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wat voor jou zo gewoon was, is tegen-
woordig bijzonder. Om onze bijzondere 
omgeving te behouden zijn inkomsten 
 nodig. Landschap, natuur, recreatie en 
economie gaan hiermee hand in hand.    
Het leveren van  diensten aan recreanten 
noemen we vrijetijdseconomie. Op de 
schaal van Nederland gaat het om een 
omzet van 45 miljard per jaar. Door heel 
slim met ruimte om te gaan, te zoneren, 
toe te laten wat past en streng te zijn voor 
wat niet past kan dat groeien naar 75 
 miljard. Het gebied waar jij geboren en 
 getogen bent draagt daar nu al fors aan 
bij en vermag nog veel meer. Mede door 
jou, terwijl jij niet eens een dubbeltje   
had om om te draaien.
Waar wij geneigd zijn te denken in rationele 
termen van economie, werkgelegenheid, 
 natuur en landbouw was Vincent in de ban 
van het leven van het Brabantse volk. Leven   

en werken waren één met natuurlijke proces
sen. Met zijn zonnebloemen, irissen, hooi
bergen, bemoste strodaken, graanpikkende 
kraaien, takkenbossen, schaapskuddes, 
 koffiekleurige mergelgronden, weefgetouwen, 
spinnewielen, landarbeiders en aardappel
eters haalt hij de wikkels van ons ingewikkelde 
bestaan. Maar ‘de weg is smal, en er zijn er 
weinigen die  hem vinden’, aldus Vincent in 
een brief van  24 september 1880.

Vincent van Gogh is geboren in Zundert en 
kwam in 1866 op de Hogere Burger School   
in Tilburg, toen de eerste HBS van Noord 
Brabant gehuisvest in het paleis van wijlen 
Koning Willem II. Het tekenlokaal van Vincent 
is er nog. In Nuenen heeft hij een kwart    
van zijn oeuvre geschilderd, waaronder De 
 Aardappeleters. Vanaf zijn puberteit trok  hij 
de wereld in, maar bleef terugkomen naar  
zijn geboortestreek. In Helvoirt, waar zijn 

VAN GOGH 
NATIONAL PARK

Vincent van Gogh is wellicht de bekendste Nederlander ooit. Hoewel 
 over leden in 1890 is zijn puurheid een hoogst actueel verlangen in onze 
 geraffineerde wereld. Waar Vincent zijn korte leven lang kampte met 
schaarste aan middelen, zo zijn voor ons moderne mensen rust en 
 oprechte  verwondering schaars. 

Voor Vincent:  
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 vader predikant was, bezocht hij zijn familie 
en maakte hij tekeningen van de hervormde 
kerk. Zijn schilderijen hebben hem wereld
beroemd gemaakt. Om door te dringen tot 
de zieleroerselen waar later schetsen en 
schilderijen uit voortkwamen, kunnen we   
zijn vele honderden hartstochtelijke brieven 
lezen. Nog een stap verder gaat persoonlijke 
beleving van  zijn landschap van geldelijke 
 armoede en van groene rijkdom.

Na 20ste eeuwse scheidingen van stad    
en land alsook van landbouw en natuur is 
 Vincent’s landschap in een moderne variant 
weer aan het terugkomen. Mensen trekken 
naar steden vanwege voorzieningen en 
 werkgelegenheid maar zoeken in hun   
vrije tijd  de groene contramal op. Groen   
is gezond. Natuurparken stijgen al jaren    
in de Top 50 van dagattracties. De Efteling 
staat met  afstand op nummer één qua 
bezoekers aantallen. Ook Safariepark Beekse 
Bergen ligt prachtig in de natuur en trekt 
vele bezoekers.

Stedelingen experimenteren met moes tuintjes 
om door te dringen tot de oorsprong van 
hun voeding en steeds meer agrariërs 
 bewegen naar gekende streekproducten.
Natuurbeheerders erkennen dat ook de 

 natuur in ons land een cultuurland is en 
 vervangen hekken door selecte wandel
paden. Werk gevers erkennen de betekenis 
van groen,  water en bewegen voor gezond
heid. Het  ziekteverzuim daalt er substantieel 
door.

Het gebied grofweg tussen Eindhoven   
’sHertogenboschWaalwijkBredaTilburg 
heeft zich in anderhalve eeuw ontwikkeld   
van een wingewest van de Randstad tot de 
tweede economische motor van Nederland   
en de slimste regio van de wereld. Toch zou 
Vincent van Gogh er ook nu zijn weg weten 
te vinden. In de mozaïekmetropool Brabant 
zijn de groenblauwe structuren van de 19de 
eeuw nog zichtbaar. Kernkwaliteiten van de 
Ooste lijke Langstraat met de maakindustrie 
en de Baardwijkse Overlaat, de Loonse   en 
Drunense Duinen als grootste Noordwest 
zandverstuiving van  Europa, Het Groene 
Woud als icoon van  een letterlijke proeftuin, 
de Kampina tussen beken, de Oisterwijkse 
 vennen en de  Dommelvallei met slingerend 
water en    D  e Groote Heide met zandpaden 
tussen paarse uitgestrektheden zijn behou
den.  Met parken zoals De Efteling  en Safa
ripark Beekse Bergen is Brabant een vitaal 
 recreatief landschap.
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Het Van Gogh National Park verbindt 
waarde volle en complementaire natuur
gebieden in het hart van Brabant. Na reali
satie van nog  enkele schakels over of    
onder de A2, A58, A59, N65 en N261 kan 
vierhonderd kilometer onafgebroken worden 
gewandeld en gefietst in een gebied waar 
natuur, streek landbouw en cultuurhistorie 
zijn  verweven. Via groene verbindingen komt 
de  natuur in de steden en trekken stedelingen 
de natuur in. Het Bossche Broek is een 
 treffend voorbeeld van hoe steeds drukkere 
 steden leefbaar kunnen blijven. Het hart van 
Brabant met daaromheen de  Kempen, de 
Maashorst, de Maasvallei, de  BovenDommel 
en De Groote Heide is het  gebied waar 
 Vincent van Gogh heeft  gewandeld en dat 
hem heeft geïnspireerd  tot zijn wereldbe
roemde pentekeningen,  etsen, olieverf
schilderijen en brieven. Vincent leeft door   
in het landschap dat alleen al  daarom van 
wereldallure is.

