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Vincent van Gogh is een Brabander! Dat is een feit waar Brabanders tot voor 
kort maar nauwelijks mee bekend waren, laat staan mee te koop liepen. 
Om Van Goghs herkomst extra onder de aandacht te brengen, droeg Brabant 
in 2015 bij aan de herdenkingen van zijn 125ste sterfjaar. Tegelijkertijd werd in 
dit Van Gogh-jaar flink geïnvesteerd in de internationale marketing van de 
Brabantse beroemdheid. Met succes: het aantal bezoekers van zijn erfgoed 
groeide met 64%, de inkomsten stegen navenant en het bewustzijn dat Van Gogh 
een Brabander is, nam rap toe. Het Van Gogh-jaar toonde welke enorme potentie 
er schuilt in het erfgoed van Van Gogh in Brabant. Een potentie die alleen kan 
worden benut wanneer er niet incidenteel, maar structureel en collectief in 
wordt geïnvesteerd. Deze aanpak start met ingang van 2017; een ambitieuze 
aanpak op een wijze die recht doet aan de icoon die hij is.

Gestimuleerd door de successen van het Van Gogh-jaar en gedreven door 
de niet optimale huidige situatie, hebben de Provincie Noord-Brabant, 
marketingorganisatie VisitBrabant en de Stichting Van Gogh Brabant een 
aantal doelstellingen en ambities geformuleerd.

I.  Wij willen de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Brabant 
 behouden en delen met de wereld, nu, straks en in de verre toekomst.
II.  Wij willen de maatschappelijke en economische betekenis van Vincent 
 van Gogh voor de provincie Brabant vergroten.

In 2024 is de betekenis van Vincent van Gogh duurzaam verankerd in de Brabantse 
samenleving. Van Gogh is van iedereen en voor iedereen: van kind tot oudere, 
laag- en hoogopgeleid. Er bestaat consensus over wat Van Goghs erfgoed is 
en hoe het beheer en behoud daarvan geregeld zijn. Het erfgoed is voorzien van 
een Europees en wellicht zelfs UNESCO-erfgoedlabel. Het aantal mensen dat 
de provincie bezoekt mede dankzij Van Gogh is inmiddels gestegen tot 500.000 
bezoekers per jaar; de verhouding tussen nationale en internationale bezoekers 
is 35 tegen 65 procent. De inkomsten uit bestedingen van toeristen zijn navenant 
toegenomen, evenals de investeringen in erfgoedontwikkeling en in horeca en 
faciliteiten. Over de periode tot 2024 wordt voor minimaal 25 miljoen in de profi-
lering van Van Gogh geïnvesteerd. Die investeringen hebben ook de internationale 
handel met Brabant een boost gegeven. 

Het culturele imago van Brabant heeft een substantiële lading gekregen; de 
provincie wordt meer met cultuur in het algemeen geassocieerd dan voorheen. 
Dankzij een integrale aanpak en regie van een krachtige, centrale organisatie 
en een geïmplementeerde erfgoedgedragscode is er draagvlak gecreëerd op
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alle niveaus. Alle stakeholders en partners doen proactief mee; zij bevinden zich niet 
alleen binnen maar ook buiten de provincie. Dat leidt tot een structurele stroom aan 
investeringen, subsidies en donaties vanuit de regio, Nederland en Europa.

Om deze ambities per 2024 te realiseren, moet er doortastend gehandeld worden. Niet
alleen door bovengenoemde organisaties, de Provincie en de ‘erfgoedgemeentes’, maar 
ook door iedere Brabander die er een belang bij heeft en zich ertoe geroepen voelt. 
Om een Brabant-brede, collectieve beweging aan te jagen committeert de Provincie zich 
inhoudelijk en financieel aan het programma. Deze betrokkenheid heeft een vliegwielfunctie: 
het trekt andere inhoudelijke partners, financieringsstromen en investeerders aan en het 
versterkt de hernieuwde Stichting Van Gogh Brabant, die initiator en regisseur zal zijn van 
de (uitvoering van de) plannen. 

Die plannen hebben betrekking op vrijwel alle aspecten van de Brabantse samenleving. 
In het beeld hieronder ziet u van welke betekenis Van Gogh kan zijn op uiteenlopende 
terreinen. 

De profilering van Van Gogh als Brabander vraagt om inhoudelijke en financiële investerin-
gen van regionale, nationale en zelfs internationale partijen binnen een viertal thema’s: 
de culturele opgave, de economische betekenis, de internationale positionering en de 
collectieve beweging. In onderstaand model is de ontwikkeling binnen ieder van die 
gebieden weergegeven in de periode van nu tot 2024. Op de rechteras ziet u de geschatte 
investeringen die met deze ontwikkeling gemoeid zijn.  

De initiatiefnemers nodigen alle partijen uit die kansen zien voor de profilering van 
Van Gogh als Brabander: word stakeholder of partner in een waarde-gedreven, collectieve 
beweging die invloed zal hebben op de gehele breedte van de Brabants samenleving. 
In samenwerking met Van Gogh Brabant ontwikkelt u projecten die anticiperen op de 
vergroting van de bezoekersstroom; zet u binnen uw eigen communicatie het merk 
Van Gogh in om betere resultaten te behalen; vergroot en versterkt u uw netwerk; 
ontwikkelt u Van Gogh-gerelateerde producten en projecten die uw én Brabants 
(culturele) inhoud bestendigen. 

Het welslagen van het programma is afhankelijk van een integrale benadering, en van 
de inzet, de gedrevenheid en het vertrouwen van alle Brabanders. We streven ernaar dat 
de positionering van Van Gogh als Brabander voor iedereen in de provincie van waarde 
en betekenis is. Het zou de kroon zijn op een even onwaarschijnlijk als bekend levensverhaal: 
de geniale kunstenaar die verguisd wordt tijdens zijn leven, maar die tot ver na zijn dood 
een grote impact heeft op zijn geboortegrond, op het Brabant van nu en morgen.

Doelstellingen

Ambities
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Zelfportret met grijze vilthoed, 1887
Van Gogh Museum, Amsterdam
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Vincent van Gogh, een van ’s werelds meest geliefde kunstenaars, is een Brabander. 
Dat is een feit waar Brabanders tot voor kort maar nauwelijks mee bekend waren, 
laat staan te koop liepen. Van Gogh is een Fransman, zeggen de Fransen. 
Nee hoor, zeggen de Belgen, hij is Belgisch. Zijn Nederlandse nationaliteit valt 
echter niet te ontkennen, evenmin als de plek waar zijn wieg stond: aan de 
Markt in Zundert.  

In 2015 werd het 125ste sterfjaar van Vincent van Gogh herdacht met bijzondere 
tentoonstellingen en culturele evenementen in Noord-Brabant. Tegelijkertijd werd 
in dit Van Gogh-jaar flink geïnvesteerd in de internationale marketing van het 
Brabantse icoon. Het jaar heeft het zelfbewustzijn van de Brabanders een boost 
gegeven. Het aantal niet-Brabanders dat weet dat Van Gogh een Brabander was, 
steeg met 13 procent. Dankzij de gerichte campagne wisten toeristen, nationale 
en internationale media de provincie te vinden. De bezoekersaantallen van het 
erfgoed van Van Gogh namen met 64 procent toe ten opzichte van de jaren 
ervoor, en de inkomsten stegen navenant. 

Het Van Gogh-jaar toonde welke enorme potentie er schuilt in het erfgoed van 
Van Gogh in Brabant. Een potentie die alleen kan worden benut wanneer er niet 
incidenteel, maar duurzaam en collectief wordt geïnvesteerd in de betekenis 
van Van Gogh voor de regio. Dat gebeurt nu nog niet: het beheer en behoud 
van het erfgoed van een van de belangrijkste Brabanders ooit vindt nog niet 
plaats op een wijze die recht doet aan de icoon die Van Gogh is. 

Gestimuleerd door de successen van het Van Gogh-jaar en gedreven door de 
in een aantal opzichten niet-optimale huidige situatie, hebben de Provincie 
Noord-Brabant, marketingorganisatie Visit Brabant en de Stichting Van Gogh 
Brabant de handen ineengeslagen om gezamenlijk een aantal opgaves en ambities 
te formuleren. Die hebben als doel om de Vincent van Gogh duurzaam te 
positioneren als Brabander en om het Brabantse erfgoed van de kunstenaar voor 
de hele wereld te ontsluiten. Van Gogh wordt daarmee het belangrijkste icoon 
van Brabant. En behalve bewonderd kunstenaar, is Van Gogh daarmee een 
belangrijke aanjager van het culturele, maatschappelijke en economische leven 
in de provincie.

