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Hallo Brabant, 
wij zijn Alphen-Chaam

Brabant Pur Sang: projectideeën van het platteland 



Openluchttheaterspektakel Sporen in ‘t Zand, foto van den Elshout foto&print

Foto kaft: de weg tussen Alphen en Chaam, foto Michel Luijben
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“ Hallo Brabantstad,  
     wij zijn jullie ommeland”

Schaapskudde op de Strijbeekse Hei, foto Michel Luijben
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Wat zou de stad zijn zonder ommeland, Brabant zonder 

platteland? Wat zou 2018Brabant Culturele Hoofdstad 

zijn zonder actieve bijdrage vanuit het landelijk gebied - 

want als er iets is dat Brabant karakteriseert, dan is het 

wel de nauwe band tussen stad en platteland, fysiek, 

mentaal en cultureel. Nergens is de stad ver weg. Overal 

is het platteland nabij. Niet voor niets noemt Brabant 

zich mozaïekmetropool - een metropool van steden, 

dorpen én platteland.

In de Artistieke Visie roept het Programmabureau alle 

Brabanders op om met Wereldideeën te komen die 

gezamenlijk het programma voor 2018Brabant Culturele 

Hoofdstad kunnen vormgeven en waarmee Brabant 

overtuigend kan laten zien dat ze het predicaat ‘Culturele 

Hoofdstad van Europa’ verdient. Wij, bewoners, organisaties 

en de gemeente Alphen-Chaam, gaan graag op die oproep 

in en hopen u een inspirerend aanbod te doen om ook 

het Brabantse ommeland een prominente plek te geven in 

de uitwerking van het culturele programma voor 2018.

Alphen-Chaam, met zijn kernen en kleine buurtschappen, 

is een gemeente van nog geen 10.000 inwoners - platteland 

bij uitstek, dus. Maar het zou misplaatst zijn om te denken 

dat we in ons eentje het ommeland-programma van 

2018Brabant Culturele Hoofdstad kunnen invullen, of dat 

we grote projecten van internationale allure alleen zouden 

kunnen uitvoeren. 

Toch is er een goede reden om als betrekkelijk kleine 

gemeenschap met eigen voorstellen te komen voor de 

invulling van het ommeland-programma. Sinds 2010 hoort 

Alphen-Chaam tot de selecte groep van bijna 150 

‘Cittaslow’-gemeenten in 24 landen, een internationaal 

netwerk van dorpen en steden met minder dan 50.000 

inwoners, die de kwaliteit van leven hoog in het vaandel 

hebben- ‘slow life’, als contramal voor het vluchtige stadse 

leven. Alphen-Chaam is daarmee één van de vier 

Nederlandse gemeenten waar zaken als gastheerschap, 

aandacht, regionale identiteit, kwaliteits- en streekproducten, 

traditie, innovatie en sociale samenhang belangrijke 

waarden zijn in beleid én praktijk - zaken die bij elkaar 

opgeteld het hart vormen van de Artistieke Visie: ‘de kunst 

van het samenleven’. Citta Slow ís de kunst van het 

samenleven, Brabant pur sang. 

Cittaslow-gemeente ben je niet zomaar. Adel verplicht. We 

zien onszelf dan ook als ambassadeurs van het goede 

leven en van het Brabantse platteland. U vindt in ons 

ideeënboek geen dichtgetimmerde projecten, maar open, 

ontwikkelingsgerichte projectideeën, die geworteld zijn in 

onze eigen identiteit. We hopen u en onze mogelijke 

samenwerkingspartners ermee te inspireren en nodigen u 

uit om de ideeën samen met ons verder te ontwikkelen: 

de bewoners en verenigingen van Alphen-Chaam, onze 

buurgemeenten en buursteden, onze samenwerkingspart-

ners in de Baronie en West-Brabant en alle kunstenaars en 

culturele instellingen met hart voor het Brabantse 

platteland – en uiteraard het Programmabureau. Zie het 

als mentale voeding, ‘food for thought’ – een moderne 

variatie op die oeroude rol van het platteland, als 

voedselleverancier van de stad… Wij horen graag van u!
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Ons aanbod: ambassadeurs  
     van het goede leven

Zicht op Chaam, foto Erwin Goossens
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Het Brabantse platteland
Het Brabantse platteland van Brueghel en Van Gogh 

bestaat al lang niet meer. Ons platteland is een stedelijke 

samenleving geworden, modern en comfortabel, gebouwd 

op smartphone en facebook. Een groot deel van de 

plattelanders werkt tegenwoordig in de stad, rijdt er 

dagelijks heen of doet er zijn boodschappen. Vijftig procent 

van alle plattelandsbewoners heeft eerder (een tijd) in de 

stad gewoond of is er geboren. Op het Brabantse 

platteland is de stad nabij, mentaal én fysiek. Dat geldt ook 

voor Alphen-Chaam. In iets meer dan een kwartiertje zit 

je in het centrum van Breda of  Tilburg. Veel stedelingen 

- Rotterdammers, Utrechtenaren, kunnen dat over de 

bereikbaarheid van hún stadscentrum niet zeggen...              

Toch is het Brabantse platteland, als onderdeel van de 

mozaïekmetropool, ontegenzeggelijk óók platteland, met 

eigen kwaliteiten. Sterker nog: veel typisch Brabantse 

kwaliteiten uit de Artistieke Visie vind je ook - en 

misschien wel vooral - op dat platteland: familiebanden, 

saamhorigheid, gastvrijheid, bloeiend verenigingsleven, 

amateurkunst... 

Samen vormen zij het hart van de kunst van het samen            

leven en de kunst van het samen werken.

Alphen-Chaam ís dat Brabantse platteland, Bourgondisch, 

gemoedelijk én modern. Gelegen in de zuidelijke Baronie, 

onder de rook van Tilburg en Breda, en tegen de grens 

met België, is het met nog geen 10.000 inwoners samen 

met buurgemeente Baarle-Nassau de dunst bevolkte regio 

van de provincie. De gemeente bestaat uit 3 dorpen 

(Alphen, Chaam en Galder/Strijbeek) en verschillende  

kleinere buurtschappen, waaronder Ulvenhout AC en 

Bavel AC,  elk met een eigen karakter en een sterke 

sociale samenhang. Landbouw speelt een belangrijke rol, 

zowel landschappelijk als economisch. Zo’n 30 % van de 

werkgelegenheid wordt gevonden in de landbouw, met 

zowel gangbare (melk)veehouderij- en akkerbouwbedrijven 

als streek- en kwaliteitsproducenten. Twee van de acht 

Nederlandse slowfoodproducten worden in Alphen-

Chaam geproduceerd (Chaams Hoen, Kempisch 

Heideschaap). Naast landbouw is toerisme een belangrijk 

inkomstenbron. Het aantrekkelijke (historische) landschap 

met zijn bossen, heidevelden en landgoederen, de haast 

on-Nederlandse rust en ruimte en de spreekwoordelijke 

Brabantse gastvrijheid zijn de belangrijkste troeven van 

Alphen-Chaam, en dat blijkt. In het zomerseizoen weten 

tienduizenden toeristen ons gebied te vinden en  

verdrievoudigt het aantal ‘inwoners’ van de gemeente.

“vrienden van Gesta live”, foto Erwin Goossens
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Mariakapel in Galder, foto Erwin Goossens
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Fietsen langs de Mark, foto Erwin Goossens

Recreatiegebied ‘t Zand, foto Michel Luijben

Mariakapel in Galder, foto Erwin Goossens
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Chaams Hoen, foto Erwin Goossens
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Wat heeft Alphen-Chaam de Culturele 
Hoofdstad te bieden?
Alphen-Chaam heeft net als veel andere plattelands-

gemeenten grote landschappelijke, sociale en economische 

kwaliteiten; in bijlage 2 worden die kwaliteiten ontrafeld: het 

DNA van Alphen-Chaam. Op enkele vlakken excel leert 

Alphen-Chaam, en juist dáár denken we dat wij, als 

ommeland, de Culturele Hoofdstad iets extra’s te bieden 

hebben dat de stad zelf niet heeft, en dat verrijkend kan 

zijn voor de uitwerking van het Culturele Programma 

voor 2018. 

1  Uniek historisch landgoederenlandschap

  Nationaal hoog gewaardeerd, vergelijkbaar met de 

landgoederen zones van Wassenaar of Veluwezoom. 

Inhoudelijk een rijke inspiratiebron.