In cultureel opzicht wordt Brabant verbonden 
met het Van Gogh Museum in Amsterdam    
en het Kröller Müller Museum op de Veluwe. 
Een nieuwe driehoek op de kaart van Neder
land. Voor het snel groeiende aantal toeristen 
in Amsterdam ontstaat een attractie van 
 wereldklasse: te voet of per fiets beleven   

van de  geboortegrond, het tekenlokaal en de 
landschappelijke inspiratiebron van ook hun 
 Vincent.

Met het oog op de kwaliteit van dienst
verlening in combinatie met behoud van 
 biodiversiteit wordt een Van Gogh National 
Park vignet  ontworpen. Ondernemingen en 
instellingen  die gekwalificeerd zijn, mogen 
het vignet voeren. Zij doen mee in de 
 promotie en profilering van het gebied en 
zijn gebaat bij verdere  bekendheid van het 
Park. Deelnemende  partijen dragen een   
voor gebruikers expliciet percentage van   
de omzet af, bijvoorbeeld één procent, voor 
behoud en verdere ontwikkeling van het 
 gebied. Meebetalen voor (be)levend erfgoed 
wordt over de hele wereld begrepen tot   
zelfs geapprecieerd, want alleen dan is  het 
volhoudbaar en gunnen we het ook daad
werkelijk aan toekomstige generaties. Bezoe
kers worden met stijlvolle informatieborden 
en digitaal met brieffragmenten van Van 
Gogh) meegenomen naar zijn mijmeringen 
en observaties. Vincent is als het ware de 
 gids tijdens persoonlijke trektochten door het 
Brabantse landschap met complementaire 
natuurgebieden.
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Vincent was een kunstenaar. Niet alleen de schilder, het miskende genie van  zijn tijd, maar ook een 
virtuoos schrijver. In zijn brieven legde hij zijn ziel bloot.  Zijn worsteling met de kunst, met mensen,   
het onbegrip. Er is echter een thema  dat steeds weer terug komt: Brabant en de Brabanders.   
Dat  Brabant, het Brabantse land met heiden, beken, bossen en vennen, het is niet verloren gegaan  
of  vermalen door de tijd. Er zijn plaatsen waar je letterlijk in de voetsporen van  Vincent kunt staan. 
 Natuur, cultuur en ontspanning komen samen in het erfgoed van Vincent, het Van Gogh National Park.
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Wim van de Donk, commissaris 
van de koning in Noord-Brabant
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DOOR DE OGEN 
VAN VINCENT

HET KIJKVENSTER
ALS PERSPECTIEF
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Het van Gogh National Park verbindt natuur met 
cultuur. Als we kijken naar de natuurgebieden 
dan is het Van Gogh National Park opgebouwd 
uit bijzondere Natura2000 en Nationaal Natuur 
Netwerkgebieden (NNN, voorheen Ecologische 
Hoofd Structuur) en tussenliggende verbindende 
natuurgebieden. Samen vormen deze gebieden 
de ‘Groene Long’ in het hart van Brabant. Deze 
gebieden staan niet op zich, maar zijn voor mens 
en dier met elkaar verbonden. Dit National Park 
is uniek door haar grote diversiteit: van zand
duinen tot dichte bossen en van beekdalen tot 
samenspel tussen water en groen. 

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, De Brand, 
Kampina & Oisterwijkse Vennen, Bossche Broek, Moerputten 
en Vlijmens Ven, Nationaal Landschap Het Groene Woud, 
Huis ter Heide, Dommeldal, Mortelen, Scheeken, Geelders, 
Maashorst en Maasvallei.

NATUUR-
GEBIEDEN
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Het Van Gogh National Park wil de groene  
verleider zijn voor het spreiden van buitenlandse 
toeristen in Nederland. Samen met de Van Gogh 
locaties in Brabant, Gelderland en Amsterdam kan 
het Van Gogh National Park het grote voorbeeld 
zijn van de HollandCitystrategie van het Neder
lands Bureau voor Toerisme. Voor de onder
nemers in en rond het Van Gogh National Park 
biedt deze positionering een unieke kans om het 
verblijf en fietsen in het groen voor buitenlandse 
toeristen te promoten inclusief een bezoek aan  
de Van Gogh toplocaties in Amsterdam, Otterloo 
en Brabant. Samen met VisitBrabant en het NBTC 
worden hiervoor combinatietickets en arrange
menten ontwikkeld. We bouwen voort op het  
succes van het Brabantse Van Gogh jaar in 2015.  
www.vangoghbrabant.com

Naast investeren in natuurverbindingen komt er 
een actieve investering in internationale marketing. 
Mogelijke trekpleisters zijn de haven van Heusden 
als cruisehaven voor de internationale bezoekers, 
Eindhoven Airport als luchthaven en de Van Gogh
locaties en musea als hotspots voor het aanjagen 
en faciliteren van internationaal bezoek.

