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Waar maakt u zich zorgen om? 

 

 

Drukte en geluidsoverlast 

De drukke en het effect van de natuur 

Dat het uiteindelijk een pretparkachtige omgeving wordt. 

verlies landschap 

houdbaarheid, het verminderde bezoek, de betekenis  voor de huidige tijd 

of er wel een kloppende exploitatie mogelijk is 

Verlies van bos, groene uitstraling van die kant van ons dorp. Drukte op straat en het parkeren 

Om de vakantie huisjes 

Overlast voor de omwonenden 

Verkeersbewegingen en te veel verlichting en bebouwing  en te hoge kosten en bijdragen nodig 

door de overheid wat ik geen goede zaak vind 

onrealistische plannen en teveel druk op de huidige natuur 

Verkeersdrukte. Plan lijkt niet haalbaar, maar zorgt wel voor overlast 

zie mijn vorige ingevulde enquete:  Levensvatbaarheid van het plan  Beperkte visie op en 

onderbouwing van attractie-doelgroep combinatie 

Dat omwonenden last krijgen van commerciële activiteiten waar het nu een rustige omgeving is 

en dat het park uiteindelijk niet bij deze tijd past en alsnog failliet gaat 

Te rooskleurig beeld van de plannen. Onvoldoende goed onderbouwd. Onvoldoende rekening 

gehouden met de impact ervan op de leefomgeving. Niet aantoonbaar toekomstbestendig. 

Dat bebouwing gezien wordt als oplossing voor tekorten, terwijl het moet gaan om de inhoud en 

de activiteiten van het museumpark. 

Verlies van groen, andere vorm van toerisme, toename van toerisme, 

De bebouwing van de parkeerplaats 

meer drukte voor omwonenden 

Ik hoop dat het gaat lukken om de rustige omgeving te sparen, en ik hoop dat er controle blijft 

over de maatvoering. 

Te weinig creatief en te weinig aangepast aan deze tijd 

1. Financiële haalbaarheid van het plan is zeer twijfelachtig.  Bezoekersaantallen lopen terug. 

Prognose van toename is nergens op gebaseerd. Er wordt geen gedegen onderbouwing gegeven 

die aantoont dat investeringen noodzakelijk dan wel rendabel zijn. Er is geen houdbaar financieel 

plan, aangezien nergens aannemelijk wordt gemaakt dat de benodigde provinciale subsidies 

worden binnengehaald. Te generen inkomsten zijn zeer rooskleurig en niet gestaafd door 

historische bezoekersaantallen.    2. Plan is belastend voor omwonenden.  Voorstellen van 

accommodatie verhuur en bouw van villas komt ten laste van woongenot en woningwaarde van 

omwonenden, zonder omwonenden hierin mee te nemen. Voorstellen stroken niet met huidig 

museaal gebruik en hebben grote invloed op leefbaarheid van de omgeving. 

De komst van een vrijetijds- en vakantiepark met marktpartijen, de openstelling van het kerkhof 

voor bezoekers Orientalis en de aantasting van de bestaande natuur. 

1. Grote twijfel over de levensvatbaarheid van het concept  2. Met name vanwege de incoherentie 

en inconsistentie van het concept  3. Te voorzien is een toenemende commercialisering als 

vakantiepark ten koste van het museum 

Gebrek aan consistentie in het plan  Commerciële exploitatie als pretpark  Levensvatbaarheid van 

circle of life concept 
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drie wereldgodsdiensten: (volgorde: J, Chr, I); niet (te veel) aandacht aan islam;  pad beth juda tot 

meertje aantrekkelijker maken: meer bebouwing (kleine moskee,bij voorbeeld); antieke 

geboortegrot vervangen of afbreken; woestijn meer permanente bebouwing geven (let op jeugd); 

de lange oprit aantrekkelijke maken (bestaat al een plan voor?).              aan de meerwijkselaan: 

entree grootser, duidelijker, vooral van de kant van berg en dal.   zo mogelijk later ook aandacht 

geven aan andere, grote (oosterse) religies in hoofdgebouw.  (oef, nogal wat; sukses)  (mijn naam 

is niet belangrijk, maar ik ben antropoloog,  van daar mijn interesse). 

Het is moeilijk om een park met een dergelijk thema rendabel te maken.  Inhoudelijk gerichte 

educatie voor basis- en middelbare schooljeugd lijkt mij noodzakelijk. Maar hoe te financieren? 

De uiteindelijke verkeersdrukte waar het dorp niet op gebouwd en berekend is. 

