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Fototentoonstelling Jos Zonneveld in het Jan Verwey 
Centrum 

 
Sinds ongeveer 3 jaar ben ik 
actief op het digitale vlak van de 
natuurfotografie. Vele uren breng 
ik al vogelend door, zoals ik dat 
altijd noem, en elke keer is het 
weer anders, weer een andere 
verrassing, wat zien we deze 
keer?  
Enkele gebieden waar ik veelal 
vertoef zijn de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en de 
Starrevaart bij Leidschendam. 
Wat een fantastische plekken. 
Voor fotografen is (was) de 
Starrevaart een mooie plek, 
omdat de vogels veelal van vrij 
dichtbij te fotograferen zijn. 

Helaas is de hut zeer kort geleden in brand gestoken, maar hij schijnt gelukkig weer opgebouwd te worden. 
Dichtbij fotograferen is in de regel toch een van de moeilijkheden van natuurfotografie. Ik maak dan ook 
graag gebruik van observatiehutten of van mijn eigen camouflagetent of doek. Vaak ga ik gewoon ergens 
min of meer verstopt zitten, gewoon wachtend op wat komen gaat. Veel foto’s maak je dan niet maar meestal 
wel mooie, omdat de meeste vogels zich niet bedreigd voelen. 
Wat de fotografie betreft: als je net begint, vind je alles mooi, als het maar scherp is. Naarmate je je meer 
verdiept, word je minder snel tevreden en steeds weer 
verleg je de grens van wat mooi en goed is. 
En wat natuurlijk ook meetelt is - omdat je zo 
verschrikkelijk veel natuurfotografen hebt - dat je toch 
je foto’s zo wilt maken dat ze er op de een of andere 
manier uitspringen. En dat is een beetje mijn doel 
geworden. 
Iedereen kan foto’s maken, maar waarom springen 
bepaalde foto’s eruit, wat doet een fotograaf, wat laat 
hij zien, of ook vaak wat laat hij nu juist niet zien. Ik 
vind het dan ook erg leerzaam het internet af te struinen 
en foto’s te bekijken van andere, al dan niet bekende, 
natuurfotografen. 
Na vele honderden, zo niet duizenden foto’s verder, is 
er een selectie ontstaan, die ik graag aan het publiek 
wil laten zien. Uiteraard,  zou ik bijna zeggen, kan dit 
via mijn website: www.joszonneveld.nl. Maar nu heeft 
de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk, waar ik weer sinds een aantal jaren met 
veel plezier lid van ben, mij de kans geboden enkele 
van mijn foto’s tentoon te stellen.  
 
Jos Zonneveld 
 
De foto’s van Jos zijn vanaf 1 september tot eind 2009 
te zien in het Jan Verwey Centrum aan de duinweg. 
Het Centrum is iedere eerste zaterdag van de maand 
geopend van 10.00 tot 12.00 uur. 

 