Stichting Van Gogh Brabant ziet zich voor de inspirerende taak gesteld om de 
komende jaren een aantal ambities te realiseren. Dat doen we in samenwerking 
met een waaier aan partners en stakeholders, afkomstig uit de Brabantse 
samenleving en van (ver) daarbuiten. 

Van Gogh Brabant 2016

Inleiding
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Op basis van gesprekken met partners en stakeholders is de tekst die voor u
ligt tot stand gekomen. De tekst schetst een strategie die nodig is om de ambities 
te realiseren. 

In hoofdstuk I geven we inzage in de hoofdopgaves en ambities zoals die voor de 
positionering van Van Gogh in Brabant geformuleerd zijn. 

Hoofdstuk II behandelt de huidige situatie van het erfgoed van Van Gogh in 
Brabant: waaruit bestaat dit eigenlijk? Hoe vaak en door wie wordt het bezocht? 

Potentiële stakeholders en partners van Van Gogh Brabant worden besproken in 
hoofdstuk III: wie hebben er allemaal met het erfgoed te maken? 

Vervolgens gaan we in hoofdstuk IV in op de kansen die Van Gogh onze regio te 
bieden heeft. Die kansen worden besproken aan de hand van zeven deelgebieden: 
cultuur, natuur, vrijetijdseconomie, overige economie, ruimte, maatschappij en 
internationale profilering. 

Een strategische benadering van de hoofdopgaves wordt geschetst in hoofdstuk 
V. Daarbij wordt ingegaan op deelthema’s als de culturele opgave, economische 
betekenis, internationale positionering en collectieve beweging.

In hoofdstuk VI kijken we naar de uitvoering van de strategie; aan welke voor-
waarden moet zijn voldaan om de hoofdopgaves gerealiseerd te zien? 

Hoofdstuk VII geeft een overzicht van de financiële uitgangspunten.

Detail uit De aardappeleters, 1885
Van Gogh Museum, Amsterdam

Vincent van Gogh | Brabander
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Hoofdstuk I

Hoofdopgaves 
en ambities

I. Wij willen de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Brabant 
behouden en delen met de wereld, nu, straks en in de verre toekomst.

Vincent van Goghs werk is van grote culturele waarde en verdient het om 
zorgvuldig in stand gehouden te worden. Daartoe is het beheer, behoud en 
het ontsluiten van zijn erfgoed in Brabant van het grootste belang. Die zaken zijn 
in de meeste gevallen echter nog onvoldoende georganiseerd. Het voortbestaan 
en de toegankelijkheid van het erfgoed van Van Gogh in Brabant staan daardoor 
op het spel. Die ontwikkeling wordt ten positieve gekeerd. Van Goghs erfgoed 
vertelt overal in Brabant een verhaal. Het is belangrijk dat dit verhaal ook aan 
toekomstige generaties verteld kan worden.

II. Wij willen de maatschappelijke en economische betekenis van 
Vincent van Gogh voor de provincie Brabant vergroten. 

In internationale rankings behoort Van Gogh samen met Da Vinci en Picasso 
tot de top drie van meest gekende en geliefde kunstenaars ter wereld1. Ondanks 
die enorme aantrekkingskracht wordt hij door een beperkt aantal mensen met 
de regio verbonden, en komen er relatief weinig mensen voor Van Gogh naar 
Brabant. Er ligt daarom een grote kans om Van Goghs naamsbekendheid in te 
zetten voor een nadere ontwikkeling van de regio. Niet alleen in economische 
zin, maar ook op tal van maatschappelijke terreinen.  
 

Hoofdopgaves

Vincents geboortehuis, 
Zundert, 1900

1 www.artcyclopedia.com/mostpopular

Om de hoofdopgaves nader te concretiseren, hebben we een aantal ambities 
opgesteld, die uitdrukking geven aan ons beeld van hoe de nabije toekomst 
eruit zou kunnen komen te zien. 

In 2024 is de betekenis van Vincent van Gogh duurzaam verankerd in de Brabantse 
samenleving. Van Gogh is van iedereen en voor iedereen: van kind tot oudere, 
oudere, laag- en hoogopgeleid. Er bestaat consensus over wat Van Goghs erfgoed 
is en hoe het beheer en behoud daarvan geregeld zijn. Het erfgoed is voorzien 
van een Europees en wellicht zelfs UNESCO erfgoedlabel. De bezoekersaantallen 
zijn inmiddels gestegen tot 500.000 bezoekers per jaar; de verhouding tussen 
nationale en internationale bezoekers is 35 tegen 65 procent. De inkomsten uit 
bestedingen van toeristen zijn navenant toegenomen, evenals de investeringen 
in erfgoedontwikkeling en in horeca en faciliteiten. Over de periode tot 2024 
wordt voor minimaal 25 miljoen in de profilering van Van Gogh geïnvesteerd. 
Die investeringen hebben ook de internationale handel met Brabant een boost 
gegeven. 

Het culturele imago van Brabant heeft een substantiële lading gekregen; de 
provincie wordt meer met cultuur in het algemeen geassocieerd dan voorheen. 
Eindhoven Airport is omgedoopt tot Van Gogh Airport Eindhoven.

Dankzij een integrale aanpak en regie van een krachtige, centrale organisatie 
en een door alle Van Gogh-locaties ondertekende erfgoedgedragscode is er 
draagvlak gecreëerd op alle niveaus. Alle stakeholders en partners doen proactief 
mee; zij bevinden zich niet alleen binnen maar ook buiten de provincie. Dat leidt 
tot een structurele stroom aan investeringen, subsidies en donaties vanuit de 
regio, Nederland en Europa.

Ambities

Detail uit Aardappelpoters, 1884
Kröller-Müller Museum, Otterlo
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Hoofdstuk II

Van Gogh in Brabant

Brabant beschikt over een groot aantal locaties, tastbaar erfgoed en plaatsen 
waar Van Gogh zijn sporen heeft nagelaten. Binnen een straal van minder dan 
een uur rijden zijn er meerdere belangwekkende erfgoedlocaties en landschappen 
te bezoeken. Daarnaast beschikt Brabant over de gastvrijheid en de ruimte om 
bezoekers te verwelkomen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam waar 
de bezoekersdruk op de stad te groot is geworden en waar men in samenwerking 
met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) strategieën 
ontwikkelt om bezoekers meer over Nederland te verspreiden. In Brabant zijn nog 
legio mogelijkheden internationale bezoekers te absorberen en de infrastructuur 
verder te ontwikkelen.

Noord-Brabant is internationaal goed bereikbaar. Als grensregio is de provincie 
interessant voor bezoekers uit België en Duitsland. Internationale bezoekers 
kunnen gebruikmaken van Eindhoven Airport of zijn binnen een uur in Brabant 
met de trein vanaf Schiphol. Met partners als het Van Gogh Museum en het 
Kröller-Müller Museum omringt Van Gogh Brabant zich bovendien met expertise 
van wereldklasse. Ook in het Europese samenwerkingsverband Van Gogh Europe 
is Brabant met VisitBrabant als leadpartner stevig vertegenwoordigd.

Met het Van Gogh-jaar heeft Brabant zich als Van Gogh-provincie (inter)nationaal 
geprofileerd. Het jaar pakte goed uit voor Brabant: de provincie werd door de 
niet-Brabanders als ‘cultureler’ ervaren. De activiteiten en marketing leidden tot 
meer bezoekers, meer cultuurtoeristen, meer aandacht voor de provincie en een 
versterking van de regionale economie (bestedingen en ook banen, met name 
voor mensen met een lagere opleiding). De ervaringen van de afgelopen jaren 
en de resultaten van het Van Gogh-jaar 2015 in het bijzonder zijn een stevig 
fundament om het Van Gogh-erfgoed op door te ontwikkelen. Investeren in 
Van Gogh loont.

Inleiding

Plattegrond van Brabant met verspreid daarover de 

verschillende categorieën erfgoed van Vincent van Gogh
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Het verhaal van Vincent van Gogh begint in Brabant. Overal in de provincie is 
zijn erfenis nog tastbaar. Nog wel. Want het wordt bedreigd. Bedreigd doordat 
het niet vanuit één duidelijke visie en structuur wordt beheerd en beschermd. 
Lokale instellingen hebben zich met hart en ziel ingezet om het erfgoed van 
Van Gogh te beheren en te behouden, maar zij hebben individueel niet de 
capaciteit en slagkracht om de zorg op het niveau te krijgen dat past bij de 
wereldberoemde kunstenaar. 

Een goed beheer van het erfgoed begint bij het bepalen van wat wel en wat 
niet tot het erfgoed behoort. Zijn het uitsluitend Van Goghs nalatenschap en 
de plekken waar hij gewoond en gewerkt heeft, of tellen de onderwerpen van 
zijn schilderijen en zelfs de landschappen uit zijn tijd ook mee? Is de school 
waarop hij zat ook van betekenis? Ook de waarde van al dit erfgoed moet in 
beeld worden gebracht. 

