.VOETSPOREN" V O O R D E RECREATIE I N HET BOS

Nu de recreatie in het centrum van de belangstelling blijkt te staan en er allerwege
over wordt geredetwist, geschreven en ook op velerlei gebied wordt georganiseerd,
ook in het speciale verband „bos en recreatie", nu was dc tijd rijp, dat ook het Staatsbosbeheer eens nader liet horen wat of in dat opzicht voor de staatsbossen werd en nog
steeds meer wordt gedaan. Op 3 april werd door deze dienst in nauwe samenwerking
met de A.N.W.B. en geleid door de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw en Visserij een persconferentie gehouden, waarbij duidelijk werd gemaakt hoe
beide lichamen al vele jaren lang in de richting werken om het publiek ook tot het bos
en aanverwant natuurschoon te brengen. Een belangrijk hulpmiddel daartoe is de kaart.
Van de A.N.W.B. weten we al vanouds hoe de kaart een grote rol speelt, aanvankelijk dus voor de wielrijder, later ook met de wandelwegen voor de wandelaar, daarnaast allicht voor dc watersport cn de automobilist. Voor laatstgenoemde leidde het
ertoe om speciale route's te bewegwijzeren en op kaarten aan te geven. Heel mooi past
het Staatsbosbeheer zich nu hierbij aan door het uitgeven van zogenaamde „voetspoor"kaarten, teneinde de automobilist, gekomen bij een bosbeheerseenheid — boswachterij —
van de staat, als voetganger de weg te wijzen in het domein van het bos onder het
motto: „ook uw voetspoor zal hier geschreven staan . . . laat het schoonschrift zijn". De
naam voetspoor is in navolging gegeven van de titel van de uitgave van J. Heimans
,,In het voetspoor van Thijsse" van 1949; Jac. P. Thijsse onze grote voorganger in het
kennen en genieten van de natuur (1865—1945). Deze nieuwe voetsporen dan zijn
werkelijk smakelijke uitgaven, in prettige kleuren uitgevoerd, met nog een overzichtskaartje om de ligging ten opzichte van nabijgelegen plaatsen aan te geven en met een
uitvoerige toelichting, vanaf de historie, via bijzonderheden over het bos en wandelingen,
tot de flora en fauna toe. Deze toelichtingen zijn van de hand van een van de redacteuren van de A.N.W.B.-bladen (Maarten Ouwehand) en geven in een prettig leesbaar
verhaal dus van alles wat. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de A.N.W.B.-kantoren en
bij plaatselijke en provinciale V.V.V.'s (f0,90). Een principiële fout is het niet vermelden van het jaar van uitgave; daar heeft men later spijt van. Ook zou een schaalaanduiding bij het overzichtskaartje practisch zijn, terwijl het jammer is, dat de schalen
van de kaarten zelf zo willekeurig en verschillend zijn, ofschoon een gebruikelijke vergelijkingsmaat in zwart en wit hulp biedt.
Van deze mooie kaarten verschenen Mastbos (1), Ommen (2) en Dwingelo (4), terwijl
binnenkort nog komen: Emmen, Texel, Austerlitz, Leende en Slenaken. Daarop volgen
dit jaar nog Terschelling, Vlieland, Schoorl, Noordwijk, DenHaag/Wassenaar, de
Vuurse, Leersum en Nunspeet. Het volgend jaar Appelscha, Gieten, Hellendoorn en
Heerde. Alles tezamen beslaan deze „voetsporen" een oppervlakte van ruim 34.000
hectare. De A.N.W.B. gaat ook voort met het aangeven van routes. N a de Utrechtse
Heuvelrug en de drie Veluwe-routes, is nu zojuist de Hondsrug-route geopend en er
volgen nog de Ommelander-route (Groningen), de Friese Meren-route, de Sallandroute, de Westerschei de-route en de Mergelland-route. Men werkt dus met kracht door.
Gelukkig.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik, omdat het er zo bij aanpast, ook nog eens
te wijzen op de aardige boekjes, die door het Staatsbosbeheer van speciaal bekende boscomplexen worden uitgegeven. Voorverleden jaar kwam het toen reeds in ons tijdschrift aangekondigde boekje uit: „Het Speulder- en Sprielderbos", nu weer „Het
Groesbeekse bos". Beiden met een mooie ingelegde kaart, en prettige tekst, veel goede
foto's en verschillende aanbevolen wandelroutes met kaartjes en aangegeven lengte van
de wandelingen. Alles prachtig en smaakvol uitgevoerd, handig klein in de zak, maar weer
ongedateerd. Zc zijn goedkoop bij de boekhandel verkrijgbaar en passen, alhoewel in
andere vorm verschenen, inderdaad geheel aan bij de „voetspoor"-uitgaven.
F. W. Burger.