Drukte / overlast 

Willen graag een supermarkt en bakker en kroeg 

Het woord is bij herhaling gevallen: een ‘Disney achtige’ allure zou het morten krijgen. Daar ben ik 

het hartgrondig mee oneens. Géén vakantiebungalows etc. , maar rust en vooral natuur moet er 

blijven. 

Overlast 

Bouwen van vakantie woningen 

Is het wel mogelijk om een museum met dit concept en omvang een toekomst te geven.  De door 

de jaren heen gevormde omgeving is prachtig, het zou een groot verlies zijn dit 

vercommercialiseren door rooien van bomen en bouwen van vakantiehuizen 

Dat de natuur zoals deze nu is wordt opgeofferd voor de bouw van (vakantie)woningen en 

parkeerplaatsen.  Dat de rust wordt verstoord in ons dorp door 24/7 bedrijvigheid. 

Behoud van de natuurlijke omgeving. Levensvatbaarheid van het museumpark 

overlast 

Idee van vakantiehuisjes en wat dat doet met de rust in heilig Landstichting.   Bouwen op de 

parkeerplaats. Vind het prachtig zoals het nu is. 

Financiële haalbaarheid. Te weinig leiderschap en zakelijk inzicht. Te grote invloed derde partijen. 

Of de wijzigingen wel bijdragen aan een structureel voortbestaan van het museum. 

Dat het een pretpark wordt  Dat het massaal wordt  Dat de gebouwen niet intact blijven  Dat er 

festivals /feesten en geluidsoverlast komen 

Grootschaligheid, duurzaamheid, natuur, overleg. 

Onvoldoende basis voor exploitatie, verlies van aantrekkelijkheid en teruglopende belangstelling 

publiek, binnenlaten van commerciële speculanten 

Ik maak me er zorgen over dat de directie het huidige plan doordrukt, terwijl er (in het dorp) veel 

betere ideeën zijn waar niet (meer) serieus naar gekeken kan worden vanwege de tijdsdruk.  En 

verder maak ik me zorgen dat het niet lukt om tot iets te komen, of daar tijdig geld voor te vinden, 

waardoor er helemaal geen plan wordt uitgevoerd. En dat daardoor het museum sluit. 

de consequenties voor de inrichting buiten de grenzen van het museumpark, de verkeerslogistiek, 

parkeeroverlast, bomenkap.  Wanneer het toekomstplan of ontwikkelingen in de richting van 

vkaantiebungalows gaan, hebben we zorgen over wat hiermee gaat gebeuren als het met het 

museumpark onverhoopt niet goed mocht gaan en het scenario dat het park met huisjes dan in 

commerciële handen gaat vallen. 

- Bestaansrecht Orientals als het niet of niet goed wordt ontwikkeld;  - Meerdere ingangen in 

nieuw plan (i.e. instandhoudingskosten, beveiliging, buurtoverlast)  - Parkeergelegenheid in nieuw 

plan;  - kindvriendelijkeid/uitdagendheid;  - etc. 

de opzet van het businessplan 

Inkomsten 
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Aantasting van de natuurlijke omgeving, onnodige houtkap, mogelijke bebouwing ten koste van 

bestaande natuur (flora en fauna). 

begin fase overlast bouw en kans op leegstand en dan ?????verloedering van de mooie omgeving 

en wat gebeurd er hierna?! 

omgeving 

Ecologische hoofdstructuur, belasting infrastructuur dorp, verkeersoverlast, 

geluidsoverlast,vernietiging monumenten, verandering landschap, et cetera 

Ik hoop dat de plannen zodanig goed zijn dat het museum kan overleven. 

Overlast , verlies van rustig karakter wijk. 

Dat er commerciele activiteiten worden ondernomen om het park rendabel te maken die niets 

met het park te maken hebben zoals een huisjes verhuur/ vakantiepark 

Aantasting groene omgeving, drukte en karakter Heilig Landstichting 

Ik maak me er zorgen over dat er een appartementen complex (vakantiepark) komt wat altijd de 

weer moet uitbreiden.   Irritant dat er al zoveel gemeenschapsgeld aan is besteed zonder dat er 

iets is gerealiseerd dat aanspreekt. De ideeën zijn niet zo inspirerend.  Weinig innovatiekracht. 

Verlies van deze bijzondere omgeving. Schade aan de natuur en bebouwing ten koste van het 

landschap 

m.n. parkeerprobleem, er wordt nu al vaak bij ons voor de deur geparkeerd door bezoekers 

museum zodat bewoners zelf hun auto niet kunnen parkeren op de maar 6 parkeerplaatsen 

(bewoners zelf 5 auto's). 