2  Eindeloze natuur, rust en ruimte

  Er zijn maar weinig plekken in Nederland waar je 19 

kilometer aaneengesloten bos vindt. Alphen-Chaam is 

er daar één van: contramal voor de drukte van de stad.

3 Vitale historische banden met Breda en Tilburg

  De historische band tussen stad en platteland is een 

ideale voedingsbodem voor het thema ‘wij maken de 

stad’ - zonder platteland was er geen stad.

4 Tastbare nabijheid van de Vlaamse grens

  De beleefbaarheid van de grens kan een belangrijke 

inhoudelijke inspiratiebron zijn voor de uitwerking van 

het thema Wereldburger - Brabander en de 

internatio nale dimensie van de Culturele Hoofdstad. 

5 Internationale Cittaslow-netwerk

  Alphen-Chaam is lid van een wereldwijd netwerk van 

bijna 150 gemeenten die de kunst van het samenle-

ven hoog in het vaandel hebben staan. Dit biedt 

unieke mogelijkheden voor de uitwerking van de 

internationale dimensie van de Culturele Hoofdstad.

6 Bloeiende (volks)cultuur en verenigingsleven;  

  organisatiekracht en ondernemerschap

  Met nog geen 10 duizend inwoners - minder dan een 

gemiddelde buitenwijk - krijgt Alphen-Chaam veel 

voor elkaar, mede door de hoge culturele participatie, 

dwars door alle geledingen heen. Alphen-Chaam heeft 

bewezen ook grotere (culturele) activiteiten aan te 

kunnen, zoals Sporen in ‘t Zand en de Acht van Chaam.

Onze bijdrage aan de drie thema’s van de 
Artistieke Visie
De Artistieke Visie heeft drie thema’s gekozen waarmee 

‘de kunst van het samenleven’ de komende jaren verder 

ingevuld wordt. In de uitwerking van de thema’s legt de 

Visie de nadruk op stedelijke voorbeelden. Logisch, want 

de B5-steden hebben tot nu toe het voortouw genomen. 

In dit Ideeënboek laten we zien wat wij als ommeland aan 

het culturele programma voor 2018 kunnen toevoegen, 

voortbouwend op de kwaliteiten die we hierboven 

hebben benoemd. Die bijdrage is zowel ‘infrastructureel’ 

(ons landschap, onze organisatiekracht) als inhoudelijk-

inspirerend (de relatie tussen stad en ommeland, 

Brabander-wereldburger). Hieronder geven we dat 

puntsgewijs aan; in hoofdstuk 5 vindt u de uitwerking 

daarvan.

a. Wij maken de stad

  Voor het thema ‘wij maken de stad’ bouwen we voort 

op het idee dat stad en land in Brabant onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn - economisch, mentaal, 

cultureel en fysiek. Neem bijvoorbeeld het Bels lijntje, 

de landgoederen, de Mark, of de oude wegen. We 

gebruiken die verbondenheid als inhoudelijke 

inspiratie om de toekomst van die relatie te onder-

zoeken – wat bindt ons? Ondertussen is ons 

landschap het ideale podium voor de culturele 

uitwisseling tussen stad en platteland. Wij hebben dit 

thema vertaald in ons eigen thema ‘landschap als 

inspiratie | landschap als podium’ (zie hoofdstuk 5).

b.  Wij verbinden mensen

  Voor het thema ‘wij verbinden mensen’ hebben we 

twee troeven in handen: de tastbare nabijheid van de 

Vlaamse grens en ons internationale Cittaslow-net-

werk. Samen zijn beide kwaliteiten de inhoudelijke 

bouwstof voor een cultureel programma dat de 

betekenis van grenzen onderzoekt, van grenzeloos-

heid en verbondenheid, en van de betekenis van het 

lokale en eigene in een globaliserende wereld. Wij 

hebben dit thema vertaald in ons eigen thema ‘de 

grenzeloze grens’ (zie hoofdstuk 5).

c.  Wij ontdekken de toekomst

  Het thema ‘wij ontdekken de toekomst’ wil zichtbaar 

maken welke hechte sociale structuren in het 

verleden in Brabantse grond zijn ontstaan, en wat hun 

waarde in het heden is, ook voor de jeugd. Het wil 

tonen welk erfgoed en welke verhalen daarbij horen 

en hoe die erfenis voor de toekomst benut kan 

worden. In Alphen-Chaam zijn veel van die oude 

sociale structuren nog springlevend - van buurt en 

kerk tot carnavalsvereniging - maar op een moderne 

manier, met veel aandacht voor het betrekken van de 

jeugd bij dat ‘oude’ verenigingsleven. Wij hebben dit 

thema niet als zelfstandig thema uitgewerkt, maar 

integreren het in onze andere twee thema’s. 

Chaams Hoen, foto Erwin Goossens
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 Onze uitgangspunten

Tegeltjesproject, foto Erwin Goossens
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Dit ideeënboek is geschreven omdat we als  

Alphen-Chaam graag een bijdrage leveren aan Culturele-

Hoofdstad 2018 - en we hebben ook echt wat te bieden. 

Maar dit ideeënboek is niet alleen bestemd voor dat 

provinciebrede programma, maar ook een bouwsteen 

voor ons éigen programma, waarmee we de (culturele) 

componenten van het Cittaslow-gedachtengoed verder 

willen ontwikkelen. Ook als Brabant de nominatie 

‘Culturele Hoofdstad van Europa’ onverhoopt niet in de 

wacht sleept, voeren we ons programma uit, zij het dan 

in aangepaste vorm. De projectideeën in dit boek komen 

dan ook niet zomaar uit de lucht vallen, maar zijn 

gebouwd op een aantal belangrijke peilers.

Voortbouwen op eigen kracht en bestaande 
initiatieven
Ons ideeënboek is geen ambtelijk beleidsdocument maar 

een stuk dat samen is ontwikkeld met initiatiefnemers uit 

Alphen-Chaam, en dat is geworteld in de praktijk. De 

inwoners van Alphen-Chaam hebben in het verleden 

grotere en kleinere producties gerealiseerd, zoals het 

openluchtspektakel Sporen in ’t Zand, dat ter ere van het 

1300-jarig bestaan van Alphen werd gemaakt, verschil-

lende kunstroutes zoals ‘Trajart’ en ‘Ontmoetingen langs 

het water’, het Lintenconcert dat ter ere van het 10-jarig 

bestaan van de gemeente Alphen-Chaam alle buurtschap-

pen en kernen met elkaar verbond, en het Tegeltjesproject 

waarvoor meer dan 1000 inwoners van de gemeente een 

tegel beschilderden en zo een kunstwerk van de gemeen-

schap creëerden. Alphen-Chaam heeft een breed artistiek 

potentieel, van harmonie en fanfare tot individuele 

kunstenaars. Zo heeft Mr. Colori als ‘mailartist’ een 

wereldwijd netwerk van beeldend kunstenaars die per 

post themakunstwerken aan elkaar versturen. Pien Storm 

van Leeuwen (winnares van de Brabant Bokaal 2010) 

onderzoekt in haar Poosplaatsen de betekenis van locaties. 

Berrie Martens werkt aan een wereldwijd netwerk van 

‘happypeople’.  Vooruitlopend op het culturele programma 

uit dit ideeënboek zijn in 2011 al tal van projecten en 

initiatieven uitgevoerd. Om een idee van die rijkdom te 

geven is een aantal in dit ideeënboek uitgelicht. 

Voortbouwen op onze eigen identiteit
De projectideeën in dit ideeënboek zijn geworteld in onze 

eigen (streek)identiteit; we sluiten aan op wie we zijn en 

waar we vandaan zijn gekomen – dat is immers ook de 

kern van het Cittaslowgedachtengoed en van de Artistieke 

Visie. Het gaat met andere woorden om het benutten en 

ontwikkelen van onze sterke kanten. Dat betekent niet dat 

we geen nieuwe dingen oppakken (integendeel zelfs, want 

ondernemerschap zit ons in het bloed), maar wel dat we 

dat doen op onze eigen manier, die past bij wie we zijn. In 

bijlage 2 is ons DNA ontrafeld. 

