
Cultureel  
genieten in  

Brabant!
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        Bestemming

Jaar na jaar is de Brabantse hoofdstad Den Bosch verkozen tot de 

meest gastvrije stad van Nederland. Zeker een bezoekje waard 

dus! Helemaal nu het Jeroen Boschjaar start, een internationale 

manifestatie om het vijfhonderdste sterfjaar van de bekende 

Bossche schilder te herdenken. Theater- en filmmakers, designers, 

dansers, musici en bewoners laten zich door zijn creatieve kunst 

inspireren en zo is het dus extra cultureel genieten in Brabant! 
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Precies 500 jaar geleden stierf Jheronimus (ofwel 
Jeroen) Bosch, één van de vijf grootste kunste-
naars van ons land. Bosch is de beroemdste zoon 
van de Brabantse hoofdstad en hoort thuis in het 
rijtje Rembrandt, Van Gogh, Mondriaan en Ver-
meer. Rond 1450, in de late Middeleeuwen, werd 
hij als Jheronimus van Aken geboren. Later ont-
leende hij de artiestennaam Bosch aan de stad. 
De schilder is bekend vanwege zijn tekeningen en 
schilderijen met bizarre fantasiefiguren, waaron-
der monsters, duivels, engelen en heiligen. Nie-
mand deed dat toen, waardoor hij de bijnaam ‘de 
duivelmaker’ kreeg. In zijn karakteristieke werk, 
vol illusies en hallucinaties verbeeldt hij de grote 
thema’s van zijn tijd: verleiding, zonde en reken-

schap. Zijn meest bekende schilderij is ‘Tuin der 
Lusten’, een drieluik waar de zondigheid van de 
mens centraal staat. Wereldwijd zijn er nog slechts 
25 schilderijen over van deze schilder, waarvan de 
meeste in 2016 zijn te zien op de grootste over-
zichtstentoonstelling ooit in het Noordbrabants 
Museum, Jheronimus Bosch - Visioenen van een 
genie (13 februari – 8 mei 2016). 

Op ontdekking 
met Bosch Grand Tour
Een goede manier om kennis te maken met alle 
speciale culturele uitingen is de Bosch Grand Tour. 
Deze ontdekkingstocht voert je langs actuele 
kunst, design en cultuur in Den Bosch, Breda, 
Eindhoven en Tilburg. Zeven Brabantse musea 
zorgen, naast de tentoonstelling in het Noordbra-
bants Museum, voor een hedendaags tentoon-
stellingsprogramma. Je kunt bijvoorbeeld kennis 
maken met een digitale interpretatie van Tuin der 
Lusten, de ‘reconstructie’ van een wandtapijt en 
een geheel nieuwe kijk op de dieren van Bosch. 
Op het programma staat onder andere nieuw 

werk van Atelier Van Lieshout, Jan 
Fabre en Gabriel Lester. Een voor-
beeld is het videodrieluik The Fish 
Pond Song in het Stedelijk Museum. 
Een episch kunstwerk van beeldend 
kunstenaar Jeroen Kooijmans met 
filmmateriaal uit Nederland, Honga-
rije en op Curaçao. Daarbij klinkt het 
‘lied van de visvijver’, het dichtdebuut 
van schrijver Tommy Wieringa.

Kunst van amateurs
Verder zijn ook de inwoners van de stad aan het 
creëren geslagen, zo werken zij samen aan het 
smeden van een indrukwekkend negen meter 
hoog stalen kunstwerk. Ook dit is geïnspireerd 
op het gedachtegoed van Bosch. Het kunstwerk 
staat in de stadssmederij van Stichting Opis en 

wordt in december 2016 op spectaculaire wijze 
onthuld. Ook leuk is de Bosch Open Expo, waar 
door een jury gekozen werk van amateurkunste-
naars en professionals te zien is. Dit werk hangt 
op verschillende locaties. Overigens is later in het 
jaar bij de Bosch Parade - een stoet kunstprojec-
ten op het water - veel meer hedendaags werk te 
zien (van 16-19 juni).