Drukte in de buurt. Parkeren, mensen, verlies van de goede sfeer, het entertainment dat met een 

dergelijk project gepaard gaat, verlies van groen, schade aan de mooie omgeving, bomen die 

gekapt worden, het hele bouwtraject, geluidoverlast, parkeeroverlast, enz. 

Ik ben bang dat het met de bouw en verhuur van vakantiehuisjes, het park een totaal ander 

karakter zal krijgen, wat niet past in het geheel van rust ( begraafplaats, kerk) 

De plannen zijn ingrijpend voor de leefomgeving en de consequenties van  aanpassingen aan de 

natuur en bouw van zowel huizen als bouw van vakantiehuizen zijn niet bekend. De aanpassingen 

zijn niet terug te draaien, echter het is helemaal niet zeker dat de aanpassingen zullen leiden tot 

een financieel gezonder museumpark. Onze maatschappij verandert en de plannen proberen 

recht te doen aan zowel de geschiedenis van het park als de noodzaak om financieel gezonder te 

worden. Wat ik mis is oog voor waar behoefte naar is, wat willen bezoekers en potentiële 

bezoekers anno 2019? 

Disney achtige uitstraling met recreatie staat gepland. Geen optie! 

De ‘noodsprong’ die in het toekomstplan gemaakt wordt richting ontwikkeling onroerend goed 

(woningen, vakantiepark), die het onderliggende probleem van het park (geen jaarrond-

aantrekkingskracht op modern publiek) niet oplost en natuur/landschap zwaar belast. 

Park heeft geen toekomst. Stop er gewoon mee.   Geen pretpark of recreatiepark. 

1. Haalbaarheid  2. Visie van de plannen. Geen durf om buiten huidige paden te bewegen  3. 

Verdienmodel niet passend   4. Haalbaarheid niet onderzocht.   5. Verstoring stilte op huidige 

begraafplaats  6. Leunt te veel op westerse christelijke waarden. Zingeving in breder perspectief 

komt niet aan bod.   7. Tegen vakantiehuis bebouwing. Is risicovol voor omgevingsrust. 

Vooral de impact op de omgeving en de leefbaarheid van de Heilig Landstichting. Het plan is niet 

duurzaam en stort het museum en daarna de omgeving in de afgrond. 

Er is een plan gemaakt door een bestuur dat is vertrokken, dit plan is absoluut niet gedeeld met 

de omwonenden. Het plan is wat mij betreft megalomaan en voorziet niet in een bestendige 

toekomstvisie. Op een aantal punten zijn er belangrijke zaken blijven liggen door mismanagement. 
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Het is essentieel dat het nieuwe bestuur hun plannen toetst bij de omwonenden, 

belanghebbenden en de gemeente. Eerdere communicatie verliep indirect en eenzijdig. 

Bebouwing op parkeerterrein en vakantiepark activiteiten en vakantiehuisjes. Dit alles omwille 

van geld om tekorten te dekken. Dit alles druist in tegen de aard van het park. Als het bezoekers 

aantal te weinig is om alles te bekostigen dan zou mijn voorkeur zijn om de actviteiten en bijv. de 

grootte van het park hierop aan te passen. Lees te verkleinen en aan de natuur terug te geven! 

Dat zou een enorme positieve impuls geven aan natuur en klimaat! 

Financien - gemeentegelden - levensvatbaarheid 

Dat er geruchten gaan dat er een woonparc gaat komen terwijl wij niet per brief zijn geinformeerd 

door de gemeente of het museum park zelf. Het is 400 m van ons vandaan (Sionsweg). 

Ik maak me er vooral zorgen over dat allerlei krachten Museumpark Orientalis niet het 

verdienmodel gunnen dat nu nodig is 

Matige financiële basis 

organisatie(onderbezetting) ,financiele mogelijkhedenen museale mogelijkheden(specifieke 

tentoonstellingen e.d.) 

Het plan moet worden verwezenlijkt door o.a. een nieuwe directeur, hopelijk een ondernemer. 

inhoudelijke haalbaarheid, financiering, betrokkenheid 

over het draagvlak 

plannen zijn te groots . Het kan teveel een pretpark worden 

Verkwisting van gelden.  Heeft geen levensvatbaarheid 

Pretpark  in de buurt. Verkoop  bospercelen. Verandering bestemmingsplan. Achterhaalde 

filosofie. Bedenkelijke achtergrond partners van casa nova 

Plannen zijn veel te groot opgezet. Dat past niet in dit dorp. Bebouwing in natuur is niet wenselijk. 