(Talent)ontwikkeling
De projectideeën in dit ideeënboek hebben nog een 

globaal karakter ; ze vormen als het ware een wenkend 

perspectief - een kader waarbinnen grotere en kleinere 

initiatieven een plek kunnen vinden en met elkaar 

verbonden kunnen worden tot iets groters. Net als in het 

Meerjarenprogramma van de Artistieke Visie is het de 

bedoeling dat de projectideeën uit ons ideeënboek in de 

aanloop naar 2018 steeds verder ingevuld en uitgewerkt 

worden – als een groeidiamant. Een dergelijke ontwikke-

lingsgerichte aanpak is ook nodig omdat we met de 

projecten ook de sociale samenhang willen versterken en 

de eigen talentontwikkeling van de inwoners - en met 

name de jeugd - willen ondersteunen, als onderdeel van 

een breder economisch en sociaal-cultureel geheel.

Samenwerking
Alphen-Chaam is een kleine gemeente met veel kwalitei-

ten en organisatiekracht. Toch denken we dat het 

verstandig is om bij de uitwerking van projectideeën voor 

2018 Brabant Culturele Hoofdstad niet alleen samen te 

werken met culturele instellingen en kunstenaars, maar 

ook met regionale partners, al was het maar omdat 

andere plattelandsgebieden op sommige vlakken minstens 

evenveel te bieden hebben als Alphen-Chaam. Samenwer-

king maakt de ontwikkeling van een excellent en wervend 

ommeland-programma van internationale allure mogelijk, 

waarbij ook de specifieke kwaliteiten van andere gebieden 

en partners benut kunnen worden. 

Tegeltjesproject, foto Erwin Goossens
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In ons ideeënboek zijn deze samenwerkingsverbanden 

nog niet uitgewerkt, maar in de praktijk liggen er al 

belangrijke (bestuurlijke en inhoudelijke) banden met 

andere regio’s. Het gaat om de volgende bestaande 

samenwerkingsverbanden:

•	 Samenwerkingsverband	Regio	West-Brabant

  De gemeente Alphen-Chaam is partner in het 

samenwerkingsverband Regio West-Brabant. Het 

samenwerkingsverband heeft de Ontwikkelingsagenda 

West Brabant opgesteld, met veel aandacht voor de 

samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en 

Ondernemers (de drie O’s). In het bijbehorende 

Uitvoeringsprogramma 2012-2020 wordt Cittaslow / 

kwaliteit van leven als ontwikkelingsmodel voor de 

gehele regio genoemd (‘slow region’). Ook wordt 

momenteel een aanbod voor Culturele Hoofdstad 

ontwikkeld, waarin Alphen-Chaam uiteraard actief 

deelneemt. Ons Ideeënboek vormt mede input voor 

dit regionale aanbod. In ons Ideeënboek zijn verder 

enkele projectideeën opgenomen waarvoor de 

  Regio West Brabant de aangewezen trekker is, omdat 

het qua schaal en thematiek de gemeente Alphen-

Chaam overstijgt (zie hoofdstuk 6). Te denken valt aan 

de uitwerking van het thema “Van Gogh”.

•	 		De	(zuidelijke)	Baronie	/	directe	buurgemeenten

  Alphen-Chaam heeft goede contacten met zijn 

buur gemeenten en ondersteunt daarnaast ‘De Magie 

van de Baronie’, een regionaal samenwerkingsverband 

van ondernemers in de Baronie, bedoeld om de 

kwaliteiten van de streek te benutten, promoten en 

versterken.  

  Het gaat dan om het versterken van de identiteit van 

de Baronie, ondermeer door regionale producten te 

promoten en de toeristische aantrekkelijkheid en 

herkenbaarheid te vergroten. 

•	 Directe	buursteden	

  De driehoek Breda, Hoogstraten en Tilburg - waar 

Alphen-Chaam middenin ligt - biedt mogelijkheden 

voor nieuwe verbindingen op basis van oude 

historische banden.



4

Inspirerend	landschap	/	landschap	als	podium	
‘Wij maken de stad’

De grenzeloze grens
‘Wij verbinden mensen’

Uniek landschap x x

Gastheerschap x x

Internationaal Cittaslow-netwerk x x

Bloeiend verenigingsleven en organisatiekracht x x

Talentontwikkeling x x
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Hoofdkeuze: Twee wenkende vergezichten
Voor ons Ideeënboek hebben we twee inspirerende 

vergezichten gekozen, die de richting aangeven voor onze 

verdere ideeontwikkeling - een gezamenlijk kompas op 

weg naar 2018. Het gaat om twee thema’s die de essentie 

van Alphen-Chaam het beste weergeven en waarmee we 

de thema’s van de culturele hoofdstad op een uitdagende 

en inspirerende manier kunnen vormgeven - vanwege hun 

inhoudelijke zeggingskracht en vanwege de sterke 

(landschappelijke en sociale) infrastructuur:

1  inspirerend landschap | landschap als podium (onze 

vertaling van ‘wij maken de stad’) 

2  de grenzeloze grens (onze vertaling van ‘wij verbinden 

mensen’) 

Door deze wenkende vergezichten te schetsen geven we 

richting aan onze partners, kunnen individuele initiatieven 

samen een groter geheel gaan vormen en kunnen mensen 

elkaar versterken en inspireren. De drie thema’s uit de 

Artistieke Visie komen in verschillende ideeën terug, 

kruisen en raken elkaar - en kunnen elkaar in de verdere 

uitwerking voeden en versterken. Hoofdstuk 5 werkt de 

twee thema’s uit.

Vijf bouwstenen
Maar Alphen-Chaam heeft meer te bieden dan deze twee 

hoofdthema’s. Binnen ieder thema benutten en versterken 

we daarom de andere kernkwaliteiten van Alphen-Chaam; 

het zijn de bouwstenen van ons programma, gebaseerd 

op ons DNA. Door zo te werken bouwen we tegelijker-

tijd aan de versterking van ons erfgoed en onze kwalitei-

ten; we versterken het gastheerschap, we versterken het 

landschap, we versterken de economie. De kip met de 

gouden eieren moet je niet slachten, die moet je voeden 

– en dat proberen we te doen. Als bouwstenen voor onze 

projecten onderscheiden we daarom vijf kernkwaliteiten: 

uniek landschap, gastheerschap, bloeiend verenigingsleven 

en artistieke organisatiekracht, talentontwikkeling en het 

Cittaslow-netwerk. Ieder project bevat één of meer van 

die bouwstenen, zoals hieronder verbeeld.

Kompas 2018



De Bleeke Heide, foto Erwin Goossens
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a Uniek landschap

  De kwaliteiten van het landschap zijn elders in dit 

Ideeënboek al genoeg benadrukt. Waar het hier om 

gaat is dat we bij de keuze en uitwerking van de 

projecten steeds ook zoeken naar mogelijkheden om 

die landschapskwaliteiten ook blijvend te versterken.

b Gastheerschap

  Alphen-Chaam is Bourgondisch en gastvrij, een 

belangrijk aspect van Cittaslow. In de gemeente is al 

een uitgebreid aanbod van campings, hotels, bed & 

breakfast en horeca. Er is een groot aanbod van 

natuur- en plattelandsactiviteiten en binnen de 

gemeentegrenzen worden slowfood- en  streekpro-

ducten geproduceerd, waarbij smaak en kwaliteit 

belangrijk zijn.

  In de projecten worden die kwaliteiten benut. Eten, 

drinken, genieten en overnachten vormen een 

onlosmakelijk onderdeel van ons aanbod. Zo worden 

de culturele activiteiten een duurzame motor voor 

regionale ontwikkeling. Met name met verblijf en 

vertier kan de sterke recreatiesector in Alphen-

Chaam en de wijdere regio sociaal-economische 

meerwaarde leveren. Tegelijk kan cultuur de kwaliteit 

van het toeristisch recreatief aanbod versterken.

c Cittaslow

  Alphen-Chaam is lid van een wereldwijd netwerk van 

bijna 150 gemeenten die de kunst van het samenleven 

hoog in het vaandel hebben staan. Dit biedt unieke 

mogelijkheden voor de uitwerking van de internatio-

nale dimensie van de Culturele Hoofdstad. Het 

netwerk herbergt de spanning tussen het lokale en 

het mondiale, dat een van de leidende thema’s is in de 

Artistieke Visie: Brabander én Wereldburger.

d  Bloeiende (volks)cultuur en verenigingsleven; 

organisatiekracht en ondernemerschap

  Met nog geen 10 duizend inwoners krijgt Alphen-Chaam 

veel voor elkaar, mede door de hoge culturele participa-

tie, dwars door alle geledingen heen. Het bloeiende 

(culturele) verenigingsleven biedt de organisatiekracht 

om een podiumrol te kunnen vervullen en grotere 

(culturele) activiteiten aan te kunnen van professionele 

allure.  Alphen-Chaam beschikt over veel amateurkunste-

naars, actieve verenigingen en herbergt diverse 

professionele kunstenaars. 

e Talentontwikkeling en jeugdcultuur

  Alphen-Chaam is een kleine gemeente. Toch is er een 

actieve jeugdcultuur en bieden verschillende 

verenigingen de jeugd de mogelijkheid actief te 

worden in het eigen dorp en in de eigen vereniging. 