Een werkgroep van deskundigen2 heeft recentelijk een voorlopige indeling 
gemaakt voor het Brabantse erfgoed van Vincent van Gogh. Deze ‘erfgoedlijst’ 
vormt onze eerste houvast. De inventarisatie zal op korte termijn voorzien 
worden van meer informatie over eigendom, staat van onderhoud, bestemming, 
en ook over de precieze verhouding tot Van Gogh. 

Erfgoed

2 Bestaande uit Helewise 

 Berger (conservator Van Gogh,  

 Het Noordbrabants Museum) 

 en Ron Dirven (directeur 

 Vincent Van GoghHuis 

 Zundert), met Rebecca 

 Nelemans (kunsthistorica) 

 en Simone van der Heijden 

 (directeur Vincentre Nuenen) 

 als adviseurs.

De door de werkgroep gepresenteerde indeling bevat vier categorieën: 
 

1) Locaties gelieerd aan de biografie 
Een locatie waar Vincent van Gogh heeft gewoond, fysiek heeft 
gewerkt of waarmee hij op een andere manier een sterke band had; 
dan wel locaties waar familieleden, vrienden of kennissen woonden.

2) Roerend erfgoed 
Schilderijen, tekeningen, schetsen van Vincent van Gogh; maar ook 
voorwerpen die met hem verbonden zijn, zoals het originele manuscript 
van het dagboek van moeder Anna, de Statenbijbel van vader 
Theodorus of de geboorteakte van Van Gogh zelf. 

3) Motieven 
Een gebouw of landschap dat Vincent van Gogh als onderwerp heeft 
gekozen in zijn werk; dat hij heeft geschetst, getekend, geschilderd of 
nadrukkelijk beschreven in zijn brieven. 

4) Landschappen
Landschappen waarin Vincent van Gogh is opgegroeid en die nu 
nog de sfeer van zijn tijd ademen.

Vincent van Gogh | Brabander
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In Brabant trokken drie Van Gogh-locaties (Nuenen, Etten-Leur en Zundert) 
in de periode 2012 t/m 2014 gezamenlijk jaarlijks gemiddeld zo’n 27.000 
betalende bezoekers. Omdat een groot deel van het Van Gogh-erfgoed zich 
in de openbare ruimte bevindt, is er sprake van een veelvoud aan niet-betalende 
bezoekers: het Vincentre in Nuenen stelt hun aantal vast op driemaal het aantal 
betalende bezoekers. Voor heel Brabant betekent het dat er jaarlijks zo’n 108.000 
mensen (betalend en niet-betalend) de provincie vanwege Vincent van Gogh 
bezoeken. Ter referentie: jaarlijks wordt het dorpje Auvers-sur-Oise, Van Goghs 
laatste verblijfplaats, door gemiddeld 160.000 cultuurtoeristen bezocht³. 
Het Van Gogh Museum in Amsterdam trekt jaarlijks 1,9 miljoen bezoekers. 

N.B. Bij deze aantallen zijn niet de bezoekers van Het Noordbrabants Museum 
meegenomen. Het Noordbrabants Museum hanteert alleen totaalaantallen, die 
dus niet specifiek toe te wijzen zijn aan de Van Gogh-gerelateerde tentoonstellingen. 
Om de cijfers zuiver te houden, hebben we ervoor gekozen om de cijfers 
van het Museum geheel buiten beschouwing te laten. 

In het Van Gogh-jaar groeide het aantal betalende bezoekers van 27.000 
naar ruim 44.000, een stijging van ruim 60 procent. Het aantal internationale 
bezoekers steeg met ruim 40 procent. Het aantal niet-betalende bezoekers 
dat voor Van Gogh naar de provincie kwam steeg navenant: van 105.000 naar 
175.000 bezoekers. 

N.B. Onderzoek4 toont aan dat 1 miljoen Nederlanders vanuit het Van Gogh-jaar 
geïnitieerde  activiteiten in Brabant bezocht. Omdat het niet mogelijk is om uit 
deze 1 miljoen bezoekers precies aan te wijzen welk deel specifiek voor Van Gogh 
naar Brabant kwam, wordt in dit document uitsluitend uitgegaan van het aantal 
bezoekers aan Van Gogh-locaties en hun directe omgeving. 

Een beknopt overzicht per erfgoedlocatie:  

Bezoekersaantallen

Resultaten Van Gogh-jaar

 Betalend bezoek Totaal bezoek Nederlands publiek Internationaal publiek

2012-2014  27.025  105.000  78.750  26.250 

2015  44.334  175.000  131.250  43.750 

2016  28.000  115.000  86.250  28.750 

  3 Gegevens 

Office du Toerisme 

Auvers-sur-Oise

4 Dynamic Concepts 

Consultancy, 2015

Het economische rendement van Van Gogh slaat niet alleen neer in de 
participerende gemeenten. Bezoekers maken bij een bezoek aan Van Gogh 
ook gebruik van de faciliteiten (overnachten, winkelen, eten, drinken, fietsen 
en wandelen) in de gehele regio. In 2015 is het aantal hotelovernachtingen in 
Brabant gestegen met 13 procent tegenover een daling van 3 procent in 2014. 
De toename in andere regio’s in Nederland bedroeg in 2015 7 procent. 

Volgens de door het NBTC gehanteerde bestedingscijfers geeft een Nederlandse 
cultuurtoerist zo’n 50 euro per dag uit in de regio waar hij of zij de cultuur 
bezoekt. Voor een buitenlandse cultuurtoerist ligt dit bedrag op 125 euro 
per dag5.  

In de afgelopen normale jaren werd er dus door de Van Gogh-toerist voor 
grofweg 7,5 miljoen euro per jaar besteed in Brabant. In het Van Gogh-jaar 
stegen deze bestedingen tot ruim 12 miljoen euro (exclusief de bezoekers 
die in 2015 de overige Van Gogh-activiteiten bezochten).

Bestedingen

Van GoghHuis, Zundert

5 Nederlands Bureau voor 

 Toerisme en Congressen, 

 Onderzoek inkomend 

 toerisme,2015
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Hoofdstuk III

Partners 
en stakeholders

In Hoofdstuk II werden de twee hoofdopgaves geformuleerd: 

I.  Wij willen de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Brabant 
 behouden en delen met de wereld, nu, straks en in de verre toekomst.
II.  Wij willen de maatschappelijke en economische betekenis van 
 Vincent van Gogh voor de provincie Brabant vergroten.

Van Gogh Brabant vervult in het proces dat leidt tot realisatie van deze opgaves 
een centrale, coördinerende en regisserende rol. Omdat iedere overheid, iedere 
particulier, ieder bedrijf in Brabant er een zeker belang bij heeft dat deze opgaves 
gerealiseerd worden, is iedere partij dan ook in potentie een partner of stakeholder 
van Van Gogh Brabant. Voor iedere stakeholder zijn er mogelijkheden om een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Van Gogh-erfgoed. 

Natuurlijk komen niet alle mogelijke stakeholders als vanzelf op de kansen af. 
Sommigen moeten nog geattendeerd en geactiveerd worden. Daarin ligt ook 
een belangrijke rol voor Gemeenten, Provincie en Van Gogh Brabant. 

Om Van Gogh daadwerkelijk Brabant-breed te laten omarmen, wil Van Gogh 
Brabant de komende jaren werken vanuit de volgende twee uitgangspunten: 

1.  We streven naar een breed draagvlak en wezenlijke betrokkenheid van de 
 Brabantse partijen. Daarom zullen projecten nooit louter vanuit Van Gogh 
 Brabant, maar altijd in co-creatie en samenwerking met stakeholders 
 worden ontwikkeld.  

2.  Om onze slagkracht te optimaliseren, benutten we de specifieke capaciteiten  
 van iedere partner ten volle. Partners werken daarom vanuit de eigen 
 expertise, het eigen netwerk en de eigen middelen (van menskracht tot
 financiën). 

Werkend vanuit deze uitgangspunten ontstaat een waaier aan partijen die 
vanuit diverse achtergronden, domeinen en belangen participeren. De figuur 
op de volgende pagina geeft een eerste overzicht van mogelijke stakeholders.

Een Brabant-brede beweging vraagt om een centrale organisatie die de 
verbinding kan leggen tussen de agenda’s van verschillende overheden, en 
die (inter)nationale belangstelling van investeerders, overheden, publiek, 
media en organisatoren kan stimuleren en kanaliseren. De vliegwielfunctie van 
de bijdrage van de Provincie wordt vergroot door deze verschillende taken onder 
te brengen bij Van Gogh Brabant. Die stichting en het achterliggende governan-
ce-model moeten in de fase die nu start wel op deze taken worden ingericht, 
opdat het niet uitsluitend een belangenorganisatie is van de vier erfgoedlocaties. 

