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VANUIT DE LUCHT is alles anders. Plekken die vanaf de grond bekend 
zijn, bieden van bovenaf een heel andere aanblik. Je ziet de bovenkant  
van onze wereld, je herkent ruimtelijke structuren en ontdekt plekken die 
normaal aan het oog zijn onttrokken. Vlieg als een vogel en ontdek de 
wereld vanuit een nieuw perspectief. Bekijk onze tips voor de tweede  
opdracht van NatGeoFoto.nl.

arthur janssen

http://natgeofoto.nl
http://www.natgeofoto.nl


Luchtfotografie
Luchtfoto’s spreken dankzij het bijzondere perspectief tot de verbeelding. Ze bieden 
overzicht, ruimte en zorgen vaak voor een originele weergave van de werkelijkheid. 
Er zijn talloze manieren om de wereld van bovenaf te verkennen. Of je nu op het 
hoogste punt van een kerk staat, een berg beklimt of vanuit het vliegtuig fotografeert: 
vanuit de lucht gemaakte foto’s intrigeren. Enkele tips.

LICHT VANUIT DE LUCHT
Fotograferen overdag: ’s middags 
zal van bovenaf weinig schaduw te 
zien zijn. Foto’s die je op dat moment 
maakt, ogen dan wat vlak. Als je  
’s ochtends of tegen de avond  
fotografeert, wanneer de lagere  
zon warm licht over het onderwerp 
uitstraalt, ontstaat meer contrast in 
het beeld.

UITZICHT
Beklim eens een hoog gebouw, zoals 
een kerk. Dat is een praktische en 
goedkope manier om de wereld van 
bovenaf te verkennen. Je kunt de tijd 
nemen voor de foto, maar daar staat 
tegenover dat je vaak maar vanuit 
één hoek kunt fotograferen – je kunt 
niet om je onderwerp heen cirkelen.

mick de jong

HET WEER
Houd het weerbericht in de gaten. 
Het weer is immers een belangrijke 
factor: bij mindere omstandigheden 
vallen resultaten vaak tegen. Zeker 
wie van plan is in een vliegtuig(je) of 
luchtballon te stappen, moet opletten. 
En kijk uit dat je camera niet uit je 
handen valt!
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TIPS

Weerspiegeling 
Als je tegen het raam 
moet fotograferen, pas 
dan op voor weerspiege-
ling. Gebruik in geen geval 
een flitser (een regel die 
overigens voor vrijwel alle 
fotografie van National 
Geographic geldt). Je kunt 
ook gebruikmaken van een 
zonnekap om de ruimte tus-
sen de lens en het raam af 
te sluiten; bovendien dempt 
dat ook de trillingen van het 
vliegtuig en kun je je hand 
ondersteunen zodat er zo 
weinig mogelijk bewegings-
onscherpte ontstaat.

john gundlach

VANUIT HET VLIEGTUIG
Nog vóór aankomst op de plek van 
bestemming kun je al een prachtige 
vakantiefoto maken van die exotische 
eilanden onder je. Reserveer een 
plaatsje bij het raam! Zie ook de tips.

Niet te ver
De beste foto’s maak je van 
het landschap dat zich bijna 
direct onder het vliegtuig 
bevindt: zelfs als je zelf 
meer dan 100 km ver kunt 
kijken vanuit het vliegtuig, 
zal dat op de foto vrijwel 
nooit goed uitkomen.
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OBJECTIEVEN
Een medium telelens is lang genoeg, 
ook als je je op grotere hoogten (bij
voorbeeld in een vliegtuigje) bevindt. 
Bij objectieven met een langer brand
puntsafstand ontstaat vaak meer 
bewegingsonscherpte. De telelens 
kun je (uiteraard) ook gebruiken voor 
het fotograferen van details. 

PRIVACY
Mocht je willen vliegen: let op de 
regels voor luchtfotografie in het land 
waar je wilt fotograferen! In Nederland 
zijn die regels redelijk streng en moet 
je ruim van tevoren een vergunning 
aanvragen. Voor het gebruik van dro
nes liggen die regels doorgaans wat 
lastiger, want de drone vliegt lager, 
dus gemaakte opnamen zijn eerder 
een inbreuk op privacy.

‘Let op de regels voor luchtfotografie in het land waar je wilt  
fotograferen! Voor het gebruik van drones liggen die regels  
wat lastiger, want de drone vliegt lager, dus gemaakte opnamen 
zijn eerder een inbreuk op privacy.’

rob derks



Fotograferen met een drone

Dankzij ons zeeklimaat kent Neder
land de prachtigste wolkenluchten. 
Vanuit de lucht levert dat mooie 
platen op, zeker als de dreigende 
wolken ook nog eens gereflecteerd 
worden door het water. Trek er dus 
vooral op uit als de lucht niet strak
blauw is, maar let wel op dat het niet 
al te hard waait om een fly away te 
voorkomen.

