Nieuwsbrief 2 zomer 2020
Beste mensen,
Wat hebben we een bijzondere periode achter de rug! Mensen die ernstig ziek worden
van een virus en soms er zelf aan sterven en een economie die deels tot stilstand kwam.
Ik hoop dat u de afgelopen tijd goed hebt doorstaan.
Gelukkig mag het gewone leven weer beetje bij beetje worden opgepikt. Ik ben dan ook
blij dat ik komende week weer kan starten met de eerste fietstocht van dit jaar. Fietsen
en wandelen zijn twee activiteiten die zeer gezond zijn voor lichaam en geest en het
sterkt ons afweersysteem.
We leven in een spannende wereld en dat komt niet alleen door de huidige pandemie.
Het klimaat verandert in ras tempo. Naast hele zware buien moeten we ook leren
omgaan met lange perioden met extreme droogte. Ook dat leert ons het afgelopen
voorjaar. Om er voor te zorgen dat de temperatuur niet te hard blijft doorstijgen, zullen
we wat moeten doen aan bijvoorbeeld de uitstoot van broeigassen. Andere
energiebronnen zoeken zoals wind- en zonne-energie, maar wat betekent dit voor de
natuur en het landschap? Natuur die toch al onder druk staat door het veranderende
klimaat en de sterke afname van de biodiversiteit. Ondertussen blijft de bevolking
groeien en verandert de economie. Wat kunnen de gevolgen zijn? Vragen waar ik me
dagelijks als planoloog mee bezig hou. Ik vind het leuk om u mee te nemen naar de
verschillende landschappen rondom Amersfoort en naast sporen uit het verleden, het
heden ook de mogelijke toekomst te bekijken.

De tochten zullen door de coronamaatregelen anders gaan dan u gewend bent. Om fysiek
contact te vermijden zullen de wandelingen niet worden onderbroken voor een diner. En
tijdens de fietstochten zal ik geen koffie/thee met een zoete lekkernij meenemen. Wel zal er
een rustpauze zijn waarbij u uw eigen meegebrachte drank en eten kunt nuttigen. Uiteraard
betaalt u een aangepaste prijs. Ik wil u vragen zo min mogelijk contant te betalen, maar de
kosten op mijn bankrekening over te maken.
Alle wandelingen en fietstochten starten om 14 uur op de gebruikelijke plaats voor het
station. De kosten bedragen € 7,- p.p. en u dient zich op te geven per mail
ahontspannu@gmail.com. Er wordt geen gebruik gemaakt van het OV.
Hou tijdens de tocht voldoende afstand en geniet van elkaar, onze prachtige stad en omgeving.
Meer informatie treft u zoals altijd aan op www.ahontspan.nu. Tot ziens!
Arnold Huisman
Programma:
Vrijdag 12 juni 2020

Fietstocht voormalig veen (28 km)

Vrijdag 26 juni 2020

Wandeling wegh der wegen (8 km)

Vrijdag 7 augustus 2020

Fietstocht heide (24 km)

Vrijdag 21 augustus 2020

Wandeling Soesterkwartier (5 km)

Vrijdag 4 september 2020

Fietstocht militair landschap (23 km)