De rol van Van Gogh Brabant

Deze nieuwe Van Gogh-organisatie wordt - onder het toezicht van de Provincie - 
de spin in het web van stakeholders en partners, en richt zich erop de hoofdopgaves 
succesvol te effectueren.  

De Provincie Noord-Brabant is de belangrijkste stakeholder om een Brabant-brede 
Van Gogh-beweging op gang te krijgen. De Provincie verbindt en motiveert, en 
geeft het voorbeeld dat doet volgen. Jaarlijks investeert de Provincie €500.000,- 
in de ontwikkeling van het Van Gogh-verhaal in Brabant. Dat bedrag heeft een 
aanjagende functie: de Provincie streeft ernaar om ‘belangstelling van derden’ om 
te zetten in ‘investeringen door derden’. Dat die strategie vruchtbaar is, bewijst 
het Van Gogh-jaar 2015. De financiële bijdrage en de inhoudelijke commitment 
van de Provincie voor dat jaar trok vele andere organisaties over de streep om zelf 
initiatieven te ontplooien en investeringen te doen. 

De Provincie is niet alleen in financiële zin een wegbereider, maar committeert 
zich ook inhoudelijk aan het proces. Ze speelt een belangrijke rol als actieve 
ambassadeur in het verbinden van netwerken en het creëren van randvoorwaarden 
bij de verschillende beleidsvelden en steunfuncties. 

De rol van de provincie
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De betrokkenheid van diverse stakeholders bij Van Gogh is divers en afhankelijk 
van het soort partij. 

Stakeholders kunnen:
1.  Projecten ontwikkelen die anticiperen op de vergroting van de 
 bezoekersstroom. Dat betekent nieuwe impulsen geven aan de vrijetijdsmarkt  
 door te investeren en investeringen aan te trekken. 
2.  Het merk Van Gogh binnen de eigen communicatie inzetten om daarmee 
 betere resultaten te behalen. Bijvoorbeeld om nieuwe bezoekers en klanten 
 te werven, om zakelijke contacten uit te bouwen en het vestigingsklimaat 
 te versterken.
3. Van Gogh inzetten om (niet primair culturele) doelstellingen binnen het eigen  
 domein te helpen realiseren, bijvoorbeeld bij landschapsontwikkeling. 
4.  Gebruikmaken van het merk Van Gogh om de eigen culturele inhoud verder 
 te versterken. Voorbeelden hiervan zijn thematische theaterproducties, 
 festivals of tentoonstellingen.

De rol van de stakeholders

Het Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch
foto: Joep Jacobs
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Hoofdstuk IV

Kansen

In dit hoofdstuk proberen we zo concreet mogelijk antwoord te geven op 
de vraag: waar liggen de kansen? We maken hierbij gebruik van de betekenissen-
cirkel hieronder en onderscheiden een vijftal thema’s: cultuur, maatschappelijke 
ontwikkeling, natuur en ruimtelijke ontwikkeling, (internationale) profilering en 
economie. Binnen ieder thema worden voorbeelden gegeven van projecten en 
plannen die reeds in ontwikkeling zijn; daarnaast schetsen we een aantal reële 
opties, als schot voor de boeg. Alle mogelijkheden vragen om samenwerking 
tussen de Van Gogh-locaties onderling, maar ook om participatie van overheden, 
bedrijfsleven, provinciale steunfuncties, onderwijs, culturele instellingen, 
etcetera. Alleen met de inzet van verschillende stakeholders, die we hieronder 
expliciet benoemen, kunnen ze worden gerealiseerd. 

Inleiding

Betekenis Van Gogh voor Brabant

Vincent van Gogh en zijn nalatenschap in Brabant vormen een onlosmakelijk onderdeel van 
de culturele identiteit van Brabant en van de cultuurhistorische infrastructuur. De diverse 
Van Gogh-locaties zijn (in meer of mindere mate) te benoemen als cultuurhistorisch erfgoed 
en maken deel uit van de erfgoedopgave van Brabant. De kunstwerken van Van Gogh in 
Het Noordbrabants Museum zijn een waardevol onderdeel van de Brabantse kunstcollectie. 
Het Van Gogh-erfgoed biedt kansen om de Brabantse culturele infrastructuur te professionali-
seren en verder uit te bouwen. Omdat het erfgoed van nationale én internationale betekenis is, 
biedt het Brabant ten slotte de kans om ook op rijks- en Europees niveau aanspraak te maken 
op financiële bijdragen en ondersteuning voor behoud en beheer.

Grote Van Gogh-tentoonstellingen
Om Van Gogh en Brabant regelmatig extra in het brandpunt van de belangstelling 
te zetten, wordt om de vier à vijf jaar een grote tentoonstelling of een andere 
programmatische activiteit rondom Vincent van Gogh in Brabant gepresenteerd. 
In 2019 staat een volgende grote tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum 
op de agenda. Partijen die hierin een rol kunnen spelen zijn onder andere: 
Het Noordbrabants Musuem, Van Gogh Museum, Kröller-Müller Museum, 
VisitBrabant, NBTC. 

Nieuwe erfgoedattracties
Een erfgoedlocatie en een goed verhaal kunnen de basis vormen voor een nieuwe 
attractie. Wetenschappelijk onderzoek wijst daarbij naar de juiste richting en vorm. 
Zo is het denkbaar dat op of bij de plek van het Aardappeletershuisje dit huisje 
daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Partijen die hierin mogelijk een rol kunnen spelen 
zijn onder andere: de erfgoedlocaties, gemeenten, kennisinstellingen, Erfgoed 
Brabant, Brabant C, Libéma, Efteling, BOM. 

Onderzoek en kennis
Over het monumentale erfgoed van en rondom Vincent van Gogh is relatief weinig 
bekend. Aandacht ging vooral naar zijn kunstwerken en de brieven. Er ligt hier een 
opgave en een kans. Bestaande instellingen kunnen deze opgave oppakken en een 
‘kenniscentrum’ ontwikkelen. Partijen die hierin mogelijk een rol kunnen spelen zijn 
onder andere: Het Noordbrabants Museum, Van Gogh Museum en Erfgoed Brabant. 
Ook kunnen kennisinstellingen (universiteiten en hogescholen) participeren, 
bijvoorbeeld door middel van een leerstoel. 

Landmarks
Om zowel naar de eigen bevolking als naar grote groepen bezoekers duidelijk te 
maken dat Vincent van Gogh thuis is in Brabant, zijn hoogwaardige, grote en 
zichtbare landmarks behulpzaam. Die kunnen variëren van projecten als het reeds 
gerealiseerde lichtgevende fietspad van Daan Roosegaarde in samenwerking met 
bouwbedrijf Heijmans, tot grote, naar Van Gogh verwijzende kunst- of designobjecten 
die van ver al te herkennen zijn. Partijen die hierin mogelijk een rol kunnen spelen 
zijn onder andere: de kunst- en designacademies, Brabantse Musea, Dutch Design 
Foundation, BKKC, Brabant C, Erfgoed Brabant, gemeenten, BOM.
 

Cultuur
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De Hervormde Kerk, Nuenen, 1884
Van Gogh Museum, Amsterdam

Spittende boerin, 1885
Het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch
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Cultuureducatie
Vanzelfsprekend worden alle erfgoedlocaties voorzien van een permanent 
educatief programma ter plaatse. Met professionele expertise en voldoende 
middelen kan daarnaast een sterk extern educatieprogramma ontwikkeld worden, 
dat zowel online als offline aangeboden wordt. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan het doorontwikkelen van Vincents Tekenlokaal in Tilburg, een 
moderne digitale tekenstudio aangevuld met een reconstructie van het originele 
leslokaal van Vincent. Partijen die hierin mogelijk een rol kunnen spelen zijn 
onder andere: Erfgoed Brabant, Het Noordbrabants Museum, Van Gogh Museum, 
Kunstbalie, primair en secundair onderwijs, sponsoren en (welzijns)organisaties.

De Nieuwe Vincent
Met het succesvolle project De Nieuwe Vincent is door Vincents Tekenlokaal in 
Tilburg een nieuwe generatie potentiele kunstbeoefenaars aangeboord, die in de 
geest van de vele talentenwedstrijden streden om de titel van De Nieuwe Vincent. 
Dit concept zou zich kunnen lenen voor doorontwikkeling tot een volwaardig 
televisieformat, in de stijl van So you think you can dance en The Voice of Holland.
Partijen die hierin mogelijk een rol kunnen spelen zijn onder andere: Erfgoed 
Brabant, Het Noordbrabants Museum, Van Gogh Museum, AVROTROS.