CULTUUR EN
RECREATIE

KUNSTENAARS FIETSPAD

RESTAURANTS

ZUNDERT
EN ETTEN-LEUR

WATERMOLENS 

MUSEA

VINCENT WAS HERE

VAN GOGH BELEVEN IN HET LANDSCHAP

GEINSPIREERD OP VAN GOGH

SLEEPING WITH VAN GOGH



FIETS- EN WANDELROUTES

HOOFDKERNEN

NNN
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LANDSCHAP-
PELIJKE 
SAMENHANG
LANDSCHAPPELIJKE SAMENHANG
Het Brabantse landschap bestaat uit een prachtige 
mozaïek van steden, agrarische gebieden en 
 natuurgebieden. Stad en dorp zijn overal en het 
landschap ligt om iedere hoek. De komende jaren 
willen we in Brabant het Mozaïekpatroon van 
staddorplandbouwnatuurbedrijvigheid behouden 
en optimaliseren om het prettige woon, werk en 
verblijfsklimaat te versterken. In het buitengebied 
richten we ons met name op het stimuleren van 
agrarisch ondernemerschap. Landschapselementen 
krijgen een enorme impuls, kwalitatief en kwanti
tatief. Denk aan de aanleg en verbetering van 
zandpaden, houtwallen en wateropvang.

LANGZAME VERBINDINGEN
In het Van Gogh National Park is het heerlijk 
 wandelen en fietsen. Het gebied beschikt over  
ruim 400km aan langzaam verkeer verbindingen. 
Vanuit diverse informatiecentra worden  
georganiseerde wandelingen aangeboden  
of uitgestippelde routes getoond. Digitaal kan  
men via www.visitbrabant.nl een wandel, fiets, 
vaar of ruiterroutes vinden   in heel Brabant. 



13

VAN BUITEN 
NAAR BINNEN 
EN VAN BINNEN 
NAAR BUITEN
VAN BUITEN NAAR BINNEN
In Brabant wordt intensief samengewerkt om het 
Natuurnetwerk Brabant te realiseren, inclusief 
Ecologische Verbindingszones. Een aantrekkelijk 
en toegankelijk landschap is voorwaarde voor 
een goed vestigingsklimaat voor wonen en 
 werken. De ‘Groene Long’ tussen de vier grote 
steden vormt de essentiële tegenhanger voor   
de economische vooruitgang in het gebied.

VAN BINNEN NAAR BUITEN
Met een toekomst, waarin vergrijzing, zorg en 
 klimaatverandering op ons af komen, is aantrek
kelijk en vooral bereikbaar groen steeds belang
rijker. Met de aanpak van de kernrandzones 
 maken we groen nabij de steden toegankelijk(er) 
en aantrekkelijker voor al haar bewoners en 
 uiteraard ook voor bezoekers van buitenaf.    
Onze groengebieden zijn een herkenbaar en 
vooral bereikbaar rustpunt.
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ECOPASSAGE

NNN

NIEUWE 
BRABANTSE
STANDAARD

We werken in Brabant volgens de ‘Nieuwe 
 Brabantse Standaard’. Dit zijn afspraken over   
de passeerbaarheid van barrières voor dieren.   
Bij de aanleg of aanpassing van infrastructuur 
zoals de A59, A58, N65 en N261 hanteren we 
dezelfde standaard voor passeerbaarheid zodat 
de dieren zich vrij door het hele gebied kunnen 
bewegen, van de Maas tot de Belgische grens.   
In de ‘droge’ en ‘natte’ categorie zijn de grootste 
soorten leidend: de ree en de bever. Zo behouden 
we open vensters tussen de stedelijke kernen. 

VERBINDINGEN 
VOOR DIEREN



DEEL 2
 TOEKOMST 
BRABANTSE 
NATUUR IN 
VAN GOGH 
NATIONAL 
PARK 
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WERKEN SAMEN

VINCENT VAN GOGH, INTERNATIONAAL ICOON

DIVERSE UNIEKE COMPLEMENTAIRE GEBIEDEN

ONDER ÉÉN GEMEENSCHAPPELIJKE DELER
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We lichten de bijzondere landschappen uit en 
versterken deze met een gezamenlijk label: het 
Van Gogh National Park. De samenwerkende 
partners binnen het Van Gogh National Park   
zijn gericht op de promotie van heel Brabant   
als aantrekkelijke toeristische provincie en 
 aantrekkelijk vestigingsgebied voor bedrijven   
en bewoners. Samen realiseren we fysieke  
verbindingen en ontsluiten we natuur, beziens
waardig heden en attracties. Uitgangspunt hierbij 
is dat we bij economische ontwikkeling of het 
gebruik van het landschap ook iets terug geven 
aan de natuur. Zo verbinden we onze sterke 
 economie met onze prachtige natuur. Unieke 
kwaliteiten waar we trots op zijn en die we  
willen behouden.

Door gebruik van het icoon Van Gogh zetten we 
niet alleen Brabant, maar ook Nederland op de 
kaart. We benadrukken de veelzijdige Brabantse 
natuur en het recreatieftoeristische aanbod. 
Daarbij voeren en promoten we het merk 
 ‘Nationale Parken’ actief, waarmee we ook de 
verbinding zoeken met de andere nationale 
 parken in ons land.

ORGANISATIE
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VAN GOGH FIETSROUTE
De Van Gogh Fietsroute bestaat uit een tocht  
van in totaal 335 kilometer en is onderverdeeld 
in vijf unieke routes. De route is gekoppeld 
aan de bekende fietsknooppunten. Hij wordt 
aan gegeven met aparte en duidelijk herkenbare  
Van Gogh routebordjes.

