
 VAN GOGH NATIONAAL 
PARK IN ONTWIKKELING 
 Volop kansen voor gemeenten

In Brabant gebeurt iets bijzonders en uw gemeente is daar onderdeel van.  
In Van Gogh Nationaal Park werken bijna 60 partners en een groeiend aantal 
vrijwilligers, burgerinitiatieven en jongeren aan de collectieve opgave om de 
woonomgeving en het vestigingsklimaat te versterken met een gezamenlijke 
agenda voor water en groen. Samen zetten we de meerwaarde voor natuur  
en landschap centraal in de aanpak van grote uitdagingen waar uw gemeente  
ook voor aan de lat staat: woningbouw, klimaatadaptatie en landbouw. 

Van Gogh Nationaal Park i.o. biedt kansen 
om uw gemeente mooier, groener, 
 gezonder en vitaler te maken. 

•  Meer geld beschikbaar voor water en 
groen in de gemeente door toeganke
lijke, veilige wandelpaden over boeren
land te ontwikkelen met aanplant van 
landschapselementen.

•  Perspectiefrijke projecten voor  
onder nemers in het buitengebied, 
zoals boeren en recreatieondernemers.

•  Meer investeringen voor vergroening  
in steden, dorpen en het ommeland.  
De  directe woonomgeving wordt 
aantrek kelijker voor inwoners en kwets
bare natuurgebieden worden ontlast.

•  Kansen voor duurzaam toerisme dankzij 
internationale en nationale samenwerking 
en middelen.

 
Benut deze kansen als partner van Van 
Gogh Nationaal Park i.o. en zet ze op  
uw verkiezingsprogramma voor 2022.

GRENZELOZE NATUUR IN  
HET BEKENLANDSCHAP VAN 
MARKDAL TOT DOMMELDAL
Van Gogh Nationaal Park i.o. beslaat een 
kwart van Brabant en ligt in het midden 
van de provincie. Het verbindt de beek
dalen van de Dommel en de Aa in het  
oostelijke en de Mark in het westelijke 
deel. Net zoals de natuur, kent Van Gogh 
Nationaal Park i.o. geen harde grenzen. 
Het strekt zich uit van toonaangevende 
 natuurgebieden en landschappen, zoals 
Loonse en Drunense Duinen, de Kampina 
en de Oisterwijkse Vennen, de Pannehoef, 
het Mastbos, de Dommelvallei, Landgoed 
Pauwels en Het Groene Woud, tot de  
steden Breda, Tilburg, ’sHertogenbosch, 
Eindhoven en Helmond.

BUITEN DE LIJNEN KLEUREN  
MET VAN GOGH ALS INSPIRATIE
Vincent van Gogh werd geboren in 
 Brabant. Dit is het landschap waar hij  
opgroeide, en waar tientallen erfgoed
locaties zoals watermolens, kerktorens  
en pastorieën, herinneren aan zijn leven  
en werk in Brabant. Dit is het gebied  

waar de natuur en de harde werkers  
deze eigenzinnige schilder inspireerden  
tot unieke meesterwerken. Zijn naam en 
legacy openen ook vandaag de dag nog 
deuren naar vernieuwing, creativiteit,  
verbeeldingskracht en een internationale 
blik. Ook waar dat niet zo vanzelfsprekend 
lijkt: Vincent van Gogh leert ons om  
buiten de lijnen te kleuren. 

• Een nieuwe stijl Nationaal Park;
•  Waarin we grensverleggend  

samenwerken; 
•  Waar meerwaarde voor natuur  

en landschap het startpunt is;
•  En de gezondheid, leefomgeving  

en betrokkenheid van onze bewoners 
een voorwaarde vormen;  

•  Waar we door anders te kijken  
andere oplossingen vinden. 

Onze vernieuwende aanpak is ook bij  
het Rijk goed ontvangen. De demissionair  
minister van LNV heeft toegezegd als  
partner de ontwikkeling van het Van 
Gogh Nationaal Park i.o. op urgente 
 thema’s te ondersteunen en ons te  

betrekken bij de uitwerking van een  
nieuwe standaard voor nationale parken. 
Een standaard die natuur tot in het hart 
van dorpen en steden zoals wij dat  
voorstaan, omarmt en daarmee uitzicht 
biedt op de titel Nationaal Park. 
 
VERKIEZINGEN 2022
Wij zijn er trots op dat ook uw gemeente 
zich voor de komende drie jaar verbindt 
aan onze gezamenlijke ambitie. Neem 
daarom de ontwikkeling en het krachtige 
narratief Van Gogh Nationaal Park i.o. op 
in uw verkiezingsprogramma als inzet en 
uitgangspunt voor beleid in de gemeente.

Door met zoveel partners op deze schaal 
samen te werken, vergroten we onze  
impact op nationaal en internationaal 
niveau. Goed voor natuur, economie en 
mensen. Samen maken we het verschil.
Laat u inspireren en bekijk het masterplan 
op vangoghnationaal park.nl. U vindt er 
ook video’s, foto’s en teksten die u kunt 
gebruiken. 

Van Gogh Nationaal Park i.o.

“Van Gogh Nationaal Park: waar een onconventioneel wereldicoon ons inspireert 
om al even eigenzinnig een mooier Brabant voor morgen te creëren”


