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Aanleiding
In onze Collegevergadering van 18 juni hebben wij besloten om in te stemmen met de (concept) 
samenwerkingsovereenkomst voor het Van Gogh National Park in oprichting. De feitelijke 
ondertekening van deze overeenkomst vindt, samen met een groot aantal partners dat de 
overeenkomst ook zal ondertekenen, plaats op 10 oktober aanstaande. Graag informeren wij u over 
de stand van zaken

Informatie

Terugblik  
Nationale landschappen waaronder Het Groene Woud en Nationale Parken zoals de Loonse en 
Drunense Duinen zijn sinds 2011 geen onderdeel meer van het nationale beleid. Desondanks heeft 
het Rijk in 2016 aangegeven nationale parken van (inter)nationale allure te willen vormgeven. Het 
programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ is gestart. 
Het concept 'Van Gogh National Park' is 2016 als bidbook ingediend bij het ministerie van LNV als 
bijdrage aan dit nationaal programma. Het bidbook is opgesteld door verschillende regionale 
samenwerkingsverbanden, waaronder Het Groene Woud, GOL en Loonse en Drunense Duinen. De 
gemeente Heusden was hier destijds al nauw bij betrokken. 

Gezien het enthousiasme bij het ministerie en bij de betrokken partners wordt nu gewerkt aan het 
verkrijgen van de status van Nationaal Park, tegenwoordig 'nieuwe stijl' genoemd. De oorspronkelijke 
samenwerking tussen de regionale samenwerkingsverbanden is afgelopen jaar, onder leiding van een 
provinciale kwartiermaker, uitgegroeid naar een samenwerkingsverband van overheden, Van Gogh 
Brabant, ZLTO, IVN, Visit Brabant, Rabobank en Brabants Landschap en Natuurmonumenten. 

Het Nationaal Park in oprichting bevindt zich in centraal Brabant, ook wel de binnentuin van 
BrabantStad genoemd en omvat grofweg in ieder geval de driehoek Den Bosch – Eindhoven  - 
Tilburg, maar ook het gebied Breda - Etten Leur – Zundert. Alle  gemeenten in dit gebied tekenen op 
10 oktober de samenwerkingsovereenkomst.

Perspectief
De basisgedachte is dat het Van Gogh National Park fungeert als vliegwiel voor de gezamenlijke 
integrale ontwikkeling van natuur, landschap, cultuur en regionale economie in relatie tot de grote 
ruimtelijke opgaven van deze tijd. Het Van Gogh National Park is dus geen museumlandschap, maar 
een samenwerkingsconcept om te werken aan een kwalitatief hoogwaardig landschap van de 
toekomst. Met als basis de waarden waar Van Gogh voor stond: experimenteel en non-conformistisch 
met verbeeldingskracht en passie voor natuur en landschap en liefde voor het alledaagse. 

Het gebied in Brabant dat straks door het leven gaat als Van Gogh NP is niet nieuw. Sterker nog, het 
is al eeuwenoud en omvat grote aaneengesloten natuurgebieden van hoge kwaliteit met bossen, 
heide, vennen en zandverstuivingen en een hoge biodiversiteit, een prachtig cultuurlandschap met 
authentieke dorpen, kleinschalig boerenlandschap, slingerende beken en populierenlanen. Het is dit 



landschap waardoor Vincent van Gogh zich liet inspireren voor zijn schilderijen en brieven, waar zijn 
erfgoed nog op veertig plaatsen terug is te vinden en waar het landschap dat hij schilderde, ook nu 
nog in werkelijkheid kan worden beleefd, bijvoorbeeld in en rond de Loonse en Drunense Duinen.

Het Van Gogh National Park is tegelijkertijd onderdeel van een regio met bijna 2,5 miljoen inwoners, 
de tweede economie van Nederland en één van de slimste regio’s ter wereld. Het is een hotspot voor 
hightech, innovatie en design en het heeft een sterke maakindustrie. Uit steeds meer studies blijkt dat 
die internationale toppositie mede te danken is aan een uitmuntend vestigingsklimaat op het gebied 
van natuur, cultuur én landschap. Het Van Gogh NP zal die positie verder verstevigen.

Meerwaarde Nationaal Park
Een nationaal park is een sterk merk en een (inter)nationaal onderscheidend verhaal. Het staat bij 
bezoekers van over de hele wereld bekend als gebied waar je schitterende natuur, bijzondere 
cultuurlandschappen en prachtige verhalen kunt vinden. Een nationaal park met de naam Van Gogh 
Nationaal Park is nog aansprekender. De combinatie van toonaangevende natuurgebieden ingebed in 
een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap, een innovatieve metropolitane economie én de tastbare 
erfenis van Van Gogh maken het Van Gogh National Park uniek. 

