
The Starry Night (1889), Vincent van Gogh. Property MoMA.

Sterren schitteren in het asfalt 
Eindhoven-Nuenen

VAN GOGH-ROOSEGAARDE FIETSPAD
Stars twinkle in the asphalt 
Eindhoven-Nuenen

VAN GOGH-ROOSEGAARDE CYCLE PATH
PRAKTISCHE INFORMATIE

Toeristische informatie en fietsverhuur: 

VVV Eindhoven, Stationsplein 17, naast Centraal Station. 
www.thisiseindhoven.nl, telefoon 0900-1122363 of Facebook.

VVV Nuenen, Berg 29, in museum Vincentre. 
www.vgvn.nl, telefoon 040-2839615 of Facebook.

Bezoek alle erfgoedlocaties van Van Gogh in Brabant: 
www.vangoghbrabant.com

Bekijk het programma van themajaar Van Gogh 2015: 
www.vangogh2015.eu.

PRACTICAL INFORMATION

Tourist Information and bike hire:

VVV Eindhoven, Stationsplein 17, next to Eindhoven Station.  
www.thisiseindhoven.nl, +31(0)900 1122363 or Facebook.

VVV Nuenen, Berg 29, in the Vincentre museum. 
www.vgvn.nl, +31(0)40 2839615 or Facebook.

Visit all the Van Gogh heritage locations in Brabant:
www.vangoghbrabant.com.

View the Van Gogh 2015 theme year programme: 
www.vangogh2015.eu.

DIT PROJECT IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR   

THIS PROJECT HAS BEEN MADE POSSIBLE BY:

HET FIETSPAD
Lichtgevende parels in het asfalt laden overdag op en 
geven ‘s avonds licht. Fragmenten van The Starry Night 
zijn in het asfalt verwerkt. Zo ontstaat er een subtiel 
spel van licht en poëzie. Een ontmoeting tussen twee 
kunstenaars in de omgeving waar Van Gogh vroeger 
woonde en waar Roosegaarde nu met zijn techno-poëzie 
een bijzondere beleving creëert voor de bezoeker. Het 
fietspad is 600 meter lang en is onderdeel van de  
Van Gogh Fietsroute die de Van Gogh erfgoedlocaties
in Brabant verbindt. 

THE CYCLE PATH
Luminous pearls in the asphalt recharge during the 
day and give out light in the evening. Fragments from 
The Starry Night have been incorporated into the asp-
halt. This results in a subtle play on light and poetry. A 

meeting of two artists in surroundings where 
Van Gogh once lived and where Roosegaarde 
has now created a unique techno-poetry 
experience for visitors. The cycle path is 600 
metres long and forms part of the Van Gogh 
Cycle Route that links Van Gogh heritage 
locations in Brabant.

Water Mill at Kollen near Nuenen (1884), Vincent van Gogh. Private Collection.

De Van Gogh Fietsroute maakt onderdeel uit van het fietsknopennetwerk.
The Van Gogh Cycle Route forms part of the cycle path network.
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VINCENT VAN GOGH (1853-1890)
Van 1883 tot 1885 woonde Van Gogh in Nuenen. Hij 
schilderde er veel landschappen, wevers en het boeren-
leven, zoals in zijn meesterwerk De Aardappeleters. 
In Zuid-Frankrijk schilderde hij The Starry Night. 
Op indringende wijze toont dit het landschap in de 
omgeving van Saint-Rémy-de-Provence (juni 1889).

DAAN ROOSEGAARDE 
De lichtkunstenaar, innovator en ondernemer over 
de virtuositeit van The Starry Night: “Sterren aan 
de hemel, die het landschap in de duisternis laten 
oplichten. Dat past bij een regio die bekend staat 
om haar licht, innovaties en design”. 

VINCENT VAN GOGH (1853-1890)
Van Gogh lived in Nuenen from 1883 to1885. He painted 
many landscapes, weavers and peasants, as can be 
seen in his masterpiece, The Potato Eaters.He painted 
The Starry Night in the South of France. It shows the 
landscape in the area around Saint-Rémy-de-Provence 
in an intriguing way (June 1889).

DAAN ROOSEGAARDE 
Light artist, innovator and entrepreneur on virtuosity 
of The Starry Night: “Stars in the sky that illuminate 
the landscape after dark. That fits in well in a region 
renowned for its light, innovation and design”.

LOCATIE FIETSPAD
Het fietspad ligt in het oostelijk deel van Eindhoven, tussen de Opwettense 
Watermolen in Nuenen en de Collse Watermolen in Eindhoven. Auto 
parkeren op de carpoollocatie bij de kruising van de Wolvendijk en de A270. 
Openbaar vervoer: bus lijn 6 vanaf Eindhoven Station. Uitstappen halte 
Koudenhoven, dan nog 600 meter lopen.

CYCLE PATH LOCATION
The cycle path is located in the eastern part of Eindhoven, between the Opwettense 
Watermill in Nuenen and the Collse Watermill in Eindhoven. Cars can be parked on 
the carpool site at the intersection of the Wolvendijk and the A270 motorway.
Public transport: bus number 6 from Eindhoven Station. Get off at the Koudenhoven 
bus stop, then walk for 600 metres.

Sterren in het asfalt, die ook nog eens licht 
geven in het donker. Nog nooit was een fietspad 
zo inspirerend. Alsof het een Zuid-Franse 
sterrenhemel is, zoals alleen Vincent van Gogh 
die kon schilderen. Absoluut de moeite waard 
om te komen kijken!

Stars in the asphalt which light up at night. Never 
was there such an inspiring cycle path. Imagine they 
are celestial stars in the South of France, in a way 
that only Vincent van Gogh could have painted them. 
Definitely worth seeing!
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