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Dr. Henk. A. Visscher 
Al jong had Henk belangstelling voor de kenmerken van landschappen en hun ontstaan. In verband 
hiermee studeerde hij fysische geografie in Utrecht. Vervolgens was Henk universitair werkzaam op 
met name geomorfologisch terrein en schreef hij in 1963 zijn proefschrift over de Famenne en 
noordelijke Ardennenzoom. Intussen zag hij dat boeiend en aantrekkelijk landschappelijk erfgoed 
steeds meer door grondverzet en andere ontwikkelingen werd aangetast. Dit was in Nederland en 
omgeving zelfs in extreme mate het geval. Naar aanleiding daarvan schreef hij onder meer boeken en 
artikelen over de Nederlandse Landschappen en die van de Benelux. 
 
Om ernstige aantasting van het landschap zo veel mogelijk te voorkomen raakte Henk betrokken bij 
het ruimtelijk beleid. Hierbij werd de Rijksoverheid zijn belangrijkste opdrachtgever. In dat kader deed 
hij in Nederland ruime ervaring op met (wetenschappelijke) beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling 
en advisering van de bestuursrechtspraak. Bovendien opende hij in 1985 in Dordrecht een aan het 
Nederlands landschappelijk erfgoed gewijd museum. Verder startte de stichting ‘Telluris’ in 2004 het 
toeristisch-recreatieve en educatieve project 'Op Geopad'. Bij de genoemde activiteiten werden 
geregeld interessante ontdekkingen gedaan die vervolgens werden gepubliceerd. Zo bleek dat allerlei 
delen van Nederland meer bijzonder zijn dan eerder bekend was. 
 
De Utrechtse Heuvelrug, ‘t Gooi en de natte randgebieden is een van de streken die via het project 
'Op Geopad' speciale aandacht kreeg. De inventarisaties rechtvaardigen de conclusie dat een groot 
deel van het gebied landschapshistorisch in meer dan een opzicht van internationale betekenis is. En 
uit dien hoofde verdient het zelfs de status van Unesco Geopark. Dat bepleitte hij al in 2010 in een 
artikel. Direct en indirect adviseerde hij over het geopark zoals hij dat ook deed bij andere initiatieven 
voor geoparken in Nederland en België. 
 
De reeks 'Op Geopad' 
Het gaat om brochures met wandelingen waarin telkens van een klein gebied de geschiedenis, 
kenmerken en daarmee verband houdende kwaliteiten worden beschreven. In de reeks verschenen 
ca. 80 boekjes over het gebied van het geopark. De geopaden daarvan zijn gedigitaliseerd 
opgenomen op deze site en kunnen met behulp van een smartphone worden gelopen. 
 
Henk heeft de mogelijke erkenning van het gebied als Unesco Geopark niet meer kunnen meemaken 
maar hij zorgde wel voor een inhoudelijke grondslag ervan. Hij overleed op 20 januari 2022 op 85-
jarige leeftijd. Tot zijn voldoening werd in 2018 het Famenne-Ardenne Geopark waarover hij zijn 
proefschrift had geschreven Unesco erkend. 


