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LES 4 
Opdracht & foto bespreking 

Portret

Maak een kleine serie foto’s (4 à 10) die samen een soort totaal portret maken van een persoon.

Je kunt iemand uit je eigen omgeving kiezen (geen partners of familieleden), maar nog veel interessanter is 
om bijvoorbeeld iemand uit de groep te kiezen.

De bedoeling is, dat je in een kleine serie foto’s laat zien hoe en wat iemand is. Wat hem/haar bezig houdt, 
waar zijn of haar interesses liggen etc. Wat is kenmerkend aan deze persoon en hoe breng je dat in beeld?

- een klassiek portret (maximaal hoofd + schouders, mag ook minder maar wel goed uitgelicht)
-  een portret met omgeving
-  Verder aanvullende beelden die de informatie geven: bijvoorbeeld een dubbel portret met zijn/
 haar favoriete huisdier, het slachtoffer in een wolk met dwarrelende postzegels (bij een verwoed   
 postzegel verzamelaar), eenzaam met een stapeltje liefdes brieven (verbroken relatie), druk in    
 de weer met weegschalen, afslankpreparaten (close-ups!) en fitnessapparatuur (bij iemand die    
 zich te dik vindt).
- probeer in de serie af te wisselen in standpunt, benadering van het onderwerp, etc. Het is bij    
 een totaal portret beslist niet noodzakelijk dat de hoofdpersoon op elke foto daadwerkelijk    
 staat afgebeeld. 

Advies: Kies voor deze opdracht iemand die een fotogeniek en interessant leven leidt en niet iemand die 
toevallig in de buurt is en toevallig ja zegt.
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INTRODUCTIE

Wat is landschap? In de ruimte zin van het woord verstaan we hier alle ruimtes onder die zich 
buitenshuis bevinden. Je kunt ook zeggen dat een landschap een bepaald deel van het aardoppervlak is.
Landschappen kun je verdelen in natuurlandschappen (ongerepte natuur) en cultuurlandschappen 
(landschappen aangetast door de mens).

Beide groepen kun je natuurlijk weer onderverdelen in subgroepen zoals:

Natuurlandschap Laagland
   Hooggebergte
   Waterlandschappen

Cultuurlandschappen Steden
   Industrie
   Parken/tuinen

Landschapsfotografie houdt zich bezig met het weergeven van landschap, waarbij de eigenschappen 
van dat landschap worden gebruikt. Dat betekent echter niet dat je specifiek die eigenschap hoeft te 
benadrukken of weer te geven in de foto’s; een en ander hangt af van de gekozen benadering.
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FOTOGRAFISCHE BENADERINGEN

In grote lijnen onderscheidt men de volgende benaderingen:

Weergave van de specifieke kenmerken van een 
bepaald landschap.

Allereerst dient de fotograaf vantevoren, door middel van onderzoek 
(internet, boeken, kaarten, stadsgezichten, andere fotografen of ter plekke) 
specifieke kenmerken vast te stellen om ze daarna zo goed mogelijk in de 
foto’s tot uiting te (kunnen) laten komen. Keuze van standpunt en objectief 
worden zo ondergeschikt gemaakt aan het te bereiken doel.
Mede door deze laatste keuzes zullen er verschillen ontstaan tussen de 
betere landschapsfotografen en de iets mindere goden.

Het verrassende fotowerk van Martin Kers valt in deze categorie. Duidelijk 
is bij Kers dat de foto’s waar meer tijd en zorg aan is besteed met kop en 
schouders uitsteken boven het andere werk. Overigens is een deel van het 
fotowerk van Kers gemaakt vanuit een bepaalde visie en hoort eigenlijk bij 
de volgende categorie. Andere fotografen die de specifieke kenmerken als 
uitgangspunt nemen zijn:

 - Shinzo Maeda  - Ansel Adams
 - Eliot Porter  - Cole Weston
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De visie van een fotograaf op een bepaald landschap

Lijkt in de uitwerking enigermate op de eerste benadering, maar hierbij gaat de fotograaf uit van 
zijn eigen voorkeuren. Bij beschouwing van deze benadering en de vorige benadering zal er een 
verschil te zien zijn door herkenning van de visie van de fotograaf. 
Soms ontaardt dit in ver doorgevoerde fotografische trucjes met bijvoorbeeld zeer zwarte partijen 
en donkere luchten, zoals in de zwart-wit foto’s uit de jaren ’70. 
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Weergave van een of meer 
vooraf gekozen elementen c.q. onderwerpen

De fotograaf kiest een of meer elementen en laat de functie of plaats zien in de diverse 
landschappen (of slechts in één landschap). Te denken valt aan ‘afscheidingen’, ‘natuurlijke 
grenzen’, ‘boerderijen’, ‘hekken’, etc. Bij dit genre is het vrijwel niet mogelijk fotografen te noemen, 
omdat elke fotograaf zich hier van tijd tot tijd mee bezig zal houden.

