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Vara’s Vroege Vogels heeft een 
code voor natuurfotografi e ge-
presenteerd. Deze gedragsregels 
zijn gemaakt om verstoring in de 
natuur door het fotograferen te 
voorkomen. 

Met de opkomst van digitale fotogra-
fi e is er een sterke groei van het aan-
tal mensen dat de lenzen op de natuur 
richt. Vroege Vogels ontvangt via haar 
website jaarlijks tienduizenden natuur-
foto’s en daar zijn te vaak plaatjes bij, 
die niet door de beugel kunnen. Natuur-
fotografen die vlinders in de koelkast 
stoppen, kikkers vastplakken, kroketten 
voeren aan vosjes, planten vertrappen, 
in bomen klimmen om dichtbij nesten 
te komen: alles lijkt te moeten kunnen 
voor de mooiste foto.

Vroege Vogels wil niet alleen afkeuring 
uitspreken maar ook een eenvoudig re-
glement aanbieden om misstanden te 
voorkomen, dus heeft Vroege Vogels 
een lijst van tien regels gemaakt, waar 
natuur-liefhebbende fotografen en fi l-
mers zich aan zouden moeten houden.

Deze code heeft tot doel natuur-vrien-
delijke en verantwoorde fotografi e te 
stimuleren. Waar mogelijk samen met 
gelijkgezinde organisaties. Tot dusverre 
bestaat er een heel woud aan codes: 
iedereen die op dit gebied opereert 
hanteert eigen regels. Vroege Vogels 
probeert met deze code eenheid te 
scheppen. Zodat het voor amateur en 
professional duidelijker wordt waaraan 
men zich moet houden.

De redactie van De Korhaan onder-
schrijft de Vroege Vogels Natuurfoto-
grafencode. 

1.  Fotografeer dieren en planten alleen in hun leefomgeving  

2. Vang of verontrust geen dieren  

3.   Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto 

4.   Fotografeer alleen nesten, als dit de dieren niet verstoort 

5.   Houd een gepaste afstand bij het fotograferen

6.   Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten  

7.   Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd 

8.  Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur 

9.  Betreed geen verboden terrein 

10.  Laat geen afval achter

Natuurfotograaf Antje van Slooten Natuurfotografi e      Paul vd Poel
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