FIETS DOOR DE WERELD VAN VAN GOGH
De route voert langs de Van Goghplekken in 
Zundert, Tilburg, Etten, Nuenen en ‘sHertogen
bosch. Daarnaast brengt de route je o.a. langs 
diverse plaatsen als Oisterwijk, Helvoirt, Vught, 
Sint Michielsgestel, Boxtel, Liempde, Best, Son 
en Breugel, Lieshout, Eindhoven, Middelbeers. 
De route laat de fietsers niet alleen genieten van 
Van Gogh maar ook van het mooie Brabantse 
coulissenlandschap.

OP NAAR DE TOEKOMST
In de komende maanden zal de uitwerking van 
deze beleving verder worden vormgegeven.  
Van Gogh Brabant zal bij de uitwerking direct 
 betrokken worden en daarmee kan het Van Gogh 
 National Park onderdeel worden van het Van 
Gogh Europe. Binnen dit netwerk zijn onder 
 andere Franse Landschappen actief waar in  
de toekomst een Europese samenwerking mee 
kan worden ontwikkeld.

BELEVING

Fietsroute
Etten-leur,
Zundert
en Breda

Van Gogh fietsroute 
‘s-Hertogenbosch

Van Gogh 
fietsroute 
Eindhoven

Van Gogh 
fietsroute 
Tilburg

EUROPA’S 

BESTE 

FIETSROUTE 2016

VAN GOGH

 FIETSROUTE

1 Het Noordbrabants Museum, 2 Hervormde kerk Helvoirt 3 Vincents 
Tekenlokaal 4 Textiel Museum 5 Van GoghRoosengaarde fietspad  
6 Van Goghkerkje.
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NNN

NATURA 2000 GEBIEDEN

GROENE WOUD

LOPENDE PROJECTEN

SNELWEGEN

BEKEN EN RIVIEREN

Brabant heeft deze diverse programma’s lopen 
om het gebied van economie en innovatie,  
natuur, cultuur en bereikbaarheid een enorme 
kwaliteits impuls te geven. Hieronder staat een 
aantal projecten genoemd die, in samenwerking 
met partners, uitgevoerd worden.

        Moerenburg (Tilburg): stadsrandfuncties
Moerenburg is een aantrekkelijk gebied aan de zuidoostelijke stads
rand van Tilburg met een agrarisch karakter en een belangrijke functie 
voor natuur en landschap. Moerenburg heeft typische stadsrandfuncties 
zoals een volkstuincomplex en sport accommodaties. In Moerenburg 
investeren we in de ontmoeting van Land en Stad. Van “Binnen naar 
Buiten” en van ”Buiten naar Binnen” wordt hier in de praktijk vorm
gegeven.  

        Out Herlaer: cultuurlandschap
Nergens in Nederland is zo’n markante overgang van een middelgrote, 
oude cultuurstad naar een rijk geschakeerd cultuurlandschap als ten 
zuiden van ‘sHertogenbosch Oud Herlaer, een monumentale boerderij, 
met opstallen wordt her ontwikkeld om cultuurhistorisch erfgoed te 
behouden en in te zetten als inspiratieplek.

        De Groene Corridor: verbinding tussen stad en platteland
Even tot rust komen in de natuur, genieten van de heerlijkste streek
producten én je verwonderen over het nieuwste design. Dat alles 
 beleef je aan de Groene Corridor. Er zijn al veel ideeën gerealiseerd, 
maar de groene corridor is voor iedereen. Ieder nieuw groen idee 
vormt een opgave.

        Mozaïek Dommelvallei: van de Maas tot de Kempen
Mozaïek Dommelvallei nodigt bedrijven, bewoners en maatschappe
lijke organisaties uit om bottomup initiatieven en projectvoorstellen  
in te dienen. Zo is gekomen tot een lijst met 18 concrete projecten die 
invulling geven aan ruimtelijke vraagstukken voor het gebied tussen  
de Maas en de Kempen.

        Edelherten: landschap voor mens en dier
Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en  
zijn zelfs een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter. 
Brabants Landschap brengt het edelhert daarom terug in de Hugter
heide  een gebied in het hart van Nationaal Landschap het Groene 
Woud.  >

AAN DE SLAG: 
HET VAN GOGH 
NATIONAL PARK

1

2

3

4

5
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       Kloppend Hart: samen-
werken, verbinden en versterken
Binnen het programma Kloppend 
Hart van Het Groene Woud werken 
de provincie NoordBrabant en 
gemeenten aan 14 projecten die 
 betrekking hebben op het ecolo
gisch, toeristisch/recreatief en  
sociaaleconomisch verbinden en 
versterken van de natuurkernen  
in Het Groene Woud en het  
omliggende cultuurlandschap. 
   
       Landschapspark Pauwels: 
verborgen schatten 
Landschapspark Pauwels valt niet 
op, maar wie goed kijkt, ziet water, 
cultuurhistorie en een zee aan 
ruimte. Initiatiefnemers van Land
schapspark Pauwels hebben een 
manifest opgesteld om het gebied 
op de kaart te zetten en haar  
verborgen schatten bloot te leggen.
  
       Gebiedsontwikkeling Ooste-
lijke Langstraat (GOL) doorkruis-
baarheid van het landschap
Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat richt zich op het  
gebied langs de A59. Om de bar
rierewerking weg te nemen voor 
mens en dier wordt o.a. voorzien 
in de aanleg van fietsverbindingen 
(oostwest en noordzuid) en de 
realisatie van 2 ecologische pas
sages  onder de A59 door, 1 bij 
het Drongelens Kanaal en 1 tus
sen Vlijmen en ’sHertogenbosch. 
Deze passages voldoen aan de 
‘Nieuwe Brabantse Standaard’

       Passage N65
De komende jaren vindt een kwali
teitsverbetering plaats van de  
rijksweg N65 tussen Tilburg en 
‘sHertogenbosch. Vanuit de  
‘Nieuwe Brabantse Standaard’ 
wordt gekeken hoe een eco
logische passage onder de N65 

voor de ‘natte’ (bever) en ‘droge’ 
(ree) doelsoorten kan worden aan
gelegd zodat dieren zich vrij door 
het gebied kunnen bewegen.

