Lokaal en
smaakvol van
Brabantse bodem
Fiets door Vincent’s boerenlandschap, ontmoet
de lokale agrariërs en proef puur Brabant (40 kilometer)

Vincent, boerenschilder
“… dat zij hun eten zoo
eerlijk verdiend hebben.“

De aardappeleters,
Vincent van Gogh (1853-1890),
Nuenen, april-mei 1885,
Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Stichting)
* Brief aan Theo van Gogh. Nuenen, donderdag 30 April 1885.

Avond na avond zat hij daar te schetsen, in een donker hoekje van de plaggenhut
van de familie de Groot. Terwijl zij een aardappel prikten, vond hij de vormen, vlakken
en contrasten van ‘De aardappeleters’. In de geur van die Brabantse, boeren aardappels
besefte hij zich wat hij wilde zeggen, “dat die luidjes die bij hun lampje hun aardappels
eten, met die handen die zij in den schotel steken, zelf de aarde hebben omgespit
… dat zij hun eten zoo eerlijk verdiend hebben.”*
Dat eerlijke, lokale product vind je hier nog steeds. In het landschap dat niet zo veel
verschilt van dat wat Vincent zag. De slingerde beken, uitgestrekte natuurgebieden
en een vitaal boerenland. Geef jezelf 40 adembenemende kilometers op de fiets,
langs vijf bijzondere agrariërs. En neem meteen wat gezonds, puurs en lekkers mee
voor vanavond!

** Brief aan
Theo van Gogh.
Nuenen, op of
rondom zaterdag
4 April 1885.

Vincent ontwikkelde zich in Nuenen tot een boerenschilder. Hij
zoekt hier de boeren op en raakt gefascineerd door ze. “Door op alle
uren van den dag voortdurend het boerenleven te zien ben ik er zoo
ingeraakt dat werkelijk ik aan niets anders haast ooit denk.”** Precies
dit landschap, deze mensen en hun werk inspireerden van Gogh
eindeloos. Met 40 kilometer aan indrukken, zie je wat hij zag. En
dankzij de duurzame en bijzondere werkwijzen van deze vijf agrariërs
smaken de producten die zij maken waarschijnlijk net zo eerlijk als
die aardappels op dat beroemde schilderij. Behalve de waterbuffels
dan, de waterbuffels zijn nieuw.

Waarom deze Route
Brabant heeft een lange en prachtige boerentraditie. Al eeuwenlang is dit land
onderdeel van wat we eten en hoe we leven. Boeren hebben een unieke verbinding
met de Brabantse natuur. Vincent zag dat niet alleen, hij voelde de intense waarde ervan;
de schoonheid en het belang het boerenverhaal te vertellen. Wie beter dan Vincent
om ons weer eens rond te leiden. Ervaar het bijzondere wat de agrarische sector te
bieden heeft en laat u meenemen langs Vincent van Gogh locaties uit de regio.

Kringloopboerderij Vaderland
Op deze gastronomische kringloopboerderij laat je jezelf verwennen.
Lianne en Joep werken op het land van haar vader, investeren in de
bodem en biodiversiteit, verbouwen groenten, kruiden en bloemen
en koken ermee. Zuivere producten, vers van het land. Verwerkt in
(h)eerlijke gerechten. Kom langs voor een heerlijke maaltijd of verse
groenten om zelf te bereiden.
Adres Vaderland, Kerkhoef 12, 5674 NX Nederwetten
Website www.vaderland.nu

Wasvenboerderij
Puur natuur in Eindhoven. Met biologische groenten van eigen erf.
Neem een momentje voor een tas koffie van de eigen branderij in ons
restaurant. En doe daar dan een gebakje of koekje bij, met zorg bereid
door onze deelnemers. Of een worstenbroodje met vlees van De Blije
Big. En als je toch bent afgestapt, je kunt hier ook heerlijk wandelen
— maak net als Vincent deed een ommetje voor je verder fietst!
Adres Wasvenboerderij, Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven
Website www.wasven.nl

