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Toekomstplan 
Cultuurpark Heilig Land

Wat men nergens anders vindt



Keerpunt

• Voortmodderen niet langer aan de orde

• Roofbouw op mensen en infrastructuur

• Wat is nodig? 
o een grondige facelift 

o een modern beleefconcept

o ruimte voor evenementen

o gezonde financiële basis

• Hoe bereiken we dat?
o investeren in menskracht

o Vergroting aantrekkingskracht

- experienceprogramma

- overnachtingsmogelijkheden

- meer events

o investeringsbijdragen van overheid en fondsen

• Zonder perspectief: sluiting Museumpark



Afgelopen 5 jaar

• Doorontwikkeling aanbod

• Stijging bezoekersaantallen

• Nieuwe samenwerkingsverbanden

• Nieuwe bestuurlijke constellatie

• Herstel samenwerking HLS-Orientalis

• Hernieuwde museumregistratie



Vertrekpunt

• Unieke landschappelijke setting met erfgoed 
van wereldklasse

• Het bruist van initiatieven
o Aanbod

o Samenwerking met andere partijen

• Doorzettende groei bezoekersaantallen

• Achterstallig onderhoud weggewerkt

Maar ook: 

• Gebrekkige organisatie
o Kwantitatief: 3,4 fte

o Kwalitatief: niet toekomstbestendig



Uitgangspunten 
toekomstplan

• Scope: het totale gebied (Museumpark, Begraafplaats, Cenakelkerk en Neboklooster)

• Potentie als unieke erfgoed- en landschapsdestinatie 

• Naar een actueel relevant beleefconcept dat aansluit bij huidig tijdgewricht: 
laagdrempelig en aantrekkelijk

• Groei aantal bezoekers naar 120.000 op jaarbasis

• Nieuwe economische dragers

• Binnen 5 jaar zelfvoorzienend

• Doorontwikkeling als sociale onderneming



Naar een modern vrijetijdscentrum 
‘Cultuurpark Heilig Land’

Heilig Land Stichting / Orientalis wil vanuit een 

brede levensbeschouwelijke invalshoek en op 

basis van een besef van gelijkwaardigheid een 

ontmoetingsplek zijn voor het versterken van 

een vreedzame samenleving waarin sprake is 

van onderling vertrouwen en respect

Missie



Toekomstvisie
vrede-verbinden-vieren

Twee ontwikkelingslijnen:

1. beleving: de Circle of Life
a. Inspiratiebron: 

de drie monotheïstische godsdiensten
b. Open blik: 

actieve verbinding met andere levensbeschouwingen 
c. Pijlers: 

dagelijks bezoek, evenementen, debat en verblijf 

2. gebied: erfgoed van wereldklasse
a. Thematisch opgezet beleefpark
b. Terugbrengen open landschap van weleer 
c. Toevoegen verblijfsfunctie (overnachtingen) 



Van droom naar daad (1)

De basis op orde (inhaalslag)

a. Hardware:
modernisering gebouwen, vernieuwing 
installaties, upgrading infrastructuur 
(veiligheid/rolstoeltoegankelijkheid)

b. Marketingtools: 
actualisering website, pr-materiaal, beursstand, 
verhaallijnen

c. Terreininrichting Museumpark:
verbetering looproutes, dierenonderkomens, 
speelgelegenheid, straatmeubilair



Van droom naar daad (2)

Vernieuwing van het park

Circle of life: de beleving van gelijkwaardigheid

a. Hoofdgebouw wordt poortgebouw:
Transformatie naar oorspronkelijke opzet basiliek en opening naar Garden of Eden, 
atrium met introductiefilm, tijdelijke expositie, koffiecorner, opheffing gesloten 
karakter (glas in achtergevel en openwerken zijkanten tuin)

b. Routering langs Circle-of-Life thema’s:
Vanuit de Garden of Eden vervolg route. Woestijn: ‘de bron’, Beth Juda: ‘geboorte’, 
Karavanserai: ‘groei naar adolescentie’, Arabisch dorp: ‘gezin, familie, community’, 
Romeinse straat: ‘werken, ambachten, handel, persoonlijke ontwikkeling’; en verder 
naar de begraafplaats; ‘sterven’, Hemelvaartkoepel: ‘zingeving, spiritualiteit’, 
Cenakelkerk; ‘reflectie’

c. Debat:
Uitbreiding congres- en vergaderfaciliteiten: Neboklooster



Van droom naar daad (3)

