
De komende jaren staat Brabant voor grote ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven. Want grote uitdagingen 

zijn er en de provincie heeft daarin een belangrijke regierol. Maar hoe werken we samen aan het Brabant van morgen? 

Hoe doorbreken we de impasse? Kan Brabant een balans vinden tussen idylle en vooruitgang?
  

Met Van Gogh heeft Brabant een sterk narratief in handen en een verbindend kwaliteitsconcept. Van Gogh Nationaal 

Park, Van Gogh Sites Foundation en Van Gogh Homeland werken nauw samen en creëren de tussenruimte waar met 

verbeeldingskracht oplossingen gevonden worden. Met Van Goghs liefde voor ons Brabantse landschap als 

onuitputtelijke inspiratiebron, schilderen we samen de toekomst van Brabant.
  

Of zoals van Gogh schreef:

“Hoopvol uitkijken naar betere tijden moet niet alleen een gevoel blijven. Het gevoel moet   je omzetten in daden.” 

Van Gogh is een icoon van wereldformaat. Zijn verbindende kracht maakt samenwerking in complexe maatschappelijke 

opgaven mogelijk. Respect voor het alledaagse. Liefde voor de hardwerkende mens, non-conformistisch en soms net 

even buiten de lijnen kleurend als het gaat om verworvenheden en tomeloze ambitie om de beste van de wereld te 

willen zijn. Wij vragen uw partij om de iconische waarde van Van Gogh optimaal in te zetten voor het bereiken van de 

ambities uit uw partijprogramma.  
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Samenwerkende partners Van Gogh in Brabant
De samenwerking van de Van Gogh-organisaties in Brabant gaat dwars door stad en platteland en verbindt in 

Brabant oost en west met elkaar! Deze samenwerking nodigt uit tot experimenteren, is innovatief, hoopvol, kent 

diverse proeftuinen en zet verbeeldingskracht in. Net zoals Van Gogh. 

Van Gogh Sites Foundation is de sterke samenwerking van Van Gogh Huis Zundert, Van Gogh Kerk 

Etten-Leur, Vincents Tekenlokaal Tilburg, Van Gogh Village Nuenen en Het Noordbrabants Museum. 

Samen investeren zij met hulp van Provincie, gemeenten en het bedrijfsleven in het behouden en beleefbaar 

maken van de 46 Van Gogh Monumenten die Brabant kent. Dit bijzondere erfgoed is niet alleen attractief 

voor bewoners en bezoekers van over de hele wereld, het vormt de basis voor tal van maatschappelijke 

ontwikkelingen die dankzij de Van Gogh-samenwerking worden gerealiseerd. 

Van Gogh Nationaal Park werkt met zo’n 70 partners aan een groen, vitaal en gezond Brabant. Een 

groen-blauw dooraderd bekenlandschap tot in de kern van stad en dorp. Een landschap waarin biodiversiteit 

toeneemt en dat perspectief biedt voor boeren en trotse inwoners. Van Gogh Nationaal Park is een 

uitnodigende proeftuin om te onderzoeken en ervaren hoe het wél kan. Een katalysator die met tastbare 

resultaten helpend is voor de Gebiedsgerichte Aanpak in het landelijk gebied en de verstedelijkingsopgaven.

Van Gogh Homeland gebruikt het unieke perspectief van Vincent op zijn geboortestreek Brabant én de 

verbeeldingskracht van de vrijetijdssector om een breed publiek van inwoners en bezoekers van Brabant 

op een toegankelijke en attractieve manier te betrekken bij de grote uitdagingen van onze tijd. Door niet 

alleen te vertellen, maar ook te laten ervaren. Een belevenis met betekenis.

Van Gogh 
wijst ons 
de weg!

Het nieuwe bestuursakkoord vraagt om 
een verbindend narratief voor de grote opgaven 

waar Brabant voor staat. 
Met Van Gogh heeft Brabant dat in huis.



Van Gogh had het vermogen om de schoonheid van het landschap, 

en de mensen die erin werken, te zien en uit te dragen. Oog voor de 

menselijke maat, sociaal bewogen en innovatief van nature. 

Eigenschappen die passen bij onze regio en die we graag met 

de wereld delen. Dat is Brabant, dat is Vincent van Gogh en 

daarmee heeft deze regio goud in handen. 

