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Museumpark Orientalis is de ontmoetingsplek die ruimte biedt om stil te staan bij de 

zoektocht naar de betekenis van het leven en kunst van bezinning. 

Laat je inspireren door de bijzondere erfgoedmonumenten, kom tot rust in het unieke 

landschap, geniet van ons programma en tentoonstellingen. 

  

Adres:  

Profetenlaan 2 

6564 BL Heilig Landstichting  

 

024-382 3110 

www.museumparkorientalis.nl 

info@museumparkorientalis.nl 

ontdek de pelgrim in jezelf 

 

mailto:info@museumparkorientalis.nl
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De doelstelling van het Cultuurpark is het 

behoud en toekomstbestendig maken van 

erfgoed door het erfgoedensemble en 

landschap te presenteren, de 

erfgoedhistorie te vertellen en met 

programma op een aansprekende manier te 

verbinden met de actualiteit. 

 

Het erfgoedensemble is uitzonderlijk en van 

wereldklasse. Er zijn activiteiten nodig om 

de toekomst van het erfgoed te borgen, van 

betekenis te laten zijn voor huidige en 

komende generaties. Een 

vastgoedexploitatie voorziet in onderhoud 

en instandhouding van het erfgoed. Een 

cultuurparkexploitatie voorziet in 

toekomstbestendigheid en het borgen van 

de cultuurhistorische waarde door middel 

van een eigentijds beleefconcept. 

 

Het is tijd voor het nieuwe Cultuurpark 

Heilig Land, zowel qua invulling als qua 

naam. 

Cultuurpark Heilig Land wil uiteenlopende 

typen bezoekers een moderne pelgrimage 

bieden en belevenissen aanbieden die 

hiertoe uitnodigen.  

 

Met het eindbeeld helder voor ogen gaan 

we de komende jaren met eerste 

concrete projecten het park zijn 

aangepaste betekenis geven, te beginnen 

met de verbinding met de natuur.  

 

Tegelijkertijd gaat een professioneel team 

met concrete marketing en promotie 

nieuwe typen bezoekers trekken en gaat 

samenwerking aan met partners. Zo gaan 

vernieuwde inhoud en nieuwe werkwijze 

hand in hand, op weg naar een gezonde 

toekomst van ons unieke park. 

 

Dit Toekomstplan licht de plannen toe, 

geeft aan welke middelen nodig zijn in de 

komende vier jaar en beschrijft de weg 

die we voor ogen hebben om dit te 

bereiken.  

 

 

 

 

 

“Cultuurpark Heilig Land is de ontmoetingsplek die ruimte biedt 

om stil te staan bij de zoektocht naar de betekenis van het leven 

en de kunst van bezinning.” 

 

Inleiding - van Museumpark Orientalis naar Cultuurpark Heilig 

Land 
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Vertrekpunten 
 

Uitgangspunten ondernemingsmodel 

Het Cultuurpark Heilig Land heeft het erfgoed in gebruik en onderneemt culturele, museale en 

educatieve publieksactiviteiten uit oogpunt van behoud en toekomstig bestendig maken van 

het materieel en immaterieel erfgoed. Heilig Land Stichting is eigenaar en verantwoordelijk 

voor onderhoud en instandhouding. 

 

Profiel van het cultuurpark 

Het Cultuurpark Heilig Land biedt een beleefconcept met spiritueel karakter dat tot bezinning 

uitnodigt. Religie, wereldbeschouwing en/of actuele zingevingsvraagstukken zijn de thema’s. 

Het cultuurpark biedt een eigentijdse vorm van kortdurende pelgrimage. Het park wil 

bezoekers een reis bieden naar het verdiepen van hun levensinzichten. 

 

Missie 

Over 10 jaar is Cultuurpark Heilig Land een vast onderdeel in de wereld van bezinning in 

Nederland en omliggende landen. Het park zal een blijvende herinnering geven na een 

indrukwekkend en inspirerend bezoek. 

 

Museale visie 

Het materiële en immateriële erfgoed ligt ten grondslag aan de museale visie. Het  

monotheïstisch gedachtegoed van Christendom, Jodendom en Islam is vertrekpunt omdat zij 

van oudsher hier het hoofdthema waren. Het Cultuurpark expliciteert dit erfgoed, biedt 

kennis en informatie aan, exposeert bijbehorende collecties en vertelt verhalen met 

betrekking tot de cultuurhistorie van bedevaarten, processies, pelgrimstochten, (moderne) 

devotie, rituelen, tradities, vieringen, feestelijke momenten van alle wereldgodsdiensten en 

wereldbeschouwingen, godsdienstige en seculiere tradities. Museale activiteiten verbinden 

we met de actualiteit. Nader onderzoek is voorzien. 