Een Van Gogh National Park in oprichting biedt kansen en zorgt voor extra (meerdaags) bezoek aan 
Brabant. Door Brabanders zelf, door Nederlanders en door bezoekers van verder weg. Van Gogh NP 
gaat voor duurzaam toerisme, gericht op kwaliteit in plaats van kwantiteit, met een goede balans qua 
spreiding van toeristische druk en afleiding van kwetsbare natuur. Dit biedt kansen voor  ondernemers 
en MKB in het gebied zelf en in de steden. Het creëert ook nieuw perspectief voor cultuurhistorisch 
erfgoed, en draagt zo bij aan de taak waar de Van Gogh Heritage Foundation in Brabant voor staat.

Proces 
Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vormen alle ondertekenaars een Raad van 
Advies. De deelnemende gremia vormen daarnaast een Stuurgroep waaruit een Board is 
samengesteld die besluiten voorbereidt en operationele keuzes maakt. Wethouder van de Poel is lid 
van deze Stuurgroep. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd en voorbereid door een (ambtelijk) 
kernteam waarin Heusden ook deelneemt.

De samenwerking is er op gericht om de status van Nationaal Park uitgereikt te krijgen van Minister 
Schouten als zij in september 2020 aanwezig is bij de Landschapstriënnale ,een (inter)nationaal 
evenement waarvoor het Van Gogh National Park i.o. eenmalig de gastregio is.

De komende periode staat daarom in het teken van het opstellen van een masterplan. Dit masterplan 
vormt de basis voor de aanvraag bij het Ministerie. De aanvraag dient uiterlijk in maart 2020 ingediend 
te worden. In december al zal de stuurgroep Van Gogh National Park zich uitspreken over dit 
masterplan waarna het ter instemming ook wordt voorgelegd aan alle deelnemende partijen. 



BEOOGDE AANPAK RICHTING 2030
• Opstellen Wenkend Perspectief 2030.
• Uitvoeringsagenda en Governance.
• Starten in kerngebied Eindhoven/Tilburg/Den Bosch/Waalwijk. 

Daarna uitbouwen in de groene binnentuin van BrabantStad. 
• Koppeling met Zundert, Breda, Etten-leur voor ontsluiting 

verhaal Van Gogh. 

LOGISCHE VERBINDINGEN
• LandschapsTriënnale 2020 

Een eenmalig event in 2020, waarvoor Van Gogh NP gastregio 
is, met Living labs die blijvend bijdragen aan Van Gogh NP. 

• Volgend Landschap (Brabantstad) 

Van Gogh Nationaal Park is een samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincie, 
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Een internationaal onderscheidend verhaal 
door een unieke combinatie van krachten en 

met kansen voor de toekomst van Brabant.

Waar het landschap van de 
toekomst wordt gemaakt. 
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MEER INFORMATIE
www.vangoghnationaalpark.com
info@vangoghnationaalpark.com



Start Van Gogh Nationaal 
Park (groen) met 

uitstraling naar binnentuin 
Brabant en koppeling 

met Van Gogh locaties in 
Zundert, Breda en Etten-

Leur (oranje).

TOPNATUUR EN 
BOERENLANDSCHAP
Het Brabantse bekenlandschap met zijn bossen, 
heiden en beekdalen tussen de grote steden is het 
vertrekpunt voor het Van Gogh Nationaal Park. Met 
als kerngebied daarin het gebied tussen Den Bosch, 
Waalwijk, Tilburg, Eindhoven en Helmond met een 
hoge dichtheid aan bijzondere natuurgebieden, 
opgebouwd uit bijzondere Natura2000- en Natuur 
Netwerk Brabant (NNB) in een mozaïek vervlochten 
met fraai boeren cultuurlandschap. Toegankelijke 
natuur dichtbij de stad.

UNIEK ERFGOED VAN GOGH
Fysiek en Mentaal
Brabant is met recht het thuisland van Vincent Van 
Gogh. Hier is hij geboren, gevormd en heeft hij 25% 
van zijn werk geschilderd. Het verhaal van deze zoon 
van Brabant is tastbaar via 39 erfgoedlocaties. Brabant 
beseft dat het schatplichtig is en daarom wordt dit 
erfgoed behouden, ontwikkeld en wordt het verhaal 
meer en meer ontsloten. Zoals via de heritage centres: 
Nuenen, Etten en Zundert. 