Kunst- en cultuurprojecten
Op de verschillende locaties in Brabant aan Van Gogh gelieerde kunst- en cultuur-
projecten gerealiseerd, zoals een tentoonstelling over de inspiratiebron die Van 
Gogh vormt voor andere kunstenaars. Of een verdiepende expositie over kleur in 
de kunst. Ook zijn residencies en werkplaatsen reële opties om de erfgoedlocaties 
steviger in te bedden. Partijen die hierin mogelijk een rol kunnen spelen zijn onder 
andere: Het Noordbrabants Museum, MOTI Breda, festivals, galerieën, theaterge-
zelschappen, bloemencorso Zundert. 

Van Gogh Visitor Centre 
Met de bundeling van krachten in Brabant, ontstaat de noodzaak (maar ook de 
kans) om de grote stromen bezoekers in een gezamenlijk Van Gogh Visitor Centre, 
van verdiepende informatie en service te voorzien. Binnen Het Noordbrabants 
Museum wordt al voorzichtig nagedacht over een dergelijk plan. Ook kan de 
beleving worden verlengd en geïntensiveerd door bezoekers ook voorafgaand 
aan, tijdens en na afloop van een bezoek aan Brabant online te betrekken en aan 
Van Gogh te binden. Ook het aanbieden van (online) combitickets kan verder 
ontwikkeld worden. Partijen die hierin mogelijk een rol kunnen spelen zijn naast 
de Van Gogh-locaties onder andere: Het Noordbrabants Museum, Erfgoed 
Brabant, VisitBrabant, NBTC, Van Gogh Museum.

Meer cultuurgeld naar Brabant 
Dankzij de ontwikkelde kwaliteit, de internationale aanpak en de lokale 
investeringen, wordt extra cultuurgeld naar Brabant getrokken. De bereidheid 
van Brabantse partners om in Van Gogh te investeren, stimuleert de bereidheid 
buiten Brabant om mee te doen. Nationaal opererende fondsen, investeerders, 
de rijksoverheid en de EU werken met de provincie, het regionale bedrijfsleven 
en andere meer lokale partners samen om de verschillende hierboven geschetste 
uitdagingen te financieren. 

Sociale netwerken
Het Van Gogh-erfgoed speelt nu al een verbindende rol binnen de lokale Brabantse 
gemeenschappen. Honderden vrijwilligers dragen dagelijks bij aan het behoud van 
het erfgoed en de ontsluiting ervan voor lokale, landelijke en internationale bezoe-
kers. De betrokkenheid van en bijdrage aan de vorming van deze sterke sociale 
netwerken is voor Brabant van groot belang en verdient waardering en aandacht. 
Ook voor de verdere ontwikkeling van het Van Gogh-erfgoed zullen deze lokale 
gemeenschappen een cruciale rol vervullen.

Daarnaast zijn de Van Gogh-locaties actief in het ontwikkelen van programma’s 
gericht op het bereiken en engageren van bijzondere doelgroepen, zoals ouderen, 
dementerenden, en zelfs blinden. 

Doelgroepprojecten
Vanuit een sterke en centrale organisatie kan effectief worden ingezet op het op grote 
schaal bereiken en betrekken van speciale doelgroepen: jongeren of studenten van 
de kunstvakopleidingen bijvoorbeeld. Maar ook dementerende ouderen, of mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ook vrijwilligers – vaak deskundige senioren – vormen een cruciale doelgroep. In 
de toekomst blijven zij van grote waarde voor het exploiteren van de locaties en voor 
het doorgeven van het verhaal aan nieuwe generaties. Partijen die hierin mogelijk een 
rol kunnen spelen zijn onder andere: Kunstbalie, NHTV, Avans, primair en secundair 
onderwijs, Erfgoed Brabant, VisitBrabant, Brabantse bedrijfsleven.
 
Uitbouwen samenwerking
Samenwerking is de sleutel tot succes, juist ten aanzien van het Van Gogh-verhaal. 
De samenwerking tussen de erfgoedlocaties, provincie, gemeenten, musea, culturele 
instellingen, bedrijfsleven, onderwijs en vele anderen kunnen worden versterkt en 
uitgebouwd. Nieuwe samenwerkingsvormen kunnen ontwikkeld worden. Dit geldt 
zowel voor samenwerking binnen Brabant als landelijk. Het verhaal van Van Gogh 
loopt van Brabant via een aantal landen en regio’s naar Frankrijk. Een intensivering 
van de Europese samenwerking ligt voor de hand. 

Jeugd betrekken
De toegankelijkheid en bekendheid van het werk van Vincent van Gogh biedt een 
ideaal vertrekpunt om kinderen en jongeren kennis te laten maken met zijn kunst 
en Brabantse roots. Een kunstenaar van wereldfaam, die zich met zijn levensverhaal 
midden in de leefomgeving van de jongeren heeft bewogen; veel dichterbij en 
aansprekender kun je erfgoed en cultuur bij deze doelgroep nauwelijks brengen. 
Het Van Gogh-erfgoed maakt deel uit van het programma Museumschatjes dat met 
behulp van de provincie wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft Vincents Tekenlokaal 
in Tilburg zich binnen het samenwerkingsverband toegelegd op het ontwikkelen 
van educatieve programma’s. Daarin wordt bijzondere aandacht geschonken aan 
talentontwikkeling, en het ontdekken van De Nieuwe Vincent. 

Maatschappelijke ontwikkeling
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Fietsroutes
In 2014 werd de Van Gogh-fietsroute ontwikkeld: 335 kilometer langs de erfgoed-
locaties in Zundert, Tilburg, Etten, Nuenen en Den Bosch. Fietsers kunnen er niet 
alleen genieten van Van Gogh, maar ook van het mooie Brabantse coulisseland-
schap. De route werd recentelijk verkozen tot Europese fietsroute van het 
Jaar 2016. 

Ook het lichtgevende fietspad bij Nuenen, geïnspireerd op Van Goghs La Nuit 
étoilée en ontwikkeld door kunstenaar Daan Roosegaarde en bouwbedrijf 
Heijmans, stond uitgebreid in de aandacht. Deze combinatie van technologie 
en poëzie heeft een extra dimensie aangebracht in het Brabantse landschap 
en vormt een directe verwijzing naar de kunst van Van Gogh. 

Van Gogh Brabant op de landelijke metrokaart
NBTC, Van Gogh Museum, Kröller Müller Museum, VisitBrabant en RBT KAN/ 
Visit Veluwe werken samen in de ontwikkeling van de Van Gogh-metrolijn. 
Deze denkbeeldige lijn is onderdeel van de Holland-city strategie waarmee 
Nederland in het buitenland als stad wordt gepositioneerd: overzichtelijk en 
goed bereisbaar. Op deze wijze wordt de groei van het aantal internationale 
bezoekers aan Nederland gestimuleerd en de druk op Amsterdam als belang-
rijkste toeristische bestemming verlaagd. Inmiddels lopen ook gesprekken met 
Drenthe, die als partner in Van Gogh Europe heeft aangegeven deel uit te willen 
maken van deze alliantie.  

Landschapsontwikkeling
Het Brabantse landschap vormt een voornaam onderdeel van het erfgoed van 
Vincent van Gogh, vastgelegd in talrijke brieven, tekeningen en schilderijen. 
Waar het oorspronkelijke landschap nog aanwezig is, blijft dit behouden. 
Op andere plekken wordt het landschap dat Vincent schilderde gereconstrueerd. 
Door Van Goghs aanwezigheid in het Brabantse landschap wordt op een vanzelf-
sprekende wijze het culturele erfgoed en de natuur met elkaar verbonden: 
educatie, landschapsherstel en recreatie gaan hand in hand. Het reeds ontwikkelde 
initiatief om een Van Gogh National Park van internationale allure te creëren, 
is een goed voorbeeld hoe de wereldvermaarde kwaliteit van Van Goghs werk 
kan inspireren groter te denken en grensoverschrijdend samen te werken. 
Partijen die hierin mogelijk een rol kunnen spelen zijn onder andere: gemeenten, 
Brabants Landschap, Nationaal Park Loonsche en Drunense Duinen, Nationaal 
Landschap Het Groene Woud en Natuurmonumenten.

Natuur en ruimtelijke ontwikkeling
Meer internationale bezoekers
Vincent van Gogh heeft als een van de meest geliefde kunstenaars ter wereld 
een grote aantrekkingskracht op met name het internationale publiek. Wanneer 
het toeristische en culturele aanbod op topniveau is gebracht, komt zo’n 65 procent 
van de bezoekers uit het buitenland6. Met een streefgetal van 500.000 bezoekers 
zijn dat zo’n 325.000 buitenlandse toeristen. 