Bosch voor gezinnen
Bij alle exposities in de musea zijn er speciale 
rondleidingen of activiteiten gericht op kinderen. 
Ook zijn er in het jaarprogramma verschillende 
voorstellingen speciaal bedoeld voor gezinnen 

met kinderen, bijvoorbeeld op festivals. Zo is er 
in april een kinderdansvoorstelling ‘Bosch Danst’. 
Om kinderen te informeren zijn er diverse 
leuke boekjes beschikbaar. Zoals ‘Kik is op 
Mik’ voor derde groepers en ‘Op zoek 
naar Jeroen’ waarbij schrijver Paul van 
Loon zelf verdwaald raakt in een van 
de schilderijen. Of het stripboek 
‘Jheronimus’, een graphic novel 
van Marcel Ruijters. Ook leuk 
is ‘het schetsboek van Jeroen 
Bosch’ waarbij de dertienjarige 
Jeroen op unieke wijze tot 
leven komt. Vol humor, 
maar ingebed in een 
historisch verant-
woorde middeleeuw-
se stad. Al lezend komen 
kinderen leuke feitjes te weten 
over de beroemde schilder en 
over de stad Den Bosch. Voor 
het Boschjaar is verder de 
schoolmusical ‘Ik zie, ik zie 

wat jij niet ziet’ gemaakt 
door Albert Verlinde En-
tertainment. Misschien 
kiezen ze die wel bij 
jouw kind op school!

Op zoek naar 
Jheronimus 
Bosch in de stad
Heb je de musea even 
gezien, dan kun je in 
de oude binnenstad 
ook veel sporen terug 
vinden van Jheronimus 
Bosch. Zo zie je de 
fantasievolle figuren die 
in zijn meesterwerken 
voorkwamen bijvoorbeeld 
ook op het dak van de eeuwenoude Sint-Janska-
thedraal. Je kunt de kathedraal beklimmen om 
de figuurtjes te bekijken. Leuk om te doen is de 
Bosch Experience Route, een ontdekkingstocht 
gebaseerd op de ‘Tuin der Lusten’ die samen 
met de Efteling is ontwikkeld. Het programma is 
gevarieerd en op maat samen te stellen, zodat 
het leuk is voor gezinnen met kinderen én voor 
kunstkenners. De tocht voert je bijvoorbeeld 
langs de Markt waar Jheronimus Bosch woonde 

en nu een standbeeld 
van hem staat, het clas-

sicistische stadhuis en het 
oudste bakstenen huis van  

Nederland ‘De Moriaan’. Of je 
kunt kiezen voor een rondvaart 
op de Dieze, het eeuwenoude 
stelsel van alle waterlopen  
binnen de muren van Den 
Bosch. In de binnenstad vind 
je verder het Jheronimus 
Bosch Art Center waar je  

“Wereldwijd zijn er nog slechts 25  

schilderijen over van deze schilder,  

waarvan de meeste in 2016 zijn te zien op 

de grootste overzichtstentoonstelling ooit in 

het Noordbrabants Museum”
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Even klaar met cultuur snuiven?  
Op deze plekken vind je heel ander vertier:

DE EFTELING
Het grootste themapark van Nederland met 
sprookjes en attracties is na de winterperiode 
weer gewoon open, check de website voor de 
openingstijden.

DIERENPARK DE OLIEMEULEN
Noemt zichzelf het vreemdste dierenpark van Ne-
derland. In deze jungle kom je allerlei exotische 
dieren tegen: slangen, apen, krokodillen, maar 
ook stinkdiertjes en vliegende hondjes.

AQUAFUN SPORTIOM
Leef je uit in de golven van het subtropisch 
zwemparadijs. Stort je van de top van een 
vulkaan in het golfslagbad, roetsj in no-time van 
één van de snelle glijbanen het water in of laat je 
meeslepen door de avontuurlijke wildwaterrivier. 

ICEFUN SPORTIOM
Tot en met februari kun je op dezelfde locatie 
lekker bewegen in het schaatsparadijs Icefun. Je 
schaatst hier bergopwaarts, door grotten en via 
een schaatshelling terug naar de kade. 

DIERENRIJK
Dé kinderdierentuin waar in november van 2015 
een ijsbeertweeling is geboren. In februari zijn 
de beertjes waarschijnlijk voor het eerst voor het 
publiek te zien! 

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
Het grootste dierenpark van Nederland waar je 
de big five kunt zien terwijl je op safari bent. 

