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Van Gogh BELEVEN in Drenthe……

Vergroten toegankelijkheid voor mensen met een
visuele beperking

1 februari 2020

1

Wie en wat zijn wij
Het van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw Amsterdam is het enige voor publiek toegankelijke huis waar
Vincent van Gogh gewoond en gewerkt heeft. U kunt hem hier voelen en beleven. U bezoekt de plek
waar de wereldberoemde schilder het indrukwekkende besluit nam kunstschilder te worden. Een
besluit met grote gevolgen. Zijn schilderijen brengen nog steeds veel mensen over de hele wereld in
vervoering. Treed in Vincent van Goghs voetsporen, kom naar Zuid-Oost Drenthe en herbeleef zijn
ervaringen.

Korte samenvatting van het plan
Voor de toegankelijkheid voor mensen met een handicap is technisch al veel gedaan. Zo zijn er geen
drempels. Er zijn automatische deuren, een ruim invalide toilet met alarmering, een traplift en een
rolstoel. De basishouding van alle vrijwilligers is sterk dienstverlenend. Daarnaast zijn de
medewerkers in staat om de specifieke eigenheid van het gebouw en zijn historie goed te
VERWOORDEN zodat de visueel beperkte bezoeker niet het gevoel krijgt dat hij een speciale
(aangepaste) behandeling krijgt maar ‘gewoon’ één kan zijn van de groep. Om de toegankelijk en het
bezoek voor mensen met een visuele beperking te verbeteren, willen we de volgende punten
realiseren:
-

Een looproute voor mensen met een visuele beperking vanaf het treinstation van NieuwAmsterdam dat op 4 minuten lopen van het Van Gogh Huis ligt;
In het restaurant gedeelte de menukaart ook in groot lettertype en braille aanbieden;
Een 3 D print laten maken van het schilderij “ De Turfschuit” en “Boer verbrandt onkruid”;
De 23 brieven die hij schreef vanuit Drenthe uitgeven in brailleschrift en in luisterboekvorm,
Aanpassen website o.a. groot lettertype, rustige lay out, meer contrast tussen kleur letter en
de achtergrond, luister mogelijkheid;
Mogelijkheid om gebruik te maken van informatie computer met braille leerregel;

De relevantie van het plan
Bestuur en vrijwilligers van het van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam is zich sinds de oprichting in 2003
bewust van haar unieke plaats in de leefwereld van Vincent van Gogh. Het voormalig pension Scholte
ademt de sfeer van 1880.

Ook al is van Gogh wereldberoemd als kunstschilder en u zijn schilderijen wereldwijd (visueel) kunt
bewonderen, in het van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam kunt u Vincent voelen en beleven. Een
bezoek aan het kamertje is voor velen een emotionele gebeurtenis, zijn geest waart als het ware nog
rond in de kamer, zelfs het kraken van de deur is nog hetzelfde. De persoonlijke rondleiding van
enthousiaste vrijwilligers voegt veel toe aan het bezoek. Om bovengenoemde plannen uit te voeren
kunnen ook bezoekers met een visuele handicap ‘Van Gogh’ te beleven in Nieuw-Amsterdam

Bereikbaarheid
De beste bereikbaarheid voor visueel gehandicapten is de trein. Het station is op 4 min lopen naar het
van Gogh Huis. Het van Gogh huis is ook goed bereikbaar met de auto en parkeergelegenheid voor
en naast de ingang, per (duo-)fiets maar ook met ander openbaar vervoer zoals de bus. Een
onderdeel van ons plan is om de route voor visueel beperkte bezoekers duidelijker te maken door een
speciale strook in het trottoir aan te brengen.
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Daarmee is niet alleen het van Gogh huis uitstekend bereikbaar geworden maar ook, indien gewenst,
het centrum van Nieuw Amsterdam. Via een ophaalbrug, komt u bij het prachtige witte huis met twee
etages.

