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VAN GOGH NATIONAAL PARK I.O.
Oorsprong, ambities, partners en statusaanvraag
Op 30 maart 2021 geven ruim 50 Brabantse partners de aftrap voor de meerjarige samenwerking in
het Van Gogh Nationaal Park in ontwikkeling. Met hun innovatieve aanpak richten ze het vizier op
een vitaal toplandschap in een economisch krachtige regio, met prachtige natuur en groen tot in het
hart van de dorpen en steden.
Unieke samenwerking
De ruim 50 partners die op 30 maart hun samenwerking beklinken, zijn afkomstig uit verschillende
onderdelen van de samenleving: natuur, landbouw en andere maatschappelijke organisaties,
overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Van Gogh NP i.o. beslaat een gebied van 120.000
hectare, een kwart van Brabant, en loopt van Zundert, Etten-Leur tot aan Helmond in het oosten en
’s-Hertogenbosch in het noorden. Met hun samenwerking geven de partners vervolg aan het
initiatief van Brabants Landschap en Natuurmonumenten uit 2016 om Nationaal Landschap Het
Groene Woud en Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen te verbinden en zo te komen tot één
groot Nationaal Park van wereldklasse. Nu, vijf jaar later, verbinden meer dan 50 organisaties zich
aan een toekomstgericht masterplan met vier ontwikkellijnen en ambitieuze doelstellingen. Daarmee
zetten de Brabantse partners de toon voor een innovatieve, integrale aanpak van de complexe
maatschappelijke opgaven in het landschap, met meerwaarde voor natuur, economie en bewoners.
Kompas als werkwijze, Van Gogh als gids
Voor de partners in Van Gogh NP i.o. vormt het in 2020 uitgebrachte masterplan het kompas dat
richting geeft aan hun handelingen. Zij realiseren zich dat ze het landschap een dienst bewijzen door
het verder te ontwikkelen, creatief te vernieuwen en waar nodig radicaal te veranderen. Vanuit de
gedachte dat mens en natuur onlosmakelijk verbonden zijn in één systeem en elkaar vormen,
hanteren de partners het leven en werk van Vincent van Gogh als inspiratiebron. Zijn iconische
waarde voor Brabant, zijn liefde voor de natuur en zijn onconventionele vernieuwingsdrang openen
de deur naar de ontwikkeling van een toplandschap.
Grote opgaven zoals landbouw, klimaat, woningbouw en circulaire economie worden nu zo opgepakt
dat er meerwaarde ontstaat voor landschap en biodiversiteit. Met de inzet van innovatieve
oplossingen, verbeeldingskracht, hedendaagse ontwerpers en kunstenaars, ontstaat er een mooi en
gezond toplandschap. Dit heeft grote meerwaarde voor zowel de inwoners van Brabant als het
internationale vestigingsklimaat.
Gastregio voor de Landschapstriënnale 2021
Op 1 april gaat op Out Herlaer ook de vijfde editie van de Landschapstriënnale van start. Met als
thema ‘High Green – Innovating the Landscape’ worden in tien Landschapslaboratoria concrete
opgaven uitgelicht die spelen in Vincents geboortestreek. De opbrengsten leveren een blijvende
bijdrage aan de ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park i.o.
Veelzijdige beweging voor een mooier en gezond landschap
De gemeenten en waterschappen, Provincie Noord-Brabant, natuur- en landbouworganisaties,
toerisme en bedrijfsleven nemen hun verantwoordelijkheid voor het landschap, zodat ook
toekomstige generaties van een gezonde groene leefomgeving kunnen genieten. Er zijn in dit gebied
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al talloze projecten geïnitieerd om de leefomgeving mooier en gezonder te maken en dat wordt de
komende jaren geïntensiveerd. Alle aspecten komen aan bod: van de versterking van de
biodiversiteit bij 200 melkveehouders in het project Brabants Bodem, tot de aanleg van een
versterkte wandelroutestructuur voor duurzaam toerisme, projecten voor kavelgrensbeplanting,
klimaataanpak met de inzet van historische watermolens, honderden hectares aan
natuurinrichtingsmaatregelen en groene verbindingen tot in het hart van de steden.
Aanvraag status Nationaal Park
De Tweede Kamer heeft met het idee voor Nationale Parken ‘nieuwe stijl’ een oproep gedaan om te
komen tot een kwaliteitssprong voor de aanpak van natuur en landschap naar een bredere werkwijze
dan de klassieke aanpak. De parken nieuwe stijl moeten kansen bieden voor de verbreding van de
ruimtelijke strategie: van natuur naar cultuur, kennis, educatie, recreatie en economie. Op deze
manier krijgen overheden, organisaties en bedrijven extra ontwikkelkansen met de versterking van
de natuur als voorwaarde.
In Brabant is op basis van deze oproep een brede beweging ontstaan om met het Van Gogh NP i.o.
de grote concentratie topnatuur en het aanwezige waardevolle landschap te versterken, midden in
een metropoolomgeving. Juist door in de periferie van de bestaande topnatuur te investeren in de
kwaliteit van het landschap, kunnen kwetsbare natuurgebieden versterkt worden.
Het vertrekpunt bij het Brabantse initiatief is het creëren van een gezonde leefomgeving voor
inwoners, het versterken van de economische aantrekkingskracht van de regio het bieden van
perspectief voor boeren. De Brabantse aanpak rekent inmiddels op een breed draagvlak. Vanuit
verschillende belangen wordt geïnvesteerd in een toplandschap met groen tot in het hart van steden
en dorpen. Een unieke toekomstgerichte benadering.
Op 30 maart 2020 hebben de initiatiefnemers van het Van Gogh NP i.o. gevolg gegeven aan de
oproep van de Tweede Kamer en bij het ministerie van LNV een aanvraag ingediend voor het
verkrijgen van de status Nationaal Park. Daarmee willen de partners de zichtbaarheid en het
draagvlak voor de Brabantse aanpak een impuls geven. Het ministerie heeft nog geen uitspraak
gedaan over die statusaanvraag.
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