Meer internationale toeristen betekent ook meer dekking op de vluchten van en 
naar Eindhoven Airport. Dit maakt het voor luchtvaartmaatschappijen lucratief om 
meer vluchten in te zetten. Een frequente vliegverbinding met Brabant heeft tot 
gevolg dat er meer zakelijk verkeer wordt gegenereerd. We pleiten ervoor om 
Eindhoven Airport om te dopen tot Van Gogh International Airport. 

Ontwikkeling Brabants zelfbewustzijn
Vincent van Gogh maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Brabantse identiteit. 
Zijn meest vormende jaren als mens en als kunstenaar hebben zich in Brabant 
afgespeeld. Daarbij begaf de kunstenaar zich als Brabander graag onder de 
Brabanders. Niet voor niets waren de boeren en arbeiders zijn favoriete modellen. 
Van Gogh werd aangetrokken door de puurheid van de hardwerkende Brabanders 
en hun directe relatie met de natuur en het land. Dit gegeven vraagt om een voortdu-
rende positionering van Van Gogh als Brabander en om statements die zichtbaar 
zijn herkomst en Brabantse roots onderschrijven. Brabant heeft de kans zichzelf 
(inter)nationaal en duurzaam op de kaart te zetten. De reputatie van Van Gogh is 
groot en zal voorlopig niet aan zeggingskracht inboeten. De sympathie en de
 X-factor die Vincent van Gogh geniet, stralen af op de provincie.   

Internationale erkenning 
Het erfgoed van en rond Vincent van Gogh is van internationale waarde. Die waarde 
kan worden uitgedrukt in de erkenning door internationale organisaties als de 
Europese Unie en de Verenigde Naties (UNESCO). Erkenning door de Europese Unie 
resulteert in het Europees Erfgoed Label. Wanneer de UNESCO overgaat tot 
erkenning, betekent dit de status van werelderfgoed. Het verwerven van een 
Europees Erfgoed Label kan binnen enkele jaren gerealiseerd worden. Een traject 
naar werelderfgoed vergt een veel langere adem, internationale samenwerking en 
de nodige politieke druk. 

Het streven naar internationale erkenning is geen doel op zichzelf. Maar het streven 
alleen kan helpen de geesten rijp te maken voor samenwerking; om gezamenlijk 
een doel te realiseren. Het verkrijgen van de internationale erkenning zal de (inter-
nationale) fondsenwerving stimuleren en ook grotere publieksstromen de weg naar 
Brabant wijzen.   

Internationale profilering

6 Gebaseerd op 

ervaringscijfers van Van 

Gogh Museum en 

Kröller-Müller en  

Auvers-sur-Oise, Frankrijk. 
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Verbetering internationaal vestigingsklimaat
Er zijn weinig namen zo bekend als Vincent van Gogh. Er zijn ook weinig ‘merken’ 
die zo sympathiek zijn: Van Gogh de vernieuwer, het hardwerkende genie, dat 
niet opgaf, dat zijn eigen weg ging. Brabant kan zich internationaal positioneren 
met Van Gogh International Airport Eindhoven. Nu al komen expats met hun 
families graag naar de kleinschalige Van Gogh-locaties. Een sterkere positionering 
van het Van Gogh-erfgoed werkt stimulerend voor het aantrekken van kenniswer-
kers en het vestigingsklimaat.

Economische impuls
Het ontwikkelen en positioneren van het erfgoed van Vincent van Gogh geeft 
onmiskenbaar een flinke impuls aan de economie van Brabant. De directe 
bestedingen van geraamde 500.000 bezoekers per 2024 zijn goed voor jaarlijks 
tot zo’n 45 miljoen euro directe extra inkomsten (bestedingen van Nederlandse 
en internationale bezoekers). Daarnaast krijgt de economie ook een indirecte 
impuls via een sterkere internationale positionering. Deze spin-off is een directe 
bron voor extra werkgelegenheid, met name voor mensen met een lagere 
opleiding.

Handelsbevordering
Kunst is steeds vaker een helpende hand voor het bedrijfsleven om bruggen 
te slaan naar handelspartners. De verbinding met Vincent van Gogh helpt het 
bedrijfsleven zich internationaal te profileren. Projecten als het lichtgevende 
fietspad Van Gogh-Roosegaarde van bouwbedrijf Heijmans, of het Van Gogh 
Friendship Park in Chinese Nanjing - zusterstad van Eindhoven - illustreren 
deze waarde. 

Hotelcapaciteit groeit
De groei van het aantal bezoekers aan Brabant vraagt om een groei van hotelca-
paciteit. Bij een duurzame stijging van het aantal bezoekers zullen investeerders 
bereid zijn om in nieuwe horeca en vrijetijdsvoorzieningen te investeren. Nieuwe 
hotelfaciliteiten (en andere faciliteiten voor overnachting) worden ontwikkeld 
nabij de Van Gogh-locaties, maar ook in de nabijgelegen steden. 

Toeristische attracties en accommodaties
De integrale, gecoördineerde en langjarig focus op Van Gogh leidt ertoe dat 
de toeristische sector in Brabant zich gesteund voelt om in nieuwe toeristische 
attracties en accommodaties te investeren. Zo heeft leisure concern Libéma het 
plan opgevat om bij Nuenen een Van Gogh Village te realiseren. De Efteling 
wil uitbreiden en heeft aangegeven een A-merk als Van Gogh daarbij te willen 
inzetten.

Economie

Het Van Gogh-Roosegaarde fietspad
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Hoofdstuk V

Strategische schets

Nu hoofdopgaves, feitelijke achtergronden, (potentiële) partners, 
stakeholders en kansen zijn benoemd en/of vastgesteld, is de volgende 
stap om de Key Performance Indicators (KPI’s) te bepalen. Dit zijn de 
maatstaven aan de hand waarvan de prestaties van alle samenwerkende 
partners en stakeholders in de periode tot 2024 kunnen worden getoetst. 

Deze KPI’s worden hieronder besproken aan de hand van vier hoofdthema’s: 
culturele opgave, economische betekenis, internationale positionering en 
collectieve beweging.  

De culturele opgave beschrijft de mate van consensus over wat het Van Gogh 
erfgoed is en hoe de afspraken over beheer en behoud daarvan geregeld zijn. 
Inhoudelijke ontwikkeling, onderzoek en kennisuitwisseling maken deel uit van 
de culturele opgave. Nationale en internationale samenwerking evenals erkenning 
in de vorm van een erfgoedlabel worden hierbij beschreven.

Key Performance Indicators:
a.  Inventarisatie en validatie van het Van Gogh-erfgoed is uitgevoerd en 
 opgenomen in de provinciale historische waardekaart;
b.  Er wordt op professioneel onderzoek gedaan naar (de betekenis van) het 
 betreffende erfgoed;
c.  Een beheer- en behoudsplan voor de lange termijn is opgesteld en wordt   
 nageleefd; het aantal incidenten dat het erfgoed aantast is nihil; het behoud 
 is geborgd;
d.  Cultuur-historische landschappen worden beheerd en zijn of worden waar   
 nodig hersteld; landschappen zijn ook in ontwikkeling;
e.  Het Noordbrabants Museum organiseert elke vier jaar een grote thematische  
 tentoonstelling rondom het werk en leven van Vincent van Gogh;
f.  Het verhaal over Van Gogh in Brabant is zowel wetenschappelijk juist als  
 aantrekkelijk voor het publiek; het wordt - strategisch verdeeld over de  
 verschillende locaties - aan het grote publiek verteld;
g.  Voor het geselecteerde erfgoed bestaat internationale erkenning (EU Erfgoed  
 Label is gerealiseerd, een UNESCO World Heritage status behoort tot de  
 mogelijkheden).

Inleiding

Culturele opgave

De economische betekenis brengt het directe economische effect van Van Gogh voor 
Brabant in beeld. De bezoekersaantallen en totale bestedingen van de Van Gogh-
bezoekers worden in beeld gebracht. Deze bestedingen komen terecht in de Brabantse 
regio. Ook de te verwachten investeringen en de bijdrage van Van Gogh in Brabants 
internationale handelsbetrekkingen worden in overweging genomen. 

Key Performance Indicators:
a.  Er is sprake van een gecoördineerde (inter)nationale marktbewerking;
b.  Bezoekersaantallen stijgen tot 500.000 bezoekers per jaar v.a. 2024 
 (nationaal 35%; internationaal 65%); 
c.  Bestedingen in Brabant /overnachtingen bezoekers stijgen (Nederlands 
 ca. €50,- pp.; Internationaal €125,- pp);
d. Investeringen in erfgoedontwikkeling en in horeca / faciliteiten zijn fors    
toegenomen (over de periode tot 2024 wordt voor minimaal 25 miljoen 
 geïnvesteerd); 
e.  Internationale handelsbevordering, Van Gogh stimuleert de internationale 
 handel met Brabantse partijen (onderzoek BZW, BOM e.a.).

