
Er groeit iets moois... 

Van Gogh Nationaal Park 
begint bij de voordeur
Dit is Van Gogh Nationaal Park, de omgeving  

waar Vincent van Gogh opgroeide. Een landschap 

vol slingerende beken, uitgestrekte natuurgebieden, 

vitaal boerenland, landgoederen en prachtige 

stads- en dorpsgezichten. Hier werd deze 

eigenzinnige schilder geïnspireerd door de natuur  

en de gewone Brabander. Dit is het Brabant dat 

je terugziet in zijn wereldberoemde schilderijen, 

het Brabant waar Vincent zijn leven lang naar 

terugverlangt. In Van Gogh NP werken we hard 

om dat landschap een gezonde, duurzame  

toekomst te geven. En we genieten volop van  

wat het ons te bieden heeft. 

vangoghnationaalpark.nl          #VanGoghNPvangoghnationaalpark.nl          #VanGoghNP

In Van Gogh Nationaal Park werken wij samen aan het landschap van de toekomst:



Honderden kilometers beekdalen 
klimaatrobuust en natuurvriendelijker 
inrichten

Vijf nieuwe Van Gogh Wandelroutes 
langs erfgoed, natuur en landschap

Versterken natuur, 
landschap en 
erfgoed

Ontwikkeling  
duurzaam toerisme 
en natuurbeleving

Natuur en landschap 
tot in het hart van de 
steden en dorpen

Perspectief voor boeren  
en duurzame (voedsel) 
productie

Lokale duurzame gebiedsontwikkeling 
door partners in Van Gogh NP zoals 
Landschapspark Pauwels, Landpark  
Assisië, LandStad De Baronie, Mozaïek 
Dommelvallei, Vitaal Buitengebied 
Zundert, e.a. 

Bezoek aan Brabant optimaal spreiden 
en kwetsbare natuur ontzien

1000 kilometer heggen, struiken  
en bomen in het landschap

1000 kilometer onverharde, groene 
wandelpaden over boerenland

Verbinden natuurgebieden door aanleg 
nieuwe ecopassages

Stimuleren van duurzaam toerisme bij 
bezoekers, inwoners en ondernemers

Met inwoners werken aan de vergroening 
van wijken

Baanbrekende plannen van jonge 
designers voor het verduurzamen van 
bedrijventerreinen

Partners als Landstad Baronie, Het Groene 
Woud en Loonse en Drunense Duinen 
ondersteunen lokale initiatieven in Van 
Gogh NP 

Meer groen en water als vast onderdeel van 
grote woningbouwplannen 

Verdienmodellen voor boeren die gericht 
zorgdragen voor bodem, landschap en 
biodiversiteit

Boomkwekers ontwikkelen een proeftuin 
voor het landschap van de toekomst 

Voedselbossen brengen bewoners 
en boeren samen 

Landschapslabel voor lokale producten  
dat bijdraagt aan inkomen voor de boeren 
en versterking van het landschap

In Van Gogh Nationaal Park werken overheden,  
maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennis-
instellingen en bewoners samen aan een mooi,  
gezond en vitaal boerenland. Met groen tot in het  
hart van de dorpen en steden in een gebied waar  
ook een boterham kan worden verdiend. Dat is  
nodig nu er zoveel uitdagingen liggen op het vlak  
van klimaat, natuur, stikstof, water, biodiversiteit  
en woningbouw. Hier ontstaat het landschap van  
de toekomst, midden in een stedelijke regio met 1,5 
miljoen mensen, de tweede economie van Nederland. 

Hoe we dat samen doen? 

Maak kennis met de pioniers in Van Gogh Nationaal 
park. Gewone Brabanders die het leven een beetje 
mooier willen maken. Zij jagen hun dromen na voor 
een groenere omgeving of een nieuwe manier van 
leven. vangoghnationaalpark.nl/pioniers

Trainingen natuurkennis, gastheerschap 
en duurzaam ondernemen voor 
recreatieondernemers

Van Gogh NP Academie brengt initiatiefnemers 
een stap verder met hun plan voor een duurzame 
wereld. vangoghnationaalpark.nl/academie

Meedoen of meer weten?  
Ga naar vangoghnationaalpark.nl