Stephan van Vanfl eteren - Atlantic Wall
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Uitwerking van een thema in één of meerdere landschappen

Je zou bijvoorbeeld milieuverontreiniging (om maar eens een hot item te noemen) 
kunnen kiezen en dat in foto’s uitbeelden. Ook thema’s als ‘de oprukkende stad’, ‘industrie 
en natuur’, of ‘menselijke invloed in het landschap’ zijn interessant om uit te werken. 
Pieter Paul Koster is een fotograaf die en bepaalde sfeer als uitgangspunt heeft genomen, 
namelijk de sfeer van de Arthurromans. Hij is daarvoor terug gegaan naar de bron en 
maakte veel foto’s bij zonsopgang van Keltische ruïnes.

Maar ook de foto’s die Hans Aarsman in een jaar tijd, rondtrekkend door Nederland 
maakte, vallen onder deze benadering.

Iets dichter bij de bron bleef Wout Berger met zijn serie over gifbelten in Nederland: 
Duidelijke landschap fotografie met een eigen visie, maar overduidelijk met een 
boodschap, c.q. de uitwerking van een thema. 
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Conceptfotografie

Hierbij kiest de fotograaf niet voor een bepaald landschap of een onderdeel daarvan, maar 
gaat hij/zij uit van het beeld dat hem voor ogen staat. Dit fotografische beeld gaat hij daarna 
vervaardigen met behulp van het landschap. Vorm is hier vaak belangrijker dan inhoud. Duidelijk 
zal ook zijn dat de fotograaf goed op de hoogte moet zijn van de eigenschappen van diverse 
landschappen om enige kans van slagen te hebben. Bij deze benadering hoeft het landschap 
zeker niet meer herkenbaar te zijn. Vaak leidt dit tot fraaie series, gemaakt in heel uiteenlopende 
gebieden.

Franco Fontana is een duidelijk voorbeeld van deze categorie. Zijn schitterende landschappen met 
een sterk platte weergave, in patronen met vlakken, lijnen en treffende kleurschakeringen laten de 
hand van de meester zien.
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Landschapskunst

Een bijzondere vorm van concept fotografi e, een mengeling van landschapsfotografi e en 
geënsceneerde fotografi e. De fotograaf verandert opzettelijk iets in het landschap, soms met een 
permanent, soms met een tijdelijk karakter. Het doel is nog zelden het landschap weer te geven, 
meestal is het landschap ondergeschikt aan een ander idee. 
Vertegenwoordigers van deze benadering zijn Jean Ruiter en Michel Sculc-Krzyzanowski. 
Overigens zouden ook de (vervormde) naakten van Bill Brandt, gemaakt aan de Engelse rotskust, 
onder dit thema te plaatsten zijn.

De moeilijkste tak van fotografie
Hoe je het landschap ook gaat benaderen, steeds zul je je voldoende moeten verdiepen in de 
vormen en kenmerken van het landschap om je heen. Daarbij zal ook het licht, en dan met name 
de lichtkwaliteit en lichtrichting, een grote rol spelen. Juist het licht kan een landschapsfoto 
maken en breken. 

De goede landschapsfotograaf zal het aanwezige licht in zijn voordeel laten werken. Om dat te 
bereiken dient de fotograaf, naast kennis van de basisprincipes van het licht en lichtwerking, 
te beschikken over een grote dosis ervaring, opgedaan met vallen en opstaan. Juist de niet naar 
je hand te zetten factoren licht en weersgesteldheid maken landschapsfotografi e tot een van de 
moeilijkste, zo niet dé moeilijkste tak van fotografi e! 
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STATE OF MIND

Het maken van een (landschaps)foto doe je niet alleen maar met je camera en technische kennis 
van de fotografie. Sterker nog, als je niet in de juiste gemoedstoestand bent, brengen alle kennis en 
techniek van de wereld je nog geen stap dichterbij een goede (landschaps)foto. Je hersenen en je 
ogen zijn de belangrijkste gereedschappen.

