lijst van werelderfgoed.’

Peter Bijkerk Fotografie
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‘In mijn tuin kon ik makkelijk de wespenspin fotograferen. Het beest had een web gebouwd zo'n 25 cm en hangt daar geduldig 
te wachten op een prooi, die zij vervolgens inpakt en op een later ogenblik verorbert. De spin is bezig aan een opmars vanuit
Zuid-Europa.’ 

Klaas Everards Fotografie
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‘Deze foto is gemaakt in het Lauwersmeergebied. Met de kop
voorovergebogen en snavel naar beneden gericht zoekt de
kanoet voornamelijk tweekleppige schelpdieren. Het broed -
gebied bevindt zich in Groenland, West-Siberië en Canada, maar
in de late zomer en vroege herfst zijn ze met duizenden tegelijk
in Nederland te vinden.’

‘De bermen in de Horsten bij Voorschoten stonden vol met verschillende paddenstoelen,
zo ook deze panteramaniet. Hij lijkt op de parelamaniet maar onderscheidt zich door de
oker- tot donkerbruine kleur. Deze soort is giftig.’

A. Touw Fotografie

Lutske de Jong Fotografie

‘Deze foto is gemaakt zomer 2004 in de Hollandse Biesbosch. De koeien stonden op 
het wandelpad, dus zijn mijn vrouw en ik maar beneden langs de dijk door de blubber
gelopen.’

W. van Boodegom  Fotografie
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‘Deze vuursalamander fotografeerde ik in Kroatië. In Nederland
komt deze salamander waarschijnlijk alleen nog voor in Zuid-
Limburg in de omgeving van Bunde. Ook elders in Europa zal je
hem niet snel aantreffen.’

‘Sabelsprinkhaanvrouwtjes leggen rond september eitjes die met de legbuis in 
schors  spleten of in de bodem worden afgezet. Dit is een vrouwtje die de eieren zelfs
tussen de straatklinkers verstopt!’

Jan van Haaften Fotografie

Theo Kooijmans Fotografie

‘Als je goed rondkijkt in de natuur, dan zie je de prachtigste “kunst”. Soms zijn de vormen
al voldoende om er een kunstwerk (blaaswier) van te maken. Een andere keer zijn het de
kleuren die het doen en weer een andere keer het lijnenspel.’

Bert Verbruggen Fotografie
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‘Dit is een foto van een stuk landbouwgrond in de buurt van Goes, waarop de historie van dat stuk land goed af te lezen is. 
De foto is in december van 2000, vrij vroeg in de ochtend, gemaakt.’

Dick Borghstijn Fotografie



3030 C.J. Swagerman Fotografie

‘De foto is genomen in het bos bij Bakkum. Het is een parasolzwam met een kleine vuurvlinder erop. De parasolzwam is volgens
kenners een echte lekkernij.’



3131Theo de Man Fotografie

‘Waar de wind vrij spel heeft, worden dit soort natuurlijke kunststukjes “gemaakt”. De foto is gemaakt op de Noordsvaarder,
zuidwest Terschelling.’
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‘Ik was op een rondreis om Spitsbergen met het schip “De Noorderlicht”. 
Deze nieuwsgierige ijsbeer zwom richting ons schip. Op de foto zit de ijsbeer
op een ijsschots ongeveer 2,5 meter onder mij.’

Ron Adegeest Fotografie

‘Als ik reis neem ik steevast mijn fototoestel mee en probeer overal de
prachtige natuur vast te leggen. De foto is gemaakt in Nederland bij 
de Westeinderplassen in Noord Holland. In de vroege ochtend, net na 
zonsopkomst is deze foto genomen.’

Brenda van der Laan Fotografie
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‘Deze foto is gemaakt in De Brand. Een natuurgebied ten
noorden van Udenhout, Noord-Brabant. In 1973 werd de
inktviszwam voor het eerst in Nederland gevonden. Australische
troepen hebben waarschijnlijk de eerste sporen van deze zwam
meegenomen naar ons continent.’

’Langs het fietspad zat deze houtsnip in de duinen op Schiermonnikoog. Het verschil
tussen de watersnip en houtsnip is moeilijk te determineren. De houtsnip heeft kortere
poten en er lopen dwarse banden over zijn kop.’

Cobie Verheij Fotografie

Henk Haans Fotografie

‘Deze foto is genomen in Frankrijk. De apollovlinder komt in alle berggebieden van Europa
voor. Heel soms tref je deze vlinder ook aan als dwaalgast in Nederland.’

