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INTRODUCTIE
Van Gogh Nationaal Park i.o. zal na een voorbereidingstijd van ruim een jaar
eind mei / begin juni 2018 uit de startblokken schieten1. De gemaakte schetsen
hebben een eerste inkleuring gekregen waardoor de ‘lijnen’ naar de totstandkoming van Van Gogh Nationaal Park i.o. definitief zijn neergezet. De deelname
aan de door het ministerie van Economische Zaken georganiseerde prijsvraag
voor het mooiste natuurgebied van Nederland heeft het prachtige natuur- en
belevingsgebied in Midden-Brabant niet alleen op de kaart gezet maar vooral
heel veel enthousiasme losgemaakt bij partners, betrokkenen en inwoners in
het gebied en daarbuiten. Daarbij heeft de inspiratie van Van Gogh een grote
en onmiskenbare rol gespeeld.
Van Gogh inspireert en mobiliseert
Het leven en het werk van Vincent van Gogh inspireert mensen over de hele wereld. Het zet mensen
aan om zelf creatief aan de slag te gaan en het
beweegt mensen Van Gogh’s erfgoed te bezoeken
en te bewonderen. Het Van Gogh erfgoed verdient
om die reden een bijzondere status. Niet alleen
omdat het mensen inspireert en mobiliseert, maar
wellicht nog meer omdat hiermee een betekenisvol
verhaal overgedragen kan worden.

Krachten bundelen
De samenwerkende partijen in Van Gogh Nationaal
Park i.o. zijn: Nationaal Landschap Het Groene Woud,
Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, Regio Hart van Brabant,
Regio AgriFood Capital, Brabants Landschap, Vereniging
Natuurmonumenten, Van Gogh Brabant.
Met ondersteuning van Provincie Noord-Brabant en met
diverse organisaties en bedrijven waarmee is en wordt
gesproken over de wijze waarop zij gaan aansluiten.

Omwenteling en vernieuwing
Vincent van Gogh vertegenwoordigt een periode
van grote omwenteling en vernieuwing, die heeft
plaatsgevonden tijdens zijn leven. Zijn liefde voor
de oorspronkelijke natuur, het landschap en het
boerenleven is door hem in de kunsten vertaald
door de pure schoonheid en authenticiteit zo

dicht mogelijk te benaderen.
De huidige grote omwenteling in onze hoogtechnologische regio vraagt ons om opnieuw door
de ogen van Vincent van Gogh te kijken naar de
grote transities die zich aandienen; om daarvan
gebruik te maken bij het zoeken naar oplossingen.
Dit vraagt dezelfde overtuiging, lef, wilskracht en
volharding die Vincent van Gogh heeft getoond
en tot op de dag van vandaag mensen over de
hele wereld inspireert zelf ook nieuwe schoonheid
te scheppen.
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een
verhaal om wat Van Gogh door zijn ogen zag te
vertalen tot leidende principes ten behoeve van
de ontwikkeling van het Van Gogh National Park
i.o. Een verhaal dat zorgt voor een gedeeld beeld
en samenhang bij het realiseren van eigen projecten en die van anderen, nu en in de toekomst.

