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Van Gogh route - fietsen met Vincent tussen Nuenen en Auvers-sur-Oise 

Eindhoven - Amsterdam - Dordrecht - Antwerpen - Brussel - Mons - Compiègne - Parijs. 
Wijzigingen en aanvullingen bij de 2e druk uitgave 2017, bijgewerkt tot begin 2018 door Clemens Sweerman 

en tot juli 2020 door Wobien Doyer 
 

De auteur van deze gids, Clemens Sweerman, is in 2018 overleden. Het grootste deel van de tekst 

hieronder is nog van zijn hand. 

Zijn weduwe Wobien Doyer, stichting Europafietsers en uitgeverij Pirola hechten eraan zijn werk voort te 

zetten 
 

Let op enkele belangrijke routewijzigingen (beschreven op blz. 2). 

 

Ontdekking locatie van het laatste schilderij van van Gogh:  
Eind juli 2020 werd bekend waar van Gogh zijn laatste schilderij schilderde.  

Er werd al vermoed dat het schilderij boomwortels zijn laatste was, en nu blijkt dat het geschilderd is vlakbij 

de herberg van  Ravoux waar hij woonde. Van Gogh expert  Wouter van der Veen ontdekte dat toen hij 

ansichtkaarten bekeek met foto’s van Auvers-sur-Oise tussen 1900 en 1910. Op één van de foto’s was de 

Rue Daubigny in Auvers te zien met naast de weg een opvallende partij boomwortels. Van der Veen 

herkende daarin de  boomwortels van van Gogh. Een deel van diezelfde boomwortels bleek ook nu nog ter 

plekke zichtbaar te zijn. Ze zijn inmiddels beveiligd tegen vandalisme en voorzien van toelichtende teksten. 

Voor wie graag het naadje van de kous wil weten: van der Veen heeft (in afwachting van een gedegen 

wetenschappelijke verhandeling over zijn ontdekking) een zeer leesbaar boek geschreven, in een 
Engelstalige en een Franstalige versie. De Engelstalige versie is als gratis pdf te downloaden op:  

https://arthenon.com/roots/tree-roots/ 

Wie gratis niet nodig vindt kan een donatie te doen. 

schilderij Boomwortels de Ansichtkaart 

Plattegrondje Auvers-sur-Oise 
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Het Van Gogh Museum heeft een dubbel-DVD uitgebracht met de documentaire 'Vincent Van Gogh'. Aan 

de hand van een levendige toelichting op zijn ontwikkeling tot kunstenaar, zijn filmbeelden opgenomen van 

locaties waar Van Gogh heeft gewoond en de werken die hij er maakte.  

De bonus-DVD geeft een overzicht van de twee grootste Van Gogh-collecties in eigen huis en het Museum 

Kröller-Müller. Duur 140 minuten en nog verkrijgbaar op bol.com, EAN 8717438170091.  

Ongetwijfeld zullen geïnspireerde routefietsers meer verwijzingen en overeenkomsten ontdekken van door 

Vincent beschreven landschappen en plaatsen, dan in de fietsgids konden worden opgenomen. 

 

Na 15 jaar onderzoek naar de vele brieven van Van Gogh verscheen een nieuwe uitgave van zijn volledige 

brieven in zes delen. Hierin wordt een directe verbinding gelegd tussen de brieven en de daarin genoemde 

schetsen en schilderijen met afbeeldingen van de betreffende werken. Te koop in de museumshop van het 

van Goghmuseum. 

Het boek kreeg al een belangrijke onderscheiding, www.vangoghletters.org 

 

'Vincent van Gogh, de Worsteling van een kunstenaar' een stripalbum van Marc Verhaegen (bekend van 

Suske en Wiske) brengt het leven van de schilder kleurrijk in beeld. Een biografie in stripvorm in 

samenwerking met Jan Kragt en het Van Gogh Museum, mede bedoeld om de kunstenaar toegankelijker te 

maken voor jongeren. Nog te koop bij bol.com. Er is een flitsende videotrailer van gemaakt: 

http://www.youtube.com/watch?v=cfDI2PwcNsw&feature=player_embedded  
 

Blz. 28 Nuenen  In het Park voor de Clemenskerk is een bronzen beeldengroep De Aardappeleters 

geplaatst, met een extra stoel voorzien van een schilderskiel, van waaraf je hetzelfde perspectief ervaart als 

Van Gogh. 

 

Blz 130 Mons De periode van Vincent Van Gogh als hulppredikant in de Borinage vormde tot voor kort een 

vrij duistere periode, waaruit naast zijn brieven slechts enkele tekeningen zijn overgebleven.  

Toch heeft hij hier het besluit genomen verder te gaan als kunstenaar en zich te bekwamen in het schetsen 

met een dagelijkse reeks oefeningen, door zijn omgeving in de overlevering aangeduid als 'hij tekende 
mannekes'. Omdat papier in dit arme gebied schaars was, maakte men met zijn schetsen 's avonds de 

kachel aan (!). Opmerkelijk is dat enkele inwoners zich nog de verhalen van hun grootmoeders herinneren, 

waaruit een grote bewondering doorklinkt voor 'monsieur Vincent' vanwege zijn grote betrokkenheid bij het 

moeilijke leven van de bevolking. En tegelijkertijd wisten zij niet dat de beroemde kunstenaar dezelfde 

persoon is. 

 

Vervoer met trein en fiets 2020 
Met de internationale IC-treinen tussen Amsterdam, Den Haag, Antwerpen en Brussel, kunnen fietsen mee. In de 

duurdere IC-direct en de hogesnelheidstrein Thalys zijn geen fietsen toegestaan, tenzij verpakt in een hoes van 
max. 90x120 cm. Tussen Lille en Parijs rijdt ieder uur een TGV met fietsvervoer. In Lille en Paris Gare du Nord tot 

kort voor vertrek te reserveren.  

 

Algemeen in Noord-Frankrijk Veel dorpscafé's zijn de laatste jaren overdag dicht of zelfs definitief gesloten. 

Bij slecht zicht (donker, regen, mist) moeten voetgangers en fietsers op verkeerswegen buiten de bebouwde kom 
een reflecterend en/of geel veiligheidshesje dragen. Dat kan dun en lichtgewicht zijn. 

 

Routewijzigingen en aanvullingen in Nederland, traject 2 

Kaart 11  km 49,5 - 51,5 

Het bospad door het landgoed Pijnenburg is definitief afgesloten voor fietsers en dat betekent een 

omweg. De beschrijving wordt: 

km 49,5 eind Wieksloterweg op fp langs vw 1, 

km 50,5 stopl 9 Embrachementsweg ri Lage Vuurse (! drukke en gevaarlijke weg) 

km 52 Vuurschesteeg 0 ri Lage Vuurse, 

km 53,5 5 Lage Vuurse, = km 51,5 in de routebeschrijving 

    

Routewijzigingen en aanvullingen in België, traject 4 
Kaart 27 km 93,5 - 94,5 (terug km 4,9 - 6) 

Het viaduct over het kanaal is afgebroken en vervangen door een nieuwe fietsbrug. De beschrijving wordt: 

heen:  km 93,5 na pilaar omhoog en over fietsbrug. 

  einde afrit onder viaduct 5, fp,  fietsstraat, 

 km 94,5 Antwerpen, onder spoor, eind 1, Dam, 

  over viaduct Dam, 

terug: km 4,9 na viaduct 0 onder spoor, fietsstraat 5, fp 

 km 5,7 onder viaduct, 0 omhoog oprit fietsbrug, 

 km 6 overzijde na afrit 1 op fp langs kanaal 