Daarbij wordt gewerkt aan talentontwikkeling. Een 

voorbeeld daarvan is het Bouwerscollectief, een 

samenbundeling van de carnavalswagenbouwers. 

jongeren lopen mee als penningmeester of bouwer, 

doen ervaring op en stromen door in de eigen 

vereniging of in andere organisaties in Alphen-Chaam. 

Ondertussen organiseert het Bouwerscollectief naast 

het carnaval ook andere evenementen, zoals de 

Dektse Dance Night, met speciale aandacht voor 

lokale bands. Het is het oude Brabantse verenigings-

leven op een moderne manier vormgegeven. Die 

aanpak willen we benutten en verbreden. 

Geersbroek
Het kleine buurtschap werkt aan de structurele 
versterking van het landschap door het bouwen 
van een gezamenlijk kunstwerk

Dektse dance Night goes local
Een modern dancefestival als geldmachine 
voor de in traditie gewortelde carnavalsbouwers.
Het festival groeit naar een podium voor 
lokale en regionale muziek en richt haar pijlen 
op de jeugd, werkend aan de talentontwikkeling.



 
De Bleeke Heide, foto Erwin Goossens
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In hoofdstuk 5 leggen we de verbinding tussen twee 

thema’s uit de artistieke visie en twee van onze meest 

belangrijke kwaliteiten. We willen laten zien hoe die 

kwaliteiten bij uitstek een bijdrage kunnen leveren en 

hoe stad en ommeland in samenhang het programma 

voor 2018 kunnen ontwikkelen.

5.1  Landschap als inspiratie /   
landschap als podium

Onze bijdrage aan ‘Wij maken de stad’
In ‘wij maken de stad’ staat het bouwen aan de onvol-

tooide stad centraal – als metafoor voor ontwikkeling, 

voortgang en nieuwe ideeën. Vaak worden stad en land 

historisch gekenschetst als tegenpolen – cultureel, mentaal 

en fysiek. Het platteland is rust en stilte. Misschien is dat 

waar, maar evenzeer is er tussen beide polen een 

onverbrekelijke band. Stad en platteland hebben elkaar 

nodig. Óók het platteland heeft de stad gemaakt; 

omgekeerd maakt de stad het platteland – die band blijft 

ook in de toekomst onvoltooid tegenwoordige tijd, om in 

de beeldspraak van de Artistieke Visie te blijven.

Het platteland levert voedsel, grondstoffen en arbeid aan 

de stad. De stad is een markt en biedt welvaart en 

(bestuurlijke) bescherming. Het platteland is de tuin van 

de stad; als voortuin het visitekaartje voor de wereld, als 

achtertuin de plek waar de stadse burgerij en adel vroeger 

op landgoederen verpoosde en er tegenwoordig komt 

recreëren of komt wonen. Een aantrekkelijk platteland is 

een belangrijke vestigingsfactor voor (internationale) 

bedrijven. Meer dan elders in Nederland zijn stad en 

platteland in Brabant onontwarbaar met elkaar verknoopt; 

niet voor niets is Brabant een Mozaïekmetropool.

Alphen - Chaam laat zien wat het platteland de stad te 

bieden heeft en hoe beide polen onlosmakelijk verbonden 

zijn. Essentie van ons aanbod is dat het historisch 

gegroeide landschap, met zijn historische landgoederen, de 

rust en de ruimte, zijn stromende beken en eindeloze 

natuur een ideaal en interactief podium is voor culturele 

activiteiten – de culturele vertaling van de Mozaïekmetro-

pool. Dit landschappelijke podium is zelf ook weer 

inspiratiebron voor nieuwe culturele activiteiten. Denk aan 

de oude woeste gronden, de particuliere tuinen en het 

rijke religieuze landschap met zijn kerken, kapellen, 

kruisbeelden, kerkhoven en het klooster van Meersel-

Dreef. Het historische landgoederenlandschap is misschien 

nog wel de meest tastbare incarnatie van de historische 

band tussen stad en ommeland: daar verpoosde de 

stedelijke adel tijdens de zomermaanden; tegenwoordig 

trekt dat landschap veel toeristen. 

Projectideeën
Het landschap van  Alphen-Chaam is een rijke inspiratie-

bron. Voortbouwend op wat er al is en wat we al doen, 

hebben we er drie krachtige ideeën uitgelicht, als voor-

beeld en inspiratie. Andere combinaties zijn mogelijk, 

met wederzijdse kruisbestuivingen en uitwisselingen. 

De praktijk zal het leren. 

a Ontspoord | het Bels lijntje

  Alphen ligt halverwege de oude Spoorlijn 29, tussen 

Tilburg en Turnhout - het Bels lijntje in de volksmond. 

Ooit werd het door de Grand Central Belge gezien 

als één van haar meest kansrijke tracés, een belang-

rijke schakel in het traject Amsterdam–Brussel-Parijs, 

met op de Belgisch-Nederlandse grens een enorm 

stationsgebouw en een rangeerterrein met 24 sporen 

en een draaibrug – maar de belofte werd nooit 

ingelost en de lijn werd opgedoekt. Tegenwoordig ligt 

op een deel van het traject een fietspad. Het tracé is 

in het landschap nog zeer herkenbaar. 

  In de Artistieke Visie krijgen de stedelijke spoorzones 

veel aandacht als de ‘onvoltooide toekomst’ - als de 

ultieme verbeelding van ‘wij maken de stad’. Onze 

spoorzone van het Bels lijntje is tot stilstand gekomen, 

bijna uitgewist. Wat vooruitgang, snelheid en stedelijke 

bedrijvigheid had kunnen zijn lijkt nu tot de rust en 

stilte van het platteland te zijn teruggekeerd - 

5Twee wenkende  
     vergezichten

Dektse dance Night goes local
Een modern dancefestival als geldmachine 
voor de in traditie gewortelde carnavalsbouwers.
Het festival groeit naar een podium voor 
lokale en regionale muziek en richt haar pijlen 
op de jeugd, werkend aan de talentontwikkeling.

Vuurvleugels
Een locatievoorstelling op de historisch waardevolle 
Kerkdreef. Een combinatie van professionele en 
amateur dansers die via workshops met groepen 
kinderen een productie verzorgt.



Dektse Dance Night”, foto Erwin Goossens
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‘voltooiverleden tijd’. Daarmee is het de ideale contramal 

voor de stedelijke spoorzone producties. Twee concrete 

ideeën liggen voor de hand:

a.     Breng de stedelijke spoorzoneproducties naar het Bels 

lijntje. Wat gebeurt er met ontwikkeling en snelheid 

als het met één klap tot stilstand komt op een dood 

tracé, waarover ooit de stoomfluit van de vooruitgang 

schalde? Deze verstilde locatie vormt de dynamiek 

van de stedelijke spoorzones om, maar tot wat? Het is 

de ultieme uitdaging voor de creatieve geest. Pas de 

inspiratie toe op beide locaties en ervaar de resultaten 

die op elkaar lijken maar toch verschillend zijn.

b.    Benut het Bels Lijntje als expositieruimte en theater-

decor. Laat architecten, projectontwikkelaars en 

kunstenaars van over de hele wereld hun plannen en 

ideeën voor de ontwikkeling van de Brabantse 

stedelijke spoorzones ontvouwen - in een oud 

seinwachtershuisje, op een vergeten stuk spoorrails of 

aan de voet van een overwoekerd talud. Werk samen 

met de Vlaamse kant van het tracé. Boor het reservoir 

van kunstenaars in het Cittaslow-netwerk aan. 

Reanimeer de oude familieverhalen over het lijntje. 

De spoorlijn was ooit een kans om aan de armoede 

te ontsnappen, als seinwachter of perronarbeider. 

Gebruik de geschiedenis van de ‘vergeten spoorlijn’ als 

inspiratie. Verbind Tilburg met Turnhout al fietsend, en 

laat de reiziger een trip maken van het nu naar het 

verleden en weer terug en laat ondertussen vensters 

op de toekomst zien.

