
  Schoolvakantie 2022 

1 
 

Welkom in Nuenen! 
 
Dit is een korte rondwandeling door Nuenen, bedoeld voor kinderen en 
hun (groot)ouders. Op de foto’s zie je Vincent van Gogh als Playmobil-
poppetje. Dit poppetje is te koop in de shop van Museum Vincentre te 
koop. Je kunt natuurlijk ook je eigen favoriete pop, dino of knuffel 
meenemen om samen met Vincent op de foto te zetten. Selfies, of geen 
foto’s, allemaal prima!  
 

Start: (Park Nuenen) of bij Museum Vincentre (4) 
 
1. Beeld van Aardappeleters: Park 
 

Bij deze beeldengroep zit de familie 
de Groot samen aardappelen te eten. 
De moeder schenkt koffie. Je kunt 
zelf plaatsnemen op de lege stoel.   

 
 
 
 
 
 

 
2. Beeld van Vincent van Gogh: Park 

 
Het standbeeld van Vincent van Gogh 
is geplaatst toen het 100 jaar geleden 
was dat Vincent in Nuenen woonde 
en werkte.  
 
Op de steen kun je lezen dat Vincent 
erg van Brabant hield.  
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Er is meer te zien. Tijd om te gaan wandelen! 
 

Loop vanuit het Park de Berg op.  
  
Op de Berg gaan we de 1e weg rechts in: het Aardappeleterssteegje.  
Aan het eind van het Aardappeleterssteegje links: je loopt nu om de lange 
tuinen van twee hele oude huizen heen.  
Direct het 1e pad weer links: Achter de Heggen. Je loopt nu langs de tuin 
van de Oude Pastorie, waar de ouders van Vincent gewoond hebben. Dit 
huis is nog steeds de woning van de dominee. 
 
 
3. Schilderij “Vijver met ijsvogel”, Achter de Heggen 

Een gat in de heg bij de pastorietuin 
maakt het mogelijk dat je nagenoeg 
op de plaats staat waar Vincent dit 
schilderij tekende. Er ligt een blok 
waar je bovenop kunt staan als je het 
niet goed kunt zien. De wildgroei van 
oude bomen en heesters is 
aangepakt zodat er weer vrij uitzicht 
op de Clemenskerk is. Er staat er ook 
weer water in de vijver. Hier woonde 
vroeger een ijsvogeltje! Hopelijk 
weet het ijsvogeltje de weg weer 
terug te vinden! 
 
 

4. Museum Vincentre: Berg 29 
 
Als je uit het paadje Achter de Heggen komt, sta je recht tegenvoer 
Museum Vincentre. Dit museum zit in het oude gemeentehuis van 
Nuenen. Helaas is dit nu even gesloten. Maar als je omdraait en naar de 
andere kant kijkt zie je de pastorie, ook wel het domineeshuis genoemd.   
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5. De Pastorie, Berg 26 
 

Vincent ging bij zijn ouders wonen 
toen hij naar Nuenen kwam. In de 
pastorie van de Nederlands 
Hervormde kerk waarvan zijn vader 
dominee was.  
Hij mocht mangelkamer achter het 
huis gebruiken als atelier. 
In die kamer was het koud, en zijn 
ouders hebben een kachel en een 
bed neergezet.  
 

Vincent maakte een schilderij van de pastorie en meerdere tekeningen en 
een schilderij vanuit de tuin van de pastorie.  
 
 
6. Kosterhuisje: Berg 40 
 

Dit huisje is heel oud: het werd 
gebouwd in 1763.  
In Nuenen waren vroeger veel 
wevers, en wevershuisjes. Alleen 
deze is overgebleven. Hier woonde 
een wever met zijn hele gezin. Het 
weefgetouw stond in de kamer. 

Vincent is vaak langs dit huisje 
gelopen. Hij vond de wevers interessant. Hij tekende en schilderde ze aan 
het werk achter hun weefgetouw.  

Later woonde de koster in dit huisje, vanaf toen heet dit het 
Kostershuisje. Het kostershuisje is nu een Bed & Breakfast.  
 
  

http://www.vangoghroute.nl/nederland/nuenen/kerk/
http://www.vangoghroute.nl/nederland/nuenen/kerk/
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7. Van Goghkerkje: Papenvoort 2a 
 

Het kerkje is vanwege haar grote 
historische waarde een 
Rijksmonument. 
 
In dit kerkje was de vader van 
Vincent van Gogh predikant. Hij 
heette Theo van Gogh. Vincent van 
Gogh maakte meerdere schetsen en 
een schilderij van het kerkje.
 
 
 
 
 

Hier eindigt deze wandeling.  
Je kunt via de Berg teruglopen naar het Park. 

 
Als Vincent nu nog leefde zou hij 
misschien ergens onderweg een 
selfie gemaakt hebben.  
 
En jij?
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