
ZATERDAG 31 MAART 2018 LDN 14

14 Plus

Fietsen 

Want alleen met mijn fiets maak ik

serieus meters én kan ik vol in de
remmen gaan als plots mijn
nieuwsgierigheid tot in de trappers
tintelt. Zoals toen ik De Van Gogh-
fietsroute uitprobeerde.
Met Eindhoven in mijn rug zoef ik
langs het Wilhelminakanaal. Vlak
voordat het saai wordt – de Kanaal-
dijk Zuid is wel heel erg kaarsrecht

– zie ik een bord dat naar ’Het
Verborgen Paradijs’ wijst. Mijn
schijfremmen gloeien nog na als ik
de Brabantse variant van de Hof
van Eden betreed: de theetuin van
Marie-Christien Kop, verscholen
achter een schier ondoordringbaar
bloemenwoud. Bij koffie en gebak
vertelt de voormalig bloemiste hoe

ze met drie poetshuizen de duize-
lingwekkend hoge lening voor
haar lusthof beetje bij beetje aflost.
Ik ben er stil van. Dat is nog eens je
droom verwezenlijken.

Effectief
Van Gogh had zich hier vast een
slag in de rondte geschilderd. Ik
vervolg gelaafd en gespijsd mijn
fietstocht. Door de weilanden
richting Nuenen waar de impres-
sionist twee jaar woonde. Het dorp
presenteert zich als ’Van Gogh
Village’ en knijpt dit historisch
toeval effectief tot het laatste beetje
uit de Van Gogh-verftube. Twee-
ëntwintig informatieborden mar-
keren zijn aanwezigheid. Ik fiets
naar het kerkje waar zijn vader
predikte en langs zijn ouderlijk
huis Nune Ville. In de heg van de
achtertuin ontdek ik een vierkant
gat waardoor ik de Clemenskerk
kan zien. Precies vanuit het per-
spectief dat Van Gogh gebruikte
voor een pentekening. Alwéér een
vondst.

Aardappeleters
Graag was ik voor een frietje ge-
gaan bij cafetaria De Aardappel-
eters – wat een geniale naam. Het

wordt echter een lunch bij de Op-
wettense Watermolen (1764) aan de
Kleine Dommel. Want die is ook
door Van Gogh geschilderd. De
serveerster attendeert me met een
knipoog op een ’Van Gogh’ in de
vestibule. „Het is een kopie hoor,
het origineel is in privébezit.”

Sterren
Net voordat ik de buitenwijken van
Eindhoven in fiets, maakt het
fietspad een zwiep naar links. Het
asfalt verandert in beton met
vreemdsoortige steentjes. Dit is het
Vincent Van Gogh Fietspad, geïn-
spireerd op zijn schilderij ’De
Sterrennacht’ en bedacht door
kunstenaar Daan Roosegaarde. In
de volle zon is het al een belevenis
omdat het opnieuw door een be-
koorlijk stukje Brabant slingert.
Maar ’s avonds moet het helemaal
feest zijn, want dan geven de dui-
zenden steentjes het licht af dat ze
overdag opslokten.
Terug in lichtstad Eindhoven staat
de teller op 56 kilometer. Voldaan
en geïnspireerd kan ik mijn eerste
Van Gogh-fietsroute afvinken. De
routes rond Den Bosch, Tilburg,
Zundert en Etten-Leur komen
zeker ook aan de beurt. 

Van Gogh is goud waard. Niet alleen
zijn schilderijen, maar ook de
plekken waar hij woonde en die
waar zijn voetstappen liggen doen
de kassa rinkelen. Logisch dus dat
een Van Goghfietsroute niet uitbleef.
Wij deden de Vincentre, in en rond
Nuenen.
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Bij Vincent achterop
E

ens op de zoveel hon-
derd fietskilometers
ontdek ik iets wat níet
op de kaart staat. Of in
een brochure of op een

website. Een verrassende plek,
waarbij de fiets opnieuw bewijst
dat ze de ultieme ’zoekmachine’ is. 

Nuenen knijpt
historisch toeval
effectief uit Van
Gogh-verftube

Molen langs de Van Goghfietsroute.

Wat & Waar
De Van Gogh Fietsroute is in totaal
335 kilometer lang en onderverdeeld
in vijf trajecten. De route is gekop-
peld is aan fietsknooppunten en
wordt aangegeven met Van Gogh
routebordjes. Wij fietsten de Vin-
centre, een tocht van 56 km die
begint en eindigt in Nuenen, ten
oosten van Eindhoven. 
Meer info: 
http://www.vangoghbrabant.com 