  Het Bels Lijntje laat zien hoe oude lijnen in het 

landschap stad en platteland verbinden en hoe zo’n 

lijn benut kan worden voor een cultureel programma 

dat de spanning onderzoekt tussen stad en land. 

Alphen - Chaam kent talloze historische en natuurlijke 

structuren die stad en land verbonden en soms hun 

functie verloren en soms nog steeds bestaan zoals de 

beek de Mark,  talloze oude wegen, De Pelicaense 

Hoeve, de Schuurkerk aan de Kerkdreef en de 

Ledevaertkerk. 

b Landschapstheater

  Het landschap van Alphen - Chaam is een groot 

openluchttheater, met schitterende decors. Maar ook 

waardevolle boederijen, schuren en andere gebouwen. 

Buurtschappen en kleine kernen. Alle geschikt en 

bruikbaar als podium. In 2009 realiseerden meer dan 

300 inwoners van Alphen ter ere van het 1300-jarig 

bestaan een uniek openluchtspektakel op en rond 

recreatieplas ‘t Zand: Sporen in ‘t Zand. In 2013 volgt 

een nieuwe productie, “Meske Vermoord”, een 

fantasievolle theatrale reconstructie van een gruwelijke 

moord die tussen Alphen en Baarle - Nassau plaats-

vond in 1872 – een opmaat tot een nog ambitieuzer 

project voor 2018, waarbij getalenteerde amateur-

kunstenaars uit Alphen - Chaam samen met ‘stedelijke 

artiesten’ zoals de Efteling, Het Brabant Orkest en 

Tiësto – of andere onverwachte cross-overs op het 

gebied van bijvoorbeeld amateurkunst, fanfare, urban 

arts, popcultuur en klassieke muziek – een grote 

productie ontwikkelen. Het landschap en de historie 

zijn daarin een vooraanstaande inspiratie, en vormen 

de  ontdekkingstocht van de toekomst. Gestreefd 

wordt naar samenwerking met bestaande openlucht-

theaterproducties en -locaties in andere Brabantse 

gemeenten. ‘Sporen in ‘t Zand’ en ‘Meske Vermoord’ zijn 

Ontmoetingen langs het water
Het prijswinnend (Brabant Bokaal 2010) concept 
van Pien Storm van Leeuwen wat landschap en 
kunst harmonieus samen laat gaan. In een 
theatrale tocht langs de poosplaatsen.



Landgoed Luchtenburg, foto Erwin Goossens
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de opmaat tot een reeks openluchttheaterproducties 

geïnspireerd op het landschap en de lokale historie. 

Alphen – Chaam wil haar ontwikkelde kennis inzetten 

om als (mede)ontwikkelaar van het concept te 

fungeren en bij te dragen aan een Brabantbreed 

programma.

c Eilanden van cultuur

  De historische landgoederen in Alphen - Chaam 

bieden een uitgelezen kans om het thema ‘Wij maken 

de stad – bijdrage van het ommeland’ in te vullen. 

Ons landgoederenlandschap is uniek in Nederland, 

om zijn gaafheid en uitgestrektheid, maar ook omdat 

enkele historische landgoederen al eeuwen in handen 

zijn van dezelfde familie(s) en nog altijd op traditio-

nele wijzen worden beheerd – inclusief de nauwe 

(arbeids)banden met bewoners in de omliggende 

dorpen. De landgoederen zijn de fysieke weerslag van 

de oude band tussen stad en ommeland – sterker 

nog: tussen Breda en Chaam ligt een ketting van 

historische landgoederen. De historische landgoede-

ren zijn van oudsher de plek waar de stedelijke adel 

(en later gegoede burgerij) in de zomermaanden 

verpoosde (en in het najaar jaagde), om de stinkende 

stad te ontvluchten; ze zijn een directe historische en 

nog steeds beleefbare link tussen de stad en het 

platteland – tussen Alphen en Tilburg; tussen Chaam 

en Breda. De landgoederen waren (en zijn in zekere 

zin nog altijd) eilanden van (elitaire) cultuur in het 

boerenland, (destijds) omgeven door woeste grond 

- landschappelijke eilanden én culturele eilanden, met 

hun schilderkunst, zomerconcerten, jachtpartijen en 

voordrachten. Tegenwoordig spelen verschillende 

landgoederen een nieuwe rol in het verpozen, door 

delen open te stellen en/of een publieke functie te 

geven, door het aanbieden van overnachtingen en/of 

het organiseren van cursussen en workshops. 

In ‘Eilanden van Cultuur’ wordt de band tussen ommeland, 

stad en historisch landgoed benut en verbeeld, in het 

verleden, het nu en de toekomst. Wat betekenden de 

landgoederen voor de creatie van de stad en voor de 

creatie van het ommeland en wat betekenen ze nu? Welke 

rol speelt kunst daarin?

Omdat de landgoederen in handen zijn van particulieren 

kan dat alleen in nauw overleg met de eigenaren. Alles is 

mogelijk – zolang het maar past bij de eigenheid van het 

landgoed en zijn bewoners, het de intrinsieke kwaliteiten 

versterkt en het de relatie tussen stad en ommeland 

exploreert: een meerdaags kunstfestival (zoals Oerol of de 

Boulevard), locatietheater of het gebruik van leegstaande 

theekoepels, kapellen, hoeven en schuren als een reeks 

tijdelijke ateliers voor kunstenaars op locatie. Samen 

vormen deze initiatieven een ‘archipel van ideeën’ – een 

keten die letterlijk de stad met het platteland verbindt.

Voorbeelduitwerking ‘landgoedbeelden’
In “landgoedbeelden” krijgen diverse kunstenaars uit 

uiteenlopende vakgebieden de opdracht beelden te maken 

die de relatie tussen stad en land verbeelden. De kunstenaars 

resideren op het landgoed; publiek kan hen aan het werk 

zien. Samen vormen de kunstenaars en hun beelden een 

route langs de landgoederen die individueel of in groepen 

(gids) bezocht kan worden. Gedurende een aantal tijdsgebon-

den manifestaties is de route de aanleiding voor lezingen en 

workshops met dezelfde vragen als inspiratiebron. Naast een 

programma in 2018 levert dat ook de gewenste inhoudelijke 

versterking van het landgoed. 

De Mark, foto Erwin Goossens

Ontmoetingen langs het water
Het prijswinnend (Brabant Bokaal 2010) concept 
van Pien Storm van Leeuwen wat landschap en 
kunst harmonieus samen laat gaan. In een 
theatrale tocht langs de poosplaatsen.

Doorzicht/cultureel	inspiratieplein
Een nieuw gebouwde “schuur” in een bijna 2 hectare 
grote nieuwe buitenplaats. Een inspirerende plek voor 
de samenwerking tussen amateurs en professionals. Een 
voorbeeld van nieuwe op kunst en cultuur gebaseerde. 
economische ontwikkeling in het buitengebied.
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5.2 De grenzeloze grens
Onze bijdrage aan ‘Wij verbinden mensen’: 
Brabander én Wereldburger
In het thema ‘wij verbinden mensen’ uit de Artistieke Visie 

wordt de sociale, culturele en artistieke rijkdom van wijken, 

buurten en dorpen verkend, om daarmee een verbinding 

te leggen naar Europa en de rest van de wereld. 

Om dit thema vorm te geven heeft Alphen-Chaam een 

unieke troef in handen: de tastbare nabijheid van de 

Vlaamse grens, én grenzend aan Tilburg en Breda. De 

grens kan gezien worden als de scheidslijn tussen ‘wij’ en 

‘zij’, tussen stad en platteland, tussen locaal en mondiaal, 

tussen binnen en buiten - maar de grens kan ook gezien 

worden als voedingsbodem, podium en inspiratiebron. Het 

gaat dan niet om een grens die scheidt, maar om een 

grens die overbrugt, verbindt en inspireert. Onze grens 

vormt daarmee feitelijk de fysieke vertaling van één van 

de essenties van Culturele Hoofdstad en de Artistieke 

Visie: het overbruggen en slechten van grenzen.

Dat samenbindende karakter van de grens komt sterk tot 

uitdrukking in Chaam, dat volgens historische bronnen het 

geografische middelpunt is van de Benelux. Ook het 

Brabantse dorp Moergestel in de gemeente Oisterwijk 

maakt aanspraak op de titel. De actie van beide gemeen-

ten heeft geleid tot veel aandacht in de nationale pers, die 

we voor de Culturele Hoofdstad opnieuw kunnen 

benutten. De oprichting van de Benelux in 1944 kan 

gezien worden als een belangrijke stap in de Europese 

samenwerking en eenwording. 