       Passage N261
Bij de reconstructie van de N65  
in 2014/2015 is er een ecoduct 
 aangelegd over deze autoweg. 
Hiermee hebben de Loonse en 
 Drunense Duinen en de waarde
volle gebieden ten westen van de 
N65 een schitterende ecologische 
verbinding gekregen.

       Passages A58    
De plannen van het Rijk voor de 
(verkeerskundige) verbetering  
van de A58 vorderen gestaag.  
De ‘Nieuwe Brabantse Standaard’ 
voorziet in de ecologische pas
seerbaarheid onder de A58 voor 
de eerder  genoemde doelsoorten 
bever en ree. Dit dient minimaal 
te gebeuren bij de beken Beerze 
en Reusel. Ecologische passages 
met de minimale afmetingen, 
zoals toegepast bij de A59, is een 
vereiste.  

Dankzij deze projecten gaat het 
Van Gogh NP natuur, cultuur,  
leisure en economische activiteiten 
met elkaar verbinden. Daarnaast 
worden nieuwe programma’s en 
initiatieven ontwikkeld om de  
beleving van het Van Gogh  
National Park te versterken.  
Dit doen we door het stimuleren 
van nieuwe activiteiten gericht  
op toerisme, het verbinden van 
onderwijs en sport met natuur 
(educatie). Ook gaan we aan  
de slag met de vrijkomende  
agrarische bedrijven (VABS). Door  
herontwikkeling van deze bedrijven 
kunnen we ruimte bieden voor 
een nieuwe bestemming: wonen 
in het groen voor ouderen. 
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BOEK
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Wim van de Donk, commissaris 
van de koning in Noord-Brabant
Er zijn plaatsen waar je letterlijk in de 
voetsporen van  Vincent kunt staan. 

Jan Baan (Brabants Landschap): 
recreatieve mogelijkheden in Europese 
context.

Peter Glas (Waterschap De Dommel): 
door ogen van Van Gogh leren kijken 
en land koesteren.

Kees Grootswagers (Gemeente 
Loon op Zand): onze duinen zijn 
Sahara van West-Europa.

Jan Hamming (Gemeente Heusden): 
waterhuishouding weer uit landschap 
af te lezen.

Hans Huijbers (ZLTO): 
boeren en tuinders ook hoeder van 
cultuurhistorisch kapitaal.

Mario Jacobs (Gemeente Tilburg): 
meer dan waard om Van Gogh 
National Park te heten.

Fons Jurgens (De Efteling): 
treffende naamgeving zet De Efteling 
internationaal nog sterker op kaart.

Jan Kerkhof (Initiatiefgroep 
Dommelvallei): 
hij schilderde onze torens en watermolens.

Yvo Kortmann (Het Groene Woud):
De Meierij en Van Gogh zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.

Dirk Lips (Libéma): 
gastvrijheid draagt bij aan unieke 
Van Gogh beleving in Brabant.

Ger van den Oetelaar (Streekfonds 
HGW): van groot belang voor robuuste 
bescherming natuur.

Teo Wams, directeur Natuurbeheer 
van Natuurmonumenten
Het biedt prachtige mogelijkheden om de 
samenhang van natuurgebieden te versterken.

Wil Rutten (voormalig Provincie Noord-
Brabant): door Van Gogh krijgt landschap 
culturele dimensie.

Ignace Schops (Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland): 
onthaasting is hier koning.

Lambert Verheijen (Agri Food Capital): 
extra bescherming tegen elk hedendaags 
modernisme.

Marga Vermue (Gemeente Cranendonck): 
ik voel verwantschap met de kijk van Van Gogh 
en de behoefte om schoonheid in te lijsten.

Jan Schipper (Voorzitter van Gogh Brabant):
Met het van Gogh Nationaal Park zien wij de 
mogelijkheid deze liefde voor de natuur te 
verbinden aan het erfgoed van van Gogh.

 TESTIMONIALS
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COLOFON
Deze uitgave is tot stand gekomen en bekrachtigd 
middels een verklaring ondersteuning door de 
samenwerking van de volgende partijen:
Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen
Nationaal Landschap het Groene Woud
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
Regio Agri Food Capital
Regio Hart van Brabant
Brabants Landschap
Vereniging Natuurmonumenten
Provincie NoordBrabant

In het bijzonder bedanken wij de volgende 
personen voor hun medewerkering:
Wim van de Donk (commissaris van de Koning in NoordBrabant), 
Jan Baan (directeur Brabants Landschap), Yvo Kortman (voorzitter 
Streeknetwerk Het Groene Woud), Peter Glas (watergraaf Waterschap 
De Dommel), Kees Grootswagers (wethouder Loon op Zand, Voorzitter 
national Park Loonse en Drunense Duinen), Jan Hamming (burge
meester Heusden, vertegenwoordiger Oostelijke Langstraat), Hans 
Huijbers (voorzitter ZLTO), Mario Jacobs (wethouder Tilburg, Voorzitter 
Vitaal Leisure Landschap Hart van Brabant), Fons Jurgens (directeur 
De Efteling), Jan Kerkhof (voorzitter initiatiefgroep Dommelvallei), 
Dirk Lips (directeur Libéma), Wil Rutten (voormalig secretariesdirecteur 
Provincie NoordBrabant), Ignace Schops (president Europarc 
Dederation, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland), 
Christ Rijnen (Regiodirecteur Natuurmonumenten NoordBrabant en 
Limburg), Toine Cooijmans (Natuurmonumenten), Bert van Opzeeland
en Jan Schipper (Voorzitter Van Gogh Brabant). 