Naast zijn erfgoed herkent Brabant zich in de waarden 
van Van Gogh: experimenteel en non-conformistisch, 
verbeeldingskracht, passie voor natuur en landschap, 
liefde voor het alledaagse en de ploeterende mens. 
Die staat voor de Brabantse aanpak met van Gogh als 
inspiratie: High tech, High green, High social.

TOPECONOMIE, TWEEDE VAN 
NEDERLAND
Brabant is de tweede economie van Nederland. Een 
slimme regio van kennis en innovatie. Een hotspot voor 
high-tech en design en met een sterke maakindustrie. 
Met kwaliteiten in alle vier de regio’s en met Brainport 
als kern.

VAN GOGH NP: KANSEN VOOR BRABANT

• Versterkt natuur en landschap 
Niet alleen het landschap van nu, maar juist ook 
het landschap van de toekomst, gekoppeld aan de 
grote opgaven van nu: de landbouwtransitie, de 
energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie 
en uitbreidingen van woon- en werklocaties. Dat 
betekent niet dat er niets kan, maar dat zorgvuldig 
wordt gekeken of en hoe dit kan met ontwerpkracht 
en toevoeging van kwaliteit voor het landschap. En 
met van Gogh als inspiratie: High tech, High green, 
High social.

• Versterkt vestigingsklimaat 
Brabant is ervan overtuigd dat topnatuur en topcultuur 
een cruciale vestigingsfactor is in het economische 
hart van Brabant, aantrekkelijk voor kenniswerkers. 
En topnatuur en -landschap en cultuur van Van Gogh 
vallen hier samen, liggen uniek bij elkaar. 

• Versterkt gezonde, mooie woon- en werkomgeving 
voor bewoners en versterkt gemeenschapszin 
Van Gogh NP zet het gebied op de agenda’s en draagt 
zodoende bij aan de trots van de vele vrijwilligers die 
dag en nacht werken voor behoud en versterking van 
het gebied.  

• Zorgt voor extra (meerdaags) bezoek aan Brabant  
Door Brabanders zelf, door Nederlanders en door 
bezoekers van verder weg. Van Gogh NP gaat voor 
duurzaam toerisme, gericht op kwaliteit in plaats van 
kwantiteit, met een goede balans qua spreiding van 
toeristische druk en afleiding van kwetsbare natuur. 
Goed voor ondernemers/MKB in het gebied en in de 
steden.

• Geeft perspectief aan boeren en voedsel 
Passend in- en bijdragend aan natuur- en landschap 
en met oog op het verdienen van een goede 
boterham. 

• Creërt nieuw perspectief voor cultuurhistorisch 
erfgoed 
De integrale aanpak in Van Gogh NP draagt bij 
aan behoud, ontwikkeling en ontsluiting van 
cultuurhistorisch erfgoed, zoals het erfgoed van Van 
Gogh. Zo draagt het bij aan de taak waar de Van Gogh 
Heritage Foundation in Brabant voor staat. 

DE COMBINATIE VAN DRIE
BRABANTSE KRACHTEN

VAN GOGH NATIONAAL PARK 
=  

STERK MERK, VLIEGWIEL, 
SAMENWERKINGSCONCEPT, 

INTEGRALE AANPAK

URGENTIE 
Er zijn dus volop kansen. Brabant heeft alle 
kwaliteiten in huis: topnatuur, toplandschap, 
topcultuur. Maar natuur- en landschap en erfgoed 
staan ook onder druk. Door op integrale inclusieve 
manier de uitdagingen aan te gaan, kunnen de 
kansen worden gepakt. Samen aan de slag, met het 
vliegwiel als samenwerkingsconcept, omdat het een 
niet zonder het andere kan. Samen met bewoners, 
bedrijven, organisaties en overheden, zoals wij dat in 
Brabant doen: High tech, High green, High social.

BEZOEKBAAR. BELEEFBAAR. 
BEREIKBAAR. 
• Voor bewoners: wandelen, fietsen, wonen etc.
• Voor bezoekers uit Brabant en (inter)nationaal:  

Van Gogh beleving als extra bezoekmotief.  

HIGH TECH. 
HIGH GREEN. 
HIGH SOCIAL.
In Van Gogh NP bouwen we samen we aan het 
landschap van de toekomst. Met van Gogh als 
gids en inspiratie. Zo doen we dat in Brabant.




