
 
Stuur je reactie of vragen naar een 
van de volgende initiatiefnemers:
Marjolein Lommen en Wim Ruis 
van IVN Brabant: w.ruis@ivn.nl
Geert Bukkems van Peelpioniers: 
geert@peelpioniers.nl 
Fleur Somsen van Lentekracht: 
fleur@lentekracht.com

•  Je doet ervaring op met vraagstukken  
op het gebied van natuur, biodiversiteit,  
erfgoed, klimaatverandering en duur- 
zaamheid;

•  Bijdragen aan het verbeteren van je  
eigen leefomgeving;

•  Leuk en gezellig team van jongeren  
tussen de 15 en 25 jaar;

•  Je bent het gezicht van de Van Gogh  
NP Pioniers;

•  Netwerk opbouwen en leuke nieuwe  
mensen ontmoeten;

•  Begeleiding en ondersteuning door 
ervaren professionals; 

•   Inspirerende werkomgeving in prachtige  
natuurgebieden, op historische en  
creatieve plekken.

Doe 
mee!Wat bieden wij jou?

Doe je mee?

#LightUpYourLandscape          #VanGoghNP          @VanGoghNPioniers

vangoghnationaalpark.nl



Net even anders

Jonge pioniers  
gezocht

Van Gogh NP is een Nationaal Park nieuwe stijl. 
Net even anders dan je op het eerste gezicht 
denkt. Het is een brede beweging waarin  
Brabantse overheden, maatschappelijke 
 organisaties en bedrijfsleven zich met vrijwilligers 
en bewoners inzetten voor de versterking van 
natuur, landschap en biodiversiteit, gekoppeld 
aan de maatschappelijke vraagstukken van deze 
tijd. Met een gezamenlijke ambitie zoeken we 
het eigentijdse antwoord op de vraag hoe natuur 
en landschap kunnen worden versterkt midden 
in een stedelijke regio met 1,5 miljoen inwoners. 
Met groen tot in het hart van de steden en  
dorpen en een mooi, gezond en vitaal boeren-
land in een economisch krachtige regio.  
Goed voor natuur, bewoners en ondernemers  
en natuurlijk de toekomstige generaties.

Een landschap van de toekomst vraagt om een 
generatie van de toekomst. Ben jij tussen de  
15 en 25 jaar en nieuwsgiering naar natuur,  
cultuur en/of duurzaamheid en vind je het leuk 
om andere jongeren hiervoor enthousiast te  
maken en samen met hen hiermee aan de slag 
te gaan? Van Gogh Nationaal Park is op zoek 
naar jongeren die mee willen werken aan de  
versterking van natuur en landschap. Je gaat 
deel uitmaken van het team van de Van Gogh  
NP Pioniers. 

In de stedenring in het midden van Brabant liggen 
prachtige natuurgebieden, fraaie agrarische  
cultuurlandschappen, landgoederen en stads-  
en dorpsgezichten. Van Gogh zag wat wij nu  
ook zien, namelijk hardwerkende mensen in  
een prachtig landschap in verandering. Zijn  
gedrevenheid dit gebied in een eigen beeldtaal 
door te geven inspireert ons in onze aanpak:  
met innovatieve oplossingen, met hedendaagse  
ontwerpers en kunstenaars, met doorzettings-
vermogen en grote passie voor de natuur,  
maken we samen het landschap van de toekomst. 

Van Gogh 
Nationaal Park, 
midden in Brabant 

Pionieren, wat 
houdt dat in? 
Samen met andere jongeren en organisaties  
zoals IVN, Brabants Landschap, Lentekracht en 
Peel pioniers ga je in Van Gogh NP aan de slag  
met activiteiten die bij jouw eigen wensen en 
mogelijk heden passen. Als pionier ben je goed  
herkenbaar in de social mediakanalen van Van 
Gogh NP voor jongeren #LightUpYourLandscape 
en @VanGoghNPioniers. Misschien zoek je een  
inspirerende stage- of afstudeer opdracht of  
wil je naast je studie ervaring opdoen in een  
inspirerend netwerk. Je bent welkom.  
Momenteel organiseren we al activiteiten  
zoals groen traineeship en naturebits waarbij  
jongeren van harte welkom zijn. 


