Nieuw pretpark in De Achterhoek rond thema Olivier B. Bommel
en Tom Poes
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Het heeft enkele jaren voorbereiding gevergd, maar deze week zijn de plannen voor BommelWereld, door
Marveld Recreatie, eindelijk naar buiten gebracht. Het plan gaat 'ettelijke miljoenen' kosten en een
openingsdatum is nog onzeker door procedures. (men hoopt op 2021).
Het IP van Bommel en Tom Poes werd nog niet ingezet in de attractiewereld. Over de bekendheid van de
karakters Tom Poes en Oli B. Bommel vertelt initiatiefnemer Bomers: "De 177 verhalen die Marten Toonder
over hun avonturen schreef, en die een halve eeuw lang dagelijks in de krant stonden, behoren tot het
Nederlands cultureel erfgoed; generaties groeiden op met Tom Poes en heer Bommel, en Marten Toonder
wordt in het Literatuurmuseum geëerd met een plek in het Pantheon, dat een eerbetoon is aan de 100 grootste
Nederlandse literatoren."
De afgelopen jaren is Bomers druk bezig geweest om gronden aan te kopen naast zijn vakantiepark Marveld
Recreatie. Bomers over de locatie: "Het heeft een goede ontsluiting vanaf de autoweg en onze parkgasten
hoeven geen weg over te steken om bij de attractie te komen."

Bomers’ plannen omvatten onder andere een hal van zo’n 9000 m2 waarin de wereld die Marten Toonder
creëerde vorm zal krijgen, met als stralend middelpunt heer Bommels kasteel, Bommelstein. De wereld van
heer Bommel en Tom Poes zal de inspiratiebron zijn bij het bedenken van de attracties, evenals de magische
sfeer van Rommeldam, de Zwarte Bergen en het Donkere Bomen Bos.
In december 2019 presenteerde Bomers zijn plannen aan de gemeente Oost Gelre. De gemeente ziet het als
een kansrijk initiatief en heeft principemedewerkring toegezegd. In nauw overleg met Toonder Compagnie, dat
de rechten op Toonders werk beheert, zullen de plannen voor Bommelwereld verder worden ingevuld.
Trekpleister
Bommelwereld zal niet alleen een trekpleister worden voor bezoekers van de Achterhoek, maar zal ook jonge
generaties in aanraking brengen met dit Nederlands cultureel erfgoed. Het particuliere museum De
Bommelzolder zal een plekje krijgen in Bommelwereld, en voor scholieren zal een educatief programma
worden opgesteld.
Rubinstein is bij dit project betrokken als agent van Toonder Compagnie.
Meer informatie: www.bommelwereld.nl
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