Onzalig plan 

geen goed plan 

Park kan in handen komen van commerciele partijen die alleen oog hebben voor het 

verdienmodel. Daarbij zal het landschappelijk karakter (ernstig) te lijden krijgen 

Niet reëel, meer vanuit idealisme dan dat er vraag naar is eerlijk gezegd 

Dat er niet voldoende financiële middelen zullen zijn om de plannen uit te werken. 

Bouw van nieuwe woningen, vooral als vakantiewoning. Zonde van de natuur. Wellicht is er 

woningnood, maar vakantiewoningnood is een contradictio in terminis. 

Ik ben bang dat het een Center Parks wordt, of een nieuwe woonwijk voor de rijken. 

over het voortbestaan 

Overlast van auto's, mensen en overlast van geluid! De verstoring van de rust, waardoor de natuur 

ook flink hinder ondervindt. Op dit moment ondervinden wij (6 woningen met 6 parkeerplaatsen) 

al veel hinder van bezoekers die hun auto voor onze huizen parkeren, waardoor wij nergens 

parkeerplaats hebben. Heel hinderlijk!!! 

Te groot en geen duurzame basis 

er is nog nooit wat goed gegaan. De uitgangspunten vanuit eco-landschappelijk perspectief 

kloppen niet. Het museum heeft een gat in de hand. 

Ik hoop dat er geen pretpark van gemaakt wordt. Het is goed om de park uit te breiden, om 

nieuwe mogelijkheden te creëren, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Het moet 

spannender, specialer worden. Maar ik zou het mooi vinden als het in de oude stijl bleef. Ik was 

laatst op het park en zag bijvoorbeeld in een van de mooi boogjes een snoepautomaat staan. Dat 

is iets voor een pretpark, maar in Orientalis zou ik graag een winkeltje zien met was oud 

snoepgoed, dat is authentieker. In de boerderij moeten zeker beesten komen, misschien een 
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ponypark voor de kleintjes, dat trekt altijd. Goede gelinkte speeltoestellen zoals nu de kamelen, 

echt leuk. 

xx 

het museum moet blijven !!!! En ik vind dat de dorpsbewoners zeuren over het plan en beren op 

de weg verzinnen 

Plannen hoe uit te baten (overnachtingsmogelijkheden), P-gelegenheden, is het wel doordacht 

genoeg m.b.t. de activiteiten en is de doelgroep zorgvuldig genoeg gekozen. Is er wel voldoende 

expertise van buitenaf (buiten de Nijmeegse grenen) opgezocht. 

Of het als park met bijzondere gebouwen, sfeer en sereniteit blijft voortbestaan. 

economische houdbaarheid 

De toekomstplannen zijn ons niet bekend. Een keer is slechts een globale schets gegeven. Daarom 

vorige vraag (3) te beperkt van inhoud. De schets reeds was niet hoopgevend. 

Het museum in deze vorm is helemaal uit de tijd.  Het daagt mensen niet uit om over 

godsdiensten na te denken en inspireert weinig.    Als wandelpark is het prachtig. Dat kan zo 

blijven, m aar er moet geen pretpark van gemaakt worden.    Huizen op parkeerplaats is geen 

probleem, maar het park niet overleveren aan investeringsmaatschappijen die alleen voor het 

geld gaan.    Een natuurpark zou mooi wezen. 
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Heeft u ideeën over de toekomst van Museumpark Orientalis die u met ons wilt delen? 

Is het een idee om er een wifivrij park van te maken? Steeds meer mensen zijn stralingsgevoelig. 

Het is steeds moeilijker om plekken te vinden, die zonder wifi zijn. Als stralingsvrij heeft dit park 

nog een gerichtere toekomst. Er komt steeds meer behoefte aan stralingsvrije plekken. 

Nee 

bewoners dag met etentje (potluck) in het museum 

Oa een moderne kunst museum. 

nee 

helaas niet 

helaas niet 

Jammer dat er steeds grootse plannen zijn die zoveel geld kosten. Door meer aantrekkelijk te 

maken voor jeugd zoals in openlucht museum Arnhem, komen ook meer gezinnen. Het is al een 

prachtig wandelpark dus natuurliefhebbers komen al, maar er kunnen meer natuur gerelateerde 

activiteiten zijn    Ende horeca is ook niet echt uitnodigend nu. Rom. herberg spreekt niet iedereen 

aan en pand bij ingang is al zo vaak veranderd dat er geen cliënt opbouw is. Ook ingang zou nu 

eindelijk definitief zo moeten blijven of echt verlegd moeten worden. Laatste trekt dan, bij goede 

horeca, ook veel passerende fietsers, wandelaars en buurtbewoners aan, zeker met 

speelgelegenheid voor jeugd. 