Gebiedsontwikkeling, procesmanagement & tekst
Dick Veen, Liesbeth de Theije, Peter van Rooy, Willy Thijssen

Tekst
AnneMarie Goudzwaard, ErnstJan van Haaften, Toine Cooijmans

Concept & vormgeving 
Van Riet Ontwerpers ’sHertogenbosch
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Midden-Brabant kenmerkt zich door 
een keten van onderling verbonden 
natuurgebieden en landschappen 
van internationale betekenis, omge-
ven door een krans van dynamische 
steden: Het Groene Hart van Brabant 
Stad. Door het Nationaal Park de 
Loonse en Drunense Duinen en het 
Nationaal landschap Het Groene 
Woud te verenigen tot één Nationaal 
Park van Allure, wordt daadwerkelijk 
vormgegeven aan dit Groene Hart: 
natuur dichtbij voor de bewoners van 
Brabant Stad, ruimtelijke kwaliteit 
voor Noord-Brabant en toeristisch- 
recreatieve ontwikkelingsmogelijk-
heden in een Europese context. 

Jan Baan, 
directeur Brabants  
Landschap

Wim van de Donk, 
commissaris van de 
koning in Noord-Brabant

Vincent was een kunstenaar.  
Niet alleen de schilder, het miskende 
genie van zijn tijd, maar ook een  
virtuoos schrijver. In zijn brieven legde 
hij zijn ziel bloot. Zijn worsteling met 
de kunst, met mensen, het onbegrip. 
Er is echter een thema dat steeds 
weer terug komt: Brabant en de  
Brabanders. Dat Brabant, het  
Brabantse land met heiden, beken, 
bossen en vennen, het is niet verloren 
gegaan of vermalen door de tijd.  
Er zijn plaatsen waar je letterlijk in  
de voetsporen van Vincent kunt 
staan. Natuur, cultuur en ontspanning 
komen samen in het erfgoed van  
Vincent, het Van Gogh National Park. 

Wat mooi is, kostbaar vanwege de 
schoonheid, willen we koesteren.  
Echt, of symbolisch, inlijsten. Voor  
onszelf, maar ook om te delen, om  
de aandacht van anderen erop te  
vestigen. Ik doe dat graag met natuur. 
De Groote Heide, vanaf de zuidrand 
van Eindhoven tot over de Belgische 
grens, hangt in een denkbeeldige gou-
den lijst aan mijn denkbeeldige muur 
van schoonheid. Fietsend over de hei 
dacht ik zelden aan Van Gogh. Maar, 
ongetwijfeld door dit initiatief, laatst 
wel. En ik voelde verwantschap: de be-
hoefte namelijk om schoonheid in te 
lijsten. Ik kan niet schilderen, maar als 
bestuurder wel koesteren, delen, uitno-
digen. Vandaar mijn steun aan het Van 
Gogh National Park; mijn fietstochten 
zullen intenser en langer worden.

Marga Vermue, 
burgemeester Gemeente 
Cranendonck en lid 
stuurgroep De Groote Heide
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Duinen is een uniek stuifzandgebied en 
wordt ook wel de Sahara van West- 
Europa genoemd. Natuur, cultuur-
historie, educatie en ontspanning  
komen samen in dit natuurgebied.  
Ook op Europees niveau zijn de Loonse 
en Drunense Duinen niet onopgemerkt 
gebleven. Sinds 2013 heeft het park 
een Natura2000 status. Door samen-
werking met andere natuurgebieden 
kan het Nationaal Park zowel de  
nationale als de internationale  
aandacht versterken.

Kees Grootswagers, 
wethouder Gemeente 
Loon op Zand en 
voorzitter Nationaal Park 
Loonse en Drunense Duinen 

In het hart van het Van Gogh National Park 
liggen topnatuurgebieden als de Kampina, 
 Oisterwijkse Vennen en Loonse en Drunense 
Duinen, sinds jaar en dag in beheer bij 
Natuur monumenten. Het Nationaal Park biedt 
prachtige mogelijkheden om de samenhang 
van natuurgebieden te versterken en het 
 boerenland waarin deze zijn ingebed, nog  
aantrekkelijker te maken voor mens en natuur. 
Samen werken aan een groen hart van  
Brabantstad om van te genieten en trots op 
te zijn!

Teo Wams, directeur 
Natuurbeheer van 
Natuurmonumenten
 

Vincent van Gogh…..een meer aansprekend  
internationaal icoon is nauwelijks denkbaar. 
Een icoon met een bijzondere verbinding met 
Brabant en de Brabanders, waaraan ook ik 
zeer gehecht ben. De Brabantse cultuur, de 
mentaliteit van de mensen en de schitterde 
groene omgeving in al haar facetten die me 
erg lief zijn. Parels uit de tijd van Vincent die 
nog steeds talrijk aanwezig zijn in de dorpen 
en steden in het Groene Hart. Net als de vele 
authentieke landschappelijke en natuurlijke 

kwaliteiten. En het zijn juist die kwaliteiten die 
we als voetafdruk van de tijd van Van Gogh 
moeten koesteren en in de schijnwerpers 
plaatsen. Daar maak ik me dan ook met  
vele partners en organisaties sterk voor.  
Een aantrekkelijk landschap in het Mid-
den-Brabantse, waarbij we ecologische,  
economische en sociale waarden met elkaar 
verbinden. Kortom: een vitaal groen hart van 
Brabant dat het wat mij betreft meer dan 
waard is om Van Gogh National Park te heten.