Leen Koster Fotografie
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‘Een groene kikker is volledig gehuld in dwergkroos. Hij is even aan het uitrusten na een verfrissende plons 
in de vijver.’

Otte Zijlstra Fotografie
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‘Afgelopen mei voer ik met mijn vrouw in een fluisterbootje 
door de Weerribben. Genietend van het mooie weer en de
schitterende omgeving kwamen we deze beverrat tegen die
bezig was om een nest te bouwen.’

‘Deze das zoekt in zijn leefgebied elke vierkante meter systematisch af naar voedsel. 
De das kijkt op in de richting van de camera. Het was mijn eerste ontmoeting met een 
levende Edese das…’

Bert Budding Fotografie

Willem Mulder Fotografie

‘Ik maak regelmatig wandelingen in de Rhoonse grienden en fotografeer dan de grillige
wilgenstammen. De mistige atmosfeer geeft een extra dimensie aan dit getijdenwilgenbos.
Het is een prachtig gevormde oude wilg met mos begroeid aan het water.’

Jan Oosterhof Fotografie
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‘Dit is de rups van de koninginnenpage. Deze “vlinder in spé”
leeft in heel Europa. De vlinder vliegt van zeeniveau tot 3000
meter hoogte in de bergen. Je kan de koninginnenpage vooral
blij maken met dille en venkel.’

Joop Groot Nuelend Fotografie

‘De foto is vorige zomer gemaakt in het centrum van Apeldoorn,
in de buurt van oude dakpannen en compost. Deze Neushoorn-
kever is in Nederland een van de grootste inheemse soorten.
Alleen mannetjes hebben de neushoorn-achtige punt vooraan
de kop.’

Richard Bosker Fotografie



Jur Wenderich Fotografie 3737

‘Deze krab maakt dat hij weg komt en klimt over een enorme berg scheermessen. Na een storm blijven de scheermesjes op het
strand achter. Een scheermes staat normaal rechtop in het zand.’
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‘De foto is in april gemaakt op de Kiesbeemd in Boekel. Een kennis heeft op
zijn boerderij een uilenkast in de nok van een stal gemaakt. Dit is een van de
drie jonge kerkuilen, die zich in de kast bevonden.’

Will Verkuylen Fotografie

‘Sneeuwklokjes zijn stinzenplanten. Dat is een verzamelnaam voor planten
die van elders zijn ingevoerd vanaf de middeleeuwen tot het midden van de
vorige eeuw. Hoewel de sneeuwklok zich onder gunstige omstandigheden
uitzaait, is de verspreiding van dit bolgewas toch voornamelijk mensenwerk.
Vermeerderen van sneeuwklokken kan tijdens de bloei, of zelfs in de gehele
periode dat er blad aan zit.’

Ane de Groot Fotografie



3939Ariën Slagt Fotografie

‘Deze foto is gemaakt in het Jac. P. Thijssepark. Ik denk dat dit een van de mooiste heemtuinen van West-Europa is. ’s Morgens
vroeg is er dan bijna niemand aanwezig. Meerkoeten zijn druk bezig met hun nest, de Koningsvarens ontrollen zich krachtig en de
lage zon belicht de tuin op een sublieme wijze.’



4040 Ria Thijssen Fotografie

‘Deze zijdeplant geurt op warme zomeravonden mediterraan en wordt dan gretig bezocht door talloze insecten. De zaaddozen
hebben de vorm van een vogeltje en laten in de herfst hun schat zien: één grote bos zijde met piepkleine zaadjes.’ 
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‘Pioenrozen kunnen adembenemend mooi zijn. Zodra de tere bloembladen
zich ontvouwen, zijn deze vaste tuinplanten de onbetwiste kampioenen 
van de zomerborder. De meeste pioenrozen die u in tuinen aantreft, komen
oorspronkelijk uit China. De pioenroos op de foto zal zich spoedig ontvouwen.’

Lukas Jansen Fotografie

‘Dit ooievaarspaar is haar nest aan het versterken. Het nest moet er perfect
uitzien. In Nederland zijn ongeveer 500 bewoonde nesten. ’s Winters vliegen
de meeste ooievaars via Gibraltar naar Afrika. Toch blijven er sporadisch
paren in Nederland om hier te overwinteren.’

