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In Noord-Brabant kunt u niet om Vincent van Gogh heen. Hij is hier geboren en woonde 
en werkte er het grootste deel van zijn leven. Dat heeft hem gevormd als mens en schil-
der. In het Noordbrabants Museum in Den Bosch kunt u zijn originele werken bekijken. 
Naast het Bourgondische Den Bosch en Vincent van Gogh maakt u tijdens deze fietsroute 
kennis met een andere belangrijke schilder: Jheronimus Bosch. Kortom, fietsen door een 
schilderachtig landschap met prachtige landgoederen en natuurgebieden. 



Vincent van Gogh  
Vincent van Gogh groeide op als een dominees-
zoon in Brabant. Hij kreeg de liefde voor de na-
tuur met de paplepel ingegoten. Het gezin Van 
Gogh, inclusief de kleine Vincent, ging regelmatig 
wandelen in de natuur. Tegenwoordig maken we 
graag fiets- en wandeltochten, maar in Van Goghs 
tijd was deze vorm van ontspanning nog niet zo 
bekend. Van Gogh wist veel van de natuur (vooral 
van vogels) en zeker in de periodes dat hij in de 
stad woonde, kon hij ontzettend veel heimwee 
hebben naar het mooie en onbedorven Brabantse 
landschap. De natuur speelt dan ook een grote rol 
in zijn werk.  

terug. Op de Markt staat een Jheronimus Bosch 
beeld. U kunt zijn woonhuis bezoeken of meewan-
delen met een thematische stadswandeling.  

Het Noordbrabants Museum  
Zowel Jheronimus Bosch als Vincent van Gogh 
spelen een grote rol in het Noordbrabants Mu-
seum. U kunt hier originele werken van Van Goghs 
Brabantse periode zien, zoals de boerinnen uit 
‘’De aardappeleters’’, de pastorie van zijn vader en 
de landschappen waar hij zo weg van was. Ook 
verzorgt het museum regelmatig tentoonstellingen 
rond werken van Bosch die ze speciaal voor de 
gelegenheid naar Den Bosch terughalen.  Den Bosch  

Den Bosch is de hoofdstad van Noord- Brabant. 
De stad barst van de sfeer en de geschiedenis. Het 
is de grootste omwalde stad van Nederland en 
het historische stads  centrum is ronduit prachtig. 
U dwaalt hier van indrukwekkende monumenten 
naar mooie pleinen en spannende steegjes. Hoog-
tepunten zijn de Middeleeuwse Sint-Janskathedraal 
en het oude grachten- stelsel: de Binnendieze. 
Voor een stad met zo veel historie is Den Bosch 
ook eigentijds met moderne kunst, hippe winkels 
en eigenzinnige nieuwe architectuur. Dat contrast 
maakt een bezoek aan Den Bosch tot een verras-
send uitstapje.  

Jheronimus Bosch  
Als er één kunstenaar is die met Den Bosch wordt 
geassocieerd, dan is het toch wel Jheronimus 
Bosch. De beroemdste Middeleeuwse schilder van 
Nederland is geboren, getogen en gestorven in de 
hoofdstad van Noord- Brabant. U herkent zijn wer-
ken direct. De fantastische religieuze taferelen zit-
ten vol gedrochten die zo uit een nachtmerrie lijken 
te zijn gestapt. U vindt Bosch overal in Den Bosch 

Deze fietsroute is een deelroute van de Van 
Gogh fietsroute. Deze route loopt door heel 
Brabant en vertelt het verhaal van Vincent van 
Gogh, die in Brabant opgroeide en er zijn eerste 
stappen zette als kunstenaar. Wilt u meer te 
weten komen over Van Gogh? Probeer dan ook 
de andere deelroutes eens. Meer informatie 
vindt u via routesinbrabant.nl. 

Sint-Michielsgestel 
Iets onder Den Bosch vindt u Sint-Michielsgestel. 
Door het dorp loopt de Dommel die vervolgens 
doorkabbelt richting Den Bosch. In het dorp staan 
nog een aantal monumenten waaronder de toren, 
een overblijfsel van de kerk die hier in de vijftiende 
eeuw werd gebouwd. Maar vooral in de directe 
omgeving van het dorp vindt u veel fraaie histori-
sche bouwwerken, zoals meerdere kastelen.  



Landgoederen  
Onderweg komt u veel landgoederen en buiten-
plaatsen tegen. Vroeger waren dit  privé vakantie-
oorden voor de rijken en vaak zijn ze nog steeds 
erg mooi met speciaal aangelegde tuinen en royale 
huizen. Landgoed Zegenwerp ligt direct onder 
Sint-Michielsgestel en is aangelegd in de Engelse 
landschapsstijl. Even verderop ligt Venrode. Oor-
spronkelijk was hier veel stuifzand, dat is ‘gestremd’ 
door er dennenbomen te planten. Die worden nu 
geleidelijk aangevuld met loofbomen zodat er een 
gevarieerd landschap ontstaat. Iets boven Boxtel 
ligt Landgoed Eikenhorst, ook opgezet in Engelse 
Landschapsstijl. Er loopt een mooie, korte wandel-
route door het gebied.  

De IJzeren Man  
Dit meer ligt middenin prachtige bosrijke natuur. 
Mensen komen hier naartoe om lekker te ontspan-
nen of te zwemmen. U vindt hier het langste strand 
van Brabant. Bent u verhit van een fietstocht in de 
zomer? Dan is dit een ideale plek voor een pauze 
om even pootje te baden.  

Kamp Vught  
Vlakbij De IJzeren Man vindt u het Nationaal Mo-
nument Kamp Vught. Bent u geïnteresseerd in het 
onderwerp: de Tweede Wereldoorlog? Dan is een 
bezoek aan dit voormalige concentratiekamp de 
moeite waard.  

Fort Isabella  
Waar ooit Fort Isabella lag, werd later de Isabellak-
azerne gebouwd. De wat oorlogszuchtige namen 
geven het idee dat een bezoekje aan Fort Isabella 
een hele serieuze zaak is, maar het is hier vooral 
serieus genieten. Het oorspronkelijke fort stamt uit 
1617 en is nu een zalige plek met fraaie historische 
gebouwen, middenin de natuur. Het fort werd ge-
bouwd om de zuidkant van Den Bosch te bescher-
men. Het complex werd opgetrokken in een ster-
vorm en dat ziet u ook vandaag de dag nog terug.  

Boxtel  
Een gezellige, Bourgondische plek met een flinke 
historie. Boxtel heeft een fraaie basiliek, maar het 
opvallendste gebouw is zonder twijfel Kasteel Sta-
pelen. Doordat de gevels van het kasteel deels zijn 
opgetrokken in baksteen en deels zijn voorzien van 
stucwerk valt het bouwwerk enorm op. Het kasteel 
is in de dertiende eeuw gebouwd en sinds begin 
twintigste eeuw als een klooster in gebruik. Het is 
omgeven door een stadslandgoed waar u vrij kunt 
wandelen.  

Esch  

In dit kleine en rustige dorp ziet u veel opvallend 
fraaie monumentale panden. Een pracht van een 
plek om even door heen te dwalen. Fiets ook zeker 
even langs het Mannengasthuis.  

Fotografie: VVV Zeeland, Thijs Tuurenhout, Lisette van Peenen, Mechteld Jansen, Visit Brabant, VVV Brabantse Wal, Rijkswaterstaat. 


