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En verder

Van piepkuiken tot vliegende 
deur!

Tekst | Beeld | Marco de Paauw
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Vorig jaar werd ik door de maker van de natuurfi lm De Nieuwe Wildernis, Ruben Smit 

benaderd of ik hem zou willen helpen met het maken van een nieuwe fi lm in de Biesbosch. 

Niet om hem te helpen met fi lmen, want dat kan je wel aan hem overlaten, 

maar om hem wegwijs te maken in mijn Biesbosch. 

een goede brede basis bouwen voordat je 
de hoogte in kan gaan. Als ballast om de 
totale toren goed stevig te maken hebben 
we ervoor gekozen om 9 vaten van 1000 
liter te vullen met water, en dat blaas 
je niet zomaar om! Ongelofelijk hoe de 
steigerbouwers vanuit het niets de toren 
begonnen te bouwen. Vanuit het niets 
verscheen er een toren waar je ‘U’ tegen 
kan zeggen! Boven gekomen werd de 
schuilhut inclusief spiegelramen en deur 
opgebouwd. Wat een schitterend uitzicht 
op die hoogte! Echt zo ongelofelijk bij-
zonder om nu eindelijk eens van bovenaf 
het imposante nest te kunnen bekijken! 
Nu maar hopen dat de zeearenden de hut 
zullen accepteren! Want anders is al dat 
werk voor helemaal niets geweest! De 
volgende dag stak er een enorme storm 
op! Windkracht 7/8 natuurlijk zit je dan 
thuis met de zorgen dat de toren niet 
zal omwaaien. De dag erna ben ik gelijk 
gaan kijken en gelukkig stond hij er nog! 
Nu weet je gelijk 100% zeker dat hij super 
sterk is en je er met een goed gevoel in 
kan gaan zitten.

Maanden verder
Een paar maanden later was het dan 
eindelijk zover. De zeearenden trokken 
zich niets aan van de schuilhut en waren 
druk bezig met het bouwen van het nest. 
Mooier kan je het natuurlijk niet hebben! 
Weer wat later toen we het idee hadden 
dat er wel eens een ei uitgekomen zou 
zijn, zijn we in het pikkedonker de toren 
in gegaan. Langzaam kwam de zon op 
en we zaten te kijken of we iets van het 
jong konden bespeuren. Na ongeveer een 
uur zag ik een klein wit kuiken zo groot 
als een kipje zijn kopje boven de rand van 
het nest uitsteken. Whoooooooooow wat 
ongelofelijk gaaf! En toen gebeurde er 
iets zo waanzinnig moois! Hij ging op zijn 
pootjes staan en met zijn kleine vleugel-
tjes wijd die er nog uit zagen als kleine 
kippenkluifjes rekte hij zich helemaal uit 
en gelijk daarna viel hij plof terug het nest 
in. Dit was een moment wat ik echt nooit 
meer zal vergeten! En jullie mogen me 
een watje noemen, maar ik kreeg er echt 
de tranen van in mijn ogen. Jullie moeten 
weten, dat zolang de zeearend in de Bies-

bosch zit ik nog nooit echt geprobeerd 
heb om hem echt goed te fotograferen. 
Waarom niet! Nou omdat ik ze nooit zou 
willen verstoren. Natuurlijk als ze ergens 
in een boom zitten probeer ik er een foto 
van te maken maar dat is toch wat anders 
dan vanuit een professionele opstelling. 

Filmen is makkelijker
We hebben ze vorig jaar de hele broed-
periode kunnen fotograferen. Van piep -
kuiken tot vliegende deur! Om deze 
schitterende vogels te zien opgroeien is 
echt iets heel speciaals! Maar zelfs vanuit 
de schuilhut bleek het nog steeds niet 
makkelijk om een goede foto te maken. Ik 
heb wel gemerkt dat het fi lmen van een 
vogel veel gemakkelijker is dan om hem 
te fotograferen! Met fotografi e heb je 
een moment, waarop je de perfecte plaat 
kan maken. Je scherptediepte is beperkt 
en alles in je compositie moet een beetje 
meewerken. Bij fi lmen is dat heel anders, 
zeker met een Red, zo’n schitterende slow 
motion camera. Je stelt scherp op je vogel 
en zodra hij begint te vliegen volg je hem 

