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Voor amateurfotografen zal het nog niet meeval-
len om een bord hutspot zo te fotograferen dat het 
niet oogt als een homp hondenvoer, maar als een 
heerlijk uitziende winterse avondmaaltijd waar je 
direct een hap van zou willen nemen. Simone van 
den Berg (50) uit Almere kent de kneepjes van het 
vak. Voor diverse opdrachtgevers, zoals culinaire 
tijdschriften en uitgevers van kookboeken, foto-
grafeert ze gerechten.
Simone was 8 jaar toen ze begon met fotograferen. 
Het was een hobby die later uitgroeide tot een 
beroep. ‘Toen ik wilde werken als fotograaf, onge-
veer acht jaar geleden, hield ik me in eerste 
instantie bezig met bruiloften, portretfotografie en 
stockfoto’s. Maar het fotograferen van bruiloften 
vond ik niet heel leuk, stockfotografie wel. Ik 

huurde modellen waarmee ik een dag in mijn stu-
dio aan de slag ging voor allerlei onderwerpen. 
Daar had ik zo veel werk in, dat ik besloot mijn 
baan op te zeggen en voor mezelf te beginnen. Het 
magazine Mjam Taart, een blad voor taartliefheb-
bers, vroeg me om foto’s van taartjes te maken. Ik 
ben me toen gaan specialiseren in voedselfotogra-
fie. Ik vind dat het allerleukste om te doen.’

keukentafel
Een grote studio heeft Van den Berg inmiddels 
niet meer, want voor voedselfotografie heb je 
maar weinig vierkante meters nodig. ‘Je kunt het 
gewoon op de keukentafel doen. Voor opdrachtge-
vers werk ik vaak op locatie, zoals in restaurants. 
Ik werk ook met een styliste die een grote woon-
keuken heeft en daar doen we ook veel.’ 
Voor sommige opdrachtgevers moet ze zélf eerst 
het eten maken, om het daarna te fotograferen. 
Dat is soms een behoorlijke klus. ‘Ik moest een 

keer een tarte tatin maken, die aan de pan bleef 
kleven, toen hij uit de oven kwam. Hij smaakte 
heerlijk, maar was dus niet goed om te fotografe-
ren. Ik moest ‘m dus opnieuw maken.’
‘Je moet een passie voor eten hebben om dit werk 
leuk te vinden. Na afloop van een fotosessie wordt 
het voedsel vaak opgegeten’, lacht ze. Het eten op 
haar foto’s is ook altijd écht. Er komen geen haar-
lak of nepingrediënten aan te pas. ‘Dat gebeurt 
vaak alleen bij commerciële folders, zoals folders 
voor groothandels. Maar gerechten die je in kook-
bladen als Delicious ziet staan, zijn altijd echt. Wel 

gebeurt het dat boontjes bijvoorbeeld heel kort 
geblancheerd worden, omdat ze er dan nog mooi 
fris en groen uitzien. Die zijn dan mooi voor de 
foto, maar nog niet geschikt om te eten.’
Hoe je een hutspot aantrekkelijk fotografeert? 
Zorg voor wat ruis om het onderwerp heen, advi-
seert de foodfotograaf. ‘Fotografeer niet te dichtbij, 
maar zorg dat de stamppot aantrekkelijk op het 
bord ligt. Zet er wat gezellige dingen bij, zoals een 
glaasje wijn. En verse kruiden werken altijd goed. 
Maar dan moet je wel een kruid gebruiken dat ook 
in het gerecht is verwerkt.’ ■

De kunst van culinaire foto’s

Een taartje of ander eten zo mooi mogelijk op de foto 
zetten. Voor Simone van den Berg is dit haar dagelijks 
werk. In haar boek over culinaire foto’s geeft ze tips.

Simone van den Berg maakte van culinaire fotografie haar beroep.

De linkerfoto van het broodje vond Simone niet goed genoeg. Het standpunt, recht 
van boven, laat het broodje niet van zijn beste kant zien. Het nodigt niet uit tot 
eten. Door het lage standpunt (rechts) word je als het ware het broodje in getrokken. 
Alles wat belangrijk is aan dit lunchgerecht komt goed naar voren. Je krijgt zin om te 
eten.

Rucola, een stevige slasoort. 
Maar wacht bij sla niet te 
lang met fotograferen, anders 
verleppen de blaadjes.

Dessert met aardbeien, meloen en yoghurt. Bij de linkerfoto is 
frontaal licht gebruikt, wat je goed kunt zien aan de reflectie in 
het glas. Hoewel dit niet per definitie een slechte foto is, voegt het 
licht niets toe aan je onderwerp. Het is plat en onaantrekkelijk. 
Bij de rechterfoto is tegenlicht gebruikt, waardoor je geen reflectie 
in je glas hebt en het gerecht meer tot leven komt.

Annemarie Eversdijk beeld Anna Green, uit besproken boek

creatief

Foodbloggen is populair. Mensen fotogra-
feren steeds vaker hun eten. Wie zelf aan 
de slag wil met culinaire fotografie kan 
een heleboel tips halen uit het boek van 
Simone van den Berg. Ze legt de techni-
sche details uit (welke camera, lens en 
apparatuur heb je nodig, hoe werk je 
met mooi licht, enz.). Maar ook composi-
tie, styling, sfeer en nabewerking komen 
aan bod. 
Handig zijn de tips over het stylen van 
het eten dat je wilt fotograferen. Een 
Chinese krant uit de toko kan bijvoor-
beeld leuk dienen als ondergrond bij een 
Aziatisch gerecht. Met kleine lapjes stof 
kun je ook een eind komen. Een oude 
kussenhoes of een lap stof kun je zo 
knippen dat hij dient als servet of thee-
doek; rafelrandjes zijn niet erg. Voor ser-
viesgoed kun je het best neutraal wit kie-
zen. Ook kun je beter kiezen voor een 
klein bord dan voor een grote. Op een 
groot bord moet je zo veel eten leggen, 
dat het al snel een berg eten wordt, en 
dat ziet er niet aantrekkelijk uit. 
Wees niet bang dat je foto niet leuk is als 
het eten er niet perfect uitziet. Er mag 
best wat aan mankeren, schrijft Simone. 
Een hartig taartje met een afgebrokkeld 
randje kan prima. 
Wil je een bord sla fotograferen, giet er 
dan pas op het laatste moment een klein 
beetje dressing over. Anders verlept de 
sla en is het niet meer fotogeniek. Ook 
tomaatjes en kappertjes kun je het best 
pas op het laatste moment erop leggen, 
anders zakken ze naar de bodem. 

Naast haar bedrijf Fresh Food Photo’s 
houdt Simone van den Berg ook een 
 persoonlijke weblog bij over eten en 
recepten:
http://simoneskitchen.nl

fotografietips

‘Die tarte tatin smaakte 
heerlijk, maar was niet 
goed om te fotograferen’
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