Museale activiteiten vinden plaats in het hoofdgebouw. De bijgebouwen bevatten daarvan 

afgeleid programma. De ontstaansgeschiedenis is kort beschreven in bijlage 1. 

 

Theoretische basis 

Wereldbeschouwingen, levensvisies van religieuze en seculiere aard worden beleefd en 

gevierd op allerlei manieren. Gelovigen, volgers en adepten geven uitdrukking aan hun 

overtuiging via daden, handelingen, vieringen, rituelen en feestelijke momenten. Het leidt tot 

diverse vormen van gemeenschappen: kloosterordes, sangha, kerkelijke gemeenschappen, 

netwerken en de tegenwoordige ‘bubbels’.   
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Omgevingsfactoren 

 

In onze omgeving zien we de volgende trends en factoren die van invloed zijn op onze positie. 

Het monotheïstisch gedachtegoed is verweven in onze hedendaagse cultuur 

Het erfgoedensemble van het park richt zich vanouds op de pelgrim, de bedevaartganger, de mensen 

die een vast geloof hadden in een bepaalde godsdienstige overtuiging en dat wilden vieren. Het 

Cultuurpark ontwikkelde zich met een multicultureel profiel naar een park voor drie 

wereldgodsdiensten – Christendom, Jodendom en Islam. Dit verdient continuïteit door te laten zien 

hoe deze overtuigingen nog steeds verweven zijn in onze cultuur. 

  
Kunst, cultuur en erfgoed representeren de vele levensvisies en wereldbeelden in onze moderne tijd 
 

Kunst en cultuur komen voort uit de mens en vormen representaties van diens cultuur, opvattingen, 

wijze van samenleven. Er is in onze tijd belangstelling voor de artistieke en culturele uitingen die - 

gebaseerd op het monotheïstisch gedachtegoed - onze cultuur hebben gevormd en uitingen die hun 

grond vinden in andere levensvisies en wereldbeelden zoals het Boeddhisme, Humanisme en 

algemene vormen van spiritualiteit.  

  
Mensen hebben weinig tijd, maar wel grote behoefte aan ‘bezinning’ en verdiepingsmogelijkheden in 
dagelijks bestaan 
 
We leven nu in een tijd waarin verschillende geloofs- en levensovertuigingen, mens- en 

maatschappijbeelden en waarden-oriëntaties zijn geland. Van Boeddhisme tot humanisme. 

De een maakt daar een duidelijke keuze in, een ander zoekt naar ankerpunten in de veelheid van 

perspectieven. Er is behoefte in onze tijd om stil te staan bij geloofs- en levensovertuigingen, mens- en 

wereldbeelden en waarden-opvattingen. 

Het is volgens sociaal-cultureel onderzoek niet duidelijk of godsdienstige overtuigingen en spirituele 

gerichtheid al dan niet groeien of afnemen. Een sabbatical, een time-out, een werkvakantie of een 

pelgrimage zijn wel formules die veelvuldig ondernomen worden om stil te staan bij de zin van je 

leven, je overtuigingen en wie je als mens bent. Een pelgrimstocht dichterbij huis is geen overbodig 

aanbod.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Heilig Land geeft zin’  

 

‘Cultuurpark Heilig Land is geen Efteling of IKEA. Of je nu 

met vrienden, je gezin of alleen komt, je merkt dat de 

verrassingen in het landschap en het park je uitnodigen 

om even stil te staan. Eens écht tot rust komen in onze 

unieke natuur en wat langer nadenken over dingen die jij 

belangrijk vindt. Een unieke omgeving die inspireert en je 

doet realiseren hoeveel verschillende mens- en 

wereldbeelden ons gegeven zijn.’  

Walter Hamers, bestuurder 
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De zoektocht naar ‘er toe doen’ en ‘er bij horen’ is groot heden ten dage 
 

Niet weten is van alle tijden, ook in onze moderne tijd. We stuiten op onbegrijpelijkheden. Nog steeds 

is religie en geloof in een hogere macht een gangbaar en gebruikelijk antwoord. Ook als we (nog) geen 

antwoord hebben naar de zin van het bestaan pogen we elke dag de goede dingen te doen en de 

dingen goed te doen. We handelen vanuit overtuiging, levensbeschouwing en waardenbesef. Het 

Cultuurpark vertelt over waar mensen hun inspiraties halen. 