Een tweede unieke troef van  Alphen-Chaam is het 

internationale Cittaslow-netwerk. Het biedt uitgelezen 

kansen om het thema globaal-locaal uit te werken. Het is 

een mondiaal netwerk van kleinere en veelal op het 

platteland georiënteerde gemeenschappen die juist het 

regionale koesteren en geworteld zijn in het locale. 

Het netwerk is in feite gebouwd op dat merkwaardige 

dilemma waaruit de moderne mens gemaakt schijnt te 

zijn: de spanning tussen het locale en het globale. We zijn 

Brabander én Wereldburger tegelijk. 

Tot slot is de sociale cohesie, de culturele rijkdom en de 

organisatiekracht in onze dorpen en buurtschappen een 

sterk en natuurlijk vertrekpunt voor ‘wij verbinden mensen’. 

Projectideeën
a  Alphen-Chaam: episch centrum van mondiale 

manifestatie over het lokale

  In 2018 is Chaam niet alleen het middelpunt van de 

Benelux, het wordt het episch centrum van de 

mondiale culturele manifestatie over de betekenis van 

het locale in een globaliserende wereld. 

 

  Een internationale Cittaslow bijeenkomst, met een 

focus op Kunst en Cultuur. Wat is Europa? Wat is de 

betekenis van een grens in een globaliserende wereld? 

Wat is identiteit? Hoe verhoudt het locale zich tot het 

mondiale? Wat betekent het om tegelijk Brabander en 

wereldburger te zijn, of Berliner én Europeaan? En 

hoe levert het Cittaslow gedachtegoed daar een 

bijdrage aan? Hoe kan het Bourgondische duurzame 

karakter van Cittaslow die vragen helpen beantwoorden? 

Living	fast/living	slow
Het mailart project van Mr. Colori waarbij kunstenaars 
uit de hele wereld hun interpretatie geven op dit 
Cittaslow thema. Een start voor een langdurige relatie 
tussen kunstenaars uit Cittaslowgemeenten in Europa?

De Chaamer concerten
Concerten op lokatie in het historisch monument
de Ledevaert kerk. Hoe bijzondere muziek een bijzonder 
monument vult. Het historisch theater bij uitstek?



2018 Brabant Culturele Hoofdstad                  
 

21 

  We bedoelen ‘episch centrum’ in de letterlijke zin: het 

verhalende en beeldende centrum van de wereld, waar de 

traagheid van het locale in gesprek gaat met de snelheid 

van het globale (living fast – living slow); waar de stad het 

land ontmoet; waar culturen botsen en verbinden. We 

benutten ons Cittaslow-netwerk en nodigen kunstenaars 

uit alle Europese Cittaslow-gemeenten uit die de 

betekenis van het locale verbeelden. Een meerdaagse 

internationale manifestatie waarbij het ultieme samen gaan 

van fast en slow , van Brabander en Wereldburger 

verwoord is. Denk aan een Culturele Terra Madre met 

markten, workshops, lezingen en indachtig het goede slow 

food eten (en drinken) gaat elke activiteit gepaard met 

maaltijden van streekproducten.

b De grens verbeeld

   Alphen-Chaam lag eeuwenlang op de grens tussen de 

Baronie van Breda en het Graafschap van Hoogstraten. 

De huidige grens tussen België en Nederland loopt op 

veel plekken nog precies langs die oude heerlijkheidsgren-

zen, die vaak een natuurlijk karakter hebben (Strijbeek, 

het Merkske, moerassen) en die ook tegenwoordig nog 

beleefbaar zijn - een uniek gegeven. Geschillen tussen 

de heren van Breda en van Hoogstraten werden 

vroeger op een doorwaadbare plaats aan de Strijbeekse 

beek uitgepraat, of -gevochten. 

  Kunstenaars maken de grens tussen België en Neder-

land beleefbaar, versterken hem en overbruggen hem, met 

land art, tijdelijke kunstwerken, installaties, poëzie. 

Samenwerking met de gemeenten van de Zuidelijke 

Baronie (en met Baarle-Nassau en Baarle Hertog in het 

bijzonder - nergens zijn de oude grensonderhandelingen 

tussen Nederland en België zo pregnant beleefbaar) en 

met de Vlaamse buurgemeente Hoogstraten ligt voor 

de hand. Ook kan uitwerking plaatsvinden in samen-

werking met andere Brabantse grensgemeenten en/of 

in Baronieverband. De Strijbeekse beek is aan de 

Nederlandse zijde ingericht als een ecologische 

verbindingszone. In 2018 zodanig volgroeid dat het 

verschil met de Belgische zijde enorm zal zijn. Hier 

kunnen met waardering voor elkaar de verschillen in de 

‘natuurcultuur’ in België en Nederland bij elkaar komen. 

In een gezamenlijke ontwerpopgave voor aangrenzende 

eigenaren, landschapsarchitect, ecoloog en kunstenaars 

wordt de beek vervolmaakt tot een vrije weg voor 

planten en dieren en toegankelijk (door verruiming en 

uitbreiding = waarde toevoegen) en beleefbaar voor 

de cultuur- en rustzoekende wandelaar. Een cultuur -  

natuurwandeling op de nationale grens die uit kan 

groeien tot een toeristische trekker van formaat.

c Borderlife Meerseldreef

  Meerseldreef (B) met klooster ter Meersel is een 

voorbeeld van hoe grenzen niet scheiden maar verbinden. 

In de gemeenschappen aan beide zijden van de grens 

wordt de kunst van het samenleven op de grens 

succesvol beoefend. Gezamenlijke evenementen maar 

ook een gezamenlijk sociaal en verenigingsleven. Tegelijk 

trekt het bezoekers van heinde en van ver en is het 

bijvoorbeeld voor de  inwoners van Breda nog steeds 

een bijzondere plek. Een plek als deze vraagt om de 

verbeelding van “borderlife”. Een letterlijke audiovisuele 

verbeelding door kunstenaars van beide zijden. Het 

unieke “borderlife” vastgelegd als inspiratie voor 

verbinding van europees samenleven. Een tentoonstelling 

dus, binnen en buiten. Bijvoorbeeld ontwikkeld met 

Bredaphoto en haar Belgische evenknie. Tegelijk zijn de 

grensgemeenschappen vaak een soort vrijplaats en in het 

verleden de plek voor smokkelaars. Ook die aspecten van 

het grensleven zijn onderdeel en inspiratie. Mogelijk dat 

juist daarom wel die grensgemeenschappen vaak zo goed 

met elkaar overweg kunnen. 

Het Bels Lijntje, foto Ilse de Roij

Living	fast/living	slow
Het mailart project van Mr. Colori waarbij kunstenaars 
uit de hele wereld hun interpretatie geven op dit 
Cittaslow thema. Een start voor een langdurige relatie 
tussen kunstenaars uit Cittaslowgemeenten in Europa?

De Chaamer concerten
Concerten op lokatie in het historisch monument
de Ledevaert kerk. Hoe bijzondere muziek een bijzonder 
monument vult. Het historisch theater bij uitstek?

Surprievening
Een theatrale verrassingstocht langs bijzondere locaties in 
Alphen, vormgegeven en uitgevoerd door de eigen 
gemeenschap. En natuurlijk met goed eten aangeboden.
Een opmaat voor de grote openlucht productie in 2013.



De Acht van Chaam, foto Erwin Goossens
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Samenwerkingsprojecten



De Acht van Chaam, foto Erwin Goossens

Samengestelde Wedstrijden te Alphen, foto Erwin Goossens
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In dit hoofdstuk vragen we aandacht voor een aantal 

thema’s waar we als gemeenschap in Alphen–Chaam 

graag aan mee willen werken. Zo is bijvoorbeeld 

uiteraard Vincent van Gogh van belang voor West 

Brabant en daarmee voor Alphen–Chaam. Het zijn 

echter niet de thema’s die zo dicht bij ons DNA of ener-

gie liggen dat vormgeving van een meer concrete aanpak 

onontkoombaar is. Voor de thema’s in 6.1. en 6.2 vragen 

we echter graag bijzondere aandacht. Graag sluiten wij 

aan op initiatieven vanuit de regio.