Nationale Landschappen zoals Het Groene Woud hebben landelijk geen formele status meer en Nationaal Park
Loonse en Drunense Duinen op zich voldoet niet aan de nieuwe Standaard voor Nationale Parken Nieuwe Stijl
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DE CENTRALE LIGGING
* Het ‘belevingsgebied’ Van Gogh Nationaal Park i.o.
is globaal gelegen in de regio Hart van Brabant, het
stedelijk gebied Eindhoven, de Kempen, Agrifood
Capital en binnen/met het gebied van de 5 grote
Brabantse steden (B5). Een groot deel van de
daarbinnen gelegen gemeenten maakt dus feitelijk
deel uit van het Van Gogh Nationaal Park i.o.
* De werkgebieden van de bestaande regionale
netwerken Nationaal Landschap Het Groene Woud,
Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en de
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat zijn gelegen
in het belevingsgebied van Van Gogh Nationaal Park i.o.
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KERNWAARDEN
De kernwaarden van Van Gogh Nationaal Park i.o.,
die behouden en ontwikkeld worden zijn:
* een authentiek Brabants landschap met unieke natuur,
kleinschalig agrarisch beken- en cultuurlandschap en
cultuurhistorische parels.
* de centrale ligging in het metropolitane BrabantStad,
met de bijzondere stad-land-relatie op nog geen 10
minuten afstand van de stadscentra.
* de typisch Brabantse hartelijke gastvrijheid.
* de gemeenschapszin en ondernemerscultuur van samen aanpakken.
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Ook úw gemeente is Van Gogh National Park
Van Gogh Nationaal Park i.o. is een onomkeerbare ontwikkeling die een volwaardige plek verdient, ook
in de gemeenteprogramma’s. Samen zetten wij vol trots ons landschap met onze gedeelde ambities
voor natuur, erfgoed, cultuur en gastvrijheid op de (inter)nationale kaart. Met bewoners en ondernemers
wordt het beste in onze regio naar boven gehaald en worden de kernwaarden in Van Gogh Nationaal
Park i.o. versterkt.

AMBITIE
Een topeconomie verdient een toplandschap.
Van Gogh Nationaal Park i.o. zorgt voor:
* Positionering en agendering
Het unieke centrale Brabantse landschap is een cruciale
vestigingsfactor in het economische hart van Brabant, dat
behouden en versterkt moet worden. Ontwikkelen op lokaal en regionaal niveau alléén is in de toekomst niet meer
voldoende. Een krachtige positionering en agendering op
provinciaal, nationaal én Europees niveau is van levensbelang, waarbij de ‘Van Gogh driehoek’: Amsterdam – Veluwe
–Brabant van onschatbare waarde is.
* Verbeelding
Van Gogh verbeeldt dat unieke centrale Brabantse landschap. Als slimme en sterke counterpart van het economisch zwaartepunt Brainport, ter aanvulling en versterking
van de stedelijke agenda van BrabantStad.
* Beleving
Van Gogh inzetten als icoon en duiding. In Brabant kun
je Van Gogh’s top schilderwerken, tekeningen en schetsen
nog steeds ‘live’ aanschouwen. Beleving van het Brabantse
landschap door de ogen van Van Gogh: verweving van
natuur, landbouw, arbeid en leven.

*

GROTE OPGAVEN
Een achttal grote opgaven zijn al opgepakt:
*
* Verwerven status Nationaal Park
Om Nationaal Park nieuwe stijl te kunnen worden
moet worden voldaan aan de Standaard (de crite-		
ria) van het ministerie van LNV. De stuurgroep Van 		
Gogh Nationaal Park i.o. is bezig met het voldoen
aan die criteria.
* Natuur en recreatie: Ontsnippering
EIn Van Gogh Nationaal Park wordt gewerkt aan
het voltooien van het natuurnetwerk en aan 		
robuuste ecologische en recreatieve verbindingen 		 *
binnen het Nationaal Park en met de buurregio’s. 		
Het gaat dan om de A58 (Beerze en Reusel), de
N65 (Helvoirts Broek), de A59 (Vlijmen-Drunen)
en de N261 (nabij de Blauwe Meer)
De provincie is voornemens middelen vrij te maken
voor de A58 en N65 (Perspectievennota april 2018).
* Landbouw: Brabants Bodem
Stuurgroep Brabants Bodem initieert en stimuleert *
een natuur-inclusieve landbouw in en passend bij
de kernwaarden van Van Gogh Nationaal Park i.o.,
waarbij de bodem(kwaliteit) en de regionale
relaties (landschap, biodiversiteit, streekproducten)
centraal staan.
* Klimaat/energie: Ecco
Deelname aan het Europese project ECCO (creating
new local Energy Community Co-Operatives)
bevordert en ondersteunt de productie van

