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TOERISME VINCENT VAN GOGH

De derde ‘toeristenhotspot’ in Brabant
vervolg van voorpagina

De twee al getekende torens kos-
ten ruim 8 miljoen euro per stuk
om te bouwen, los van grondaan-
kopen of infrastructuur. De stich-
ting denkt de investering terug te
verdienen door de verkoop van en-
treekaartjes en de opbrengst van
horeca. Melis hoopt dat ook subsi-
dieverstrekkers een duit in het
zakje doen, zoals de provincie al
deed met de subsidie van twee
ton. ,,Een gemeente of regio zou
bijvoorbeeld een van de torens
kunnen adopteren.” 

Melis is directeur van House of
Leisure, een vrijetijdsinstituut in
Oisterwijk dat in 2016 voortkwam
uit denkwerk van De Efteling, Li-
béma (Beekse Bergen) en Mid-
point Brabant. Die partijen willen
nog een grote trekker die toeristen
uit binnen- en buitenland voor
één of meerdere dagen naar Bra-
bant haalt. Goed voor hun eigen
portemonnee én de werkgelegen-
heid in de provincie, die zo aan
aantrekkingskracht wint. Het
haalt meteen wat druk van toeris-
tenhotspot Amsterdam af, zegt
Melis. Spreiden en verleiden zijn
voor hem sleutelwoorden.

Twee jaar geleden ontstond het
idee om ‘Van Gogh als icoon van
Brabant in stelling te brengen’
voor het ‘derde recreatiepark’ van
Brabant. De nieuwste aanwinst
moet jaarlijks 400.000 gasten ver-
leiden tot een bezoek aan de pro-
vincie. ,,We willen in hetzelfde rij-
tje als De Efteling en Beekse Ber-
gen.” Dit jaar nog wordt daarvoor
de stichting Van Gogh Homeland
Experience opgericht, met in de
top onder anderen oud-provincie-
bestuurder Bert Pauli en Henk Ki-
vits, voormalig baas van Stage En-
tertainment en Holland Casino.

Een serieuze club, stelt Melis.
Hij heeft vertrouwen in het plan
voor de zeven iconische torens die
samen een permanente buitenex-
positie moeten vormen in het Bra-
bantse landschap. ,,Als ik het ver-
trouwen niet had, was ik er niet
aan begonnen. De toezegging voor
subsidie van de provincie is toch
een soort keurmerk.”

▲ Een impressie van een van de torens van de Van Gogh Homeland Experience. FOTO VAN GOGH HOMELAND EXPERIENCE

Van Gogh als toeristische
attractie. En niet de minste.
Wat vindt Brabant?

Gerrit van den Hoven
Den Bosch/Nuenen/Zundert

,,Een kansrijk, maar ook een ge-
vaarlijk plan”, zegt Frank van den
Eijnden, directeur van Van Gogh
Brabant. ,,Het zal nog een uitda-
ging zijn om ook inhoudelijk kwa-
liteit te bieden. Het plan is spraak-
makend en gedurfd, maar de ar-
chitectuur van de torens zal top
moeten zijn.”  

Van den Eijnden is als directeur

van de Van Gogh Sites Foundation
spreekbuis van de erfgoedlocaties
van Van Gogh in Nuenen en Zun-
dert. ,,De erfgoedlocaties staan los
van dit plan, maar zullen zeker
mee gaan profiteren”, denk hij.
,,Het Vincentre in Nuenen trekt
momenteel 20.000 bezoekers per
jaar, maar het plan is om dat op te
krikken naar 50.000.  De Van Gogh
Homeland Experience zal daar
zeker aan bijdragen.”

Hij kijkt mee met de planont-
wikkeling en zegt het goed te vin-
den dat het geen derde park wordt,
maar dat het plan zorgt voor een
verspreiding van de bezoekers. 

Jan Baan, directeur van Het Bra-

bants Landschap en nauw betrok-
ken bij het Nationaal Park Van
Gogh, reageert terughoudend.
,,Zeven torens, zeven landmarks in
het landschap, het kan wel, maar
dan moet het wel subtiel en indi-
rect zijn. Van Gogh is een naam
van internationale allure waar we
zorgvuldig mee moeten omgaan.
Het mag niet louter een marke-
tingverhaal zijn.”

Voor Ron Dirven van het Van
Goghhuis in Zundert is het nog
een vraagteken hoe het plan past
in de huidige tijd. ,,Als we iets
hebben geleerd van deze periode
is het dat we zuiniger op het kli-
maat moeten zijn. Inzetten op

meer toeristen alleen is niet de
juiste weg, misschien moeten we
anders, duurzamer omgaan met
Van Gogh. Hier in Zundert is zijn
geboortegrond. We moeten vooral
de kern niet vergeten.”    

Het Noordbrabants Museum in
Den Bosch kocht de laatste vijf jaar
vier schilderijen van Van Gogh.
,,Het is goed om Van Goghs werk
en gedachtegoed op meerdere
plaatsen en op uiteenlopende ma-
nieren aan te bieden. Dat vraagt
om afstemming in de uitvoering
om het grote idee en de kwaliteit
te waarborgen. Daar werken we
graag aan mee”, zegt directeur
Charles de Mooij.  

‘Gedurfd, gevaarlijk, spraakmakend’

n De versie 2020
van Glow, het tradi-
tionele lichtfestival
in Eindhoven, is
een editie om nooit
te vergeten. De
hele stad is één
groot lichtkunst-
werk geworden.
Met 80 vierkante
kilometer opper-
vlakte is het ook
het grootste licht-
kunstwerk ter we-
reld. 
Het alternatieve
project wordt ge-
maakt met maar
liefst 1500 hi-
power-lampen die
de Finse kunste-
naar Kari Kola

heeft geplaatst op
hoge gebouwen in
alle wijken van de
stad; van de High
Tech Campus tot
en met Eindhoven
Airport en tot
Woensel-Noord.
Zijn Eindhovense
collega Ivo
Schoofs hing de
voorbije dagen,
met hulp van onder
meer medewer-
kers van de Licht-
jesroute, duizend
rode ballonnen op
in de stad. Die
latex ballen, met
een diameter van
90 centimeter, zijn
voorzien van speci-

aal ontworpen led-
verlichting.
Het lichtproject
blijft dag en nacht
aan en het is vooral
de bedoeling dat
mensen er thuis
van genieten en in
verband met co-
rona níet naar
Eindhoven komen.
Glow-directeur Ro-
nald Ramakers:
,,Want wordt het
druk, dan gaat de
stekker eruit, on-
middellijk. We
geven ook niet aan
hoe lang dit duurt,
om diezelfde vei-
ligheidsreden.”
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