De toegang is voorzien van automatisch deuren. Een van onze gastheren of - vrouwen begroet de
bezoeker en verleent de nodige assistentie bij het kopen van een toegangskaartje.
De groep blinden en slechtzienden zal net als alle andere bezoekers persoonlijk worden begeleid.
Door deskundige en ervaren gidsen die gewend zijn hun tempo en presentatie aan te passen aan de
wensen van de doelgroep qua taal, afkomst, beperkingen etc. Het gesproken woord is hierbij HET
communicatiemiddel.
Een onderdeel van de route is een bezoek aan de in originele staat verkerende gelagkamer van
voormalig logement Scholte. De uitbaters van het restaurant willen inspelen op de doelgroep door hun
menukaart aan te bieden in groot lettertype en braille. Uiteraard is de hulphond van harte welkom.
In een korte film worden middels citaten uit zijn 23 brieven aan zijn broer Theo, zijn wandelingen etc.
in het Drentse land verwoord door een acteur.
De rondleider neemt de bezoeker mee naar de kamer waar Vincent twee maanden woonde en werkte.
De piepende en krakende zolder van het van Gogh Huis is sterk sfeer verhogend. Alle meubilair en
voorwerpen in de kamer van Vincent mogen aangeraakt zoals het bed met stromatras, de lampet set,
stoeltjes uit het kroegje aan de overkant de kachel met de turfblokken etc. meerdere zintuigen worden
geprikkeld.
Bestuur en vrijwilligers van het van Gogh Huis laten zich bijzonder inspireren door een aantal
uitgangspunten van de organisatie VISIO in Huis Echten. Als mens met een visuele beperking:
 Zit ik goed in mijn vel
 Is de wereld (voor mij) toegankelijk
 Biedt technologie mij kansen
*** uit programmalijn sectorbreed Visio

Het te verwachten resultaat
Wij willen met de aangevraagde subsidie bovengenoemde plannen realiseren. Daarbij is 1 oktober
2020 de streefdatum. Het bestuur en de vrijwilligers van het van Gogh huis en het GEO park willen
graag dat (ook) visueel beperkte bezoekers van hun bezoek een belevenis kunnen maken. Voor het
van Gogh Huis geen rijen wachtende mensen en geen torenhoge entree prijzen. In een vriendelijke,
persoonlijke, laagdrempelige en toegankelijke ambiance wordt iedereen als gast behandeld.
Als model kan staan mevr. Jetta Klijnsma, commissaris van de koning in Drenthe, die kortgeleden de
loftrompet afstak naar alle vrijwilligers van het van Gogh Huis toen zij het eerste exemplaar van de 23
gebundelde Drentse brieven die Vincent schreef aan zijn broer Theo in ontvangst mocht nemen. Zij
prees met name de inzet van allen en de uitstekende toegankelijkheid maar bovenal de grote
nieuwswaarde van het huis. Vaak weet men niet wat men niet weet (zie communicatieplan).
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Een beknopt communicatieplan
Mocht het initiatief van het van Gogh Huis worden gehonoreerd dan zullen wij zeker ons Drentse
netwerk (Van Gogh Drenthe en GEO park De Hondsrug) betrekken bij de uitvoering. Er is nu al veel
afstemming en er zijn gezamenlijke arrangementen. We maken gebruik van de (professionelere) PR
afdelingen van de partners.
We hebben een goede en vlotte toegang tot de media. Via lokale (huis-aan-huis bladen), regionaleen provinciale media (o.a. TV Drenthe, Dagblad van het Noorden) zal in eerste instantie de directe
regio worden geïnformeerd. Via website en sociale media willen wij de bezoekers informeren over
mogelijkheden en de ontwikkelingen in het van Gogh Huis.
Een tevreden bezoeker is de beste ambassadeur voor het van Gogh Huis.

Financiële paragraaf.
Uitgangspunt is dat de subsidie volledig wordt aangewend voor de aanpassingen.
Begroting:

Het aanleggen van een speciaal voetpad voor visueel beperkte bezoekers. Het
gaat om 300 meter a € 40,00 per meter

€ 12.000

3D print van het bekende schilderij ‘De Turfschuit’

€ 1.000

Ontwerpen en maken van een menukaart voor visueel beperkte bezoekers in
samenwerking met Visio in ‘Huis Echten’

€ 1.000

Het drukken van de 23 gebundelde Drentse brieven van Van Gogh in groot
lettertype of braille
Aanpassen van de website

€ 3.000

Inzet uren vrijwilligers en ICT er en PR kosten

€ 3.000

Post onvoorzien

€ 3.000

Totaal:

€ 24.000

Bestuur Van Gogh Huis in deze,
Gerrit Lamberts, voorzitter
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€ 1.000

