
Landschapsfotografie 



Doel 

• Kennis maken met een aantal mogelijkheden 
en technieken 

• Plezier 

• Interactief (vragen en/of opmerkingen graag) 



Voorbereiding 

• Weet welke foto je wilt nemen 

• Weet waar je moet zijn om deze foto te 
kunnen maken 

• Weet welke omstandigheden je nodig hebt 
om deze foto te kunnen maken 

• Ondanks voorbereiding is het toch 80% 
“gevoel”…..  

 



Welke foto 

• Pre-visualisatie 
– Wat: sea- / landscapes, urban, ….. 

– Wanner: zon- opkomst/ondergang, winter, …. 

– Hoe: hoe moet de foto eruit zien (denk ook bv. 
sneeuw, mist, “warm of koud”) 

– Doel: bv. 
• Maatschappelijke betrokken/kritisch of niet 

• “Gewoon” mooie scene vastleggen (locatie bepaald) 

• Wellicht ben je met een foto (bewust of 
onbewust) weken / maanden / jaren bezig 



Waar de foto maken 

• Locatie, locatie, locatie, locatie 

• Compositie (elementen, design) 

– Kleuren, Vlakken, Lijnen, Vorm, Harmonie, Sfeer 

– Voorgrond / midden / achtergrond onderwerpen 
(diepte) 

– Rule of 3rds 

– Leid de kijker 



Welke omstandigheden 

• Weer- man/vrouw worden / ervaren zijn 

• Hulpmiddelen (internet) 

– KNMI weerbericht, Buienradar, Sat24.com (wind, 
regen, temperatuur (verschillen), getijden) 

– Apps 

•  Tides, Sol, WeatherPro 

• … tientallen 

 



Welke omstandigheden 

• The Photographer’s Ephemeris (TPE) 

 http://photoephemeris.com 

 

 

 

• Ondanks alle voorbereiding stel je in op: 
– “verrassingen” (bv. weer of licht) 

– Alternatief,  sta open voor of heb een alternatieve 
locatie “achter de hand” 

http://photoephemeris.com/


Benodigdheden (suggesties) 

• Camera + lenzen (alg. 16=>200mm ffe) 
 

• (Stevig) statief met statiefkop 
• Filter systeem (best geen opschroef filters) 

– Polarisatie filter 
– ND Filters (3 stop + 10 stops) 
– ND verloop filters (1,2 en 3 stops hard/zacht) 

Bv. LEE, 84dot5mm, hitech, stealthgear 
(let op:niet te kleine filters pakken) 

• Draadontspanner (afstandsbediening) 
• “regenjas” voor de camera 

 
 



Polarisatie filter 

• Blauwer blauw (lucht) 

• Witter wit (wolken, sneeuw) 

• Vollere kleuren 

• Let op “over polarisatie” 

                          



ND (grijs) Filters 

“Tijd verlengers” 



ND (grijs verloop) Filters 

“Licht verschil verlagers” (hard of soft) 



Benodigdheden “algemeen” 

• Wat algemene praktische zaken: 

- Warme kleding (das, handschoenen, muts zijn geen 

overbodige luxe) 

- Regen kleding 

- Laarzen / (stevige) wandelschoenen 

- Persoonlijke verzorging (eten/drinken) 

 

 

 

 



Waar op letten? 

• Lenzen belangrijker dan camera (meestel groothoek) 

• Het statief moet ECHT stevig zijn/staan door de 
lange belichtingstijden, maar ook “in het veld” 
zijn de omstandigheden niet ideaal 

• Gebruik het statief “altijd” 

• Gebruik draadontspanner (evt. timer tot 30s) 

• Gebruik “spiegel opklapfunctie” (als mogelijk) 

• Voldoende batterijen/accu’s omdat de kou de 
levensduur van de lading (sterk) verkort 

 

 



Waar op letten? 

• In het algemeen: dat alles scherp is  

• Praktisch diafragma gebied landschapsfotograaf 
(Av/A of Bulb): f/8 – F/16 

• Gebruik (het liefst) niet het maximale diafragma 
getal van de lens i.v.m. diffractie (licht afbuiging 
welke “zachtere” foto’s geeft) 

• Gebruik een zo laag mogelijke ISO 

• Gebruik integraal of matrix lichtmeting 

• Stel handmatig scherp 

• Gebruik/controleer je histogram 

 

 



Diafragma – Scherptediepte 

Scherptediepte (DoF) wordt bepaald door: 

• het diafragma 

• de brandpuntsafstand 

• scherpstelafstand 



Diafragma – Scherptediepte 
(DoF) – Hyperfocale afstand 

Hoe weet je nu wat het scherpe deel is van jouw 
foto? 

 

Vuistregel: ca. 1/3 voor jouw scherpstelpunt en ongeveer 2/3 
deel achter jouw scherpstelpunt. 
Maar hoeveel is dat dan? 



• Dit is het scherpstelpunt (de kleinste afstand) 
waarin de grootst mogelijke (aanvaadbare) 
scherptediepte gehaald kan worden (en alles 
tussen ca. de ½ scherpstel afstand en oneindig 
scherp is/lijkt). 
 

• Tabellen 
• Zie b.v: http://www.dofmaster.com/dofjs.html 
• Praktisch: liveview aanzetten, inzoomen op 1/3 

hoogte en handmatig scherpstellen 
 

Hyperfocale afstand 

http://www.dofmaster.com/dofjs.html


Hyperfocale afstand Tabel (APS-C) 



Vragen? 