 
Vanwege grote variëteit is bevorderen van de (interreligieuze) dialoog en begrip voor elkaars waarden 
nodig 
 

Statische en achterhaalde stereotype beelden van religies, levensbeschouwingen en culturen raken 

ons en beïnvloeden onze betekenisgeving. Door de link met de actualiteit van het heden een plaats te 

geven, nemen we maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij realiseren we ons dat het Heilig 

Land van nu een zone is van oorlog, geweld en intolerantie en de interreligieuze dialoog is daar ver te 

zoeken. Temeer noodzaak om deze dialoog hier wel hoog in het vaandel te houden. 

Behalve dat de bezoeker de culturele presentaties ervaart, is er de uitnodiging tot bezinning door zelf 

of samen een eigentijdse pelgrimstocht door het park te maken. 
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Doelgroepen 
 

De vertrekpunten en omgevingsfactoren in acht nemend, richten we ons op “moderne 

pelgrims”. Daarbinnen onderscheiden we de volgende doelgroepen:  

1. Bezoekers met natuur/ecologische belangstelling: de wandelaar, de 

natuurliefhebber, het gezin dat graag wandelt in omgeving met beleef- en 

speelgelegenheid. 

2. Bezoekers met cultuurhistorische belangstelling, geschiedenis en erfgoed en 

interesse voor andere culturen. 

3. Dagjes-mensen met religieuze belangstelling, (groepen) kerkelijken, 

bedevaartgangers, klassieke pelgrims.  

4. Dagjes-mensen op zoek naar verdieping, reflectie, bezinning, mentale rust en 

(adem)ruimte, ontsnappen uit dagelijkse drukte of leefmoment, vrije tijdsbesteding 

met diepgang. 

5. Groepen met educatieve insteek ten behoeve van beweeg- en beleefonderwijs 

(denk aan burgerschapskunde en wereldoriëntatie).  

6. Groepen met een bezinning insteek: heisessies voor organisaties en bedrijven, 

vrienden- en kennissengroepen met behoefte aan verdieping. 

7. Festival-bezoekers die van kleinere, bereikbare events houden met betekenis. 
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Drie pijlers van Cultuurpark Heilig Land 

Historisch gelaagd Landschap 

Na het ontstaan van de stuwwal, zijn er meerdere lagen ontstaan. De Romeinen, boeren en 

anderen bewoners en het ontstaan van de Heilig Landstichting. In die tijd was het heidelandschap 

opener, waardoor de ontwerpen van Jan Stuyt en Piet Gerrits merkbaar met elkaar verbonden 

waren.  

Doelstelling is de wandelroutes door het park aan te passen, uit te breiden en te larderen met 

ervaringsmogelijkheden om zo het natuurlijk landschap verdiepende betekenis te geven. Nieuwe 

routes sluiten aan op omringende wandelroutes en natuurbeleving. In het ritme van het landschap 

komen opstellingen die wandelaars helpen op een speelse maar tegelijk leerzame manier stil te 

staan bij de waarde van deze natuur. Er komen op zeven plaatsen langs de wandelroutes 

natuurbeleefpaden, zoals een zintuigenpad, een balanspad en langs het pad een reuze hangmat om 

in te rusten. Door deze paden in fasen aan te leggen, stimuleren we herhalingsbezoek. Een eerste 

pad is reeds aangelegd met steun van de vereniging ‘Vrienden van Orientalis’, namelijk het 

stiltepad. Dit is een pad aan de rand van het park, waar je in alle stilte en rust om het park heen 

loopt, de natuur tot je kunt nemen en hier en daar een glimp van de rijksmonumenten kunt zien.  

 

De aantrekkingskracht van Cultuurpark Heilig Land heeft drie grondbeginselen: het unieke 

landschap, het bijzondere (monumentale) vastgoed en het programma, zowel museaal, cultureel 

als educatief. Deze grondbeginselen noemen we onze pijlers. We lichten hieronder toe wat deze 

pijlers precies inhouden en welke acties we ondernemen om de onderdelen (nog) beter tot hun 

recht te laten komen. 

Pijler 1: Landschap 
Cultuurpark Heilig Land kent een bijzonder glooiend landschap en kenmerkende ecologische 

structuur. Dit nodigt uit tot wandelen, verblijven en bezinnen. Om dit te optimaliseren heeft het 

cultuurpark drie aanpassingen en toevoegingen voor ogen. Deze aanpassingen maken het mogelijk 

om bezoekers nadrukkelijker in contact te brengen met de natuur en het bijzondere landschap van 

de stuwwal te accentueren. 
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Zichtlijnen en parkbos 

Vanaf de Heilig Hart Basiliek overzag de pelgrim de Calvarieberg, Hemelvaartskoepel én de Cenakelkerk. 