Het ziet er wat shabby uit, en het “park”  ofwel de bomen, woestijn enz. Anders onderhouden?!   

Entree mooi maken.  Wat moderner ogen. Al is onderwerp natuurlijk eeuwen geleden. Nadruk op 

de drie geloven die Abr@ham als stamvader zien. En vervolgens hun eigen pad gingen. Dit is dus 

deels inhoudelijk . 

Belevenispark - digitale hoekjes - kids centraal stellen - aantrekkelijk maken voor gezinnen 

Activiteiten die passen bij het landschap, de locatie en de oorspronkelijk doelstelling 

Openbaar park van maken met wandel mogelijkheden en intenties gerelateerd aan de 

godsdiensten. Groen is nog veel meer gezond dan dat er gedacht wordt. Misschien wel 

voorzieningen treffen voor de nieuwste trend bosbaden. 

Maak er een park van. Uitbreiden begraafplaats naar natuurbegraafplaats. 

1. Op zich een goede gedachte om deze individuele enquête te doen. Vervolg zou moeten zijn dat 

er brainstormsessies komen waarin mensen samen tot een creatief en inspirerend proces komen, 

met meer originele en breder gedragen concept ideeën  2. Basisvoorwaarde voor een 

levensvatbaar concept is dat financiële, sociale, culturele, museale, technische en natuurlijke 

elementen met elkaar samenhangen en elkaar versterken.  dwz geen financiële melkkoe optuigen 

(vakantiewoningen, villa’s) ten behoeve van een verliesgevend onderdeel (park en museum).  3. 

Rond het basisthema Circle of Life kunnen meerdere attractieve elementen worden ontwikkeld 

buiten de meest voor de hand liggende wandeling door het park.   Voorbeelden:   - Educatieve VR 

programma’s, zoals 'Geschiedenis van Godsdiensten' voor scholen.   - Een workshop-/trainings-

/bezinningscentrum voor spirituele ontwikkeling voor oudere doelgroepen.  - Een cultureel 

podium met theater-, muziek-, film-, dansvoorstellingen rond de relevante thema's.  - Enkele 

manifestaties per jaar in samenwerking met andere lokale musea (Afrikamuseum, 

Valkhofmuseum, Bevrijdingsmuseum)  4. Als er voldoende zichzelf financieel bedruipende 

elementen zijn, gericht op specifieke doelgroepen, kan de aandacht komen te liggen op de 

ontwikkeling van het bijzondere park. 

Doe gedegen marktonderzoek. Stap echt over naar andere signatuur als dat nodig is.  Verken 

mogelijkheden van een woonzorgcomplex op het terrein, waar dorpsbewoners zich kunnen 

‘inkopen’. 
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Omwonenden en vrijwilligers echt mee laten denken.   Het museumpark maakt nu op sommige 

punten een wat verwaarloosde indruk; het lijkt mij belangrijk om wat te doen aan de uitstraling. 

Met een goed vrijwilligersbeleid moeten er mensen te vinden zijn die hieraan willen bijdragen. 

Wellicht 

Neen 

in samenspraak met bewoners kijken naar voor beide partijen de beste oplossing.meer bezoekers 

trekken door kortlopende projecten, rond Kerstmis meer activiteiten 

Ja, al realiseer ik mij ook dat dat lastig is: hou het kleinschalig. 

ja 

De huidige insteek gericht op levensbeschouwing/religie in museale setting is niet rendabel 

gebleken. Onderhoud is onvoldoende wat leidt tot een neerwaardse spiraal. Voortborduren op dit 

ouderwetse concept is gedoemd te mislukken. Verstandiger lijkt om de historische en 

landschappelijke waarde te respecteren en wel als uitgangspunt te nemen, maar bijvoorbeeld het 

museale/vermaak aspect wat te laten varen.    Een klein museum over geschiedenis van deze plek 

lijkt op zijn plaats, maar mogelijk kan de rest van het park ook bestemming krijgen voor retraites, 

zingevingsbijeenkomsten, coachings locatie e.d. Veel van dit soort activiteiten vindt nu plaats in de 

Holturnse hof (veel lokale bedrijven waaronder Radboudumc houden daar hun 

coachingsgroepen/retraites/workshops e.d.). Dus gebouwen die gericht zijn op kleinschalige 

groepen gericht op zingeving, drijfveren, kompas, coaching e.d.    met veel buitenruimte, daar lijkt 

markt voor en past in de omgeving. Wellicht kan dit gecombineerd met beperkte sobere 

accommodatie voor meerdaagse retraites.    Ook uitbreiding van de begraafplaats al of niet met 

een natuurbegraafplaats past erg goed bij de landschappelijke status. 