Alberdina Markus Fotografie
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‘Elke citroengele bloem bestaat uit twee gesloten lippen, de
onderlip met twee oranje honingmerken, en een slanke, spits
toelopende spoor. Alleen grote bijensoorten zijn door hun
gewicht in staat de lippen zo ver uiteen te duwen, dat ze de
nectar kunnen bereiken. Dit is een vlasbekje.’

‘In Nederland is de kauw één van de kleinste kraaiachtigen. De vogel is te onderscheiden
door het grijze achterhoofd, een relatief kleine snavel en de witte iris. Het mannetje en
het vrouwtje leven ook buiten de broedtijd samen en blijven hun hele leven bij elkaar.’

Rob van het Nederend Fotografie Johan de Graaf Fotografie

‘Dankzij het warme weer bloeit de klimop nog volop en het is er dan ook een komen 
en gaan van vlinders. Deze week waren er weer veel atalanta’s, dagpauwogen en deze
gehakkelde aurelia.’

Henriëtte van der Meulen Fotografie



4343Anouk Reefman Fotografie

‘Dit wonderbaarlijke “kombi”-insect bestaat uit een wespen kraag, een schorpioenbijtstaart, een bijtsnuit, mottenvleugels 
en een sprinkhanenonderstel. Volgens een kenner uit Badhoevedorp is het een schorpioenvlieg. Volgens mij een nachtmerrie.’ 
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‘Op zekere dag bleek één van de ransuiltjes uit een naburig nest bereid voor
ons te poseren, gewoon op klaarlichte dag bij ons achter in de tuin. Ik kon
zelfs rustig naar huis lopen om mijn fototoestel te halen.’

Klaske Bakker-de Wilde Fotografie

‘Huismuizen zijn voornamelijk ’s nachts actief. Ze maken  vaak een rond hol
in de grond. In gebouwen leven ze onder de vloer of tussen opgeslagen
artikelen. Het zijn echte alleseters.’

Wil van Hamersveld Fotografie



4545Helga Wiertz Fotografie

‘Deze foto heb ik begin oktober gemaakt op Ameland. Vanuit het westen gerekend is Ameland het vierde eiland. Ten oosten 
van Buren ligt een drassig gebied waar veel vogels leven. Overigens maakt Ameland deel uit van de provincie … Friesland.’



4646 T. de Jonge Fotografie

‘Deze foto is eind februari gemaakt in ”de Braambos” tussen Oldemarkt en Steenwijk-Ossenzijl. Het bos is over het algemeen nog
niet zo kleurig in deze tijd, zodoende viel de zwam erg op tussen de gekapte bomen. Het is een al wat oudere gele trilzwam.’



4747Kees van Bergenhenegouwen Fotografie

‘Op de boulevard in Harderwijk trof ik op zondagochtend deze ganzen aan. Ik vond dit wel vroege vogels.’

‘In de Oostvaardersplassen loopt een bijzonder mooi wandelpad
de rietvelden en het wilgenbos in. Op een goede dag sta je daar
dan plotseling letterlijk oog in oog met een heel benaderbaar
“edel” dier, een hert. Een geweldige belevenis en een
compliment voor Staatsbosbeheer.’

Wiebe Oosterveld Fotografie
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‘De Schotse Hooglanders, die sinds 2003 rondlopen in 
de Kennemerduinen, zochten tijdens de hittegolf van 2006
verkoeling in en rond het Vogelmeer.’

‘Ikzelf vind de cichorei een prachtige bloem z’n paars-blauwe kleur. In de 
tweede wereldoorlog, en ook daarna nog, werd er koffie gemaakt van de wortels 
van de bloem. De cichorei wordt ook wel “Brussels Lof” genoemd.’

Toot Broekhoven Fotografie
Frieda van der Hoeven Fotografie

‘Deze foto is begin september gemaakt in de polder tussen Zoeterwoude en Bentwoude.
Als het goed is zullen de meeste ooievaars nu wel naar Afrika zijn vertrokken.’ 

M. Wijnstroom Fotografie



4949A. Koerse Fotografie

‘Dit is de honigzwam. Hij parasiteert op verschillende soort bomen, zoals deze berk. De zwamvlok wurmt zich onder de barst van
de boom. Deze draden zijn zo dik en sterk dat de boomschors los laat. De boom wordt letterlijk opgegeten door deze paddestoel.’



