De keurvorstelijke dierentuin Arnsberg

De cultuurhistorische route in de Thiergarten Arnsberg is een route voor alle zintuigen. Hier
kunnen wandelaars niet
iet alleen van de fascinerende natuur
natuur genieten, maar ook een reis
maken door de meer dan acht eeuwen oude geschiedenis van Arnsberg en het
Sauerland.
Tegenwoordig zijn nog veel, gedeeltelijk onschijnbare, overblijfselen getuige van het
eeuwenoude gebruik van het bos. Of het nu het doen en laten van de Keulse
keurvorsten in de oude dierentuin is of de sporen van mijnbouw en kolenbranders of het
al lang vergeten bosgebruik: geniet van het „open geschiedenisboek“ van dit
bijzondere boslandschap. Hier, beschut door de bomen, zijn veel meer
bodemmonumenten behouden gebleven dan in het vrije landschap.
Stap in het landschapsarchief
chapsarchief „bos“. Aan meer dan veertig stations worden lang
vergeten zaken weer zichtbaar, schijnbaar niets betekende zaken verschijnen in een
nieuw licht.
Op een behoedzame manier worden bepaalde themas uit de geschiedenis van stad en
bos
os gepresenteerd zonder de natuur schade toe te brengen.
Zichbare en onzichtbare zaken worden door tekst en beelddocumentatie vertoond.
Beleeft
ft u hoe dynamisch iets, ogenschijnlijk zo statisch als het landschap, kan zijn.
Cultuurlandschappen, zoals de cultuurhistorische
cul
dierentuin in Arnsberg, zijn ontstaan
door de wisselwerking tussen naturruimtelijke gevens en menselijke invloed. Het bos,
waardoor u wandelt, is niet allen een stuk natuur, maar ook het product van de cultuur.
Er zijn verschillende mogelijkheden
heden om het netwerk van wandelpaden te benutten.
Wegwijzers en speciale tekens markeren de weg. Wandelt u door wetenswetens en
zienswaardigheden en geniet u hierbij de natuurlijke stilte van het bos. Na deze
wandeling komt u anders terug dan u gestart bent. Dent
Dent u aan het oude gezegde:
„Alleen
Alleen wat men kent dat waardeert men. En wat men waardeert, dat behoedt men.“
Hartelijk welkom en veel plezier op uw ontdekkingstocht.
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