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TuinfoTografiedoe je zo

De Tuinieren-redactie 
gaat eropuit en volgt 
een fotografieworkshop 
in de Botanische Tuinen 
in Utrecht. Dat valt nog 
lang niet mee!

Kristel: “De lavendel 

is scherp op de 

voorgrond en de 

achtergrond is 

onscherp. Het 

diafragma had een 

laag getal.” 

Chef redactie 

Lilian Korteweg.
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8 Tips van 
Modeste
Tip 1: Het onderwerp
Bepaal duidelijk wat je onderwerp is en laat dit 

het grootste deel van de foto innemen. 

Tip 2: Compositie

Een goede compositie maakt de foto. Laat 

niet te veel zien! Probeer jezelf aan te leren als 

het ware constant door een camera te kijken 

zodat je een ‘uitsnede’ maakt van een mooi 

tuinhoekje.

Tip 3: Staand of liggend beeld

Kies bewust voor staand of liggend beeld. Een 

aarvormige bloem of een zichtlijn door een 

smalle poort in een heg vragen om staand 

beeld. Een overzicht van de tuin of bloemen 

op een rij vragen om liggend beeld. 

Tip 4: Standpunt 

Het blijft een uitdaging om een verrassend 

standpunt te zoeken. Doe eens een stap naar 

achter, zet de camera heel laag of probeer 

schuine lijnen in je foto te krijgen. 

Tip 5: Licht

Fel zonlicht geeft harde schaduwen en lelijke 

kleuren, zacht licht op een half bewolkte dag 

is mooier voor tuinfotografie. Zonnige dag? 

Fotografeer dan ’s morgens vroeg of ’s avonds.

Tip 6: Lenzen

Gebruik voor overzichten en details zoals een 

border, terras of een vijver bijvoorbeeld een 

24-70 mm zoomlens. Wil je bloemen close-up 

fotograferen dan kun je met een macrolens 

heel dichtbij komen.

Tip 7: Scherp en onscherp

Een hoog diafragmagetal zoals f/18 zorgt voor 

een scherpe achtergrond. Een laag 

diafragmagetal zoals f/5.6 zorgt voor een 

onscherpe achtergrond. Zet je camera op 

diafragmavoorkeuze (A of AV) zodat je het 

diafragma zelf kunt kiezen en stel met de hand 

scherp op het gewenste onderdeel. Het effect 

hangt ook af van de lens die je gebruikt: een 

groothoeklens zorgt voor veel scherpte, een 

macrolens voor veel onscherpte.

Tip 8: Fotograferen met je smartphone

Voldoende licht is essentieel, stel scherp via 

touchscreen, maak je lens schoon, 

experimenteer met de macro-functie, filters, 

effecten en opzetlenzen. Gebruik je digitale 

zoomfunctie liever niet. >

Een fotografieworkshop 
van tuinfotografe en 
–boekenschrijfster 
Modeste Herwig? 
Ja, leuk! We willen 
graag leren van de 
professional. Maar zo 
makkelijk blijkt het niet 
te zijn. Mooie tuinfoto’s 
maken is een vak apart.

Modeste Herwig en hoofdredacteur 

Annet Niterink kijken naar de 

vorderingen van de redactie. 

Annet: “Een bloeiend hoekje. 

Deze keer zonder filter, maar 

het leende zich ook prima voor 

experimenteren met licht, 

donker en filters.” 

Groenredacteur Kristel Engelen en artdirector 

Monique van der Vlist zoeken een fotogeniek hoekje. 

Monique: “Prachtig uitgebloeide Allium. 

De groene, onscherpe achtergrond 

contrasteert hier mooi mee.”

Hanneke: “De waterval is 

bovenaan scherp. Waar het water 

opspat, is het heel toepasselijk 

wat vager.” Redactie-assistente 

Hanneke Eygenhuysen voor de 

tropische kas.

Thea: “Ik heb met een 

telelens ingezoomd op de 

bloem van de kattensnor 

en de achtergrond 

onscherp gelaten.”

Beeldcoördinator Thea 

Seinen ziet al het beeld dat 

in Tuinieren verschijnt 

voorbij komen. Zouden 

onze foto’s haar kritische 

blik doorstaan? 
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Workshop  
Tuinfotografie
Tijdens deze workshop geeft Modeste 

Herwig uitleg over tuinfotografie. 

Aansluitend kun je de foto opdrachten 

uitvoeren in de tuinen. Aan het eind 

van de dag worden de foto’s 

besproken. Je hebt een digitale 

camera met geheugenkaartjes nodig 

en een statief. Bij voorkeur een 

spiegelreflexcamera.

Wanneer: zaterdag 27 september  

en zaterdag 11 oktober van 10.30  

tot 16.30 uur.

Locatie: Botanische Tuinen, Utrecht

Prijs: € 110 (inclusief entree tot de 

tuinen, koffie met gebak, lunch, 

middagthee en een digitale versie  

van het boek Tuinfotografie – ook los 

te koop via modesteherwig.eu voor  

€ 20,95). 

Meedoen? Stuur een berichtje naar 

info@modesteherwig.eu. 

Meer informatie op 

modesteherwig.eu/workshops. •

‘Het is een uitdaging om een 
verrassend standpunt te zoeken. Doe 
eens een stap naar achter, zet de 
camera heel laag of probeer schuine 
lijnen in je foto te krijgen’

Ans: “Alleen de Miscanthus is scherp, zowel de 

Verbena op de voorgrond als het insectenhotel 

op de achtergrond zijn onscherp.’

Groenredacteur Ans van Aalst probeert 

verschillende technieken uit. 

Manon: “Het scherptepunt ligt net niet in 

het hart van de dahlia. De uitgebloeide 

knop op de achtergrond geeft een 

spannende compositie.”

Vormgever Manon Veldhuijzen bij de grote vijver. 

Lilian: “Een stukje moes en sier. De 

opdracht was om vanuit verschillende 

gezichtspunten te fotograferen, dus ik 

ben er ook voor gaan liggen.”

Mila: “Herfstkleuren van Cercis canadensis 

‘Forest Pansy’. Het diafragmagetal is hoog, 

want ook de achtergrond is redelijk scherp. 

Het blad is mooi hartvormig met nerven, die 

heb ik ook nog close gefotografeerd.”

Wat ruist er door het struikgewas? 

Het is eindredacteur Mila van de 

Wall.  

Clarissa:  “Deze kattenstaartamarant 

(Amaranthus) heb ik vanuit allerlei hoeken 

gefotografeerd. Door de wind was het 

moeilijk scherpstellen. Deze is geslaagd.”

Webredacteur 

Clarissa Filius 

is professioneel 

bezig. 

te
k

st
 L

ili
an

 K
or

te
w

eg
 f

o
to

g
ra

fi
e

 r
ed

ac
tie

 T
ui

ni
er

en
 lo

c
a

ti
e

 B
ot

an
is

ch
e 

Tu
in

en
 U

ni
ve

rs
ite

it 
U

tr
ec

ht