Het park eerst weer opknappen, het kleinschalig houden zoals oorspronkelijk bedoeld, passende 

activiteiten organiseren. 

1. Op zich een goede gedachte om deze individuele enquête te doen. Vervolg zou moeten zijn dat 

er brainstormsessies komen waarin mensen samen tot een creatief en inspirerend proces komen, 

met meer originele en breder gedragen concept ideeën  2. Basisvoorwaarde voor een 

levensvatbaar concept is dat financiële, sociale, culturele, museale, technische en natuurlijke 

elementen met elkaar samenhangen en elkaar versterken.  dwz geen financiële melkkoe optuigen 

(vakantiewoningen, villa’s) ten behoeve van een verliesgevend onderdeel (park en museum).  3. 

Rond het basisthema Circle of Life kunnen meerdere attractieve elementen worden ontwikkeld 

buiten de meest voor de hand liggende wandeling door het park.   Voorbeelden:   - Educatieve VR 

programma’s, zoals 'Geschiedenis van Godsdiensten' voor scholen.   - Een workshop-/trainings-

/bezinningscentrum voor spirituele ontwikkeling voor oudere doelgroepen.  - Een cultureel 

podium met theater-, muziek-, film-, dansvoorstellingen rond de relevante thema's.  - Enkele 

manifestaties per jaar in samenwerking met andere lokale musea (Afrikamuseum, 

Valkhofmuseum, Bevrijdingsmuseum)  4. Als er voldoende zichzelf financieel bedruipende 

elementen zijn, gericht op specifieke doelgroepen, kan de aandacht komen te liggen op de 

ontwikkeling van het bijzondere park. 

zie punt 4. 

Educatie voor de jeugd. In de schoolvakanties leuke activiteiten. 

Stoppen met geld inpompen en teruggeven aan de natuur. Concept is achterhaald 

Supermarkt en bakker etc  Klein winkelgebied zou heel fijn zijn! 

Ja, ik stel dat we dat met alle bewoners op 24 September delen en bespreken. 

Deel van grond afstoten, een klein compact info centrum handhaven over interreligieuze dialoog, 

de rest van de grond terug geven aan de natuur 
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Het weghalen van de huidige inkom en het zicht naar het portaal zoals voorgesteld in huidige 

planontwerp is een enorme verbetering. Een idee om het huidige concept van nagebouwde 

bouwsels uit verschillende religies toekomst-proof te maken kan ik jammer genoeg in de verste 

verte niet bedenken 

Belangrijkste is om de prachtige natuur zoals deze nu is te behouden. Dus bos en rust zonder nog 

meer bebouwing. Vakantiewoningen zorgen voor 24/7 toerisme wat de rust in het kleine dorp zal 

verstoren. 

Aantrekkelijker maken van park voor het publiek. Afstanden tussen de verschillende objecten zijn 

nu te groot voor kinderen en ouderen, die slecht ter been zijn.  Er moeten meer activiteiten zijn 

(publiekstrekkers). Een idee is om een deel van het park in te richten als conferentieoord. 

Ik heb geen idee. 

Bewaar de natuurlijke schoonheid van het gebied. Maak er geen pretpark van. Optimaliseer de 

voorlichtingsfunctie want dat is nu onderbenut. Boor andere doelgroepen aan. Spiritualiteit is een 

hot issue op het moment maar daar wordt haast niets mee gedaan. Maak het geheel minder 

statisch en ouderwets. 

Ik zou graag zien dat het museum zijn natuur en cultuur meer en breder benut. 

Congrescentrum  Meditatie/ zingevingscentrum 

Ontwikkeling klimbos, mogelijkheden picknickarrangement, kortingen bewoners, jaarlijks feest 

voor omwonenden i.s.m. Dorpsvereniging 

ja 

Lastige vraag. Ik denk dat het lastig is om dit thema (het geloof) en deze vorm (een 

openluchtmuseum) in deze tijd aantrekkelijk te maken voor een grote groep bezoekers. Toch 

moet je de basis vasthouden, want dat is de identiteit. En om te overleven moet je kennelijk een 

groot bezoekersaantal hebben. Dit is in de aard tegenstrijdig. 

logisch dat er verandering moet komen. Wel dient dit ophet eigen terrein opgelost te worden met 

inachtneming en respect voor de omwonenden en in goed overleg met alle partijen. 