In de meeste gevallen komt een landschapsfoto niet naar je toe, je zult hem zelf moeten zoeken. 
Het zit als het ware in de locatie verstopt. Alleen als je instaat bent om die foto te vinden maak je 
een mooie opnamen. De camera en technische kennis zijn slechts noodzakelijke hulpmiddelen 
om te kunnen fotograferen.
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WANNEER PRAAT JE OVER 
EEN GESLAAGDE LANDSCHAPSFOTO?

Het hangt er natuurlijk vanaf wat je als fotograaf over wilt brengen. Toch zijn er een aantal punten 
waaraan je je kunt vasthouden, zoals de keuze van het onderwerp, compositie, standpunt en 
lichtsituatie. Een goede landschapsfoto heeft naast de juiste sfeer vaak ook een mooie compositie 
en lichtwerking.

Keuze van het onderwerp

Niet alle locaties zijn geschikt voor het maken van een goede opname. Vaak komt een landschap 
met veel kleine details en storende elementen rommelig over, terwijl een landschap met grote 
vlakken en een paar elementen de rust geeft die het nodig heeft.

Wat bijvoorbeeld ook minder geslaagd is, is als een landschap alleen maar uit groene tinten 
bestaat. Bepaalde elementen komen dan niet los van de achtergrond wat weer weinig diepte 
aan de foto geeft. Ervaring en veel doen leert je zien wanneer een locatie geschikt is om te 
fotograferen.
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Standpunt en Compositie

In een landschap zijn oneindig veel standpunten! 

Elk standpunt geeft weer een andere foto qua perspectief, verlichting, compositie etc. Vaak zie je 
aan landschapsfoto’s dat ze uit gemakzucht gemaakt zijn, vanuit een willekeurig standpunt. Voor 
het juiste standpunt moet je meestal lang zoeken, klimmen of kruipen. Over de vraag wat het 
juiste standpunt is, kun je lang discussiëren, het heeft natuurlijk ook te maken met wat jij met de 
foto duidelijk wilt maken. Zo kun je in één landschap meerdere goede standpunten hebben.
Composite en standpunt zijn uiteraard nauw met elkaar verbonden. Aangezien je in een 
landschap objecten niet kunt verplaatsen, kies je met het standpunt ook de compositie en 
omgekeerd bepaald ook de compositie het standpunt.

Een aantal belangrijke punten voor het bepalen van de compositie zijn: 

 - lijnenspel
 - ritme in het beeld
 - isolatie van de onderwerpen
 - dieptewerking/vlakke werking
 - licht/donker contrast
 - symmetrie en a-symmetrie
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Verlichting

Het nadeel is vaak dat wanneer je het juiste standpunt hebt gevonden, je meestal niet de goede 
verlichting hebt. Je zult dan moeten wachten, of terugkomen wanneer het licht wel optimaal is. 
Aangezien je met landschapsfotografie meestal maar met één lichtbron werkt, die ook nog steeds 
van stand verandert, heb je vaak maar heel even de tijd om met het juiste licht te fotograferen (je 
moet net zo snel reageren als de natuur zelf). Het is dan ook belangrijk jezelf van te voren goed 
voor te bereiden en op tijd aanwezig te zijn. 

Welke sfeer?
Wat het mooiste licht is om mee te werken hangt natuurlijk af van de sfeer die je wilt overbrengen. 
Maar over het algemeen is het ochtendlicht en het avond licht het meest geschikt voor 
landschapsfotografie. Het licht staat van laag ten opzichte van het landschap, zodat je meer 
schaduwwerking krijgt. Over het algemeen is het minder mooi om met de zon in de rug te 
fotograferen. Het licht op het landschap is dan saai en plat.

Kleurtemperatuur
Wat we ons ook moeten realiseren is dat de kleur van het zonlicht niet altijd gelijk is. Op het 
midden van de dag is de temperatuur voor ons neutraal; 5500 K.
Echter in de ochtend en de avond is het licht veel warmer, het zit meer tussen geel en rood in. Dit 
komt omdat het zonlicht door een dikkere laag van de atmosfeer heen moet en daardoor breekt 
in deze tinten. De blauwe golflengtes worden meer geabsorbeerd, terwijl de rode en de groene 
golflengtes er wel doorheen gaan.
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Atmosfeer

Ook de atmosferische gesteldheid is van invloed op het licht, nevel en wolken 
bijvoorbeeld verspreiden het licht meer, waardoor het zachter van contrast wordt.
Bij een wolkendek is de kleurweergave zeer natuurgetrouw, terwijl een blauwe 
hemel werkt als een blauw reflectie schot, zodat in de schaduwpartijen en op 
sneeuwlandschappen een blauwzweem ontstaat.