Mario Jacobs, 
wethouder van Tilburg en voorzitter Vitaal 
Leisure Landschap (Hart van Brabant)  
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De Dommelvallei is een belangrijk  
onderdeel van Het Groene Woud.  
In Mozaïek Dommelvallei zetten we 
het watersysteem in als bron, drager, 
verbinder en motor bij integrale ont-
wikkelingen. Rijksbouwmeester Floris 
Alkemade ontwierp voor ons zes  
watermachines om nieuwe ruimtelijke 
koppelingen te maken. In zijn Nuenense 
periode verbleef Vincent van Gogh 
vaak in de Dommelvallei. Hij schilderde 
de torens en de watermolens. Zijn 
pure kijk op het landschap kan ons 
enorm inspireren bij de uitvoering van 
de talloze projecten waaraan we nu 
werken. De Dommelvallei kan zo een 
steunbeer worden in het beoogde 
Van Gogh National Park. 

Jan Kerkhof,   
voorzitter initiatiefgroep 
Dommelvallei

Vincent van Gogh heeft ruim honderd 
jaar geleden de ziel van Brabanders 
kleur en een gezicht gegeven.  
De ziel van Brabanders die open, 
hard werkend en saamhorig is, is er 
vanzelfsprekend nog steeds. Daarom 
hoort het Van Gogh National Park  
thuis in de provincie Noord-Brabant 
en ervaren bezoekers de essentie van  
Van Gogh in onze prachtige provincie. 
De Libéma parken Safaripark Beekse 
Bergen en Dierenrijk Nuenen liggen  
in het hart van het Van Gogh National 
Park en dragen door hun gastvrijheid 
bij aan de unieke Van Gogh beleving 
die de provincie Noord-Brabant biedt. 

Dirk Lips, directeur Libéma
De Efteling is de afgelopen 65 jaar  
gegroeid van een sprookjesbos naar 
een internationale bestemming waar 
gasten meerdaags kunnen verblijven. 
Gasten, steeds vaker internationaal,  
komen voor de verwondering en  
genieten van onze prachtige omgeving. 
De Efteling ligt pal aan het Van Gogh 
National Park. Deze treffende naam-
geving zet De Efteling internationaal 
ongetwijfeld nog sterker op de kaart 
en geeft meerdaagse verblijfsrecreatie 
een impuls. Beleving van natuur en  
de wereld van De Efteling versterken 
elkaar en maken het gebied vanuit  
internationaal perspectief heel bij-
zonder. Betrokken partijen vullen  
elkaar vanuit ieders eigen kracht aan 
om zo samen een totaalbeleving voor 
steeds nieuwe gasten te creëren. 

Fons Jurgens, 
directeur De Efteling
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Op de grens van Noord-Brabant en  
de beide provincies Limburg ligt het 
GrensPark Kempen~Broek. Het is een 
zacht golvend, vlak dekzandgebied dat 
aan de voet van het Kempens Plateau 
ligt. Het ontvangt hierdoor veel kwel- 
en oppervlaktewater dat via de vele 
beken naar de Maas stroomt. Hierdoor 
ontstonden tussen de zandruggen  
uitgestrekte  moerassen. De afwisseling 
van droog  en nat zorgt voor een  
gevarieerd landschap met moerassen, 
stuifduinen,  bossen, heide, vennen en 
landbouw gebieden. Een buiten-
gewone soorten rijkdom is het gevolg 
met edelhert,  bever, grauwe klauwier, 
boomkikker en zo’n vijftig libellen-
soorten als uitblinkers. Bewoners en 
bezoekers kunnen via een grensover-
schrijdend netwerk van honderden  
kilometers aan routes dit bijzondere 
gebied op hun eigen tempo ontdek-
ken. Terug naar de oorsprong van het 
landschap, zo scherp waargenomen 
door Vincent van Gogh. Onthaasting  
is hier koning.

Ignace Schops, president 
Europarc Federation en 
directeur Regionaal Landschap
Kempen en Maasland 

Het Groene Woud is een economische 
drijver van formaat. Het is een vesti-
gingsfactor voor ruim tienduizend  
kenniswerkers met vijfentachtig  
nationaliteiten. Voor hen staat het  
gebied voor groene rust en is het 
een energiebron voor creativiteit  
en innovatie. Het geeft de grote  
steden longen. Het is tevens een 
proeftuin voor samenspel tussen  
bedrijfsleven, overheden en land-
schapsbeheerders. Waar steeds  
minder als vaste instituties en steeds 
meer als vloeibare netwerken wordt  
geopereerd, is een ‘buiten’ in letterlijke  
en figuurlijke zin noodzakelijk. Het  
beoogde Van Gogh National Park 
voegt daar een belangrijke culturele  
dimensie aan toe: de wereldberoemde 
Vincent wandelt er als het ware met 
zijn schildersezel rond. 

Wil Rutten, 
voormalig secretaris-directeur 
Provincie Noord-Brabant

Het Van Gogh National Park kan van 
groot belang worden om natuur en 
landschap op een robuuste manier  
te benoemen en te beschermen. De 
kwaliteit en biodiversiteit staan erg 
onder druk. Bij uitstek in zeer grote 
eenheden is de toekomst voor vele 
soorten en landschappen het meeste 
geborgd. Midden-Brabant en dus ook 
het Van Gogh National Park heeft veel 
te bieden. Niet alleen voor de talloze 
menselijke genieters maar ook voor 
de vele waarden waarvoor we de  
verantwoordelijkheid dragen om die 
naar de toekomst te brengen. Van 
Gogh National Park zal een substantiële 
bijdrage leveren om de Brabantse 
identiteit op het gebied van natuur  
en landschap te versterken. 