Want zoals ik al eens eerder verteld heb, 
de Biesbosch is een ongeorganiseerde 
takkenbende, waar je als je er niet bekend 
bent, niet zomaar je onderwerpen kan 
vinden. We zijn samen op pad gegaan 
en ik heb hem de verschillende mogelijk-
heden laten zien. Broedende reigers, 
beverburchten, ijsvogels maar ook de 
boom met het nest van de zeearend. Al 
gauw bleek dat hij grote plannen had. Hij 
wilde heel graag een schuilhut bouwen, 
zodat je van bovenuit de zeearenden met 
hun jongen op het nest zou kunnen fi lmen. 
Natuurlijk spreken we over de winter-
periode, ruim voordat de zeearenden zich 
met hun nestbouw bezig gaan houden. 

Schuilhut op 15 meter
Maar waar haal je zo iemand vandaan 
die de kennis en kunde in huis heeft 
om een schuilhut op 15 meter hoog te 
bouwen? Nou dat is het bedrijf Oome 
Raamsdonk BV. Een van de eigenaren van 
dit bedrijf is een goede vriend van me. 
Gerwin Kieboom houdt zich in zijn vrije 
tijd ook bezig met natuurfotografi e en hij 
had me in het verleden wel eens aange-
boden dat, mocht ik eens hulp met een 
project nodig hebben, ik hem dan gerust 
zou mogen vragen. Hij is vervolgens de 
Biesbosch in gekomen om de locatie te 
bekijken. De bodem in de Biesbosch is 
vaak heel zacht en zompig. Dus je moet 
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gewoon en dat levert echt waanzinnig 
mooie beelden op! Bij fotografi e zit er 
altijd wel weer een tak in de weg, of is hij 
net niet scherp. En het is ook weer niet zo 
dat we vlak naast het nest zaten. De 
afstand tot het nest was zeker nog zo’n 
60 meter. En toen de bladeren aan de 
boom kwamen werd het er niet makke-
lijker op! Maar uiteindelijk was het een 
onvergetelijke ervaring die ik nooit meer 
zal vergeten! En ik ben enorm blij met de 
foto’s die ik er heb kunnen maken! Want 
wie kan er nu eigenlijk zeggen dat hij 
vanuit een schuilhut op 15 meter hoog, 
zeearenden op zijn nest heeft kunnen 
fotograferen?! 

Stoere verhalen
Wat ik wel heel vreemd vond is dat er 
verschillende mensen beweren dat zij 
deze schuilhut hebben neergezet! Zelfs 
een of andere boswachter, Arjan Postma, 
zat bij RTL late night te beweren, dat 
het zijn schuilhut was. Stoere verhalen 
vertellen en indruk proberen te maken 
met het harde werk van een ander. Daar 
snap ik helemaal niets van! En zo zijn er 
nog een paar andere partijen geweest die 
gebruik van de hut hebben gemaakt en 
met de beelden dik geld gaan verdienen. 
Maar geen van deze mensen waren er 
toen de toren bij 30 graden weer afge-
broken moest worden! Nog niet eens een 
bedankje dat ze gebruik mochten maken 
van de hut. De enige die dit project 
moge lijk hebben gemaakt zijn de steiger-
bouwers van de hoofd sponsor Oome 
Raamsdonk BV, Staatsbosbeheer, Ruben 
Smit en mijn eigen persoon. Daarom ben 
ik er ook zo ongelofelijk trots op dat het 
uiteindelijk allemaal gelukt is! Ik zal jullie 
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vinden om de zeearenden ook eens te 
komen fotograferen! Schrijf je dan in voor 

een van mijn workshops in de Biesbosch. 
Zeker vanaf maart tot september is de 
kans heel erg groot dat we ze dan tegen 
zullen komen! 
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