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De HGVU is nu ook op Linkedin! Via deze link kunt u lid worden van de HGVU groep. 

Beste leden, 
 
De volgende HGVU lezing op 8 december 2015 is de 281ste lezing en is getiteld: 

 

Het verhaal van het Pieterpad 

 
In een hoog tempo van ongeveer 500 km per uur gaan we op 8 december langs de 492 kilometer 
van het Pieterpad. Fotograferende geograaf Wim van der Ende geeft door middel van foto’s en 
verhaal beeld aan de diversiteit aan landschappen tussen Pieterburen aan de Waddenkust en de 
Sint Pietersberg bij Maastricht. Daarbij zullen de landschappen passeren in korte schetsen waarbij 
Wim deze manier van ‘geografie bedrijven’ toe zal lichten. Historische geografie, de geografie van 
het cultuurlandschap, speelt hierin een grote rol, maar niet de enige.  
 
Na de pauze nodigt Wim de aanwezigen uit om het gesprek aan te gaan over hoe de omgeving onder 
de aandacht kan blijven van ‘het grote publiek’. Hoe kun je zien of een regio floreert of niet; hoe 
herken je krimp of groei en kun je zien welke zorg er besteed wordt aan het cultuurlandschap. En hoe 
breng je dit over? Het wordt een prachtige beeldende avond met ruimte voor discussie en gesprek 
over de cultuurlandschappen van Nederland, aan de hand van het verhaal van het Pieterpad. 
 

 
 

Wandelen door de Gasterse Duinen en Ter Straten 

 
 
Wim van der Ende studeerde geografie in de 70er jaren. Sindsdien heeft historische geografie zich 
sterk ontwikkeld, wat hij prachtig vindt. Wim combineert in zijn werk zijn geografische achtergrond 
met fotografie. Daarnaast is hij verhalenverteller en zit boordevol energie om prachtige wandelingen 
te maken en mensen daarin mee te nemen. Als geen ander kent hij alle streken van Nederland, van 
Groningen tot Zuid-Limburg. Hij is beheerder, auteur en fotograaf van het Pieterpad. Ook de 
verhalen van andere wandelpaden als het Utrechtpad, Trekvogelpad, Kromme Rijnpad, Brabants 
Vennenpad, Groene Hartpad, Noaberpad kan hij prachtig vertellen. 
 
 

Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht 
Datum: dinsdag 8 december 2015 
Tijd:  20:00 uur 

https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=8104303&trk=my_groups-tile-grp

