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VAN GOGH BRABANT KOOPT MUSEUM VINCENTRE IN NUENEN
Nuenen, 16 mei 2019
Van Gogh Brabant heeft donderdag museum Vincentre en de ernaast gelegen grond gekocht van
Woningstichting Helpt Elkander. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de geplande uitbreiding
en vernieuwing van deze Van Gogh erfgoedlocatie te realiseren. De aankoop is mogelijk gemaakt
dankzij een lening van de gemeente Nuenen en schenkingen van de Provincie Noord-Brabant en
het regionale bedrijfsleven.
Museum Vincentre is gevestigd in het voormalige raadshuis van Nuenen, een erkend Van Gogh
Monument. De verwerving van het pand geeft invulling aan de ambitie om Brabantse Van Gogh
Monumenten via aankoop te beschermen en zo te behouden voor toekomstige generaties. Door
middel van een duurzame exploitatie wil Van Gogh Brabant de regionale economische en
maatschappelijke bijdrage van het Van Gogherfgoed vergroten. De organisatie wil op korte termijn
ook het Vincent van GoghHuis in Zundert en de Van Gogh Kerk in Etten-Leur aankopen.
Vincentre is in 2010 geopend en ontvangt jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.
De afgelopen jaren bleek de capaciteit van het huidige museum te klein om het toenemend aantal
bezoekers goed te kunnen ontvangen. Daarom is vorig jaar gestart met een uitbreidingsplan voor het
museum op het ernaast gelegen perceel. Dankzij de gemeentelijke en provinciale bijdragen en
schenkingen van bedrijven als Eindhoven Airport, Dela, Kuipers, Simac en Airbnb kan dit plan nu ten
uitvoer worden gebracht. Simone van der Heiden (directeur Vincentre): “Een groot team van
vrijwilligers neemt dagelijks op gastvrije wijze bezoekers van over de hele wereld mee in de
voetsporen van Vincent. Hun bevlogenheid en professionaliteit maken niet alleen indruk op de
gasten, maar krijgen nu ook het vertrouwen van investeerders”. De verwachting is dat de bouw in
2020 start en het museum, op een korte periode na, geopend blijft voor publiek.
Van Gogh Brabant blijft de komende jaren private financiers en fondsen werven om de kwaliteit en
de internationale uitstraling van het Van Gogh erfgoed in Nuenen en in de rest van Brabant te
kunnen versterken. Volgens Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Brabant, zijn investeringen in
een beter cultureel en internationaal aansprekend aanbod essentieel voor de regio. “Een sterk
groeiende economie heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod en een fijne groene omgeving nodig. Het
erfgoed van Vincent van Gogh verenigt al die kwaliteiten ”
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Museum Vincentre in Nuenen. Foto: Van Gogh Brabant
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Over Van Gogh in Brabant
Vincent van Gogh werd geboren in Brabant in 1853. Dit was het begin van zijn buitengewone talent en zijn eigenzinnige
karakter. In Brabant ontwikkelde hij zijn liefde voor het platteland en echte mensen, thema’s die zouden terugkeren in al
zijn werk. De locaties in Brabant waar Van Gogh leefde en werkte, hebben hun krachten gebundeld onder de naam Van
Gogh Brabant (een label van Van Gogh Sites Foundation). Het verhaal van zijn leven wordt verteld in drie Heritage Centres,
39 Van Gogh-monumenten en door middel van een collectie van zijn originele werken in Het Noordbrabants Museum.
Bezoekers kunnen meer te weten komen over Vincent, van zijn kindertijd in Zundert tot het begin van zijn carrière in Etten,
en van zijn tekenlessen in Tilburg tot zijn eerste meesterwerk in Nuenen.
Van Gogh Sites Foundation
De Van Gogh Sites Foundation zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het Van Gogherfgoed. De Foundation wil
de maatschappelijke en economische betekenis van het erfgoed vergroten met tentoonstellingen, educatieve programma ’s
in en rondom de Van Gogh Monumenten. Daarbij staat het levensverhaal van de schilder en relevantie ervan voor huidige
en toekomstige generaties centraal. De Van Gogh Sites Foundation is de organisatie achter de Van Gogh Heritage Centres,
Van Gogh Sites NV, Van Gogh Quality Label en bestemmingslabel Van Gogh Brabant. De Foundation werkt nauw samen met
de Europese Van Gogh musea en erfgoedlocaties, verenigd in Van Gogh Europe.
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