hernieuwbare energie met en door lokale
gemeenschappen. Een ontdekkingsreis om
maximaal te produceren passend in het landschap
van Van Gogh Nationaal Park i.o.
Brabantmozaïek: Mozaïek Dommelvallei
Mozaïek Dommelvallei is geïnspireerd op
Mozaïek Brabant waarin nieuwe koppelingen tot
stand worden gebracht tussen stad, landbouw,
recreatie, natuur en erfgoed. Met een brede
beweging worden van onderop, begeleid door de
stuurgroep Mozaïek Dommelvallei, projecten met
lokaal draagvlak ontwikkeld en uitgevoerd in een
integrale gebiedsontwikkeling rondom de Dommel,
van Eindhoven tot Den Bosch. Water is hier de
verbindende factor, fysiek, sociaal en economisch.
Landschapspark Pauwels
Tien partners hebben elkaar gevonden in de
integrale ontwikkeling van landschapspark Pauwels,
het uitgestrekt gebied ten zuiden van de Loonse
en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling
en ten noorden van Tilburg, tot een grootschalig
en beleefbaar ‘waterparklandschap’. Een unieke
omgeving waar natuur, landbouw, recreatie, water,
cultuurhistorie en industrie samenkomen.
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
(GOL) werkt aan de omgevingskwaliteit rond de
A59, tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk, door
verbetering van de verkeersveiligheid, verruiming
van de hoogwaterafvoer, behoud van natuur, meer
mogelijkheden voor recreatie en economische
activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.
Landschap: Landschapstriënnale 2020
In 2020 is Nationaal Landschap Het Groene
Woud / Van Gogh Nationaal Park i.o. gastregio
van de 3-jaarlijkse Landschapstriënnale. Het land-		
schap (en de regionale gerelateerde opgaven daarin)
wordt ‘gevierd’ en krijgt een (inter)nationaal podium
voor een breed publiek. Met, volgens het hink-stapsprong principe, aanloopactiviteiten in 2018 en 2019.
Eind mei / begin juni 2018 wordt hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

PARTNERS
Vele partners leveren al een belangrijke bijdrage
(personeel, materieel, financieel) aan de ontwikkeling en
uitvoering van deze projecten, zoals: gemeenten, waterschappen, provincie Noord-Brabant, B5, terreinbeheerders,
Rabobank, ZLTO, Brabant Water, Eindhoven Airport, BMF,
Louis Bolk Instituut, st. ZET, st. Landschapstriënnale, HAS,
WUR, Helicon, RCE, College van Rijksbouwmeesters,
Rijkswaterstaat, Duinboeren, recreatie-ondernemers,
Podium Circulair, Noordbrabants Museum, Efteling, House
of Leisure en lokale energiecoöperaties. Zij vormen samen
de Van Gogh ‘schildersezel’, waarop het Van Gogh
Nationaal Park i.o. kleur krijgt.

Startsein in zicht
Tijdens een scherp uitgelijnde en goed ingekleurde
bestuurdersconferentie op donderdag 19 april (van 10.00
tot 13.00 uur) zal nog eens goed op het schildersdoek
worden gezet wat Van Gogh Nationaal Park i.o. voor ons
en u betekent en wat de inhoud is van het commitment
dat wordt gevraagd (what’s in it for you!). Tevens wordt
dan ingegaan op het organiseren van de Landshapstriënnale in 2020. Mede op basis van de conferentie zal eind
mei / begin juni tijdens een feestelijke bijeenkomst het
officiële startsein van Van Gogh Nationaal Park i.o. en de
organisatie van de Landschapstriënnale in 2020 worden
gegeven.

Vraag aan partners
Aan huidige en nieuwe partners wordt gevraagd niet
alleen commitment uit te spreken, maar ook om te zetten
in daden. Door het op te nemen in het bestaand en/of
toekomstig beleid. Voor onder andere de gemeenten betekent dit opname in het (op te stellen) coalitie-akkoord cq
nieuwe raadsbeleidsplan en voor andere partners opname
in bestaande of nieuwe beleids-/bedrijfsplannen. En door
waar mogelijk deel te nemen aan de huidige en toekomstige opgaven (en ook dit daadwerkelijk “uit te spreken
en/of op te tekenen”)
Stuurgroep VGNP, 1 april 2018