Inmiddels zijn de zichtlijnen verloren gegaan door de rijke bebossing op de stuwwal. Door het landschap 

meer terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat en door het park op te schonen, ontstaat weer verbinding 

tussen de vijftien rijksmonumenten op het park, de veertien rijksmonumenten van de begraafplaats en de 

omgeving van de Cenakelkerk. Dit geeft het cultuurpark de identiteit van een modern bedevaartsoord, een 

ontmoetingsplek die reflectie stimuleert en die uitnodigt om levensbeschouwelijke ideeën met elkaar te 

delen. 

 

Entree 

De huidige entree bevindt zich aan de Profetenlaan/Meerwijkselaan. De ingang van het Museumpark ligt in 

de bocht van de Meerwijkselaan waar fietsers over moeten steken. De parkeerplaats ligt aan de overzijde 

van de Profetenlaan. Samen met de gemeente wordt er gekeken naar de verkeersveiligheid. De entree heeft 

een gesloten vorm met muren, hekwerk en tourniquet. De bezoeker komt direct bij het kassagebouw en kijkt 

de laan op richting de Heilig Hart Basiliek. Doel is om het landschap voor en achter deze entree te verbeteren 

en aantrekkelijker te maken. Daarnaast willen we de kassa naar het hoofdgebouw brengen zodat daar een 

centrale plaats is voor toegang, uitleg, museumwinkel, koffie, thee en toiletten.  
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Beeldkwaliteit 

De beeldkwaliteit gaat aansluiten op het 

huidige begraaf- en gedenkpark. Op 

diverse plekken komen tijdelijke en 

wisselende kunstwerken. Dit kunnen 

werken zijn van lokale kunstenaars of 

projecten van kunstacademies. Ook 

kunstwerken van natuurlijke materialen, 

zoals wilgentakken passen goed in het 

cultuurpark. Per kunstwerk zoeken we 

partners of belangstellenden. Bij de 

aanleg van het stiltepad hebben we dit 

reeds gedaan; hier staat een aantal 

houten kunstwerken.  

 

‘Nu loop je door een bos, langs opstellingen die op 

afstand een indruk geven van de geschiedenis van 

het christendom en diverse andere godsdiensten en 

hun samenlevingen. Straks ga je volledig op in de 

eenheid van het landschap, de geschiedenis en alle 

thematische activiteiten die er plaatsvinden.’  

Sietse Jager, directeur 
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Pijler 2: Vastgoed 

 

In totaal telt de Heilig Landstichting 29 

erfgoedmonumenten. Deze panden en objecten 

vormen de kern van de cultuurhistorische rijkdom 

waar het park deels op gestoeld is. Om deze 

rijkdom toegankelijk te houden voor publiek is 

ontwikkeling en versterking van de functionele 

kwaliteit noodzakelijk. Denk aan ambachts-

markten in de Karavanserai, televisieopnames 

NTR in geboortegrot, televisieprogramma Het 

Perfecte plaatje bij Sanhedrin, communicatie 

oefeningen van militairen in Beth Juda, Arabisch 

dorp etc. 

Het erfgoed is uniek als locatie waar een replica 

van het Heilig Land is aangelegd. Met de komst 

van gelovigen en pelgrims ontstond in de loop der 

jaren een uitgestrekt devotiepark. Bezoekers 

volgden de route langs markante gebeurtenissen 

uit het evangelie, die zo nauwkeurig mogelijk 

waren uitgebeeld. In de omgeving van het terrein 

vonden verschillende kloosters in de jaren erna 

een plek. In en rond het ensemble vonden 

processies plaats en werden eucharistievieringen 

gehouden. Ook landden er verschillende 

zorginstellingen in de nabijgelegen Groesbeekse 

bossen. Met de katholieke universiteit die zich in 

1923 op een kilometer afstand vestigde, geldt het 

geheel als de verbeelding van de katholieke 

emancipatie.  

 

Deze beweging ontwikkelde zich van 1853 tot in 

de zestiger jaren van de vorige eeuw. Deze 

ontstaansgeschiedenis spreekt tot de verbeelding, 

inspireert heden ten dage nog steeds en vormt 

het erfgoed-verhaal dat we willen vertellen, 

gecombineerd met het verhaal van al die andere 

wereldgodsdiensten, levensbeschouwingen, 

mens- en maatschappijvisies.  

