
Op safari in de dierentuin. 

 
Welke apparatuur neem je mee? 
In een dierentuin zijn de dieren niet ver weg maar het kan ook voorkomen dat ze toch wat verder zijn dan wat je kit lens aan 
kan. Een telelens is dan toch echt wel een vereiste om mooie foto’s te nemen want dan kan je de dieren die ver weg zijn 
voldoende dichterbij halen en is het dier dichtbij genoeg dan heb je de mogelijkheid om een macro foto te maken. Met een 70-
200 mm lens kom je een heel eind en kan je prachtige foto’s maken met een onscherpe achtergrond (scherpte/diepte). Indien 
een dierentuin een vlindertuin heeft kan je overwegen om een macrolens en een statief mee te nemen. Zorg er ook voor dat je 
voldoende geheugenkaarten en accu’s bij je hebt want je schiet zomaar meer foto’s dan je verwacht. 

Observeer eerst je onderwerp ipv direct beginnen met knippen. Enkel door te observeren kan je proberen te anticiperen op wat 
je onderwerp kan gaan doen.Dit betekent dat je voorbereid bent op een eventuele verandering in houding. Voedertijden zijn bij 
uitstek uitstekende momenten om te fotograferen.  De dieren staan vaak stil en dit geeft je de gelegenheid om je camera goed 
in te stellen. Praat ook eens met de verzorgers, zie geven de beste adviezen over de dieren die je gaat fotograferen. 
 

  
 
Richt je op de ogen van het dier, net zoals bij het fotograferen van mensen. Met de ogen scherp in beeld creëer je een meer 
persoonlijke verbinding met het dier voor de toeschouwer, het is minder beschouwend en meer een echt portret. Verplaats je 
ook op gelijke hoogte met het dier, ga naar hun wereld. Vaak betekent dit dat je van een lager standpunt moet fotograferen. 
 



De verblijven zijn niet gemaakt voor fotografie, maar om de dieren binnen te houden en zo veel mogelijk in hun natuurlijke 
omgeving te laten zien. Dat betekent dat hekwerk en dik glas soms onvermijdelijk zijn. Gelukkig moderniseren steeds meer 
dierentuinen hun verblijven zo dat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van hekwerk en dat er natuurlijke grenzen zijn 
aan de verblijven. Dit maakt het leven voor een fotograaf een stuk makkelijker. 

Vooral vogelverblijven gebruiken nog steeds vaak – om begrijpelijke redenen – gaas. Dit hoeft echter niet ‘einde oefening’ te 
zijn als het aankomt op fotograferen. Als je je camera maar dicht genoeg tegen het gaas aandrukt en je onderwerp een stukje 
van het gaas is verwijderd, verdwijnt het gaas vrijwel volledig uit beeld. Let wel op dat dit ook mag, bij sommige dieren is dit 
geen goed idee zoals bijvoorbeeld bij struisvogels die geneigd zijn om te pikken als je te dicht bij komt. Klim onder geen beding 
over een afzetting voor die ene foto. Bij glas doe je eigenlijk hetzelfde. Probeer je lens zo dicht mogelijk tegen het glas te 
drukken. Kijk uit voor lensbeschadigingen. Het is daarom beter om je zonnekap er nog op te houden. Deze beschermt je lens. 
Houd daarnaast rekening met de zon als je buiten staat. Hierdoor krijg je veel reflectie in de lens. Om zoveel mogelijk reflectie 
te voorkomen kun je het beste vroeg in de ochtend fotograferen of als de zon wat minder fel is. Een bewolkte dag is het fijnst. 

 
 
 

Vaak moet je het diafragma aanpassen, naar bijvoorbeeld f/4 of f/2.8, om de scherptediepte te beperken en hinderlijke 
elementen uit beeld te halen. Heb je geen directe controle over het diafragma, bijvoorbeeld met een compactcamera, kies dan 
voor de portret functie op de camera. De camera zal dan uit zichzelf een zo wijd mogelijk open diafragma uitkiezen. 

Wijzig je standpunt, als je van een hoger gezichtspunt fotografeert, krijg je meer gras of zand ondergrond in beeld, als je van 
een relatief laag standpunt fotografeert meer echte bomen of lucht. De andere kant van het verblijf kan soms een hele andere 
aanblik geven, blijf dus niet op één punt staan, maar probeer de beste compositie te vinden. 

Glas en hekken reflecteren licht, hekken laten schaduwen achter. Op verschillende momenten van de dag heb je bij een verblijf 
hinderlijke reflecties of het felste zonlicht. Probeer als het even kan een bewolkte dag uit te kiezen, zodat het licht zacht is en je 
minder last hebt van de reflecties en anders je foto’s zo te timen dat er net een wolkje voor de zon schuift. 

 



Vooral als het verblijf relatief donker is en er veel daglicht van openstaande deuren op het glas valt (vaak het geval bij 
apenverblijven) heb je te maken met reflecties. Probeer de camera zo dicht mogelijk bij het glas te houden en maak gebruik 
van een zonnekap. 

Wat ook kan helpen is een polarisatiefilter, door het filter te draaien kun je zoveel mogelijk de reflecties weghalen. Let 
daarnaast ook op vingerafdrukken op het glas of krassen. Zoek een plek uit waar je zo min mogelijk last hiervan hebt, veeg 
eventueel het glas ook wat schoon met een lensdoek of een mouw. 
Vaak heeft het bij glas ook geen zin om te flitsen (als dit al is toegestaan), zeker niet met de camera dicht bij het glas. Je krijgt 
al het licht weer in je gezicht terug. Het kan wel helpen als je een draaibare flitskop hebt die je naar het plafond zou kunnen 
richten. Ook kun je het licht laten reflecteren via een muur. 

Nou hopelijk lukt het, met al deze tips in je achterhoofd, om een mooi fake natuur/wild foto te maken! 

Veel plezier! 


