Mini workshop schuilhut fotografie
We beschikken over een fraaie schuilhut in een voor andere mensen niet toegankelijk Twents bos
waar gedurende het hele jaar een keur aan vogels zich voor de lens laat zien. De hut is ingegraven in
de grond waardoor je een fraai laag standpunt krijgt. Naast de mogelijkheid deze hut te huren bieden
we hier ook een mini workshop aan. Daarbij begeleidt ik de fotograaf (max 2) in de ochtend waarna
deze nog de hele dag van de hut gebruik mag maken. De ideale mogelijkheid om ook je laatste
puntjes op de i te zetten.

Individuele fotoreizen; het meest effectieve concept
Mooie natuurfoto’s maak je zelden als je met een groep op pad bent. Daarom bieden wij tot in de
puntjes georganiseerde fotoreizen naar de beste locaties aan. Ga alleen of met je fotomaatjes op pad
en kom wel met de gewenste beelden weer thuis.
Steenarenden en meer… (Zweden)
Steenarenden spreken menig vogelfotograaf tot de verbeelding. Deze imposante en actieve reus
kunt u vanuit een zeer ruime en luxe fotohut in een geweldige landschap fotograferen. Maar ook hier
is kans op meer; denk aan raven, havik, zeearend, zwarte specht, vos en diverse zangvogels. Een
droombestemming die je bezocht moet hebben en een reis om nooit te vergeten.
Geschikte tijd: oktober t/m april.

Zeearenden en meer… (Duitsland)

In het voormalig oost Duitsland tref je nog natuur aan zoals wij het helaas niet meer kennen en de
zeearend populatie is er optimaal. We hebben een aantal fotohutten voor je vanwaar je grote kans
hebt de indrukwekkende zeearend aan de grond te fotograferen. Maar je kunt ook met een boot
mee om de vliegende deur in actie van zeer nabij vast te leggen. Maar er is kans op meer zoals
vechtende buizerds, raven, rode‐ en zwarte wouw, visarend enz.
Geschikte tijd: gehele jaar.

Muskusossen (Noorwegen)
In het Noorse Dovrefjell bevindt zich de nog enige wilde populatie van deze pooldieren. Het Arctische
gebied is echter enorm groot en je hebt veel geluk nodig om op eigen houtje deze dieren te vinden.
Daarom hebben wij de best denkbare gids voor u beschikbaar welke u tot zeer korte afstand van
deze grote en niet ongevaarlijke zoogdieren brengt. De gids kent hun gedrag tot in de puntjes zodat u
zich veilig zult voelen. En vanzelfsprekend heeft Dovrefjell meer te bieden zoals fraaie landschappen,
flora en kans op diverse vogels en andere zoogdieren.
Geschikte tijd: gehele jaar

Oernatuur in Polen (Polen)
In en rond het Poolse Bialowieza met zijn oerbossen bieden we een aantal reizen aan. Daaronder het
fotograferen van wisenten in winterse omstandigheden en zeearenden en zangvogels vanuit hutten.
Maar ook op maat gesneden reizen in het voor‐ en najaar naar de bergachtige Karpaten (juni en
oktober), voorjaar in de Biebrza moerassen met onder andere kemphanen en weer de oerbossen van
Bialowieza.
Geschikte tijd: Winter (wisenten), voorjaar en najaar.

Informatie
Kijk op onze website, www.hanbouwmeester.nl, of vraag de uitgebreide informatie over deze reizen
aan en Enjoy Wildlife!