Ger van den Oetelaar, 
voorzitter Streekfonds Het Groene 
Woud en ARK-projectmanager 
Kempen-Broek
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Tussen het Eckartdal, de Luytelaer,  
op de Soeterbeekseweg vindt u Boord. 
Geen smakelijker aardbei en asperge 
dan van de gronden van Boord,gelegen 
aan de oevers van de Dommel verbon-
den met Hooidonk en Nederwetten 
langs de laatste klinkerweg van Nuenen. 
De oude toren langs de beek uit de  
14e eeuw,de watermolen en de ruïne 
van het Clarissenklooster uit de 13e 
eeuw getuigen van het rijke Bourgon-
dische verleden en de traditionele 
vruchtbaarheid van de streek. Dit is  
het ‘Brabant Profond’, recent nog net 
ontsnapt aan de verkeersruit door het 
Dommeldal, basis en baken voor de  
inspiratie van Vincent van Gogh:”... dat 
men de gedachte krijge dat die luitjes, 

die bij hun lampje hun aardappels eten 
met die handen, die zij in de schotel 
steken, zelf de aarde hebben omgespit 
en het spreekt dus van handenarbeid 
en van dat zij hun eten zo eerlijk  
verdiend hebben... Ik heb gewild dat 
het doet denken aan een gans andere 
manier van leven dan die van ons  
beschaafde mensen... Ik zou dan ook 
volstrekt niet begeren dat iedereen  
‘t zomaar mooi of goed vond”. (uit  
een brief van 30 april 1885). Dit motto, 
typerend voor wat in het plaatselijk  
dialect ‘Nuenen-dwers’ wordt  
genoemd, kijkend in de achteruitspiegel 
van de landschapsgeschiedenis van 
Brabant, moet ons beschermen tegen 
elk hedendaags modernisme. 

Lambert Verheijen, 
bestuurslid van de regio Noordoost Brabant  
en bestuurslid van Agri Food Capital

Peter Glas, 
watergraaf Waterschap 
De Dommel 

Als geboren West-Fries ben ik in 2003 
geland in Midden Brabant. Aanvan-
kelijk keek ik verbaasd om mij heen. 
Waar was ik beland? Hier geen  
eindeloze vergezichten, geen dijken, 
geen droogmakerijen en polders. 
Maar bossen, verstuivingen, bolle  
akkers, vennen, en om de paar kilo-
meter weer een dorp. Oud land,  
heel oud land, maar met nieuwe  
economie. Moderne maakindustrie en 
industriële landbouw. En toch herken-
baar geworteld in Brabantse traditie. 
Hier heeft Vincent leren kijken, en  
leren tekenen en schilderen. Het 
landschap, de dorpen, de luchten,  
de knotwilgen, de mensen in het veld 
en aan tafel. En de watermolens. Die 
van Coll, van Opwetten, van Gennep. 
Als we dit landschap verbinden en  
vernoemen naar zijn beroemdste 
zoon Vincent van Gogh, dan zal  
hopelijk iedereen hier leren kijken als 
hij en dit land koesteren en bewaren. 
Om het nog mooier door te geven. 
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Niet alleen in de jaren dat Vincent 
van Gogh in Brabant leefde en werkte 
was het landschap meer dan de 
moeite waard om te beleven. Dat is 
nu nog zo en daarin hebben boeren 
en tuinders een belangrijke rol. Vele 
generaties wonen zij op die locatie, 
in die streek en hebben met hun  
arbeid het landschap van nu mee 
vorm gegeven. Boeren en tuinders 
zijn niet alleen voedselproducent, 
maar hebben tal van andere functies, 
zoals verzorger van het landschap  
en hoeder van het cultuurhistorisch  
kapitaal van Brabant. Dat wordt wel 
eens vergeten. In het beoogde Van 
Gogh National Park gaat het dus  
om meer dan alleen natuur. 

Hans Huijbers,  
voorzitter ZLTO

Het Groene Woud is sinds 2005 een 
Nationaal Landschap, dat zich ken-
merkt door een kleinschalig cultuur-
landschap en bijzondere natuur.  
Verder door nauwe relaties met drie 
grote steden, ondernemende mensen 
en samenwerkende organisaties.  
Daarvóór, aan het einde van de vorige 
eeuw, was Het Groene Woud samen 
met Loonse en Drunense Duinen en  
de Langstraat een Waardevol Cultuur-
Landschap, onder de naam WCL De 
Meierij. De Meierij en Van Gogh zijn  
onlosmakelijk met elkaar verbonden:  
zij delen hun passie voor het kenmer-
kende landschap en verbinden cultuur, 
cultuurhistorie en natuur. Als Nationaal 
Park willen we deze waarden koesteren 
en anderen er ook van laten proeven. 

Yvo Kortmann, 
voorzitter Nationaal 
Landschap Het Groene 
Woud 

De A59 is een vergeten snelweg, te 
klein voor het tafellaken en te groot 
voor het servet. De weg staat welis-
waar niet in de file Top 50 van het Rijk, 
maar doorrijden is er niet bij. De regio 
zet in op halvering van het aantal 
 aansluitingen en forse verbetering  
van parallelle wegstructuren en rand-
wegen. Daarmee worden historische 
kernen ontlast van doorgaand verkeer. 
Daarnaast kunnen met een snelfiets-
route en inzet van nieuwe technolo-
gieën pieken in het autoverkeer 
 worden afgetopt. De operatie maakt 
deel uit van een gebiedsontwikkeling. 
Natuur en water ten noorden en ten 
zuiden van de weg worden met elkaar 
verbonden en het landschap wordt zo 
heringericht dat de waterhuishouding 
van weleer er weer uit af te lezen is. 

Jan Hamming, 
burgemeester van Heusden  
en vertegenwoordiger  
Oostelijke Langstraat 


