ACTUELE PROJECTEN EN INITIATIEVEN IN VAN GOGH NP I.O.
Van Gogh dient als inspiratiebron voor de partners van Van Gogh Nationaal Park in ontwikkeling. Daarin
werken gemeenten, Provincie Noord-Brabant, waterschappen, natuur-, landbouw en
erfgoedorganisaties, toerisme en recreatie en bedrijfsleven samen aan een sterk vestigingsklimaat en
een vitale, groene woonomgeving. Geïnspireerd door Vincent van Gogh, met creativiteit, lef, innovatieve
oplossingen en verbeeldingskracht wordt hier erfgoed ontwikkeld en het landschap van de toekomst
vormgegeven.
In 2021 worden een belangrijke stappen gezet die bijdragen aan de ambities van Van Gogh NP i.o. en de
betekenis van Vincent van Gogh als icoon en inspiratiebron. Daarvoor werken Brabantbreed organisaties
uit verschillende sectoren en disciplines nauw samen. Zeker nu, in een periode met veel maatschappelijke
uitdagingen, leidt die samenwerking tot waardevolle resultaten. Hieronder volgt een korte introductie bij
actuele ontwikkelingen en initiatieven in Van Gogh NP i.o.
Landschapstriënnale 2021
Vanaf 1 april vindt de vijfde editie van de Landschapstriënnale plaats in Van Gogh NP i.o. Met als thema
‘High Green – Innovating the Landscape’ worden tien concrete, internationaal relevante landschappelijke
opgaven die spelen in Vincents geboortestreek uitgelicht. Deze tien opgaven zijn door lokale partijen, in
samenwerking met experts, bewoners en andere betrokkenen rondom het landschap omgezet in tien
uiteenlopende Landschapslaboratoria waar experts verbeeldingskracht inzetten om actuele
maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.
Toelichting Landschapstriënnale
Marcel Ploegmakers, Communicatie LT21
M: +31 (0)6 53592878
E: marcel.ploegmakers@vangoghnationaalpark.nl
W: landschapstriennale.com/editie-2021/
Permanente Van Goghpresentatie in Het Noordbrabants Museum
Van Gogh in Brabant: een omvangrijke, permanente presentatie in Het Noordbrabants Museum in ‘sHertogenbosch. Schilderijen, brieven, foto's, animaties en andere objecten vertellen over Van Goghs
beginnend kunstenaarschap en over de verbondenheid met zijn geliefde Brabant. De eigen collectie
originele schilderijen wordt aangevuld met wisselende langdurige bruiklenen. Zo wordt steeds een
interessante selectie uit Van Goghs Brabantse oeuvre getoond. Een rijk geïllustreerde, interactieve tijdlijn
vertelt het verhaal van Vincents Brabantse periode vanuit een kunsthistorisch perspectief. Met deze
permanente tentoonstelling, gericht op een breed publiek, onderstreept Het Noordbrabants Museum het
belang van Vincents culturele erfgoed voor het museum en voor Brabant.
Perspagina
Stella Nulens, Hoofd marketing en Communicatie Het Noordbrabants Museum
M: +31(0)6 2183 7178
E: snulens@hnbm.nl
W: hetnoordbrabantsmuseum.nl
Buiten Museum Herlaer
Het Noordbrabants Museum en Brabants Landschap zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Op de
landgoederen Out Herlaer en Haanwijk, worden kunst en natuur op een actieve en permanente wijze met
elkaar verbonden. De komende jaren worden internationaal vooraanstaande kunstenaars uitgenodigd te
reflecteren op dit bijzondere landschap en daaraan een permanente sculptuur toe te voegen. Daarbij laten
zij zich leiden door de natuur, de aanwezige monumenten en de geschiedenis van het landschap. Kunst en
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natuur kunnen elkaars betekenis over en weer versterken en beïnvloeden. Buiten Museum Herlaer wil zijn
bezoekers anders laten kijken. Anders naar kunst en anders naar natuur.
Annelieke Kelderman, Voorlichter Brabants Landschap
M: +31 (0)6 5328807
E: akelderman@brabantslandschap.nl
W: brabantslandschap.nl
Brabants Bodem
Brabants Bodem ontwikkelt een nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de
kwaliteit van natuur en landschap in Van Gogh NP i.o. We geven invulling aan het doel van Van Gogh NP
i.o. : samen werken aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap. Agrarische
productie is daarbij in evenwicht met het maatschappelijk belang. Om dit te kunnen bereiken sluiten
agrariërs en de maatschappij in het Van Gogh NP i.o. een nieuw partnerschap.
Toelichting Brabants Bodem
Marcel Ploegmakers, Communicatie LT21
M: +31 (0)6 53592878
E: marcel.ploegmakers@vangoghnationaalpark.nl
W: brabantsbodem.nl
Van Gogh Homeland Experience
De Van Gogh Homeland Experience is een van de mooie voorbeeldprojecten die in het Van Gogh NP i.o.
worden gerealiseerd. Het is een initiatief van Midpoint Brabant. House of Leisure is de partij die de
uitvoering coördineert. In een parcours van zeven iconische bouwwerken, versmelten natuur en
duurzaamheid tot één bijzondere en impactvolle beleving voor het publiek. In deze avontuurlijke
‘proeftuinen’ ondergaan bezoekers hun verbinding met de natuur en is de urgentie van de veranderingen
voelbaar. De uitvoering van het project wordt afgestemd met Van Gogh NP i.o. in lijn met de visie en
doelstellingen vastgelegd in het Masterplan Van Gogh NP i.o.
Toelichting Van Gogh Homeland Experience
Joost Melis, Directeur House of Leisure
info@houseofleisure.eu
Vernieuwing Van Gogh erfgoedlocaties
Het verhaal van Vincent van Gogh is tastbaar aanwezig in Van Gogh NP i.o. Voor veel Van Goghliefhebbers
over de hele wereld is dit verhaal een bron van inspiratie. De Van Gogh Sites Foundation zet zich in voor
het behoud en de ontwikkeling van dit erfgoed. Dit gebeurt onder meer op de erfgoedlocaties in Nuenen,
Etten-Leur en Zundert. Daar wordt gewerkt aan de schaalvergroting en cultureel inhoudelijke versterking
van de tentoonstellingen om een impuls te geven aan de beleving en bekendheid van Brabant als Vincent’s
homeland.
Toelichting vernieuwing erfgoedlocaties
Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Sites Foundation
M: +31 (0)653630536
E: fvandeneijden@vangoghnationaalpark.nl
W: vangoghsites.com - vangoghnationaalpark.nl
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