Verslag fotowerkgroep zondag 24 april 2022
Het lijkt wel of heel IVN Roermond deze week naar de hellingbossen in Elsloo is
getrokken, een excursie op 18 april, de plantenwerkgroep op 23 april en tenslotte de
fotowerkgroep met een sterkte van 13 personen op 24 april. Dit gebied is dan ook zeker
de moeite van een bezoek waard met zijn prachtige voorjaarsbloemen. Die wilden we dan
ook zo goed mogelijk in beeld brengen. We gaan met tien man sterk op pad. Een groepje
had geappt dat ze al eerder wilden vertrekken. Dat snap ik wel, want ’s morgens vroeg zijn
de omstandigheden om mooie plaatjes te
maken optimaal. De rest van de groep
komt om 9.00u bij elkaar op de
carpoolplek te Maasbracht. Daar maken
we kennis met Petra van Leeuwen, die
onze groep voor de eerste keer komt
versterken. De rit naar Elsloo verloopt
prima en er is wonderwel parkeerruimte
genoeg.
Dan is het nog even een mooi waterrijk
stukje wandelen voor we al het moois
kunnen aanschouwen en plekjes zoeken
om onze fotomodellen er zo mooi
mogelijk uit te laten zien. Natuurlijk
komen daslook, sleutelbloem, bosanemoon, salomonszegel, aronskelk, rijkelijk voor. Soms
kun je zelfs spreken van een bloemenzee. Bijzonder is de vondst van de eenbes. De
eenbes staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als zeldzaam en matig in aantal
afgenomen. Al snel waaieren we uit over het
gebied waarbij we meestal nog op zichtafstand
van elkaar gewapend met statief onze objecten
van alle kanten bekijken om te ontdekken hoe we
die het beste kunnen vastleggen. We hadden
afgesproken om 11.30u weer terug te zijn bij de
auto. Helaas was ik zelf te laat. Ik was druk in de
weer met een eenbes en gewoonweg de tijd
vergeten. Een kwartier te laat kwam ik met het late
groepje ook bij de auto aan. We hebben samen
nog afgesproken dat we de volgende keer vroeger
op pad gaan om allemaal te profiteren van het
optimale licht.
Ik kijk al uit naar de zoomsessie op 25 mei, waarbij we onder de deskundige begeleiding
van Erik Nevels elkaars foto’s bespreken.
Paul Monod de Froideville