Biologische boerderij De Blije Big
De Blije Big boert al bijna dertig jaar biologisch. Want, vinden
Ella en Nol, ‘landbouw hoort een kringloop te zijn’. Ze zijn
inmiddels ervaren in het houden van varkens en stieren,
biologische tuinbouw én natuurbeheer. Ze geven het graag
door, hier in de boerderijwinkel, maar ook op scholen, als
Klasseboer. Proeven, rondkijken en nog wat opsteken ook!
Adres De Blije Big, Bokt 12b, 5633 BG Eindhoven
Website www.deblijebig.nl

Waterbuffelboerderij De Stoerderij
Ehm, ja dat is stoer! Waterbuffels, wow. En hoe lekker stoer kan zijn
proef je in de boerderijwinkel. Van mozzarella tot roomijs, van yoghurt
tot mals en eerlijk vlees. Arjan begon zijn boerenbedrijf in 2010 en heeft
inmiddels zo’n 100 waterbuffels door de weilanden rondom Son en
Breugel wandelen. De dieren houden van de natte grond hier, ze zijn
sterk en helpen bij het beheer van gras- en kruidensoorten in de natuur.
Adres De Stoerderij, Van den Elsenstraat 56, 5694 NH Son en Breugel
Website www.destoerderij.nl

Biologische melkveehouderij De Hofstad
Denk je eens in, Vincent liep hier misschien wel. Een zonnige
herfstdag was het en terwijl hij zijn ogen over de natuur liet gaan,
zag hij deze boerderij hetzelfde net als jij nu. De Hofstad ligt
hier namelijk al bijna 250 jaar. Vandaag de dag beheren
Paul en Lia deze boerderij op biologische wijze, met zorg en
liefde — en samen met hun kinderen en de kat. Maak gerust
een wandelingetje langs het wandelkoeienpad, of kijk of je
kikkervisjes kunt vinden in de kikkerpoel.
Adres De Hofstad, Olen 13, 5694 NP Breugel
Website www.dehofstad.com

Legenda
Fietsroute
Startpunt
Knooppunten

: 40 kilometer
: Vincentre, Berg 29, 5671 CA Nuenen
: 79-34-33-68-75-99-35-81-80-98-08-09-43-40-7273-80-81-78-79
Alternatieve startpunten : Er zijn aan de route diverse parkeergelegenheden,
die als praktisch startpunt kunnen dienen.

Agrarische bedrijven

Van Gogh bezienswaardigheden

1

Wasvenboerderij

1

Museum Vincentre & De Pastorie

2

De Blije Big

2

Bronzen beeld Vincent van Gogh

3

De Stoerderij

3

Bronzen beeld De Aardappeleters

4

De Hofstad

4

Van Gogh-Roosegaarde Fietspad

5

Vaderland

5

Populierenlaantje aan de Broekdijk

(Water-)molens
1

Collse Watermolen

2

De Watermolen van Opwetten

3

Windkorenmolen De Roosdonck

Gratis parkeren

Ieder boerenbedrijf en elke boerderijwinkel heeft zijn eigen openingstijden. Kijk voor
de actuele openingstijden en bezoekmomenten op de website van het boerenbedrijf.

Van Gogh
bezienswaardigheden aan de route
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in Nuenen
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in Nuenen

Standbeeld
Vincent van Gogh

Van GoghRoosegaarde fietspad

Bronzen beeld
De Aardappeleters

Hoe werkt het knooppuntensysteem?
Het knooppuntennetwerk in Noord-Brabant is onderdeel van een landelijk
systeem en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Je fietst eenvoudigweg
van nummer naar nummer. Op bordjes die langs de kant van de weg
staan, vind je de cijfers van de knooppunten. Pijlen op het bord wijzen je
vervolgens de weg naar het door jou gekozen nummer. Bij elk knooppunt
staat een bord met daarop het netwerk en de afstanden tussen de
knooppunten. Zo kun je eenvoudig je route plannen en wijzigen.

Brabantsbodem.nl