6.1 Olympisch vuur:  
  wielersport en ruitersport
Er zijn twee Olympische buitensporten nauw verbonden 

met het (West-)Brabantse platteland en de volkscultuur : 

de wielersport en de paardensport. Het zijn bij uitstek 

sporten die van het Brabantse landschap gebruik maken 

en stevig geworteld zijn in de Brabantse cultuur – ook in 

Alphen-Chaam. In Alphen-Chaam worden beide sporten 

niet alleen door talloze inwoners beoefend, de gemeente 

herbergt ook twee belangrijke sportevenementen: het 

wielercriterium de Acht van Chaam (direct na de Tour de 

France) en de Cross-Country Alphen - Chaam (in het 

voorjaar). Wielersport en paardensport passen bovendien 

goed bij de Cittaslow-identiteit van Alphen - Chaam 

(snelheid van menselijke maat).

De provincie wil deze twee Olympische kernsporten 

(samen met nog 3 andere) met het Olympisch Plan 

Brabant in 2016 op ‘Olympisch niveau’ getild hebben, zodat 

Brabant serieus kan bijdragen aan de Nederlandse plannen 

om de Olympische Spelen voor 2028 binnen te halen.

Door hun nauwe verbondenheid met landschap en 

volkscultuur lenen beide Olympische buitensporten zich 

voor de ontwikkeling van een cultureel programma dat in 

2018 gepresenteerd kan worden, en waarbij het Olympisch 

Plan Brabant en Brabant Culturele Hoofdstad 2018 elkaar 

optimaal kunnen versterken. Volkscultuur, nieuwe 

doelgroepen (wieler- en hippisch publiek), een rijke 

beeldtaal (de heroïek van de renner, het paard als mythisch 

dier), talloze initiatieven (criteriums, bike-experience, musea, 

schrijvers, beeldend kunstenaars) kunnen in een Cultureel 

Olympisch Programma moeiteloos met elkaar verbonden 

worden tot een cultureel sportevenement.

 Alphen-Chaam denkt en werkt hier graag in provinciaal of 

regionaal verband aan mee (West-Brabant) en heeft met 

de brede verankering in de volkscultuur én met twee 

toonaangevende evenementen ook veel te bieden. Het 

initiatief laten we echter graag aan andere partijen.

6.2 Koninklijk Brabant
Het lijkt wel of we het niet willen weten, want Brabander 

lopen nauwelijks te koop met de nauwe band tussen het 

Oranjehuis en de provincie. Toch zijn de Brabantse 

geschiedenis en het Brabantse landschap nauw verweven 

met de Oranjes. Aanvankelijk – en dan hebben we het 

over de 16e eeuw - lagen de bezittingen en jachtterreinen 

van de Oranjes rond Breda en in het westen van de 

Nederlanden. Eeuwenlang waren de Oranjes de heren van 

de heerlijkheid de Baronie. Bij Breda had graaf Hendrik van 

Nassau al in 1515 het Mastbos laten inzaaien, een van de 

oudste doelgericht aangelegde productiebossen van 

Nederland. Later, in de 19e eeuw, was Koning Willem I 

vaak in Breda; ook liet hij de grote kanalen van Brabant 

aanleggen. Koning Willem II voelde zich verbonden met 

Tilburg en liet op het Brabantse verschillende modelboer-

derijen aanleggen, waarvan sommige nog steeds bestaan. In 

Alphen-Chaam ligt het Landgoed Anneville, waar achter-

eenvolgens Prins Bernhard en Koningin Wilhelmina 

verbleven aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.
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Ontwikkelingsprogramma



Ontmoetingen langs het Water, foto Erwin Goossens
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In dit Ideeënboek hebben we twee wenkende vergezichten 

geschetst voor 2018 met zes concrete uitwerkingsrichtingen. 

Daarbij hebben we ons gebaseerd op ons DNA en 

gewerkt aan projectideeën die onze sterke kanten 

benutten en versterken. Dat is onze filosofie.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen maar lukt door 

samenwerking en ontwikkeling op de juiste schaal. Dan 

gaat het om samenwerking op lokaal niveau, tussen 

inwoners, bedrijven en gemeente; om samenwerking op 

het regionale niveau van de Zuidelijke Baronie; om 

samenwerking met de steden Breda en Tilburg en als het 

aan ons ligt met de buren in België; en om samenwerking 

op de regionale schaal van West-Brabant. Met samenwer-

king bedoelen we échte samenwerking - samenwerking 

waarbij onze partners daadwerkelijk invloed hebben en 

betrokken zijn. Anders gaat het om uitvoering, en dat is 

heel wat anders.

We hebben onze ideeën en ambities in dit Ideeënboek 

beschreven. Dat is een eerste en belangrijke stap. Maar 

echt samenwerken en samenleven (zoals zo goed 

verwoord in “de kunst van het samenleven”) vraagt ook 

om aanpassing en flexibiliteit. Wat nu bedacht is zal in 

2018 anders zijn. 

De ideeën in dit Ideeënboek zijn daarom niet alleen een 

aanbod, maar ook een uitnodiging aan onze toekomstige 

partners. Kom met ideeën en dromen! Onze achterdeur 

staat altijd open en iedereen is altijd welkom om onze 

aspiraties verder vorm te geven en mee te ontwikkelen, 

om aan te haken of ons op kansen en partners te wijzen 

elders in de regio. Zo zullen wij, samen met anderen, onze 

plannen steeds verder uitwerken, concretiseren en 

verfijnen. 

Natuurlijk hopen we onderdeel te worden van Bidbook 

Brabant, maar om tot realisatie van onze ideeën te komen 

varen we ook op eigen kracht en ontwikkelen we een 

eigen uitvoeringsprogramma voor 2013 en verder. Ook 

zonder Culturele Hoofdstad blijven onze ideeën staan en 

zullen er kansen zijn om onze plannen te realiseren. 

Geïnspireerd door het initiatief Culturele Hoofdstad 2018, 

hebben we de ontwikkelingsrichting gevonden. 

Ons uitvoeringsprogramma verschijnt eind 2011.  

Het bevat ondermeer:

•  Activiteiten in 2012 - 2013 om de organisatiekracht 

van onze gemeenschap op peil te houden en verder 

te versterken;

•  het bouwen aan een zelfdragende en zich zelf 

vernieuwende gemeenschapsstructuur die de 

culturele ontwikkeling aanjaagt;

• een faciliterende gemeente met geld en menskracht.

7
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Projectkader
Label 2018
Alphen-Chaam is de afgelopen jaren opgevallen.  

Alphen-Chaam is de tweede Citaslow gemeente in 

Nederland. Een predicaat voor gemeenten kleiner dan 

50.000 inwoners die zich inspannen voor brede duurzame 

ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling in de snelheid en op 

de maat van de menselijke schaal. Duurzame ontwikkeling 

met veel aandacht voor authenticiteit, erfgoed en 

streekproducten. Binnen Brabant is Alphen-Chaam 

daarmee niet aleen bijzonder maar uniek. Alphen-Chaam 

is met het verwerven van het predikaat onderdeel van 

een internationaal netwerk in 24 landen en bijna 150 

gemeenten. Ook is Alphen-Chaam opgevallen door de 

grote organisatiekracht in de gemeenschap voor groot-

schalige culturele evenementen. Sporen in ’t Zand, een 

openluchtvoorstelling met duizenden bezoekers en 

honderden vrijwillgers is daarvan misschien wel de 

grootste exponent. Alphen-Chaam heeft van de provincie 

Noord-Brabant een ontwikkelopdracht gekregen.

De opdracht is om in het kader van Brabantstad Culturele 

Hoofdstad 2018 (BCH 2018) het Cittaslow concept 

verder door te ontwikkelen - in te vullen met een 

belangrijke culturele component. Er wordt gewerkt aan 

een concept, niet alleen in het kader van Culturele 

Hoofdstad maar ook in een breder verband. Hoe kan 

duurzame plattelandsvernieuwing ook via de inzet van 

cultuur bijdragen aan duurzame regionale economische 

omwikkeling. Daarbij is de scope van het project niet 

alleen het grondgebied van de gemeente AC omvat. Het 

kan naar verwachting alleen succesvol zijn indien er een 

regionale aanpak ontstaat. Gestart wordt uit de eigen 

kracht van AC.

Doelstellingen project Alphen-Chaam 2018

1  Het ontwikkelen van een concept “hoe Cittaslow 

cultureel in te vullen op een zodanige wijze dat AC 

een volwaardige rol kan vervullen in een Culturele 

Hoofdstad programma”.

2  Het ontwikkelen van actief draagvlak voor dit concept 

bij de bevolking van AC, en op termijn regionaal.