BESTZOO
Een Brabants gezellig knus dierenpark waar je 
dicht bij de dieren komt, zoals apen, poema’s, 
buideldieren en ijsvogeltjes.

BILLYBIRD PARK HEMELRIJK
De kleintjes kunnen terecht in de binnenspeel-
tuin Zeeroversland waar alles om piraten draait. 
De oudere kids kunnen zich uitleven in het deels 
overdekte Outback Valley met een spectaculair 
touwenparcours en bungee-trampolines. 

Brabantse  
attracties  
voor de kids!

je kunt verdiepen in de achtergrond van de schil-
der en replica’s van zijn werken kunt bekijken.

Actief uitje tussendoor
In heel Noord-Brabant kun je jouw culturele trip 
fijn afwisselen met een wandeling of fietstocht. 
Zo ligt tegen de Limburgse grens het Nationaal 
Park De Groote Peel, een internationaal erkend 
‘wetland’-gebied waar je wandelt over de veren-
de veenbodem. Hét startpunt voor wandel- en 
fietstochten in Brabant is visitbrabant.nl/routes. 
Naast de routeplanner vind je daar meer dan 200 
bestaande wandel- en fietsroutes, een handige 
top tien van populairste routes en diverse the-
ma’s, waaronder kindvriendelijke routes. 

• www.bosch500.nl
• www.hetnoordbrabantsmuseum.nl
• www.vvvdenbosch.nl

Websites 
Boschjaar

Camping ‘t Zand
Streek:  Noord-Brabant
Plaats:  Alphen

Prachtig verscholen in de Brabantse 
bossen ligt camping ‘t Zand. De cam-
ping ligt aan de heldere recreatieplas 
‘t Zand waar het heerlijk zwemmen, 
spelen, wandelen en sporten is. Het 
animatieteam zorgt voor leuke, span-
nende, creatieve en leerzame activitei-
ten voor jong en oud. In de taverne kun 
je heerlijk dineren of genieten van een 
high-tea of proeverij. In het cafetaria kun 
je terecht voor een heerlijk frietje of een 
pizza en ‘s ochtends staat de broodjes-
service paraat! 

In de omgeving van Alphen kun je alle 
kanten op. Van mooie fiets- en wandel-
tochten en het bezoeken van musea tot 
shoppen in grote steden als Den Bosch, 
Breda of Antwerpen. Ook de Efteling en 
de Beekse Bergen liggen in de directe 
omgeving van de camping. Extra mooi 
meegenomen: in 2016 kampeer je in 
splinternieuwe stacaravans, als dat niet 
lekker is! Deze camping kun je boeken 
op vacansoleil.nl

Camping  
De Achterste Hoef
Streek:  Noord-Brabant
Plaats:  Bladel

Lekker kamperen tussen het Kempische 
groen, dat is kamperen op camping 
De Achterste Hoef in Bladel. Een luxe 
familiecamping met royale plaatsen voor 
je tent of caravan. Uniek aan de camping 
is de 9-holes golfbaan. Zin in waterpret? 
Dan kun je kiezen tussen de gigantische 
recreatieplas met strand en glijbaan, het 
nieuwe buitenbad en het futuristische 
binnenbad. Voor kinderen is er ook veel 

te beleven. Zo is er een kidsclub, dieren-
weide, gave fietscrossbaan en een coole 
jeugdlounge voor tieners. Ook heeft de 
camping verschillende speeltuinen (bin-
nen én buiten) en een minigolfbaan. In het 
theater wordt van alles georganiseerd, van 
familiemusicals tot enge spookavonden! 

Daarnaast biedt de omgeving ook veel 
mogelijkheden. Wat dacht je van het 
fietsroutenetwerk van De Kempen, een 
dagje Efteling of Safaripark De Beekse 
Bergen? Ook het Belgische Bobbejaan-
land is bereikbaar vanaf de camping. Zin 
om te shoppen? Het trendy centrum van 
Eindhoven ligt vlakbij! Je boekt deze 
camping op vacansoleil.nl. 

Ook zin om in Brabant te kamperen?  

We selecteerden een aantal campings voor je,  

waar je kampeervakantie zeker zal slagen!

Campings
in Brabant
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