Met de internationale positionering geven we rekenschap van de indirecte economische 
effecten. Daarbij wordt gekeken naar de bekendheid van Nederlanders met Van Goghs 
relatie met Brabant en de invloed hiervan op het culturele imago. Ook de pr-waarde 
van Van Gogh voor Brabant wordt in beeld gebracht.  

Key Performance Indicators:
a.  Bekendheid onder Nederlanders dat Van Gogh een Brabander is, neemt toe tot 75%;
b.  Cultureel imago van Brabant wordt geladen; respondenten associëren Brabant 
 minimaal 20 procent meer met cultuur dan in 2016 (onderzoek in Nederland);
c.  PR-waarde, publicaties en aandacht internationale media nemen toe met een factor 5;
d.  Eindhoven Airport is omgedoopt tot Van Gogh Airport Eindhoven.
e.  Regio binnen de provincie aangewezen als Van Gogh National Park.

Onder het thema collectieve beweging beschrijven we de mate waarin wordt 
samengewerkt, zowel tussen de locaties onderling, als met stakeholders en overheden. 
Deze samenwerking leidt tot aantoonbaar draagvlak, wordt vastgelegd in afspraken 
en mogelijk ook financiering, en leidt tot een slagvaardige organisatie. 

Key Performance Indicators:
a.  Aantoonbaar draagvlak op alle niveaus (lokaal tot nationaal);
b.  Vastgelegde onderlinge afspraken en een erfgoedgedragscode Van Gogh-locaties;
c.  Realiseren van één sterke organisatie die partijen verbindt en regie voert;
d.  Integrale benadering bij (met name) overheden (cultuur, economie, natuur, 
 maatschappelijk); 
e.  Alle drie de overheidslagen committeren zich aan de culturele doelstellingen: 
 gemeentes, provincie en rijk;
f. Stakeholders doen actief mee; substantiële stroom investeringen, subsidies 
 en donaties van buiten Brabant.

Economische betekenis

Internationale positionering

Collectieve beweging
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Key Performance Indicators in beeld

Dancefestival WiSH outdoor
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De KPI’s - zoals benoemd in het vorige hoofdstuk - zijn ijkpunten in het proces op 
weg naar een onverkorte realisatie van de hoofdopgaves. Ze geven blijk van een 
duurzame ambitie: alle partners en stakeholders committeren zich voor langere 
termijn aan de ontwikkeling van het Van Gogh-erfgoed. In die ambitie onderscheiden 
we drie zaken die als voorwaarde dienen te worden gesteld om de KPI’s - en daarmee 
de hoofdopgaves - te waarborgen: 

1. De inrichting van een centrale organisatie, die de rol van spin in het web vervult;
2. De organisatie van activiteiten, gericht op het beheren, behouden en ontsluiten
 van het erfgoed;
3. Het realiseren van investeringen, direct of indirect gerelateerd aan het erfgoed.

In dit plan richten we ons op het jaar 2024 als het moment waarop (uiterlijk) aan 
deze drie voorwaarden dient te zijn voldaan. Hoewel in deze fase nog lastig in detail 
in te schatten, geven we hieronder een indicatie van de benodigde middelen die aan 
de verschillende voorwaarden gekoppeld zijn. We beëindigen dit hoofdstuk met 
een overzicht van de eerste stappen die per heden gezet kunnen worden om alle 
doelstellingen te behalen.  

Hoofdstuk VI

Uitvoering
Inleiding

De zaaier, 1881
Van Gogh Museum

Amsterdam

Vincent van Gogh | Brabander
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Voor het realiseren van een hoog ambitieniveau is een gedegen regie 
noodzakelijk; de plannen vereisen aansturing vanuit één sterke, professionele 
organisatie. Van Gogh Brabant zal zich de komende jaren ontwikkelen tot een 
dergelijke organisatie. We functioneren niet stand-alone, maar gaan allianties 
aan met relevante partners en stakeholders. Van Gogh Brabant krijgt de taak 
om het vastgestelde ambitieniveau te realiseren; de daartoe behorende KPI’s 
dienen als opdracht. 

De organisatie is verantwoordelijk voor de algemene inhoudelijke en zakelijke 
leiding van de deelnemende Van Gogh-locaties. De huidige Van Gogh-locaties 
worden op een nader te bepalen manier verbonden aan, of opgenomen in de 
toekomstige organisatie. 

De verwachte omvang van de organisatie houdt nauw verband met de opdracht. 
Op basis van het huidige ambitieniveau gaan we uit van 5 tot 8 fte. De daarmee 
samenhangende vaste organisatiekosten bedragen als indicatie zo’n 500.000 euro 
per jaar (personeel, huisvesting, ICT, etc). De hoogte van dit bedrag is gebaseerd 
op de gemiddelde kosten die voor een culturele organisatie van deze omvang 
gelden.  

Van Gogh Brabant voert onder andere de volgende taken en activiteiten uit: 

1. Beheer en behoud: zorg voor het beheer en behoud van het erfgoed;
2. Ontsluiten van het erfgoed: het (doen) ontwikkelen en uitvoeren van 
 projecten (exposities, attracties, evenementen, mediaprojecten);
3. Onderzoek: initiëren, coördineren en delen van onderzoek;
4. Educatie: het ontwikkelen en uitvoeren van educatie- en doelgroepprojecten;
5. Internationale marketing: nationale en internationale marketing en
 communicatiecampagnes opzetten en (laten) uitvoeren;
6. Fondsenwerving: het werven van de noodzakelijke middelen (investeringen,   
 sponsoring, donaties en subsidies).

Voor het realiseren van bovengenoemd takenpakket is een structureel budget 
nodig: 3,5 miljoen euro per jaar is daarbij nu het indicatieve uitgangspunt. 
De hoogte van dit bedrag, alsook de verdeling ervan over de verschillende taken 
en activiteiten, is gebaseerd op ervaringsgegevens van de erfgoedsector (met 
name musea) in relatie tot een weging van de taken en activiteiten voor de nieuwe 
organisatie. Bij die weging vormen de KPI’s het uitgangspunt.   

Centrale organisatie

Activiteiten

Onderstaand wordt een reële verdeling van de middelen over de verschillende taken geschetst. 
 

Naast de structurele financiering van de organisatie en haar activiteiten, zijn ook eenmalige
investeringen nodig. We onderscheiden investeringen in onder andere: 

1. Het behoud van het cultureel erfgoed (bijvoorbeeld grote restauraties en renovatie)
2. De ontwikkeling van inhoudelijke Van Gogh-attracties (bijvoorbeeld een innovatieve 
 Van Gogh-experience, herbouw van het huisje van de Aardappeleters, de herontwikkeling 
 van het Van Gogh-landschap)
3. Infrastructuur (bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe parkeermogelijkheden en het 
 herijken van de routing) 
4. Publieksvoorzieningen, horeca en toerisme (bijvoorbeeld: ontwikkeling van een Van Gogh-
 vakantiepark, naamswijziging van Van Gogh Eindhoven Airport, samenwerking met 
 de Efteling) 

De eenmalige investeringen worden aangejaagd en soms zelfs door middel van fundraising 
georganiseerd door de centrale Van Gogh-organisatie. Ze maken echter nadrukkelijk geen 
onderdeel uit van de activiteitenlasten.    