Van Goghs gedachtegoed en nalatenschap inspireren ons 

vandaag en morgen om brede welvaart op het canvas te 

zetten. Het menselijke gezicht van álle Nederlanders en het 

rebelse karakter voor het ontdekken van de oplossingen van 

morgen. Wij danken Vincent, omdat hij als Europeaan avant-la-lettre 

zijn Brabantse roots nooit vergeten is. 

Geïnspireerd door Van Gogh bieden wij inspiratie en creativiteit aan 

om als regio mee te helpen de provinciale en internationale uitdagingen 

vorm te geven! 

Van Gogh Sites Foundation

46 Van Gogh Monumenten door 

heel Brabant

Van Gogh-musea in Zundert, 

Etten-Leur, Nuenen, Tilburg.

Een Van Goghzaal in 

Het Noordbrabants Museum met 

13 werken uit zijn Brabantse periode.

Meer dan 50 bedrijven mede-aandeel-

houder van de Van Gogh Sites NV 

(tbv vastgoed Van Gogh Monumenten)

Samenwerking met ASML om 

techniek en creativiteit te stimuleren 

voor het personeel van morgen: 

Vincents Lichtlab.

Van Gogh Fietsroute: Europa’s 

beste fietsroute in 2016.

Initiator van Van Gogh Europe 

met grote musea in Parijs, Londen, 

Otterlo en Amsterdam.

Verleider voor internationale reismarkt 

tbv de beoogde kwalitatieve groei 

van toeristisch bezoek aan Brabant.

Van Gogh Nationaal Park

Zo’n 70 partners die samenwerken 

aan een mooi, groen, vitaal en 

gezond gebied tot in het hart van 

de steden en dorpen. 

Aanvalsplan voor 1000 km “groen-

blauwe dooradering” met heggen, 

houtwallen en oevers, deels met 

toegankelijke wandelpaden. 

Succesvolle uitrol van Brabants 

Bodem met de Biodiversiteitsmonitor 

(een nieuw beloningssysteem) bij 

350 melkveehouders, dat nu wordt 

verdubbeld naar 700 deelnemers.

Boomkwekers Midden-Brabant samen 

met overheden en natuurorganisaties 

aan de slag voor het kwekerijlandschap 

van de toekomst. 

Vijf Van Gogh NP wandelroutes 

verbinden erfgoed en landschap.

Vrije ontwikkelruimte voor startende 

ondernemers in het groen via de 

Van Gogh NP Academie.

Gezamenlijke ambitie voor Van Gogh 

NP als onderdeel van de opgave 

Brabantse Verstedelijkingsakkoorden.

Van Gogh Homeland

Van Gogh Homeland bestaat uit drie 

elementen:

Van Gogh Homeland ontwikkelt met 

o.a. de Efteling een duurzame iconische 

attractie: Van Gogh Homeland Experience. 

Hier ervaart het publiek door de ogen van 

Vincent zijn homeland; het Brabant van 

150 jaar geleden. Van Goghs thema’s zijn 

actueler dan ooit. Vanuit Vincents waar-

neming wordt het publiek meegenomen 

naar het Brabant van nu en dat van de 

toekomst: een waanzinnige ervaring!

Van Gogh Homeland Biënnale is het 

podium voor transities en oplossingen 

dicht bij huis, in de achtertuin van de 

Brabander. Met bezoekbare landmarks 

verspreid over Brabant die ons na laten 

denken over de vraag: Hoe gaat het (nu) 

met Brabant? Met ons homeland. Deze 

ruimtelijke interventies vormen creatieve 

breekijzers - incubators - in Brabantse 

gebiedsopgaven.

Samen met Brabantse onderwijsinstel-

lingen wordt een kennis -en maaklab 

opgericht: Van Gogh Homeland Atelier. 

Hier wordt de impact van de Van Gogh 

Homeland aanpak bekeken en wordt 

onderzocht hoe het Brabantse gastvrij-

heidsdomein als podium en experimen-

teerruimte voor de grote transitie 

opgaven kan dienen. Van Gogh Home-

land Atelier is het maaklab voor Van Gogh 

Homeland Experience & Biennale.

Brede welvaart 
op het canvas


