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Internationale samenwerking bij de voorlichting ten behoeve van de recreatie.

Ieder land heeft natuur- en bosgebieden en karakteristieke landschappen
binnen zijn grenzen. Steeds meer groeit het bewustzijn dat in onze dynamische
technische tijd zoveel mogelijk daarvan moet worden beschermd en veiliggesteld teneinde zowel voor economische en natuurwetenschappelijke doeleinden als voor de naar recreatie en rust hunkerende mens onvervangbare
waarden te behouden. Ook dient hierbij te worden gedacht aan de generaties
na ons die nog meer dan thans in een gemechaniseerde en verstedelijkte
samenleving zullen leven.
In toenemende mate wordt getracht bos- en natuurgebieden te ontsluiten
voor het publiek en door een verscheidenheid van maatregelen de ontmoeting
tussen de recreatiezoekende mens en de natuur zo goed mogelijk te doen
verlopen.
Eén van de vele middelen die daartoe in Nederland zijn geïntroduceerd
is de voetspoorgids. Dit is een kaart met beschrijving van het betrokken bos
of natuurgebied die speciaal ten behoeve van de voorlichting over en geleiding
in het gebied is gemaakt. Door middel van gekleurde tekens staan op deze
kaart wandelroutes aangegeven die corresponderen met gelijkgekleurde palen
langs deze routes in het veld. De bezoeker wordt aldus langs de mooiste plekken geleid, zonder te verdwalen en met de mogelijkheid zelf precies de lengte
van zijn wandeling - variërend van bijvoorbeeld Yz tot I Vz uur - uit te
zoeken. Verder zijn op de voetspoorgids vele voor de wandelaar belangrijke
gegevens vermeld, zoals parkeerplaatsen, schuilhutten, uitzichtpunten, hotels,
café's, bushaltes enz.
Sommige natuur- en bosgebieden reiken over de grenzen heen. Daar bosbouwers en natuurbeschermers in ieder land dezelfde doelstelling en geestesgesteldheid hebben zoeken zij thans eensgezind naar mogelijkheden tot samenwerking bij beheer en voorlichting ten behoeve van de recreatie.
De eerste internationale voetspoorgids.
In dit kader bleek het voor het prachtige bosgebied rondom Vaals waar
België, Duitsland en Nederland elkaar raken, mogelijk, de eerste internationale voetspoorgids samen te stellen in nauwe samenwerking tussen de
betrokken Diensten: voor België de Dienst van Waters en Bossen, voor
Duitsland de Stadsforstverwaltung van Aken en voor Nederland het Staatsbosbeheer. Voorts werd nauw samengewerkt met verschillende Belgische
gemeenten, La fédération du tourisme de la Province de Liège, de Stad
Aken en de A.N.W.B.
Door het gereedkomen van deze in het Frans, Duits en Nederlands verschenen kaart wordt een groot bos van 3.000 ha voor het publiek ontsloten.
De wandelaar zal hier thans zijn "voetspoor" kunnen achterlaten zoals ook
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de bosbewoners dil doen. Vandaar de naam voetspoor, waarbij in dit geval
de das als het meest karakteristieke dier gekozen is.
Het aaneengesloten bosgebied bestaat uit gemengd loof- en naaldhout van
de boswachterij Preus en Hauset met 1.000 ha in België. het Akener Stadsbos
met 1.400 ha in W. Duitsland en de boswachterij Vaals van het Staatsbosbeheer met 600 ha in Nederland. In deze 3.000 ha zijn 100 km voetsporen
gemarkeerd; met de aanwezige en nog aan te leggen parkeerplaatsen krijgt
dit gebied een capaciteit van 120.000 bezoekers per dag.
De ontsluiting is van betekenis voor het zuiden van Limburg met 600.000
inwoners. noord-oostelijk België met 500.000 inwoners en Aken en omgeving
met eveneens 500.000 inwoners. De belangrijkste bevolkingscentra zijn Maastricht. Luik. Aken. Heerlen en Verviers. Het gebied is gemakkelijk te bereiken via de snelwegen E9. de Boudewijnroute en de Duitse autobanen van
Keulen en Düsseldorf.
Het verschijnen van deze eerste internationale voetspoorgids mag daarmee
een bijdrage tot het welzijn van millioenen in West-Europa worden genoemd.
De uitreiking vond plaats op 16 mei om 10.30 uur bij het Drielandenpunt
te Vaals. waar de gasten ontvangen werden door de Hoofdingenieur-Directeur
van het Staatsbosbeheer in Limburg dr H. W. Diemont en de houtvester
ir B. B. Glerum. Het woord werd gevoerd door de heren P. Clerdent. Gouverneur van de Provincie Luik. dr H. Schmitt Degenhardt. Regierungspr'Jsident van Aken en dr Ch. J. M. A. van Rooy. Commissaris der Koningin
in de provincie Limburg.
Bij de feestelijkheid waren zowel Duitse als Belgische hoornblazers aanwezig. terwijl met een wandeling door het Drielandenbos en een eenvoudige
picknick dit evenement werd besloten.

