
 
PERSBERICHT       Nijkerk/Rotterdam, 15 maart 2017 
 
 

Prijsuitreiking Groene Camera 2017 

 
Op zaterdag 18 maart a.s. vindt de prijsuitreiking plaats van de Groene Camera, dé fotoprijs voor 
natuurfotografen uit Nederland en België. Voor de drie verschillende onderdelen en tien 
verschillende categorieën werden ruim 7.000 beelden ingestuurd en werd gejureerd door o.a. 
Martin Kers, Kees Moeliker en Jan Vermeer. 
 
Met het wegvallen van de categorie “natuur en milieu” bij de Zilveren Camera, wil de organisatie van 
de Groene Camera deze leemte vullen. Internationaal is Nederland gidsland op het gebied van 
natuurfotografie, dit verdient een eigen grote fotoprijs. 
 
De Groene Camera is een initiatief van Natuurfoto magazine en PiXFACTORY. Deze twee leidende 
organisaties op het gebied van natuurfotografie hebben als doelstelling natuurfotografie te 
bevorderen en bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 
 
Van 25 maart tot 25 juni is in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam de expositie 
‘Natuurfotografie in de Lage Landen’ waar de prijswinnende foto’s te zien zijn. 
 
Over de Groene Camera 
De Groene Camera kent drie onderdelen:  

 Groene Camera Natuurfotograaf van het jaar 

 Groene Camera natuurfoto van het jaar 

 Groene Camera natuurfotografietalent van het jaar 
 
Het eerste onderdeel is een portfolioprijs, het onderdeel natuurfoto van het jaar valt uiteen in tien 
verschillende categorieën.  Jongeren onder de 18 jaar kunnen meedingen naar de prijs 
natuurfotografietalent van het jaar.  
Per onderdeel en categorie is er een winnaar, een 'runner-up' en vijf eervolle vermeldingen. 
 
De prijsuitreiking vindt plaats op 18 maart om 17:15 in Hart van Holland, Nijkerk (Berencamperweg 
12, 3861 MC). De prijsuitreiking maakt onderdeel uit van PiXperience: een tweedaags event voor 
natuurfotografen, waar de organisatie ruim 1000 bezoekers verwacht.  
 

VOOR DE REDACTIE: 
Het is mogelijk de prijswinnende foto’s eerder onder embargo te ontvangen. Het embargo vervalt op 
zaterdag 18 maart om 18:00, direct na de prijsuitreiking.  Als u de foto’s wilt publiceren en 
ontvangen, of meer wilt weten over de Groene Camera neem contact op met Daan Schoonhoven van 
PiXFACTORY. 033-2451260 of daan@pixfactory.nl (06-20431236). 
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