
 

  

5 culturele parels net over de 

grens 

Noord-Brabant zet dit najaar volop in op cultuur en erfgoed 

Donderdag 7 november 2019 — Noord-Brabant is de place to be voor 
liefhebbers van cultuur, geschiedenis en erfgoed, met tal van musea, 
paleizen en monumenten. Maar ieder jaar voegt de Nederlandse 
provincie nog enkele unieke belevingen toe aan haar reeds rijke aanbod. 
Zo leer je de geschiedenis van Breda kennen door middel van 
muurschilderingen, vaar je in ’s Hertogenbosch langs een eeuwenoud 
stelsel van waterlopen en wandel je via de Zuidwaterlinie langs 11 
Brabantse vestingsteden. Met volgende 5 culturele parels zal je verblijf in 
Noord-Brabant alvast extra bijzonder worden.   

Storytelling in Breda – Blind Walls Gallery  

Er schuilt een heel verhaal achter de Brabantse stad Breda. Benieuwd naar dat 

verhaal? Dan kan je flaneren langs de Blind Walls Gallery. Sinds 2015 worden op 

zowel tijdelijke als permanente locaties in Breda muurschilderingen gemaakt die je 

laten kennismaken met het verleden, heden en de toekomst van de stad. Wees je 

eigen gids of luister naar een ervaren kenner en beleef een ultieme culturele activiteit 

in de Beste Binnenstand van Nederland. 

Boottochtje over de Binnendieze – ’s 

Hertogenbosch  

Een dagje ’s Hertogenbosch is niet compleet zonder een rondvaart over de 

Binnendieze. Het karakteristieke boottochtje op het eeuwenoude stelsel van alle 

waterlopen binnen de muren van Den Bosch is een echte publiekstrekker. Je vaart in 
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het aardedonker onder gebouwen door, passeert eeuwenoude stadsmuren en je 

komt uit in het natuurgebied Het Bossche Broek. Na de vaartocht ben je duizenden 

verhalen rijker over de Noord-Brabantse hoofdstad.  

Wandel langs de Zuidwaterlinie – Noord-Brabant  

De Zuidwaterinie is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van heel 

Nederland. De waterlinie loopt helemaal van Bergen op Zoom tot Grave, ideaal voor 

een indrukwekkend wandelpad. De wandeling langs de Zuidwaterlinie passeert langs 

11 Brabantse vestigingsteden. Door een handige wandelgids stippel je zo je eigen 

route uit langs stoere forten, Brabantse gezelligheid en bijzondere natuur.  

Oudste stadspaleis van Nederland - Bergen op Zoom 

Het Markiezenhof is de schat van Bergen op Zoom. In de 15de eeuw diende het 

Markiezenhof als woonpaleis van de heren en markiezen van Bergen op Zoom. 

Vandaag de dag is dit één van de fraaiste stadspaleizen van West-Europa. Achter de 

imposante gevel vind je een complex van zalen, galerijen en traptorens. Als kers op 

de taart is er nog de prachtige binnentuin waar vaak hofconcerten worden 

gehouden.  

De relaties van Van Gogh – ’s Hertogenbosch   

Noord-Brabant wordt getypeerd door kunstenaar Vincent Van Gogh. Je vindt hem 

dan ook terug doorheen heel de provincie. Van Gogh was een man met vele sterke 

en langdurige relaties, maar wist echter ook mensen van zich te vervreemden. De 

tentoonstelling “Van Goghs Intimi” in het bekende Noordbrabants Museum werpt een 

blik op de personen die een belangrijke rol speelden in zowel het leven als het werk 

van Van Gogh. De tentoonstelling loopt tot en met 12 januari.  

Kijk voor meer inspiratie op visitbrabant.com.  

https://www.visitbrabant.com/nl/blog-overzicht/5x-waarom-noord-brabant-een-groot-

openluchtmuseum-is 
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