
Tips: de lente fotograferen 

Het is alweer lente! Nu we de niet-zo-witte winter achter ons hebben gelaten kan het actieve 

fotografie seizoen weer beginnen. De lente is een dankbaar seizoen, nu de omgeving weer 

groener wordt en alles weer langzaam tot leven komt.  

 

In dit artikel geef ik je een paar tips om deze lente mee aan de slag te gaan! 

Bloemen 

 

Het eerste onderwerp wat logischerwijs meteen naar boven komt. In de lente komen de 

bloemen weer langzaam boven en deze lenen zich natuurlijk uitstekend voor mooie beelden.  

 

Zeker de typische lentebloemen die als eerste naar boven komen, zoals narcissen en 

krokussen geven een typische lentesfeer die iedereen zal herkennen in je foto's.  

 

Maar ook als je buiten niets vindt, kun je zelf bloemen aanschaffen en binnen (of in je tuin) 

aan de slag gaan met macro foto's.  

 

 

De achtergrond 

Let natuurlijk op je achtergrond als je de bloemen in beeld brengt. Je kunt je foto een frisse 



sfeer geven door goed op te letten wat je in je achtergrond plaatst. Vermijd storende of 

donkere objecten, zoals vuilnisbakken of afval.  

 

Zorg dat er ander soort groen of andere bloemen in je achtergrond geplaatst zijn. Als je werkt 

met een groot diafragma zullen deze mooi vervagen en zie je de kleur overal terug in je foto.  

 

Is er echt geen ander groen in de omgeving, dan kun je zelf wat kleur in beeld brengen. Je zou 

een bosje bloemen mee kunnen nemen die je een heel stuk achter je onderwerp neerlegt.  

 

Is dit allemaal geen optie, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om flink in te zoomen op de 

bloemen. Bij een macro-foto zie je vanzelfsprekend weinig van de achtergrond, en zo vallen 

storende elementen ook niet op. Ook zou je een ander standpunt kunnen kiezen, bijvoorbeeld 

door de bloem van bovenaf te fotograferen. 

 

 

Sta eens vroeg op 
In de lente heb je vaak te maken met dauw in de ochtend, wat prachtige plaatjes kan 

opleveren! Regendruppels blijven op dagen met weinig wind prachtig liggen op de 

bloemblaadjes. Hier kun je natuurlijk oneindig mee experimenteren.  

 

De belichting 

Ook al is het dan lente en wil je een zomerse sfeer, de zon hoeft niet per se te schijnen om dit 

effect toch te bereiken. Sterker nog, ik vermijd de zon zelfs liever. Felle zon zorgt voor harde 

schaduwen en contrasten, en dit kan een hoop sfeer uit je foto halen.  

 

Ik persoonlijk vind het fijn om een witte paraplu mee te nemen, en hier mooie diffuse 

belichting mee te creëren. Zo haal je de harde schaduwen weg, maar heb je nog ruim 

voldoende licht over om ruisvrije beelden te maken. De kleuren worden daarnaast zachter, 

wat zorgt voor een lichte, frisse sfeer. Je zou ook altijd een stopje kunnen overbelichten.  



 

 

Composities 

Omdat je werkt met stilstaande objecten, kun je alle tijd nemen om verschillende composities 

te proberen. Je kunt met verschillende objectieven allerlei verschillende beelden creëren. Doe 

eens gek en pak je groothoek objectief erbij. Als je er ook nog bij gaat liggen kun je bloemen 

van onderaf fotograferen, wat een totaal ander perspectief geeft. 

 

Je kunt ook je telelens of macrolens gebruiken en de bloemen wat meer beeldvullend in beeld 

nemen, en focussen op details. Kies dan voor een mooi groot diafragma, zodat de achtergrond 

vervaagt en alle focus naar jouw scherpstelpunt getrokken wordt. 

 

Je kunt ook spelen met de voorgrond door andere bloemen half in beeld te nemen. Zo creëer 

je een kleurrijke waas in je beeld die een hoop extra sfeer kan geven. Ook erg leuk bij 

portretten! 



 

 

De bloesems 

 

Naast de standaard voorjaarsbloemen is het ook weer tijd voor de bloesem! De prachtige roze 

en witte bloemetjes bloeien maar kort, dus je moet er snel bij zijn. Veel fotografen plannen in 

een korte tijd allerlei fotoshoots in met de bloesems als achtergrond.  

 

Ga jij ook fotograferen voor de bloesem, zorg dan voor voldoende achtergrond tussen je 

onderwerp en de bloesem. Zo vervagen de drukke bloemetjes tot een mooi kleurrijk en rustig 

geheel.  

 


