
Vincent van Gogh 
1853-1890
Vincent’s Homeland
Vincent van Gogh is geboren en getogen in Brabant. Hier woonde 

hij de helft van zijn leven. De liefde voor de natuur en het boerenleven 

vormden de inspiratie voor zijn latere kunstwerken. Hoewel hij wegtrok 

om carrière te maken in de grote steden van West-Europa (eerst in de 

kunsthandel en uiteindelijk als kunstenaar), verdween Brabant 

nooit uit zijn hart. 

Van Gogh Brabant 
Onder de vlag van Van Gogh Brabant vestigen vijf bijzondere locaties 

de aandacht op de Brabantse jaren van Vincent van Gogh en de invloed 

ervan op zijn verdere carrière: Van Gogh Zundert, Tilburg, Etten-Leur, 

Nuenen en Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. 

De stichting Van Gogh Brabant wordt gefinancierd door de provincie 

Noord-Brabant. Het projectmanagement wordt uitgevoerd door VisitBrabant. 

www.vangoghbrabant.com 

Van Gogh Europe
Van Gogh Brabant vormt samen met musea en erfgoedlocaties in Nederland, België en Frankrijk het 

initiatief Van Gogh Europe: 6 musea (waaronder ook Van Gogh Museum, Amsterdam), 9 erfgoedlocaties 

en 14 steden werken binnen Van Gogh Europe samen aan het behouden, ontwikkelen en promoten van 

het erfgoed van Vincent van Gogh. 
www.vangogheurope.com

Van Gogh Monumenten
Brabant telt maar liefst 39 locaties en gebouwen die een directe rol hebben 

gespeeld in Van Goghs jonge jaren. We noemen dit de Van Gogh Monumenten. 

Het streven is om ze t.z.t. van een Europees erfgoedlabel te kunnen voorzien. 

Het uiteindelijke doel is om ze als collectief op de Werelderfgoedlijst van de 

UNESCO te krijgen. 

Een ontwikkeling die ook volop kansen biedt voor ondernemers 

in de Brabantse vrijetijdssector. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen. 

Want dat er meer (buitenlandse) bezoekers gaan komen, dat staat wel vast. 

De monumenten bevinden zich verspreid over Brabant: Breda, Eindhoven, 

Etten-Leur, Helvoirt, Oudenbosch, Bosschenhoofd, Lieshout, Nuenen, 

Tilburg, Zevenbergen en Zundert.
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Het projectmanagement voor Van Gogh Brabant wordt uitgevoerd door VisitBrabant.

Zeker weten dat je met je locatie of activiteit gevonden wordt op visitbrabant.com 

en de themapagina van Van Gogh? Neem dan een ‘businesspakket internationaal’ af. 

Je staat dan professioneel, meertalig en met goede foto’s op de website. Dat betekent: 

internationale aandacht, bereik van nieuwe doelgroepen, extra naamsbekendheid, 

extra omzet. Ga voor de mogelijkheden naar www.visitbrabant.com/partners. 
Neem ook eens een kijkje op www.visitbrabant.com/vangogh 

Van Gogh Fietsroute
De Van Gogh Brabant Fietsroute, eerder uitgeroepen tot Europese route van het jaar, 

wordt in 2018 nog leuker gemaakt. Ondernemers langs de route krijgen de kans om 

aan te haken. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op 

via info@routebureaubrabant.nl.    

www.visitbrabant.com/routes

Op vrijdagavond 30 maart 2018 (Goede Vrijdag) vieren we het leven van Vincent van Gogh 
met een talkshow – netwerkevent: Salon Van Gogh, onder leiding van tv-presentator 
Cornald Maas. In de Van Gogh Kerk in Etten-Leur ontvangt hij spraakmakende gasten 
rond het thema: ‘Brabant als economische, culturele en culinaire topregio’.

Als deelnemer aan dit Leisure Ondernemersevent kunnen wij je een aantrekkelijke korting 

van 15 euro aanbieden. Voer hiervoor de code << Leisure2018 >> in bij je bestelling, 

via www.vangoghbrabant.com/nl/salonvangogh

 > Doorlopende exposities rond Van Goghs Brabantse periode zijn te zien in: Vincent van GoghHuis Zundert,   

  Van Gogh Kerk Etten-Leur, Vincentre Nuenen en Het Noordbrabants Museum ’s-Hertogenbosch.

 > T/m 18 maart 2018: expositie ‘In de geest van Van Gogh’, Zundert

 > 30 maart 2018: Salon Van Gogh, Etten-Leur

 > 21 september 2019-12 januari 2020: Van Gogh’s intimate circle, ’s-Hertogenbosch

Aanhaken en profiteren

Speciale aanbieding
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Van Gogh agenda

www.vangoghbrabant.com 

vangoghbrabant.com
Zundert  Tilburg  Etten-Leur  Nuenen  ’s-Hertogenbosch

Geïnspireerd? Meer weten? 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Van Gogh Brabant, Frank van den Eijnden 

of Pierre van Damme via info@vangoghbrabant.com, 013-303 03 90.

vangoghbrabant.com / vincentvangoghhuis.com / vincentstekenlokaal.nl / vangoghkerk.nl / vangoghvillagenuenen.nl


