
Wie bent u en wat is het doel van uw organisatie?
‘Ik ben Sjon Heijenga en ik ben van beroep fotograaf. Ik werk 
samen met mijn vrouw Willy voor de door ons opgezette 
ideële Stichting Open Boek. Onze passie ligt bij natuur- en 
cultuurfotografie en naast het fotograferen daarvan maken 
we ook publicaties die betrekking hebben op deze thema-
tieken. Met de foto’s die we door het hele land maken, pro-
beren we de besluitvorming bij onder meer gemeenten te 
beïnvloeden.’

Hoe doet u dat?
‘Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Door goede 
foto’s van de groene leefomgeving te maken in zowel het bin-
nen- als buitengebied proberen we gemeenten te inspireren 
om de omgeving groener en duurzamer in te richten.’

Lukt dat?
‘We zien via social media dat het in ieder geval goede in-
houdelijke discussies oplevert. Zo waren we onlangs in de 
gemeente Oss om foto’s te maken voor Operatie Steenbreek. 
In een nieuwbouwwijk kwamen we prachtige wadi’s tegen. 
Wadi’s voorkomen wateroverlast in de stad doordat ze het 
overtollige water opvangen en in de bodem laten zakken. 
Tegelijk biedt het kans voor nieuwe natuur in de stad. In Oss 
lossen ze dat met een vlonderpad heel creatief op. Een prach-
tige oplossing die andere gemeenten weer inspiratie biedt 
met ons doel dat zij daar uiteindelijk ook naar gaan handelen.’

Uw streven is om alle Nederlandse gemeenten in beeld te 
brengen. Waar komt deze ambitie vandaan?
‘We rijden al jaren, zoals wij dat op noemen op fotosafari, 
door Nederland om de groene buitenruimte vast te leggen. 
Op een gegeven moment constateerden we dat we al veel 
gemeenten in beeld hadden gebracht en dat was voor ons de 
reden om deze ambitie vast te leggen. Overigens fotografe-
ren we niet alleen het groen en de natuur. Ook van de cultuur 
maken we foto’s. We zijn namelijk van mening dat natuur en 
cultuur hand in hand gaan. De natuur wordt aantrekkelijk 
gemaakt door cultuur en vice versa .’

Hoe gaat u te werk en hoeveel gemeenten heeft u al 
vastgelegd?
‘Voordat we op pad gaan, kijken we op internet wat de sterke 
punten van een bepaalde gemeenten zijn en wat de bepa-
lende iconen zijn. Met de stichtingen Operatie Steenbreek 
en Entente Florale hebben we de afspraak gemaakt dat we 
de aangesloten en deelnemende gemeenten fotograferen, 
zodat de gemeenten met de gemaakte beelden hun voordeel 
kunnen doen. Voordat we op pad gaan, nemen we met de 
gemeente contact op met de vraag welke locaties zij graag 
gefotografeerd zien. Ik denk dat we nu plusminus 35% van 
Nederland hebben vastgelegd. De gemeenten in de provin-
cies Overijssel en Gelderland zijn bijna allen gefotografeerd.’

U zegt dat u ook foto’s voor Operatie Steenbreek maakt. 
Betekent dit dan ook dat u naast de openbare ruimte ook de 
particuliere ruimte fotografeert? 
‘Inderdaad.  We maken foto’s van voor- en achtertuinen en 
zo nu en dan betreden we ook deze tuinen. Uiteraard doen 
we dit met toestemming. Het doel is om met deze foto’s de 
verschillen tussen groene en versteende tuinen in kaart te 
brengen en vooral te laten zien wat de voordelen van een 
groene tuin zijn. De gemeenten die bij Operatie Steenbreek  
zijn aangesloten krijgen van de stichting een aantal foto’s om 
niet om deze te gebruiken voor hun communicatie.’

Wat voor type foto’s maakt u van de openbare ruimte?
‘Hier gaat het om de groene ruimten in de centra, veldjes, 
woonwijken en parken & pleinen. Daarnaast leg ik ook altijd 
opvallende bomen in het straatbeeld vast. Ook probeer ik de 
gevolgen van de klimaatverandering in beeld te brengen, 
zoals wateroverlast, droogte en hittestress. De maatregelen 
die de gemeenten daartegen nemen fotografeer ik. Denk 
bijvoorbeeld aan wadi’s, waterinfiltratiegebieden, tijdelijke 
wateropslag en dak- en geveltuinen.’

Waar kunnen lezers terecht als zij foto’s willen bekijken en 
meer informatie willen weten over uw werk?
‘Op www.sjon.nl tref je de beeldbank aan. Via de menu’s  op 
de site alsmede via de optie “zoeken” kun je heel gericht de 
gewenste foto’s vinden. Ook kunt u via info@sjon.nl contact 
opnemen, we helpen graag.’ 

Eén beeld zegt meer 
dan duizend woorden
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