3  Bij het ontwikkelen van bovengenoemd concept 

maximaal gebruik te maken van het culturele (maar 

ook commerciële) aanbod in AC en dat aan te vullen 

van buiten de gemeente, waardoor al tijdens het 

ontwikkelproces spin off ontstaat 

4  Via het ontwikkelen van kleinschalige test projecten 

(uit te voeren in 2011) nieuwe culturele activiteiten te 

stimuleren die ook op zich zelf staand een waarde-

volle aanvulling kunnen zijn voor het culturele aanbod 

in AC (en de regio).

Deze opdracht is volop in uitvoering en zal eind 2011, 

conform opdracht een eindresultaat opleveren.

Citta Slow

Een gemeente wordt pas Cittaslow als die zich positief 

onderscheidt op de beleidsterreinen Milieu, Infrastructuur, 

Kwaliteit van leven, Instandhouding streekproducten, 

Gastvrijheid en Bewustzijn. Op al deze terreinen heeft 

Alphen-Chaam concrete maatregelen genomen of wil dat 

gaan doen.

Alphen-Chaam is de tweede gemeente in Nederland die 

het predikaat Cittaslow heeft verworven. Dáárdoor, maar 

ook door bijzondere culturele uitingen zoals het openlucht 

theaterstuk ‘Sporen in het zand’ is de gemeente opgevallen 

bij de Provincie Noord-Brabant.
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Het fundament: het DNA van Alphen-Chaam
(okerkleurige letters: belangrijkste kwaliteiten)

A Karaktervol landschap
  Het landschap van Alphen-Chaam wordt hoog 

gewaardeerd om zijn afwisseling, de rust en de ruimte, 

de beleefbaarheid van stromende beken en zijn 

vennen, en vooral om zijn historische landgoederen. 

Hoewel heel Brabant rijk is aan landgoederen worden 

alleen de landgoederenzones van Alphen-Chaam en 

Roosendaal in nationale inventarisaties genoemd, 

samen met bijvoorbeeld de landgoederenzones aan 

de Veluwerand en rond Wassenaar (zie jaarboek 

Staring Centrum DLO 1999).

1  Uniek landgoederenlandschap /  
buitenplaatsen

•  Uitgestrekte historische landgoederen Anneville, 

Luchtenburg, Hondsdonk, De Hoevens en (deels) 

Valkenburg.

•  Kleinschalig arcadisch coulisselandschap met lommer-

rijke lanen, bossen, beken, akkers.

•  Landgoederen waren ‘eilanden’ van (elitaire) cultuur 

(schilderkunst, concerten etc.).

•  Verpozen; toen en nu; de economische betekenis van 

landgoederen.

• (historische) Link naar Tilburg en Breda.

2 Eindeloze natuur; rust en ruimte
•  Rijk aan natuurgebieden, zoals de Chaamse bossen,  

de Alphense bergen, vennen, de Strijbeekse heide, 

(deels) natuurlijk beken. Waar in Nederland vind je  

19 kilometer aaneengesloten bos?

•  Je bent buiten en proeft de ruimte; rust en ruimte; 

slow life, als contramal voor de stad.

3.  Religieus landschap
•  Grote kerken en kerkelijke complexen, kapellen, 

kruisbeelden.

• Diverse kerkhoven.

•  Bijzondere relatie met klooster te Meersel-Dreef, net 

over de grens. Is ook voor de inwoners van Breda nog 

steeds een bijzondere plek. 

4 Oeroud landschap met rijke verhalen
• prehistorische bewoningsresten; mystiek

•  Alphense bergen, grafheuvels, oude bewonings-

geschiedenis, Tempeliers.

•  Die geschiedenissen en legendes gaan tegenwoordig 

nog gewoon door; in het moeras verdronk ooit bijna 

een hennepteler.

B Sterke banden met de wereld

1   De Grens: de ‘tastbare’ nabijheid van 
Vlaanderen

• Over de grens is het ‘anders’.

•  Tegenwoordig is Alphen-Chaam misschien de rand 

van NL, lange tijd lag het juist in het centrum (tussen 

de bestuurscentra van de Zuidelijke en Noordelijke 

Nederlanden; op een kruising van de wegen van  

Den Bosch-Antwerpen en Breda-Maastricht/Aken. 

Ook nu nog is het, het geografisch middelpunt van de 

Benelux.

•  Grenzen zijn eeuwenoud en lopen ook tegenwoordig 

nog soms volgens de natuurlijke grenzen (Strijbeek, 

moeras, Merkske). Geschillen tussen de heren van 

Breda en van Hoogstraten werden op een doorwaad-

bare plaats aan de Merkske uitgepraat of -gevochten. 

2  De beleefbare band tussen ommeland en 
stad

•  Traditie én moderniteit; Symbiose tussen stad en 

ommeland.

•  De oude grenzen en samenhang van de Baronie zijn 

ook tegenwoordig nog van belang; de huidige 

gemeentegrenzen gaan terug tot de tijd van de 

Baronie van Breda.

•  Alphen is historisch gezien georiënteerd geweest op 

Tilburg; Chaam en Galder/Strijbeek op Breda. Die 

oriëntatie ligt deels in het landschap besloten en is 

daarin nog steeds terug te zien, in de waterscheiding 

tussen Alphen en Chaam, in de infrastructuur, de oude 

wegen, de oriëntatie van de beken, de oriëntatie en 

historische banden van de landgoederen, het Bels 

lijntje. 

Bijlage
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3 Internationale banden 
• Polen (bevrijders, partnergemeente, werknemers).

• Citta Slow (partnergemeenten)

• Kunstenaars.

• Benin (West-Afrika)

•  Millenniumgemeente en daarmee bijdragend aan het 

halen van de millenniumdoelen van de VN.

C Economisch vitaal

1  Gastvrij en gemoedelijk platteland 
(aantrekkelijk voor toeristen)

•  In de zomer ‘wonen’ er 30.000 mensen in AC, tegen 

10.000 normaal. Ook in voor- en naseizoen. Veel 

campings. AC is de achtertuin van Breda en Tilburg. 

Veel dagjesmensen en fietsers. 

• Aanbod van eten, drinken en genieten; Bourgondisch

•  Veel kleinschalige activiteiten in het buitengebied 

gericht op toeristen, zoals B&B. 

• Mensen groeten ook onbekenden op straat. 

• Warm en respectvol; humor en relativeringsvermogen.

2  Bourgondisch platteland (land van 
boeren)

• Landbouwgemeente met veel boeren en bedrijvigheid

•  Citta Slow / Slow Food: Chaams hoen, Chaams bier, 

Kempisch heideschaap en andere streekproducten

• Magie van de Baronie

3 Ondernemerschap
• Nijver en ondernemend. 

• Zelfbewust, wars van grillen. 

• Coöperaties en familiebedrijven. 

D  Bloeiende volkscultuur en sterke sociale 
samenhang

1  Bloeiende volkscultuur en verenigings-
leven; organisatiekracht

•  ‘De amateur is de professional van de kunst van het 

samenleven’

•  Hoge culturele participatie: harmonie, fanfare, toneel, 

carnaval, samen muziek maken

• (buurt)feesten en evenementen; Dektse dance night

• ‘t Zand / Alphen 1300 

•  De organisatiekracht heeft zijn oorsprong mede in de 

carnavals-bouwersclubs (zie DDN). Ook de organisa-

tie achter de 8 van Chaam (met vroeger tot wel 

100.000 bezoekers) is sterk en kan grote evenemen-

ten aan. 

•  Wat misschien nog wel het meest opvalt is het brede 

culturele draagvlak, dwars door alle geledingen heen.

2  Vitale en sterke buurtschappen;  
saamhorigheid en samenwerking

• Authentiek; iedere buurtschap met eigen karakter.

• Deels mooie (historische) kernen.

•  Kleinschalige samenleving van buurten, wijken en 

parochies; menselijke maat; geborgenheid.

• Vitaal en sociaal. 

•  Gemeenschapszin / zelfredzaam / zorgzaam / 

betrokkenheid.

•  Sterk in burenhulp. De achterdeur staat altijd open. 

Lag in traditionele agrarische gemeenschap; burenhulp; 

gemeenschappelijke oogst.

3  Wieler- en paardrijcultuur
•  Fietsen en paardrijden zitten in de genen. Er wordt 

heel veel gefietst, er zijn heel veel amateurwielrenners 

op de weg en veel gewone fietsers.

• De 8 van Chaam.

• De Goeie Ontsnapping

• Cross Country van Alphen-Chaam.

2
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