
 

 
 
Toeristensteden, zoals bijvoorbeeld Bordeaux, 
liggen vaak in toeristenregio’s waar ze een innige 
band mee hebben. Meestal is die band economisch 
van aard. In zowel de stad als de streek Bordeaux is 
dat de wijnbouw.  
In het Ruhrgebied met vele steden en dorpen zijn 
dat de mijnbouw en staalindustrie.  
In Noord-Brabant is de band tussen de steden, 
dorpen en omgeving uiteraard ook op economie 
gestoeld, maar de regionale toeristische identiteit 
ligt bij de schilder Vincent van Gogh en het 
landschap. Het Van Gogh Nationaal Park met fluïde 
grenzen verzinnebeeldt dat.  
Hoe zet je zo’n toeristenregio eigenlijk op? 
In het Ruhrgebied lag de aanleiding op straat. De 
mijnbouw ging teloor door internationale concur-
rentie en de werkloosheid steeg daardoor razend-
snel. Men was ten einde raad. 
 

 
 
Er moest stande pede een nieuwe economie in een 
nieuwe schone omgeving uitgevonden worden. 
Daar zorgde de Internationale Bau Ausstellung (IBA) 
voor, een instelling die met veel overheidsgeld een 
verrassend plan op tafel legde.  
Niet de steden stonden hierin centraal maar de 
vervuilde rivier Emscher waar veel mijnen en 
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staalfabrieken omheen lagen. De ambitie van IBA 
was om een regionaal park te maken met daarin de 
afgedankte bebouwing als industrieel monument. 
De industrie werd niet weggepoetst maar werd 
onderdeel van de toeristische beleving. 
 

 
 
De toeristische attracties werden in drie groepen 
verdeeld.  

1. De ‘ankerpunten’, zijnde de industriële 
bebouwing. 

2.  De ‘uitzichtpunten’, zijnde de kunstwerken 
op industriële afvalbergen (terrils).  

3. De ‘fabriekskolonies’, zijnde de 
arbeidersbuurten.   

 

 
 
Een ‘Route Industriekultur’ voor de auto verbindt 
deze toeristische attracties met elkaar. Later zijn er 
fietsroutes aan toegevoegd. 
 

 
 
Met talloze evenementen, van floriade tot Culturele 
Hoofdstad van Europa, is het toeristische Ruhr-
gebied in de markt gezet. De nominatie van het 
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mijncomplex Zeche Zollverein tot UNESCO-
monument in 2001 vormde de kers op de taart.  
 

 
 

 
 

 
 
De grote steden in het Ruhrgebied, die nauwelijks 
betrokken waren bij dit IBA-project, lieten zich 
echter niet onbetuigd. Hier openden nieuwe musea 
hun deuren, onderwijsinstellingen groeiden, 
hightechindustrie ontwikkelde zich er en nieuwe 
hotels zagen het daglicht.  
Deze steden hebben echter één groot nadeel. Ze 
hebben geen historisch centrum, want dat is in de 
Tweede Wereldoorlog platgebombardeerd.  
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Ondanks de stedelijke inspanningen blijkt de relatie 
tussen de Route Industriekultur en omringende 
steden nog steeds niet sterk te zijn.  
Het Ruhrgebied als toeristische bestemming is 
daardoor vooral interessant voor dagjestoeristen uit 
Nederland en recreanten uit de wijde omgeving.  
 

 
 
Qua afmeting is het toeristische Ruhrgebied te 
vergelijken met het Van Gogh Nationaal Park, zie 
bovenstaande tekening.  
In andere opzichten verschillen ze echter behoorlijk 
van elkaar.  
Het Ruhrgebied heeft bijvoorbeeld twee keer zoveel 
inwoners en is veel intensiever bebouwd. Boven-
dien heeft de industriële teloorgang die in het 
Ruhrgebied zo zichtbaar is, minder littekens 
achtergelaten in Brabant.  
Toch zijn er ook enkele overeenkomsten.  
 

 
 
Te beginnen met de toeristische routes die ze beide 
hebben. Het Van Gogh Nationaal Park heeft welis-
waar geen Route Industriekultur maar wel Van 
Gogh fietsroutes. 
 



 
 
Deze fietsroutes, die langs talloze ankerpunten 
voeren, bestrijken vrijwel geheel Noord-Brabant. De 
ankerpunten vormen de andere overeenkomst. 
Deze maken deel uit van het Brabantse landschap, 
net zoals de industriële bebouwing in het Ruhr-
gebied deel uitmaakt van het omliggende land-
schap. En ook al zijn de aardappelvelden uit de tijd 
van Van Gogh nu een zeldzaamheid, er wordt nog 
steeds op het land gewerkt.   
 

 
 
Verleden en heden spelen op deze fietsroutes met 
elkaar.   
 

 
 



 
 
Van de ankerpunten hebben er drie een soort mini 
Van Gogh museum.  
Het eerste is het Noord-Brabants museum in Den 
Bosch waar de enige schilderijen van Van Gogh 
hangen (zie de beide schilderijen hierboven).  
Het tweede is het museum in Nuenen dat het 
schilderij De Aardappeleters eert.  
En het derde is het museum in diens geboortehuis 
in Zundert met een eigentijdse invulling.  
In zowel Nuenen als Zundert staan bovendien 
standbeelden van hem.  
Voor toeristen zijn deze drie musea belangrijke 
ankerpunten.  
 

 
 
Een andere overeenkomst tussen het Ruhrgebied 
en het Van Gogh Nationaal Park is dat bij beide de 
toeristische routes niet aansluiten op de trein-
stations van de grote steden.  
Bij de Route Industriekultur moge dat voor de hand 
liggen omdat deze voor autorijders bedoeld is. 
Voor de Van Gogh-fietsroutes blijft het daarentegen 
merkwaardig dat de startpunten elders liggen.  
Je kunt hieruit opmaken dat het Van Gogh 
Nationaal Park zich niet richt op toeristen uit de 
hele wereld, maar op recreanten en toeristen die 
op recreatieterreinen verblijven. 
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