Ingrepen in het gebied

a. In het museumpark:
o verlegging ingang naar poortgebouw

o opening zichtlijn naar Neboklooster en ‘opschonen’ 
museumpark

o museumcafé wordt openbaar en krijgt bestemming 
daghoreca

b. Op de begraafplaats:
o capaciteitsuitbreiding door verplaatsing depot

o uitbreiding Piet Gerritszaal

o aanleg natuurbegraafplaats en gedenkpark

o rehabilitatie Engelenlaan

c. Vastgoedontwikkeling:
o 40 logeerwoningen in een nieuw dorpje 

(op de plek van de Syrische boerderij)

o herdefiniëring bestaande gebouwen

d. Onderzoek bedoeïenenglamping



Ansichtkaart HLS 1927



• Verleggen entree’s

• Daghoreca

• Hoofdgebouw wordt entree 
en poortgebouw

• Garden of Eden als 
start van de beleving



Transformatie
hoofdgebouw



Gevelaanzicht ontwerp J. Stuyt

Gevelaanzicht ontwerp J. Stuyt

Gebouwde deel

Koepel als uitgangspunt

Doorsnede ontwerp J. Stuyt























• Woestijn: ‘De Bron’ 
Ouverture 
van de Circle of Life



• Beth Juda:  
de lente van het leven, van 
geboorte tot pubertijd



• Via geboortegrot naar 
de karavanserai: 
Groei naar adolescentie
Ontdekking van de 
buitenwereld



• Het Arabische Dorp: 
Volwassenheid 
Gezin, Familie, 
Vriendschappen, Community 



De Romeinse straat: 
Werken, ambachten, handel, 
persoonlijke ontwikkeling
Wijsheid en filosofie



• Vervolgroute: 
Calvarieberg (sterven) 
Hemelvaartkoepel (zingeving, 
spiritualiteit) 

• Cenakelkerk (reflectie)

• Hotel/verblijfsfunctie naast 
Cenakelkerk (Casa Nova)

• Koppeling met restauratie 
Engelenlaan



• Syrische Boerderij: 
naar 40 logeerwoningen







Natuurbegraven 



Totaal: 2.870.000

Totaal: 460.000

Investeringen

In het museumpark (voor rekening Orientalis) 
• basis op orde (hardware, infrastructuur, marketingtools): 530.000 

• verplaatsing toegang: 40.000

• transformatie hoofdgebouw: 1.600.000

• ontwerp en inrichting Garden of Eden: 50.000

• permanente tentoonstelling + introductiefilm: 50.000

• ontwikkeling 5 experienceprogramma’s: 500.000

• aanvullende veiligheidsvoorzieningen: 100.000

Buiten het museumpark (voor rekening HLS)
• uitbreiding Piet Gerritszaal: 250.000

• verplaatsing depot: 50.000

• natuurbegraafplaats en gedenkpark: 50.000

• bewegwijzering begraafplaats: 10.000

• rehabilitatie Engelenlaan: 100.000

N.B. Vstgoedinvesteringen voor rekening van marktpartijen!



Tussen droom en daad: 
de weg naar realisering

1. Scenario 1: Snelkookpan
– 2019: basis op orde en verlegging toegang

– 2020: transformatie hoofdgebouw (incl. introductiefilm)

– 2022: realisering experienceprogramma’s

– 2022: realisering 40 logeerwoningen

– 2023: bedoeïnenglamping

De investeringen ad 2.870.000,= worden gedekt door 
overheidssubsidies, bijdragen uit particuliere fondsen
en uit de eigen begroting.

2. Scenario 2: Zevengangenmenu
– 2019 - 2030

3. Scenario 3: Grondverf
– Alleen de basis wordt op orde gebracht en de toegang 

wordt verlegd. We blijven steken op maximaal 75.000 
bezoekers op jaarbasis.



Alternatief dekkingsscenario

Bebouwing parkeerterrein 

Met 8 tot 10 villa’s

Grondopbrengsten: 

€ 2,4 tot 3,2 miljoen 

Subsidies en bijdragen worden
omgezet in af te lossen leningen

Parkeren naar Mgr. Suyslaan (optie)







Parkeren Mgr. Suyslaan
bij bebouwing parkeerterrein 



Hoe verder?

1. Commitment gemeente Berg en Dal is cruciaal. Daarom: eerst groen 
licht gemeenteraad Berg en Dal (december/januari) 

2. Verkrijgen van bijdragen van andere overheden en fondsverstrekkers 
(1ste helft 2019): samen optrekken met gemeente Berg en Dal en 
gemeente Nijmegen

3. Verdere planvorming 
- cocreatie met Vrienden en Dorpsvereniging
- overlegstructuur met gemeente Berg en Dal en Nijmegen



Cultuurpark Heilig Land:
Wat men nergens anders vindt VRAGEN?


