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Zeven torens à la Vincent,
honderduizenden bezoekers?

Paul Driessen
Den Bosch/Zundert

Z
even torens in de geest
van schilder Vincent
van Gogh moeten over
een paar jaar honderd-
duizenden toeristen

naar Brabant lokken. ,,Onze ambi-
ties zijn heel hoog. We zetten de
provincie internationaal op de
kaart”, zegt Joost Melis, drijvende
kracht achter Van Gogh Homeland
Experience. Hij ziet de thuisgrond
van de schilder als troef om bezoe-
kers uit heel de wereld te trekken.
De provincie heeft wel oren naar
het project en geeft de stichting nu
200.000 euro om plannen uit te
werken en te onderzoeken op
haalbaarheid.

De zeven torens krijgen een
plek in het toekomstige Van Gogh
Nationaal Park, waar een aanvraag
voor loopt. Het park verbindt be-
staande natuurgebieden en ligt
grofweg gezegd tussen Breda, Til-
burg, Den Bosch, Helmond en
Eindhoven. Nog onduidelijk is
waar de torens precies komen
staan. De bouwsels worden tussen
de 20 en 60 meter hoog en kijken
uit op landschappen die Van Gogh
inspireerden tot zijn kunst -
werken. 

Schilderijkleuren
Het projectplan van ruim honderd
pagina’s beschrijft de bouwsels als
bakens en blikvangers in de na-
tuur. De kleuren komen overeen
met die in de bekende schilderijen
van Van Gogh. Licht- en geluid -
shows doen daar later nog een
schepje bovenop. 

In de torens komt ruimte voor
horeca, met lokale specialiteiten
als het worstenbroodje en de Bos-
sche bol. Binnen is ook plek voor
experimenten als een overdekt
veld voor zonnebloemen, een vlin-
dertuin of nieuwe vormen van
landbouw. De stichting zoekt
daarvoor samenwerking met be-
drijven en scholen. En met cultu-
rele instellingen als het Vincent
van GoghHuis in Zundert, de Van
Gogh Kerk in Etten-Leur en het
Noordbrabants Museum in Den
Bosch. Dat breidde in september
zijn collectie uit met een schilderij
van de meester. Van Gogh leeft in

Brabant, zoveel is duidelijk. 
De stichting heeft al schetsen

klaar voor de eerste twee torens in
de geest van de kunstenaar. On-
miskenbaar is de zonnebloem, die
terugkomt op zeven schilderijen
van de in Zundert geboren kunste-
naar. ,,Een magisch getal. Daarom
zetten we ook zeven torens neer”,
zegt Melis. ,,Ook om de bezoekers
te spreiden over Brabant en daar-
mee de druk op de natuurgebie-
den te verdelen.”

De twee al getekende torens
kosten ruim 8 miljoen euro per
stuk om te bouwen, los van grond-
aankopen of infrastructuur. ,,We
willen vooral aansluiten op be-
staande wandel- en fietsnetwer-
ken en openbaar vervoer. De to-
rens moeten goed bereikbaar zijn,
ook voor mindervaliden.” 

De stichting denkt de investe-
ring terug te verdienen door de
verkoop van entreekaartjes en de
opbrengst van horeca. Melis hoopt
dat ook subsidieverstrekkers 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.

Vlaggenschipproject
Een serieuze club, stelt Melis. Hij
heeft echt vertrouwen in het plan
voor de zeven iconische torens die
samen een permanente buitenex-
positie moeten vormen in het Bra-
bantse landschap. ,,Dit is ons vlag-
genschipproject. Als ik het ver-
trouwen niet had, was ik er niet
aan begonnen. De afgelopen jaren
hebben we onder de radar onze
mogelijkheden verkend en een
plan gemaakt. De subsidietoezeg-
ging van de provincie is toch een
soort keurmerk dat we op de
goede weg zitten.”

VAN GOGH HOMELAND EXPERIENCE

▲ De torenontwerpen verwijzen naar zonnebloemen die voorkomen op zeven schilderijen van Van
Gogh. ,,Een magisch getal. Daarom worden het ook zeven torens.” TEKENING VAN GOGH HOMELAND EXPERIENCE

De ambities van Van
Gogh Homeland
Experience zijn
letterlijk torenhoog.
De stichting mikt met een
nieuw project op jaarlijks
400.000 bezoekers uit
binnen- en buitenland.
,,We willen in hetzelfde
rijtje als De Efteling en
Beekse Bergen.”

,,Een kansrijk, maar ook een
gevaarlijk plan”, zegt Frank
van den Eijnden, directeur
van Van Gogh Brabant. ,,Het
plan is spraakmakend en
gedurfd, maar de architec-
tuur van de torens zal top
moeten zijn.”  

Van den Eijnden is als direc-
teur van de Van Gogh Sites
Foundation ook de spreekbuis
namens de erfgoedlocaties
van Van Gogh in Nuenen en
Zundert. ,,Die locaties staan
los van dit plan, maar zullen
zeker mee gaan profiteren.” 
Jan Baan, directeur van
Het Brabants Landschap en
nauw betrokken bij het Natio-
naal Park Van Gogh, reageert
terughoudend. ,,Zeven torens,
zeven landmarks in het land-
schap, 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 moe-
ten omgaan. Het mag niet lou-
ter een marketingverhaal 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 is
het dat we zuiniger op het kli-
maat moeten zijn. Inzetten op
meer toeristen alleen is niet
de juiste weg, misschien moe-
ten we anders, duurzamer
omgaan met Van Gogh. Hier
in Zundert is zijn geboorte-
grond. We moeten vooral de
kern niet vergeten.”   
Directeur Charles de Mooij
van Het Noordbrabants Mu-
seum in Den Bosch kocht de
laatste vijf jaar vier schilde-
rijen van Van Gogh. ,,Het is
goed om zijn werk en gedach-
tegoed op meerdere plaatsen
en manieren aan te bieden.
Dat vraagt om afstemming,
om het grote idee en de kwali-
teit te waarborgen. Daar wer-
ken we graag aan mee.”

‘Kansrijk én
gevaarlijk’

Inzetten op meer
toeristen alleen, is
niet de juiste weg
—Ron Dirven, Van Goghhuis

Binnen komt ruimte
voor experimenten
als een overdekt
zonnebloemveld of
een vlindertuin