5050 Kees van den Berg Fotografie

‘Deze prachtige vuurlibel is al voor het tweede jaar te bewonderen in een gemeentelijke vijver. Vorig jaar 2005 zag ik ze voor het
eerst in deze vijver, ook in een paringswiel en eiafzettend. Voor mij betekende dat toen, dat ik dit jaar extra op moest letten of ze
er weer waren.’
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‘Deze vlinder beschikt over een lange tong en is in staat om stil te hangen 
in de lucht bij een bloem tijdens het opslurpen van nectar. Omdat de kolibrie
over dezelfde eigenschappen beschikt, heeft deze vlinder de naam
kolibrievlinder gekregen. Hij wordt ook wel meekrapvlinder of onrustvlinder
genoemd.’

Sophia Keesmaat Fotografie

‘Deze foto is genomen op de boot van Vlieland naar Harlingen. Deze
kokmeeuwen vliegen mee tijdens de vaart. Ze weten dat ze wat zullen
krijgen als ze hun capriolen maar volhouden. En meestal worden ze niet
teleurgesteld.’

Bob Houthuyzen Fotografie
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‘Een kamsalamander kwam ik op een koude decemberdag
tegen. Tamelijk ongebruikelijk, maar je ziet wel vaker
salamanders in de winter, kennelijk op weg naar een betere
wegkruipplek. Voordeel: ze bewegen nauwelijks.’

‘Het Groene Strand is een langgerekte vallei tussen twee zeerepen aan de westkant van
Terschelling. In het midden van de vallei loopt een geul die vroeger in open verbinding
stond met de zee. Door regelmatige overstromingen ontstond daar een zoet-zilt
overgangsgebied of kwelder, met een bijzondere, zeldzame vegetatie.’

Sjoukje de Vries Fotografie
Erik Honig Fotografie

‘Vroeger bracht men de schapen die aan het grazen waren op gorzen, schorren en
kwelders, bij hoge vloed tijdig naar hoger gelegen of door dijken beschermde gronden.
Wie zo handelde kon de toekomst onbezorgd tegemoet gaan.’

Jan Buys Fotografie



5353Els Klink Fotografie

‘Overal waren de bossen en velden prachtig besneeuwd. Het was doodstil en de dikke laag verse, maagdelijke witte sneeuw
kraakte onder onze voetstappen. Op onze lange tocht zijn we over vele nog onbetreden paden gegaan en zijn we geen mens
tegengekomen. Velen hebben dit prachtige plaatje dus moeten missen.’



5454 Jaqueline Sluis Fotografie

‘Op 13 augustus 2006 heb ik deze foto genomen tijdens een workshop dierfotografie. Op de foto is een kudde konikpaarden te zien.
Regelmatig doe ik mee aan zulke workshops in de Millingerwaard, een natuurgebied dat onderdeel is van de Gelderse Poort.’



5555Henk Stellingsma Fotografie

‘Op een parkeerplaats in Hoogeveen kwam ik dit leuke stel tegen. Waarschijnlijk voelt pa mandarijn zich aangetrokken 
tot ma eend en voelt hij zich verantwoordelijk voor al dat jonge grut. Ik denk niet dat hij de natuurlijke vader is.’

‘De hoge temperaturen van de afgelopen tijd zorgen ervoor 
dat tal van paddenstoelen er nog heel vers bijstaan. Zo ook 
deze zeldzame scharlaken wasplaat, die op één van de schrale
rivierduingraslanden langs de Overijsselse Vecht stond.’

Egbert Pullen Fotografie
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‘De rechte koraalzwam kwamen wij op een zondag in oktober
tegen op de Itterbeckerheide, vlak over de grens met Duitsland.’

‘Op een ochtend zag ik vanuit m’n ooghoek deze mug op een grassprietje zitten, zwaar
behangen met douwdruppels en vol smart wachtend op wat zonnewarmte.’

Peter Bijkerk Fotografie
G. Vorstman Fotografie

‘Dit is een soort vuurwants. Ik heb de foto afgelopen zomer gemaakt in Château de
Méridon, Frankrijk. Vuurwantsen hebben tijdens hun leven verschillende patronen op 
hun rug. Deze exemplaren zijn nog niet volwassen.’

Harry en Rini Kruiper Fotografie



5757Ronald Knijnenburg Fotografie

‘Vorige week werd onze tuin overvallen door een grote groep atalanta’s, ook wel schoenmakers genoemd. Deze vlinders gingen
van struik naar struik, en tastten de bloemen af met hun “roltong”. De groep zat 4 dagen achtereen op de planten, waarna ze
weer met z'n allen vertrokken.’ 



