
Orientalis, kick-off projectgroep  
10 december 2019,  19.30-22.00 uur 

 

Aanwezig:  

Pim Spaan, Vrienden van Orientalis 

Bert Peters, bestuur HLS 

Kees de Ruwe, bestuur Orientalis 

Han van Wijk, bestuur Dorpsvereniging HLS (vervangt Jaap Festen) 

Jan de Koning, communicatie/proces 

Hans Verwijs, communicatie/proces (vervangt Wouter Helmer) 

Ellen Hanselaar, economische dragers 

Jeroen Braam, economische dragers 

Coosje Brunnekreeft, herinrichting terrein poortgebouw 

Wim de Vries, quick wins/redactie oorschelp 

Tom Verhoef, leefbaarheidsalliantie 

Margret Klein Holkenborg, leefbaarheidsalliantie 

 

Agenda:  

1. voorstellen en agendavaststelling 

2. doelstelling projectgroep en doelstelling proces 

3. vaststellen van de ideeën uit de thema-groepen vorige bijeenkomst en aanvullingen 

4. ideeën op de ‘tijdlijn’ 

5. communicatiecoördinatie 

6. verdere uitwerking (wie doet wat) 

7. vervolgafspraken 

 

2. Er is, in vervolg op eerdere bijeenkomsten, onduidelijkheid rond het (kader)toekomstplan Orientalis en de 

ruimte waarbinnen meegedacht kan worden door inwoners. Het uitgangspunt is dat Orientalis een eigentijds 

museumpark wil zijn rond het thema ‘circle of life’. Maar volgens een paar mensen ontbreekt de ‘formule’ om 

het tot een integraal totaalconcept te maken. Hoe vertaalt dit thema zich naar samenhang in concrete 

(uitvoerings)ideeën die bovendien geld opleveren? Hoe breed of smal kan worden meegedacht? Wat past wel 

en wat past niet? Wat zijn de randvoorwaarden? Moeten activiteiten bijvoorbeeld altijd raakvlak hebben met 

geloof, zingeving, spiritualiteit? Wat is de rol van de natuur of liever gezegd het landschap? Er zijn ook zorgen 

over de continuïteit. Is het plan toekomstbestendig indien het straks maar 70.000 bezoekers trekt ipv de 

beoogde 120.000?  

Kees geeft een toelichting. Het bestuur heeft opdracht van de Raad van Toezicht om tot uitvoering van het plan 

te komen. In het plan is veel ruimte voor alternatieve opties en er zijn ook een aantal randvoorwaarden.  

• behoud museumstatus (voorwaarde is ‘behoud museale functies’- verder uitzoeken) 

• behoud van renovatieplannen en nieuwe functie poortgebouw met beleefprogramma ‘circle of life’ 

• behoud visie/missie en thema ‘circle of life’  

• economische dragers voor de exploitatie (300.000 euro per jaar) 

De ruimte zit vooral in mogelijke alternatieven voor economische dragers, waar tijdens de vorige bijeenkomst 

op 29 oktober al een aanzet voor is gegeven. Daarnaast wil het bestuur graag weten van bewoners welke 

ideeën of activiteiten mogelijk op kortere termijn al gerealiseerd kunnen worden (quick wins). De vraag aan de 

projectgroep is om vanuit het dorp met een goed advies te komen. Het is uiteindelijk wel aan het bestuur om 

te bepalen of er uitvoering kan worden gegeven aan het advies.   



Omdat er verschil blijft bestaan over de door het bestuur Orientalis bedachte rol van de projectgroep en de 

beoogde rol van enkele leden van de projectgroep wordt besloten om deze avond verder te besteden aan 

concrete vragen van het bestuur van Orientalis.  

Het doel van de projectgroep voor deze avond wordt uiteindelijk geformuleerd als ‘het geven van een goed 

advies aan het bestuur Orientalis over alternatieve opties voor economische dragers en quick wins’.  

Dit binnen het doel van het proces om ‘te komen tot een uitvoerbaar integraal toekomstplan met zo breed 

mogelijk draagvlak in het dorp’.  

 

3/4.  

Startpunt is de Formule:  

• uitwerking circle of life (verdiepen/aanscherpen) 

o van religie naar zingeving/spiritualiteit in samenhang met ‘circle of life’ 

o uitbreiden religies met hindoeïsme en boeddhisme 

o verbinding van natuurlijk landschap met ‘circle of life’ – ‘heelheid schepping’ 

• wat is de ‘orientalis-stijl’?  