LES 4 
Landschap

Lichtrichting

Grofweg onderscheiden we ook hier weer de 3 lichtrichtingen : 

- frontaal licht
- tegenlicht
- zijlicht

De lichtrichting bepaald mede de sfeer van een beeld. De lichtbron in landschaps fotografie is 
meestal de zon en je hebt geen invloed op de stand van de zon ten opzichte van de aarde. Maar 
je kan het beïnvloeden door op een bepaalde tijd te gaan fotograferen. En je kan je eventueel 
verplaatsen tot de stand ten opzichte van je camera de juiste is voor jouw gevoel.
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Frontaal licht
Bij frontaal licht is de lichtrichting gelijk aan de camera richting; ons onderwerp wordt recht van 
voren verlicht. Hierdoor zien we geen schaduwen (vallen allemaal achter het onderwerp) en dat 
geeft een platte weergave.

eigenschappen:
 > laagverlichtingscontrast
 > vlakke weergave (vrijwel geen plastiek, vrijwel geen dieptewerking)
 > hoogkleurcontrast (hoge verzadiging)
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Tegenlicht
Bij tegenlicht komt het licht recht op de camera af. 
We kijken naar de schaduwkant van ons onderwerp.

eigenschappen:
 > hoogverlichtingscontrast
 > vlakke weergave (een silhouet heeft geen contrast, er is vrijwel geen dieptewerking)
 > laag kleurcontrast (lage kleurverzadiging; vrijwel alle kleur is verdwenen)
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Zijlicht
Bij zijlicht staat het licht dwars op de camerarichting. We zien nu in het onderwerp 
verlichte kanten en schaduwkanten. Dit maakt het beeld levendiger en je kunt nu vormen 
en diepte veel beter herkennen.

eigenschappen:
 > gemiddeld verlichtingscontrast (kan bij hard licht toch nog hoog uitkomen)
 > de plastiek komt duidelijker naar voren

Tussenin
Natuurlijk zul je meestal met lichtrichtingen hier tussenin te maken hebben. 
In zijn algemeenheid kun je zeggen dat licht dat tussen schuin mee en frontaal in zit een 
wat vlakkere weergave heeft. Niet bepaald een spannende verlichting…
Licht dat van de zijkant komt (schuin mee tot schuin tegen) is al veel spannender en geeft 
je de mogelijkheid de plastiek te benadrukken. Hier moet je wel oppassen niet een te hard 
licht te kiezen, want dan wordt het al snel te veel van het goede.
Al het licht dat varieert van schuin tot tegenlicht geeft qua belichting de meeste 
problemen, maar maakt het beeld meestal wat spannender (mysterieuzer), omdat grote 
delen van het onderwerp in de schaduw liggen.
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TIPS

1 Wees goed voorbereid! 
Probeer voor je op pad gaat een goed idee te krijgen van wat je wilt gaan vastleggen. Dan kun je 
je apparatuur erop aanpassen en een geschikte tijd kiezen om de foto te gaan maken. En je kunt 
misschien eerst op verkenning gaan en notities maken voor een volgende trip. 

2 Neem een statief mee!
Het is zeker niet verplicht, maar landschapsfotografie kan heel veel baad hebben van langzamere 
sluitertijden. Dan is een statief super handig zodat je geen bewogen of onscherpe beelden krijgt.

3 Gebruik de juiste lens
Een groothoek lens biedt veel voordeel met landschapsfotografie. Ook weer niet té groot, anders 
krijg je een vertekend beeld. Maar tussen de 20 en 50 mm is prima. 35/40 mm is bijna een 
standaard in landschapsfotografie.

4 Gebruik een filter
Filters worden vaak over het hoofd gezien, maar een eenvoudig polarisatie filter kan heel fijn 
werken. Blauwe luchten worden wat dieper blauw en het verminderd de heftigste glans. Heel 
handig met het fotograferen van water, of tijdens een zonnige dag als zelfs de blaadjes van de 
bomen veel licht weerkaatsen.
Een neutrale densiteit filter (ND) met een verloopje erin is een andere mooie optie voor 
landschapsfotografie. De lucht kan makkelijk helemaal uitbijten omdat het contrast met het 
landschap te groot wordt als je de rest goed wilt belichten. Het ND filter is een soort zonnebril 
voor je lens, en zo worden zowel de lucht als de grond goed belicht.
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5 Zoek een focuspunt
Bijna elke compositie heeft er voordeel van om een sterk en goed gedefinieerd focuspunt te 
hebben. Een duidelijk punt in de foto leidt de kijker door het beeld, en resulteert vaak in een sterk 
en visueel lekkere foto.

