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'Komst Escher Museum cruciaal'
Haags Museumkwartier krijgt meer body met trekker in ambassade
Uit de krant van vandaag

Marco Esser van The Hague Marketing: ,,Er liggen kansen in het Museumkwartier.'' ©Frank Jansen Tel.06-51715753

Het is cruciaal dat in de voormalige Amerikaanse ambassade alsnog een Escher Museum
komt, stellen deskundigen. Het zou het Museumkwartier meer 'body' geven en toeristen
van over de hele wereld naar de stad trekken. ,,Dit is een buitenkans."
Net toen de komst van een Escher Museum naar de voormalige Amerikaanse ambassade
aan het Lange Voorhout dichterbij leek dan ooit, opperde het gemeentebestuur begin
deze maand het pand (kosten: 11,5 miljoen) te willen verkopen.
Een domper voor de Haagse culturele sector, maar ook voor het toerisme en daarmee
de economische kansen voor de stad, stelt directeur Marco Esser van The Hague
Marketing Bureau. Die organisatie houdt zich sinds jaar en dag bezig met toerisme in
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Den Haag. ,,Straks komt hier, middenin het Museumkwartier, een hotel of komen er
kantoren'', verzucht hij. ,,Terwijl je die overál kunt vestigen.''
Esser pleit ervoor dat het monumentale pand, ontworpen door architect Marcel Breuer,
wordt verkocht aan een partij die er een Esscher Museum in realiseert. Volgens hem is
dat voor de ontwikkeling van het Museumkwartier van cruciaal belang. ,,Toeristen die
naar Den Haag komen doen dat voor het strand en de winkels, maar bovenal voor het
culturele aanbod. Escher op deze plek is een buitenkans die zich once in a lifetime
voordoet.''
Dat beaamt toerismedeskundige Stephen Hodes van LAgroup. Hij begrijpt het
kortetermijnbelang van de gemeente - de ambassade verkopen is ﬁnancieel
aantrekkelijk - maar vindt de keuze spijtig. ,,De voormalige ambassade is een iconisch
gebouw in een stukje Den Haag dat mooier is dan welke locatie in welke andere
Nederlandse stad dan ook", stelt hij. ,,Een Escher Museum zou een prachtige aanvulling
zijn op de al gevestigde hoo waardige musea. Het Museumkwartier zal bovendien meer
body krijgen."
Hodes adviseert de gemeente om langer vooruit te denken dan de komende vier jaar.
,,Een kans als deze gaat zich zeer waarschijnlijk nooit meer voordoen.''
De woordvoerder van wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) laat weten dat in het
coalitieakkoord staat dat het ambassadegebouw een bijdrage moet leveren aan de
ontwikkeling van het Museumkwartier. ,,De komende periode wordt gekeken wat de
mogelijkheden zijn.''
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