TIP 2: BENUT DE DERDE  
DIMENSIE
Een moderne drone wordt wel  
eens vergeleken met een camera 
op een statief waarvan je de poten 
honderden meters kunt uitschuiven. 
En zo is het maar net. Al vanaf enkele 
tientallen meters hoogte krijg je een 
afwijkend perspectief, waardoor 
alledaagse taferelen ineens bijzonder 
fascinerend worden, zoals deze foto 
(onder) van Griekse vissersbootjes.

5 TIPS

Luchtfotografie is aan een stevige opmars bezig door de opkomst van betaalbare 
drones, waarvan de camera’s steeds beter worden. Dankzij de extra vrijheidsgraad 
die het ontstijgen van het aardoppervlak met zich meebrengt ontdekken fotografen 
een heel nieuwe kijk op de wereld. Toch valt het in de praktijk niet altijd mee om 
écht mooie luchtfoto’s te maken. Fotograaf Wiebe de Jager geeft 5 tips om je  
dronefoto’s naar een hoger niveau te tillen.

Wil je van grote hoogte foto’s maken, 
zorg dan dat je de weersvoorspelling 
in de gaten houdt. Smog of stofdeel
tjes in de lucht zorgen al snel voor 
een heiige lucht en daarmee voor 
vale kleuren en weinig diepte. Idea
liter sta je vroeg op, zodat de lucht 
nog zo helder mogelijk is. Let wel op: 
je mag volgens de wet niet hoger 
vlieger dan 120 meter.

TIP 1: MAAK GEBRUIK VAN DIE HOLLANDSE LUCHTEN

wiebe de jager / dji phantom 3 professional

http://www.dronewatch.nl/ 
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TIP 3: MAAK GEBRUIK VAN  
HET GOUDEN UUR
Dankzij de verstrooiing van het licht 
van de laagstaande zon in ‘het 
gouden uur’ krijg je vaak de mooi
ste kleuren in de hemel. Ook vroeg 
opstaan loont bij luchtfotografie: de 
ochtendnevel kan een extra dimensie 
geven aan de bijzondere kleuren van 
de vroege dageraad. Ook zorgen de 
lange schaduwen die bomen en ge
bouwen werpen voor een bijzondere 
luchtfoto.

TIP 4: ZOEK BIJZONDERE  
GEBOUWEN OP
Ons land telt talloze bijzondere 
historische gebouwen, die ook vanuit 
de lucht heel fotogeniek zijn, zoals 
Gemaal Lely bij Medemblik (onder). 
Het loont daarom de moeite je wat 
te verdiepen in ons historisch erf
goed. Houd er wel rekening mee dat 
sommige gebouwen in natuurparken 
liggen, en dat het met een drone 
fotograferen   van gebouwen in een 
stedelijke omgeving een no go is.

‘Houd er rekening mee dat sommige historische gebouwen in  
natuurparken liggen, en dat het met een drone fotograferen  
van gebouwen in een stedelijke omgeving een no go is.’

wiebe de jager / dji phantom 2 vision+
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TIP 5: RICHT JE CAMERA  
EENS OMLAAG
Zeker bij foto’s gemaakt vanaf een 
wat grotere hoogte bestaat het risico 
dat er te veel details in beeld ver
schijnen, waardoor de compositie  
aan kracht verliest. Houd oog voor 
eenvoudige composities op de grond, 
zoals deze boom in warme herfst
kleuren, omgeven door koelblauw 
water (boven). Zeker als de zon laag 
staat, zorgen de schaduwen voor  
een opmerkelijk beeld als je je  
camera 90 graden omlaag draait.

Meer tips lees je in het boek Dronefotografie, waarin Wiebe de Jager niet alleen ingaat op het maken van een mooie 
compositie maar ook op de techniek van het vliegen en natuurlijk de basisbegrippen van digitale fotografie.

Deze uitgave is opgesteld door de redactie van National  
Geographic. De foto’s zijn inzendingen voor de National  
Geographic Fotowedstrijd, tenzij anders vermeld. Alle rechten 
voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel
voudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,  
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is  
onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen,  
druk en zetfouten. Voor vragen en/of suggesties kun je  
contact opnemen via online@nationalgeographic.nl.

wiebe de jager / dji phantom 3 standaard

VOOR FOTOGRAFIEPRODUCTEN 
IN ONZE WEBSHOP

KLIK 
HIER

mailto:online@nationalgeographic.nl
http://www.natgeoshop.nl/focus-op-fotografie-dronefotografie.html
http://www.natgeoshop.nl/fotografie/