6 Voorgrond!! 
Zorg ervoor dat je iets van de voorgrond mee neemt in je landschapsfoto’s. Het toevoegen 
van voorgrond geeft een gevoel van context en diepte aan je foto’s. Je kunt ook de voorgrond 
gebruiken om de afbeelding in te kaderen, waardoor de afbeelding een realistischer, 
driedimensionaal gevoel krijgt.

7 Overweeg de regel van derden
Deze regel zorgt ervoor dat je je focuspunt niet in het midden hebt. Dan staat het niet in de weg 
van het landschap zelf. Je beeld wordt er wat dynamischer door en realistischer. Kan ook zeker zo 
zijn dat iets in het midden van je beeld juist ten goede komt van de foto…. kijk er goed naar als je 
de foto maakt.

8 Probeer beweging in je beeld te vangen
In de vorm van waaiende bomen, stromend water, vliegende vogels. Met water is een lange 
sluitertijd gewenst en dus ook een statief. Oefen hiermee want het is zeker niet makkelijk.



9 Kijk naar het licht
Zoals gezegd het juiste licht kan de foto maken of breken. Mooiste licht is vaak in de ochtend 
of tegen de avond. Licht na een storm geeft ook een heel andere dynamiek aan een foto. Licht 
tijdens bewolkte dagen is ‘natuurlijker’ en een zonovergoten dag zorgt voor blauw in de (harde) 
schaduwen.

10 Let op je scherptediepte
Let op de scherptediepte in je foto! Met close-ups / details groot diafragma (klein nummer) 
en voor landschap klein diafragma opdat het meeste in je beeld scherp wordt. Probeer bij een 
volledig landschap scherp te stellen op ongeveer 1/3e van de onderkant van je beeld.

LES 4 
Landschap
LES 4 
Landschap



LES 4 
Landschap

Wees in het moment! 

Met landschapsfotografie is alles onvoorspelbaar. Je voorbereiden op wat en waar je gaat 
fotograferen zorgt voor een goed basis, maar nog steeds weet je niet wat je gaat tegenkomen. 
Foto momenten komen vaak waar je ze het minst verwacht en open zijn om deze te spotten 
vergt dat je betrokken bent en de juiste state of mind hebt, anders gaan hele mooie dingen 
gewoon aan je voorbij. Juist als je in het moment bent en verder kijkt dan je neus lang is zie 
je vaak de mooiste dingen. 

Je inlezen over het gebied kan helpen, kennis van je materiaal ook. En de juiste apparatuur is 
ook zeker belangrijk. Maar het blijft verrassend en zorgen dat je niet té vast zit aan je ideeën 
laat je zien wat het landschap met zich mee brengt en dat is juist wat je vast wilt leggen.

Geniet vooral van waar je bent en maak het fotograferen tot een soort bijzaak, niet te bewust 
mee bezig zijn maar vooral goed kijken en op het moment van fotograferen bijna vergeten 
wat je gezien hebt. Het oog van de camera ziet alles anders dan jij zelf. De enige manier om 
dit te leren en onder de knie te krijgen is door het heel veel te gaan doen!
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Landschap

Maak een serie van 3 à 6 landschaps foto’s.

Voor de aanpak mag je kiezen uit de benaderingen die eerder besproken zijn om je aanpak te 
bepalen. Kies je om bepaalde eigenschappen of onderwerpen van een landschap vast te leggen of 
juist vanuit een eigen visie te gaan fotograferen? Deze keuze geeft meteen richting en vergt tevens 
een onderbouwing.

Je mag ook zelf kiezen welk(e) landschap(pen) je gaat gebruiken om deze onderwerpen vast te 
leggen. Wordt het een natuurlandschap of een stadslandschap? Of maak je gebruik van allebei? 

Mini inleiding onderwerp/thema/concept

Misschien kies je voor afscheidingen als verbindend element, dan wordt jouw onderwerp dus 
afscheidingen. Daarmee ligt het concept nog niet vast, want nu moet je nog bedenken hoé je 
ze in beeld gaat brengen en of je dat vrij letterlijk kiest (en dus hekken, heggen en greppels gaat 
fotograferen) of dat je een wat vrijere invulling kiest en dus meteen ook voor een veel lastigere 
opgave staat.

De opdracht is ‘themaloos’ uit te voeren, maar je zou ook zelf een specifiek thema kunnen 
toevoegen, zoals leegte, religie of beslotenheid.

Succes!! 


