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Foto’s voor de Avifauna van Limburg 

1. Inleiding 

 

Sedert enkele jaren wordt een  “Avifauna van Limburg” voorbereid.  Inmiddels zijn de databanken 

klaar en zijn enkele tientallen auteurs bezig met het schrijven van teksten.  Naast het schrijven van 

teksten , is het tijd dat er ook gewerkt wordt aan het fotoluik van dit boek, want (vogel)foto’s gaan 

een belangrijk onderdeel van deze publicatie zijn. 

We roepen vogelfotografen op om een bijdrage te leveren. In onderstaande wordt ingegaan op de 

deelnemingsvoorwaarden en wordt praktische informatie gegeven op welke wijze u uw foto(‘s) kunt 

insturen. 

Wij hopen op een brede keuze van foto’s zodat deze eerste Provinciale Avifauna in België niet alleen 

zeer informatief is maar ook rijk geïllustreerd wordt met uw foto’s. 

 

2. Deelnemingsvoorwaarden: 

Iedere deelnemer aanvaardt het regelement, zoals dit hieronder beschreven wordt.   

● De deelname staat open voor iedere fotograaf;  

● De deelnemer kan alleen zijn/haar eigen werk insturen; 

● Iedere deelnemer garandeert dat hij/zij de ingestuurde foto’s zelf gemaakt heeft en dat geen 

rechten van derden geschaad worden; 

● Door en bij deelname aan deze selectie, draagt iedere deelnemer ongeacht de selectie van 

zijn/haar foto(‘s) de volledige gebruiksrechten van de ingeleverde foto’s over aan het 

Provinciaal Natuurcentrum (PNC) t.b.v. het project ‘ Avifauna Limburg’.    

 

Verwerking van de persoonsgegevens 

● In het kader van deze selectie zullen de deelnemers een aantal persoonsgegevens 

meedelen.  Het PNC respecteert uw privacy, de gegevens zullen enkel gebruikt worden in 

het kader van het project ‘ Avifauna van Limburg’;  

● Deze persoonsgegevens betreffen o.a. naam + voornaam, adres, e-mail adres.  

 

3. Modaliteiten 

● Het accent ligt op een foto van een vogel die beschreven wordt in de avifauna.   

● Interessante omgevingsfoto’s (van Limburg), van deelnemers/vogelaars en activiteiten rond 

‘vogelen’ kunnen meegestuurd worden.  Een lijst van deze vogels is op eenvoudige vraag te 

verkrijgen via avifaunalimburg@gmail.com. 

● Omdat het een provinciale avifauna van Limburg betreft, wil de (foto)redactie enkel gebruik 

maken van vogelfoto’s die ook daadwerkelijk in Limburg zijn gemaakt. Daarbij hebben 

Limburgse fotografen ook nog een (klein) streepje voor. 

● De kwaliteit van de foto moet aan een aantal technische vereisten voldoen 

o Bij voorkeur Digitaal 

o Dia's of afgedrukte foto’s dienen eerst te worden gedigitaliseerd.   Er wordt 

geadviseerd dit door een professionele fotovakhandel te laten doen.  Het Provinciaal 

Natuurcentrum kan het inscannen ondersteunen, en in dit geval dient U een e-mail 

te sturen naar bartgabriels@hotmail.com. 

mailto:bartgabriels@hotmail.com
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o Foto’s kunnen worden aangeleverd in volgende formats (.JPEG, .PNG, .TIFF, .GIF, 

.NIF ….) 

o Minimum DPI van 300 (resolutie) 

o Bij voorkeur in kleur 

o Geen overdreven gebruik van fotobewerkingsprogramma’s, respecteer zoveel 

mogelijk het beeld van de werkelijkheid.  Bij twijfel zal de fotoredactie de originele 

foto opvragen.    

o Foto’s genomen van vogels in gevangenschap versus verzorging (dierentuin, 

opvangcentrum) worden in principe niet in aanmerking genomen.  

o Foto’s genomen op of van nesten worden in principe niet in aanmerking genomen, 

met name voor historische foto’s kan door de fotoredactie hiervan afgeweken 

worden. 

 

Inzameling van de foto’s 

 

Dit kan gebeuren op 3 manieren: 

● Methode 1: via een ‘gemeenschappelijke drive’.   

● Methode 2: via de tool ‘Wetransfer’.   

● Methode 3: U brengt uw digitale foto’s binnen op het PNC 

o Opmerkingen:  

▪ analoge foto’s of dia’s kunnen bezorgd worden op het PNC.   

▪ Adres PNC: Provinciaal Natuurcentrum Limburg, Craenevenne 84-86, 3600 

Genk (Tel. 011 26 54 50) 

➢ Een handleiding wordt op eenvoudige vraag aan avifaunalimburg@gmail.com toegestuurd 

 

Ingestuurde foto 

● Bij de ingestuurde foto’s beschrijft men in het kort de context, d.w.z.  

o waar en wanneer de foto genomen werd. 

o Naamgeving van de foto: de naam van de vogel, b.v.  Rosse Grutto.JPG 

 

Foto’s kunnen tot 1 januari 2019 ingestuurd worden. 

 

 

  

https://www.google.be/search?client=opera&hs=BVO&ei=ji4tWvDHMtDQkgXdlqKADA&q=pnc+limburg&oq=PNC&gs_l=psy-ab.3.2.0l7j0i10k1l3.1754710.1755098.0.1756804.3.3.0.0.0.0.177.301.2j1.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.3.300...0i131k1.0.lJNx9WRkx5w
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Selectie van de Foto’s 

 

● De selectie bestaat uit een pre- en een definitieve selectie en gebeurt door de fotoredactie die 

is samengesteld uit ervaren natuurfotografen.   

o (minimaal) 3 Limburgse fotografen 

o Een medewerker van BVNF (Belgische vereniging van en voor natuurfotografen) 

o Iedere deelnemer zal geïnformeerd worden dat zijn/haar foto al dan niet geselecteerd is.   

o Alle deelnemers worden bedankt voor de ingestuurde foto’s. 

o De fotoredactie is vrij en onafhankelijk in haar keuze van de foto’s. Indien gewenst kan 

zij terugkoppelen naar de stuurgroep van het project “avifauna van Limburg”. 

 

4. Slotopmerkingen 

a. Deze werkwijze werd goedgekeurd door de stuurgroep van het project “avifauna 

van Limburg” 

b. De fotoredactie werd samengesteld op voorstel van de kerngroep door de 

stuurgroep van het project “avifauna van Limburg”  

c. De fotoredactie behoudt zich het recht om foto’s te weren die het gevolg zijn van 

opzettelijke storing of in strijd zijn met het behoud van de natuur in het algemeen. 

 