Op basis van de reële kansen die we hierboven en eerder schetsten (van vakantiepark en 
horeca tot de herontwikkeling van landschap en erfgoedlocaties) gaan we er in dit plan 
indicatief van uit dat de investeringen tot 2024 tussen de 25 en 50 miljoen euro bedragen. 
Deze investeringen zijn afkomstig van onder andere:

1. Bedrijfsleven /private investeerders (bijvoorbeeld: de vrijetijdssector, de financiële sector)
2. Sponsoren. Fondsen en loterijen (bijvoorbeeld: Prins Bernhard Cultuurfonds, 
 Nationaal Restauratiefonds, VSBfonds, BankGiro Loterij / Nationale Postcode Loterij)
3. Overheden en hun investeringsfondsen 
 EU (bijvoorbeeld: regelingen op het gebied van toerisme en natuurontwikkeling). 
 Vermogende particulieren (bijvoorbeeld: particuliere investeerders, mecenaat) 

Investeringen
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Op korte termijn zijn er al concrete stappen te zetten. Hieronder worden zes 
ontwikkelingen geschetst die voor 2017 gepland staan: 
  
1. Het Van Gogh-erfgoed wordt gedetailleerd in kaart gebracht en gewaardeerd;  
 bij deze inventarisatie wordt ook het landschappelijke aspect meegenomen.
2. In 2017 wordt er een samenwerkingsconvenant getekend waarin de 
 afspraken met de gemeenten en een erfgoedgedragscode met de 
 deelnemende lokale instellingen en andere stakeholders wordt vastgesteld. 
3. In samenwerking met de Brabantse cultuurfondsen en -instellingen wordt 
 een cultureel en educatief werkprogramma opgesteld. De uitvoering van 
 dat programma wordt ondergebracht bij de relevante stakeholders en 
 partners. 
4. In 2017 zal aansluiting tot Cultural Routes Europe gerealiseerd worden. 
 Daarnaast wordt er gestreefd naar duidelijkheid over de vraag wanneer 
 definitieve benoeming tot Europees Cultureel Erfgoed een feit is. 
5. Voor de positionering van de nieuwe, centrale organisatie wordt een 
 marketing- & communicatieplan uitgewerkt. Onderdeel daarvan vormen 
 de integratie van de verschillende Van Gogh-gelieerde websites en de 
 realisatie van de eerste communicatieactiviteiten (regionaal en nationaal) 
 rondom de geplande activiteiten en projecten.
6. Om een actieve deelname vanuit het bedrijfsleven mogelijk te maken wordt 
 er gestart met een acquisitie-programma. Onderdeel daarvan vormt de 
 Salon Van Gogh die op 30 maart 2017 wordt georganiseerd in Nuenen.

Eerste stappen

Vincents Tekenlokaal, Tilburg

De centrale organisatie is verantwoordelijk voor de dekking van zowel de organisatie- 
als de (eigen) activiteitenkosten. Hoewel de organisatie de investeringen aanjaagt, 
is zij niet verantwoordelijk voor het binnenhalen van die investeringen. 

Voor de dekking van de organisatiekosten (€500.000,- per jaar) en voor de 
activiteitenkosten (€3,5 miljoen per jaar) is een financieringsmodel opgesteld dat 
op termijn jaarlijks dus zo’n €4 miljoen euro moet generen. Het model is gebaseerd 
op een financieringsmodel dat gangbaar is binnen de erfgoedsector. De opbouw van 
en de onderlinge verhoudingen binnen dit model refereren aan situaties zoals die 
bijvoorbeeld ook bij grotere musea aan de orde zijn. Het onderstaande model laat
 zien wat de verschillende partners in 2024 bijdragen aan de organisatie en activiteiten.

Voor dit model geldt het volgende: 

1. 2024: We gaan uit van de situatie vanaf 2024. De organisatie is al enige jaren actief,  
 er zijn de nodige investeringen gedaan in de ontwikkeling van het erfgoed en 
 nieuwe attracties; er is flink geïnvesteerd in de internationale marketing; jaarlijks  
 komen meer dan 500.000 mensen voor Van Gogh naar Brabant.   

2. Tickets: Verreweg het grootste deel van de inkomsten is afkomstig van het publiek,  
 zo’n 1,5 miljoen euro. De publieksinkomsten in dit model zijn behoudend begroot  
 omdat nog niet zeker is welke activiteiten en welke extra attracties gerealiseerd  
 gaan worden. De publieksinkomsten zijn vooral een extrapolatie van de huidige  
 publieksinkomsten, gecombineerd met een beperkte groei vanaf 2020. 
 Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het aanbod maakt het mogelijk om meer  
 inkomsten per bezoeker te verwerven (door verkoop van merchandise en hogere
  entreeprijzen o.a.). In de modellen is hier in bescheiden mate rekening mee 
 gehouden. Binnenlandse bezoekers besteden bij hun bezoek aan een 
 erfgoedinstelling minder dan buitenlandse bezoekers: er is daarbij een gemiddelde  
 verhouding van €8,50 / €13,50. Meer buitenlands bezoek doet de inkomsten dus  
 harder stijgen dan meer Nederlands bezoek. 

Hoofdstuk VII

Financiën
Dekking organisatie- en activiteitenkosten

De Sterrennacht, 1889
Musée d'Orsay

Parijs
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3. Provincie: In dit model verbindt de provincie zich structureel aan de Van Gogh-opgave  
 voor Brabant. Daarmee stimuleert zij andere partijen (waaronder het Rijk) om aan te   
 haken. Een structurele verbinding wil overigens niet zeggen dat de provincie haar 
 bijdragen niet kan afbouwen: tussentijdse evaluaties over nut en noodzaak bepalen 
 de politieke keuzes die hierin regelmatig gemaakt worden. 
 De provincie ondersteunt met de in dit model genoemde bijdrage zowel de centrale,
 coördinerende Van Gogh-organisatie als haar activiteiten, bijvoorbeeld educatie en
 marketing. Overige (individuele) aanvragen gericht op het erfgoed van Van Gogh 
 worden niet meer door de provincie rechtstreeks gehonoreerd. 

4. Brabant C: Brabant C investeert mee in het begin van de ontwikkelfase;

5. Gemeenten: De ‘Van Gogh-gemeenten’ blijven een kleine bijdrage leveren; na de 
 recente flinke bezuinigingen is daar geen substantiële groei te verwachten; 

6. Rijksfondsen: In (met name) het eerste deel van de ontwikkelfase dragen rijksfondsen   
 bij aan de ontwikkeling en projecten: o.a. Mondriaan Fonds (exposities en investeringen  
 presentaties), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (restauratie onder voorwaarden); 

7. Rijk: In het model draagt vanaf 2020 het Rijk structureel 1 miljoen euro per jaar bij aan  
 de Van Gogh-erfgoedorganisatie en haar activiteiten. Dit bedrag zou kunnen bestaan   
 uit bijdragen van programmagelden aansluitend op de Brabantse Van Gogh-agenda   
 (bijvoorbeeld specifieke economische impulsgelden) en middelen van de Rijksdienst   
 voor het Cultureel Erfgoed. 
 Het is mogelijk dat ook vanuit het Ministerie van OCW een bijdrage ontstaat voor een  
 plek in de culturele Basis Infrastructuur (BIS). Het Rijk kan structureel een (deel van)   
 de rol van de provincie overnemen, dat vergt echter wel een blijvend commitment van  
 de provincie. Het is naar verwachting geen ‘uitruil’; 

8. EU: Via verschillende programma’s draagt de EU bij in de ontwikkelfase (toerisme, 
 economie, cultuur); 

9. Private fondsen: Private fondsen dragen bij aan de realisatie van activiteiten; minder
 dragen zij bij aan de vaste organisatiekosten; naarmate er meer activiteiten van 
 kwaliteit zijn, stijgen deze bijdragen;

10. Bedrijfsleven: Sponsoring vanuit het bedrijfsleven kan alleen echt succesvol worden
 bij een gezamenlijke aanpak en bij voldoende vertrouwen in het draagvlak voor de   
 lange termijn. Sponsoring van de individuele locaties blijkt over het algemeen niet 
 goed van de grond te komen; Onder sponsoring verstaan we in dit geval: 
 a. Corporate sponsorship: bedrijven ondersteunen in ruil voor tegenprestatie
 b. Collectieve sponsoring: bedrijfsleven organiseert gezamenlijke bijdrage
 c. Donaties: bedrijven ondersteunen zonder vraag om tegenprestatie
 d. Mecenaat: bijdragen op persoonlijke titel, zonder tegenprestatie
 

Vincentre, Nuenen
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Tot slot

Aan de totstandkoming van dit document ging een groot aantal gesprekken 
vooraf met representanten uit de cultuursector, het bedrijfsleven, de overheden, 
de vrijetijdsindustrie, etc. We hopen dat die brede blik zichtbaar is in Van Gogh, 
thuis in Brabant. Het welslagen van het project is namelijk afhankelijk van een 
dergelijke integrale benadering, en van de inzet, de gedrevenheid en het 
vertrouwen van alle Brabanders. We streven ernaar dat de positionering van 
Van Gogh als Brabander voor iedereen in de provincie van waarde en betekenis 
is. Het zou de kroon zijn op een even onwaarschijnlijk als bekend levensverhaal: 
de geniale kunstenaar die verguisd wordt tijdens zijn leven, maar die tot ver na 
zijn dood een grote impact heeft op zijn geboortegrond, op het Brabant van nu 
en morgen. 

De komende maanden zal Van Gogh Brabant van zich doen spreken in woord 
en daad en u mogelijk benaderen met de vraag hoe u Van Gogh zich thuis kan 
laten voelen in de provincie. Mocht u op basis van dit plan ideeën hebben 
opgedaan, dan houden we ons van harte aanbevolen. 

Van Gogh Kerk, Etten-Leur

Zelfportret met 
grijze vilthoed, 1887-1888

Van Gogh Museum
Amsterdam 
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       Inspirerend? @VangoghBrabant