• blijven nadenken over innovatieve conceptuele varianten 

• belevingsgerichte activiteiten uitwerken naar doelgroep 

• spirituele en morele persoonlijke ontwikkeling uitwerken 

• Advies gevraagd over formule en samenhang  

 

Economische dragers, passend bij de formule rond zingeving: 

• Conferentie-oord in ‘orientalis-stijl’ 

o beperkte verblijf- en overnachtingsmogelijkheid in ‘orientalis-stijl’ 

o passende arrangementen (evt. ook gericht op jongeren) 

• Piet Gerritszaal breder aanbieden. 

• Poortgebouw: hoge kwaliteit als hoofdgebouw en publiekstrekker:  

o evenementen kunst & cultuur (verhuur concertzaal, galerie) 

o samenwerken met andere musea (exposities rond zingeving) 

o samenwerken met universiteiten (lezingen, cursussen, onderzoekscentrum) 

o samenwerken met scholen (educatie, ambachtscentrum) 

o samenwerken met natuureducatiecentrum de Bastei 

o Advies en uitwerking gevraagd over cluster ideeën rond hoofdgebouw 

• Opgang/entree naar poortgebouw benutten: 

o Gebied openlijk toegankelijk maken (hek en kassagebouw weg) 

o Herinrichting in orientalis-stijl met hergebruik materialen/beelden 

o Weg verbreden, plein vergroten/vergroenen, fiets- en wandelpad, speeltuin 

o Klein ‘straatje’ met soukh, koffiehuis, (land)winkel, bakkertje (in orientalis-stijl) 

o ‘koepel-gebouwtje’ bij entree dak openmaken v. spirituele ‘kunstbeleving’ park 

o Advies gevraagd rond toegang poortgebouw 

• Noodzaak grote parkeerplaats 

• Seizoensactiviteiten zoals Feest van het licht, paasactiviteit etc. 

• Landschappelijke elementen in verdienmodel: 

o Natuureducatiecentrum (entree) 

o Advies gevraagd over Natuurlandschap als USP (wat is realistisch/wenselijk) 

 

Economische dragers met participatie vanuit het dorp:  

• stukje orientalis adopteren 



• groencertificaten verkopen 

• bijdrage vanuit bewoners aan ‘evenementen’ (cultuur, educatie) 

• Advies gevraagd over haalbaarheid/uitvoerbaarheid van economische participatie 

 

Quick Wins: welke activiteiten kunnen nu al in gang worden gezet:  

• De samenleving binnen het park halen: 

o Vraag kinderen en jongeren om ideeën en wat ze willen (via scholen) 

o Activiteiten m.b.t. uitwisselen geloven tussen kinderen 

o Spirituele activiteiten (mantra zingen, chanten, meditatie, tai chi) 

o Kinderboerderij 

o Picknick 

• Sportieve activiteiten:  

o Wandelroutes, eventueel met gids 

o Crossloop, Mariken loop? 

o Kampeerfaciliteit? 

o Klimbos 

• Advies gevraagd over welke activiteiten (met bewoners) al meteen in gang kunnen worden gezet 

 

Openstaande vragen aan het bestuur:  

• Concept breder delen in/met het dorp (nieuw bestuur)? 

• Wie toetst de ‘formule’? (wat past wel of niet?) 

• Wie toetst de haalbaarheid van het toekomstplan?   

 

5. Communicatiecoördinatie is wenselijk. Dat wil zeggen dat het handig is om binnen de projectgroep vooraf af 

te stemmen over wat er in het dorp wordt gecommuniceerd m.b.t. de plannen van Orientalis. Zodat er meer 

eenduidigheid en duidelijkheid ontstaat. Communicatie kan verlopen via onder meer de dorpsmail, het 

oorbelletje 1x per maand of de oorschelp 1x per 3 maanden. De afspraak wordt gemaakt dat Kees een eerste 

overleg organiseert met Wim en Ellen hierover. 

 

6./7. We sluiten af met de afspraak dat Margret en Tom een uitwerking gespreksverslag sturen aan de 

projectgroep. De projectgroep zal mede aan de hand hiervan een advies voorbereiden. Dit zal worden 

aangeboden aan het bestuur Orientalis die hiermee de dialoog met projectgroep kan aangaan. Enkele vragen 

zijn reeds aangekaart en zichtbaar gemaakt in het verslag (zie hierboven). Een vervolgbijeenkomst zal in het 

verlengde van de vragen van het bestuur Orientalis worden gepland. Daarin worden afspraken gemaakt over 

wie wat kan doen.  

 

 