5858 Wim van IJpen Fotografie

‘Deze foto was een van mijn eerste foto’s met mijn nieuwe camera. Dit roodborstje in de Efteling poseerde recht tegenover 
Roodkapje en het huisje van grootmoeder.’ 
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‘Het groentje is een algemeen voorkomende vlinder op beschutte plaatsen 
in heideterreinen en hoogvenen. De vlinder is te herkennen donkerbruine
bovenkant en de lichtgroene onderkant. Het groentje kan niet verward 
worden want het is de enige dagvlinder met een licht groene onderkant.’

Ron Soenveld Fotografie

‘’s Middags rond drie uur zat ik aan de rand van een weidepoel in Gronsveld,
Zuid-Limburg. Er joegen vier mannetjes platbuiken als straaljagers achter
elkaar aan. Ik heb minstens een uur kunnen genieten van dit onvergetelijke
schouwspel.’

Huub Gilissen Fotografie



6060 André Brasse Fotografie

‘Ik heb deze foto gemaakt op 7 juni 2006 in het Nationaal Park Drentsche Aa. De brede orchis staat volop in bloei. Door het koude
voorjaar heeft de bloei enige weken vertraging opgelopen maar die tijd is nu ingehaald. De natte bloeiende hooilanden staan er op
dit moment fantastisch kleurrijk bij.’



6161

32 Ron Adegeest 
44 Klaske Bakker-de Wilde 
17 Hans Balder 
19 Els Bary 
47 Kees van Bergenhenegouwen 
50 Kees van den Berg 
25, 56 Peter Bijkerk
27 W. van Boodegom 
29 Dick Borghstijn 
22 Jos Borlet 
36 Richard Bosker 
10 Han Bouwmeester 
60 André Brasse 
14 Pieter van Breugel 
48 Toot Broekhoven 
8 Piet Brouwer 

10 Lucy Buddelmeijer 
35 Bert Budding 
22 Rob Buiter 
15 J.A. van Buren 
52 Jan Buys 
19 Coby Cornelisse 
14 Ine Douna 
8 Henry van der Drift 

18 Magda van Elck 
26 Klaas Everards 
14 S. Façee Schaeffer 
7 Gerda Franken 

59 Huub Gilissen 
42 Johan de Graaf 
38 Ane de Groot 

36 Joop Groot Nuelend 
28 Jan van Haaften 
33 Henk Haans 
44 Wil van Hamersveld 
48 Frieda van der Hoeven 
20 Nico Hollenberg 
25 Ben van den Horn 
51 Bob Houthuyzen 
52 Erik Honig 
58 Wim van IJpen 
16 J.E. Immenga 
41 Lukas Jansen 
27 Lutske de Jong 
46 T. de Jonge 
51 Sophia Keesmaat 
53 Els Klink 
57 Ronald Knijnenburg 
23 Jos Koekkoek 
49 A. Koerse 
28 Theo Kooijmans 
33 Leen Koster 
56 Harry en Rini Kruiper 
32 Brenda van der Laan 
24 Anneke van Leersum 
21 Marco Luttenberg 
7 Bram Maaijen Stolwijk 

31 Theo de Man 
41 Alberdina Markus 
42 Henriëtte van der Meulen 
9 L. Meurink 

35 Willem Mulder 

42 Rob van het Nederend 
19 Frans Neve 
13 Gea Ooms 
35 Jan Oosterhof 
47 Wiebe Oosterveld 
24 Kees den Oudendammer 
16, 55   Egbert Pullen 
43 Anouk Reefman 
24 Willem van Ravesteyn 
11 Leo Schoonhoven 
21 Hans Schouten 
39 Ariën Slagt 
6 Henny Sligman 

54 Jaqueline Sluis 
59 Ron Soenveld 
55 Henk Stellingsma 
30 C.J. Swagerman 
40 Ria Thijssen 
27 A. Touw 
12 Huub Verbeek 
28 Bert Verbruggen 
33 Cobie Verheij 
38 Will Verkuylen 
16 Leo Vogelenzang 
56 G. Vorstman 
52 Sjoukje de Vries 
37 Jur Wenderich 
45 Helga Wiertz 
11 Ronald Wilke 

48 M. Wijnstroom 
34 Otte Zijlstra 

Fotografen


	Tekst1: 