Diverse 

meer betrokkeheid en het nemen van financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid door 

eigenaar/eigenaren van terreinen en opstallen 

Het museumterrein leent zich bij uitstek voor verdere uitdieping van de natuur als thema 

Veel educatie via scholen voor leerlingen 13+  veel activiteiten voor kinderen in het algemeen 

Snijden in de kosten en minder hoge eisen stellen. Het onderwerp is op het ogenblik gewoon 

minder seksy. Dat moeten we accepteren, maar de geschiedenis van HLS daarmee niet perse 

weggooien. 

Beperken museumplannen tot grenzen huidige museum 

De prachtige begraafplaats uitbreiden en dat combineren met wat er nu al is. Een stiltegebied. 

Een aansprekend aanbod voor kinderen/gezinnen. Een balansroute/stilteroute door het terrein 

die ook voor kinderen/jongeren leuk is om te doen. Afijn...er liggen zoveel kansen. 

Ja, terug naar de oorspronkelijke uitgangspunten, vertaald naar de maatschappij van vandaag. 

Geen schermen of geautomatiseerde dingen maar figuranten met kennis van zaken en creativiteit. 

Een lust voor kinderen en hun ouders cq grootouders. Dingen doen en beleven. Dat is wat het 

park zou uniek kan maken en daardoor aantrekkelijk. Een combinatie van inhoud en recreatie. 

sowieso borden in de straat "alleen parkeren voor bewoners" 

meditatie en mindfulness zijn erg populair. Een dergelijke activiteit, samen met zen, zou ik 

passender vinden in een natuurlijke omgeving, die dit karakter dan mag behouden 

ja 

Cultuur-natuur-religie 
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Ja, zullen we inbrengen via de dorpsvereniging 

Stop er mee 

Mijn visie is dat orientalis zich zou moeten richten op de plaats van de mens in relatie tot zijn 

omgeving en hoe daaraan zingeving te  Ontlenen. 

Mijn persoonlijke mening is dat zoals het museum op dit moment bestaat het te weinig aansluit 

bij de wensen van de populatie in en om Nederland. Het is allemaal wat gedateerd, gebouwen zijn 

matig bijgehouden en het hele park straalt weinig eenheid uit. Het is niet met de tijd meegegaan. 

Dat zorgt, afgezien van de kerstperiode, ook voor een beperkt aantal bezoekers. Om het een meer 

toekomstbestendig park te laten worden lijkt het me belangrijk om iets uit te stralen wat uniek is 

en waar meer mensen op af komen.   Als alternatief lijkt me een grote natuurbegraafplaats met 

het gebruik van de bestaande gebouwen in die functie van afscheid nemen in de breedste zin van 

het woord voor verschillende groepen met verschillende geloven ook een mooie vorm. 

1, zie hiervoor bij vorige vraag: activiteiten terug brengen naar kostendekkend niveau. Als dat niet 

kan zou het een enorme positieve impuls geven en iedereen in Nederland zou u enorm dankbaar 

zijn als u land zou terug geven aan de natuur.  2, de natuur begraafplaats uitbreiden over het 

terrein van het museum. En het museum daar ondergeschikt aan maken. Dat zal vanzelf meer en 

meer bezoek trekken (van familie die graven bezoeken) en daardoor zal minder toezicht nodig 

zijn.  Grootste natuur begraafplaats van Europa! 

Teruggeven aan de natuur 

Nvt 

Ik vind dat er een goed plan ligt. Misschien hier en daar nog voor aanpassing vatbaar met het oog 

op wensen van omwonenden. 

Zorg voor een gezonde financiële basis 

de drie monotheistische godsdiensten verder uitwerken en informatie daarover in 

beeld(tentoonstellingen), gesproken woord en muziek. 

Neen 

neen 

neen 

niet concreet maar er zijn een aantal deskundigen in ons dorp die wel ideeën hebben en waar ik 

vertrouwen in heb 

Heeft in mijn ogen geen toekomst perpectief 

In beheer geven aan natuurmonumenten of staatsbosbeheer 

Ligt eraan hoe dit traject eruit ziet 

Geen pretpark; dat is al heel wat. 

ja 

nee 

Verkopen en openbaar park van maken, parkeer terein inrichten met nieuwe woningen 

Ja,  we hebben in Nederland een plek nodig waar de dialoog tussen de verschillende religies op 

allerlei manieren gestalte krijgt. 

