
Het Van Gogh-
Roosegaarde 
fietspad

Hier in Brabant is Vincent van Gogh 
geboren. En nergens anders. Nergens 
anders fiets je langs plekken die Van Gogh 
inspireerden en die op hun beurt ook 
anderen weer aansporen tot… 
Tot op de dag van vandaag!

Designer, kunstenaar, ondernemer 
Daan Roosegaarde is daar een mooi 
voorbeeld van. In Eindhoven, net buiten 
Nuenen, ligt een uniek fietspad gebaseerd 
op The Starry Night van Vincent Van Gogh! 
Nog nooit eerder was een fietspad zo 
inspirerend. Het pad is 600 meter lang.

Lichtgevende parels in het asfalt laden 
overdag op en geven ’s avonds licht. 
Samen met fragmenten uit het beroemde 
schilderij zorgt dat voor een subtiel spel 
van licht en poëzie. 

Ontdek ook hier de wonderde wereld 
van Van Gogh!

Studio Roosegaarde

” De lucht was graauw maar de avondster scheen tusschen 
 de wolken door en nu en dan zag men ook andere sterren.”
 (Vincent aan Theo, Etten 8 april 1877)



Errata 
Van Gogh fietsroute 2017
Vincents Tekenlokaal, Tilburg
> Alleen op afspraak, in groepsverband te bezoeken

Van Gogh Fietsroute
> Zundert. Startpunt: Vincent van GoghHuis
 88-86-9-89-6-21-23-24-25-33-82-83-36-84-38-39-40-44-
 43-70-3-47-65-64 en weer richting 88.
> Etten-Leur. Startpunt: Van Gogh Kerk
 4-78-82-5-35-41-1-10-13-8-45-24-23-62-6-50-61 en weer richting 4.

Wijzigingen in de gehele route
> Route door Zundert. De verbinding tussen knooppunt 
 88 en 47 loopt nu 88-64-65-47. 
> Route tussen Baarle-Hertog en Strijbeek. De verbinding 
 tussen knooppunt 44 en 45 loopt nu via 44-92-93-45. 
> Route rondom Etten Leur. De verbinding tussen 
 knooppunt 23 en 6 loopt nu via 23-62-6. De verbinding 
 tussen knooppunt 21 en 6 loopt nu via 21-62-6. De verbinding 
 tussen knooppunt 6 en 4 loopt nu via 6-62-50-61-4. 
> Route tussen Galder en Strijbeek. De verbinding tussen 
 knooppunt 43 en 44 loopt nu via 43-91-44. 
> Route rondom Ulvenhout. De verbinding tussen knooppunt 
 84 en 36 loopt nu via 84-66-36.
> Route Breda richting Etten Leur. De verbinding tussen 
 knooppunt 33 en 25 loopt nu via 33-35-25.
> Route rondom Tilburg. De verbinding tussen knooppunt 78 
 en 82 loopt nu via 78-76-82. De verbinding tussen knooppunt 
 82 en 81 loopt nu via 82-70-81. De verbinding tussen knooppunt 
 81 en 37 loopt nu via 81-46-37. 
> Route Middelbeers richting Tilburg. De verbinding tussen 
 knooppunt 5 en 2 loopt nu via 5-44 -61-2.
> Route Tilburg naar  ’s- Hertogenbosch. De verbinding tussen 
 knooppunt 90 en 66 loopt nu via 90-96-66. De verbinding tussen 
 knooppunt 91 en 95 loopt nu via 91-45-95. De verbinding tussen   
 knooppunt 95 en 35 loopt nu via 95-46-35. 
> Route Best naar Son. De verbinding tussen knooppunt 10 en 9 
 loopt nu via 10-42-43-9. 
> Route ronom Chaam. Traject 61-60 is verlegd. Route loopt nu 
 langs de Steengroeve in Chaam.

Bekijk voor actuele informatie en openingstijden de website.

Mijn 
aantekeningen

Praktische tips
www.routesinbrabant.nl
Het startpunt voor een mooie fietstocht door het Brabantse landschap 
of lekkere wandeling op de hei. Ook voor een mooie mountainbike- of 
vaarroute kun je hier terecht. Plan je route via het knooppuntennetwerk 
of een van de vele themaroutes printen. Met tips voor een mooi museum 
of gezellig cafeetje onderweg. 

www.visitbrabant.nl 
Plan hier je bezoek en verblijf in Brabant. Een volledig op elkaar afgestemd 
aanbod aan Brabantse iconen, festivals en evenementen. Gebaseerd op 
jouw persoonlijke voorkeuren. 

www.vangoghbrabant.com 
Alles over Vincent van Gogh in Brabant. Zijn levensreis, locaties, 
arrangementen en activiteiten.


