
Holland: Natuur in de delta. 
 
Op 19 maart hebben uitvoerend producent  Ignas van 
Schaick samen met Willem Berents camaraman van de 
nieuwe film: Holland natuur in de delta  voor het IVN 
Geysteren-Venray een presentatie gegeven, waar uit de 
doeken is gedaan hoe het maken van een natuurfilm in zijn 
werk gaat.  
 
Deze film gaat in september 2015 in première en is de 
opvolger van de succesvolle film de Nieuwe Wildernis. De 
productie van de film is sinds eind 2013 in volle gang. Al 
geruime tijd zijn camerateams op locatie door heel 
Nederland aan het werk. De hoofdkarakters van de film zijn: 
onder andere de zeearend, bever, haas, pimpernelblauwtje 
en stekelbaars.  
Het IVN Geysteren-Venray heeft afgelopen maanden  hand- 
en spandiensten verleend om cameraman  Willem Berents 
het mogelijk te maken om vooral beelden van de 
werkzaamheden van de bever vast te leggen. Noord-
Limburg schijnt namelijk een prima leefgebied te zijn voor de 
bever. 
 
Deze avond waren ruim 50 mensen aanwezig en we hebben een aantal film beelden mogen 
aanschouwen welke door de diverse camaramensen gemaakt zijn. Willem zelf heeft tekst en uitleg 
gegeven over de bever en zijn activiteiten en filmpjes laten zien welke tot heden gemaakt zijn. 
 
Op dit moment zijn de makers nog bezig met het zoeken naar de verschillende beelden die essentieel 
zijn wat betreft het karakter van de bever. Bevers zijn meesterbouwers. Ze kunnen bomen vellen en 
verplaatsen, dammen bouwen en in hun burchten scheppen ze een ingewikkeld kanalenstelsel. Ze 
zijn voortdurend aan de slag om hun dammen en burchten in goede staat te houden. .De bever heeft 
als symboliek : de bouwer van het landschap, de dieren  zijn namelijk  in staat door hun activiteiten 
veranderingen aan te brengen in hun leefomgeving: vooral door het aanleggen van dammen in de 
waterlopen. Willem hoopt nog wat plaatjes te kunnen schieten over dit laatst genoemde onderwerp.  
 
In september 2015 komt er een lespakket uit met betrekking tot deze film, welke gezamenlijk met 
onder andere de Waterschappen en het Landelijk IVN in elkaar gezet is. 
 
Ook IVN Geysteren-Venray zal hierin participeren.  
 
Het was een bijzondere avond en het is ook bijzonder om filmmakers in het midden te hebben. 
We kijken uit naar de film. 
 
Marije Freriks. 

 