Ontwikkel een voedselbos, of zoiets als bij kasteel Doornik.   Ontwikkel een bijzondere biotoop 

zoals Nieuwland aan de Meerwijkselaan.  Of maak er een actief religieus park van voor christenen, 

moslims, boedhisten, hindoes en joden, met een kerk, moskee tempels en synagoge. 

Er moet vooral geen pretparkachtig park komen, geen woningen; ook niet recreatiewoningen! Het 

is natuur met aangrenzend een begraafplaats en bos. Daarnaast willen we dat er borden komen 

dat de 6 parkeerplaatsen alleen voor bewoners zijn. 

maak er een conferentie oord van 
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Zoals ik op de vorige pagina al schreef, authentieke speeltoestellen, ambachten, workshops die 

gelinkt kunnen worden aan Orientalis. Ik leid het cursuscentrum De Opstap en ben al bij jullie op 

gesprek geweest. Wij kunnen bij jullie verschillende cursussen en workshops verzorgen, de 

docenten vinden het een goed idee. Het kost jullie niets en brengt publiciteit en levendigheid. Ik 

denk daarbij aan Oriëntaalse dans, misschien Tai Chi, Workshop reizen: cultuur in Asië enz. 

zomerschoenen (salopetten) maken en nog veel meer. Kijk maar op onze website www.deostap-

nijmegen.nl. De organisatie kan dan bij ons liggen, want wij hebben een groot 

deelnemersbestand. Misschien de moeite waard om er verder over te sparren?  Verder begrijp ik 

dan nieuwe mediaprojecten in parken gebruikt worden, maar past dat bij Orientalis? Is dat niet 

wat alle parken hebben? Is niet een verhalenverteller (wij hebben een professionele 

verhalenvertelster) veel leuker? Zo veel ideeën. 

xx 

nee......ik weet het ook niet 

Jazeker. Het terrein is (zo lijkt het) te groot om volledig te onderhouden. Dat moet anders kunnen 

zodat het volledige terrein behouden en mooi onderhouden is (voorbeeld begraafplaats). We zien 

er te veel niet-onderhouden stukken en alles ligt ver uit elkaar. Zorg tevens voor een heldere 

doelgroep keuze en lange termijn visie en aansluitende activiteiten. betrek de jeugd bij het 

formuleren van de plannen en activiteiten, ga na wat de doelgroep graag zou wensen en waarvoor 

ze voor dit park zouden willen 'omrijden'. Aantrekkelijke horeca, schone en goed onderhouden 

panden zijn een must deze dagen. Neem een kijkje bij 'de buren' en ga zoveel mogelijk duurzame 

samenwerkingsverbanden aan. 

Misschien leren van het Afrikamuseum/ Tropenmuseum, park behouden en wellicht grote 

tentoonstellingen binnen halen in een mooi gebouw dat ook geschikt is voor congressen. Zoek 

aansluiting met universiteit en programma Life Long Learning (Liesbet Korebrits is directeur). Er 

komt mogelijk vanuit dit programma in de nabije toekomst een vraag naar een mooi 

congresgebouw in Nijmegen. Waarom niet in Oriëntalis. Aantrekkelijke, groene plek voor 

(inter)nationale bezoekers. 

sympathie met inspanningen bestuur 

U dient zelf met een conceptplan in hoofdlijnen te komen. Dit vervolgens aan de bewoners van de 

H.L. te presenteren.   De megalomane schets belooft weinig goeds voor de bewoners van de H.L. 

Een natuurpark met bezinningsoord  voor joga bv. en andere activiteiten,waar men tijdelijk kan 

verblijven. 

Nee 

geen idee 

niet speciaal. ik vind het al prachtig dat er zoveel moeite wordt gedaan om het museum in stand 

te houden. 

Ik heb geen concrete ideeën maar er moeten harde knopen worden doorgehakt. Als een park niet 

rendabel is, wordt het wellicht tijd voor een andere bestemming? Het is een mooie omgeving om 

te wonen. 

neen 

Klein puntje: meer gebruik maken van moderne technieken, uitdagende samenhangende 

verhaallijnen door het park (educatief)  - wellicht andere punten uitbouwen (stukje klimbos etc.)  - 

door omstandigheden mij helaas niet uitgebreid kunnen verdiepen 

Nee 

neen 

 