 

Het park beschikt over passende collecties 

hiervoor en werkt samen met andere musea om 

deze verhalen te vertellen. Zowel lokaal, regionaal 

als landelijk. Onder andere om collecties in 

bruikleen te krijgen of geven of programma te 

maken. Een paar voorbeelden: religieus museum 

Uden, Catharijne convent, katholiek documentatie 

centrum, Wereld culturen (onder andere Afrika 

museum) en Vrijheidsmuseum.  

 

De kantoren en dienstgebouwen willen we zoveel 

mogelijk centraal op het terrein situeren. 

Duurzaamheid 

Bij het onderhoud kijken we zowel bij het erfgoed als de andere gebouwen steeds welke investeringen we 

kunnen doen om deze te verduurzamen.  
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Pijler 3: Programma 

 

Cultuurpark Heilig Land biedt museaal, 

cultureel en educatief programma aan 

binnen de setting van het uitzonderlijk 

erfgoedensemble Heilig Landstichting. Met 

exposities, voorstellingen, kunst en cultuur, 

landschappelijke schoonheid werkt het 

Cultuurpark aan overdracht van kennis, 

informatie en beleving van museaal-waardig 

erfgoed.  

 

Museaal programma  
Het programma richt zich op explicatie en 

beleving van het materieel en immaterieel 

erfgoed. Thema’s zijn: de cultuurhistorische, 

architectuur en stedenbouwkundige/ 

ruimtelijke waarde van dit erfgoed, de  

verbinding met en betekenis voor andere 

cultuur- en kunsthistorische bewegingen uit 

de 19e en 20e eeuw, waaronder hun 

verbinding met de stroming van het 

Oriëntalisme. De betekenis van dit erfgoed 

voor de actualiteit. 

De vorm is een eigentijds beleefconcept met 

exposities, film en geluid, verzamelingen van 

attributen, maquettes, ansichtkaarten en 

foto’s over de landschappelijke historie, de 

biografie van het park (Suys), de studies en 

voorontwerpen van mozaïeken en  

sculpturen van de stichters (Stuyt en 

Gerrits). 

Teneinde een bezoek en programma bij 

Museumpark Orientalis in de juiste context 

te plaatsen, is het van belang dat bezoekers 

een introductie krijgen over de geschiedenis 

van het Cultuurpark. Dat gebeurt met een 

vaste tentoonstelling over de cultuurhistorie 

van het park en de ontstaansgeschiedenis. 

 

 

 

Deze tentoonstelling bestaat uit twee fasen: 

1. Vanaf 2023 willen we bezoekers 

kunnen verwelkomen met een 

introductiefilm en een vaste 

presentatie in het landschap op basis 

van de bijzondere collectie van 

beeldend kunstenaar Piet Gerrits en 

schetsen van architect Jan Stuyt. 

2. Uitbreiding van de permanente 

tentoonstelling zodra de Heilig Hart 

Basiliek, die al jaren fungeert als 

binnenmuseum, is verbouwd. Daarbij 

is het onze ambitie om jaarlijks 

wisseltentoonstellingen te 

organiseren, die verbinding hebben 

met de vaste tentoonstelling en de 

themaprogramma’s. 
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Cultureel programma 

 

Cultuurpark Heilig Land organiseert of faciliteert evenementen rond bezinning. Dit zijn 

bijvoorbeeld vieringen van feestdagen met een religieus of beschouwelijk karakter, of 

voorstellingen rond thema’s zoals moderne pelgrimage. 

 

Het museale programma en het culturele programma komen samen tijdens 

themaprogramma’s. Op vijf momenten in het jaar, rondom de feestdagen en in de zomer, 

opent het Cultuurpark de poorten voor individueel publiek en biedt dan thematische 

activiteiten aan. Deze programma’s nodigen de bezoekers uit om te reflecteren op zo’n thema 

dan wel een dat samen met anderen te beleven. De programma’s nemen je mee in de 

bedoeling, kerngedachte en draagwijdte van die bijzondere momenten. Daarmee bieden we 

een verrijking aan de bezoeker bij het ervaren van het historisch erfgoed.   

 

 

 

Denk bijvoorbeeld aan een thematische tentoonstelling rondom Vallen en Opstaan met Pasen, 

het Feest van Licht rondom de kerst of een Romeinse Zomer. Tijdens het Feest van Licht wandelt 

de bezoeker langs een sfeervol verlicht pad en wordt het erfgoed en de natuur prachtig verlicht 

met eigentijdse lichtinstallaties. De wandeling leidt bezoekers naar een kampvuur waar zij elkaar 

ontmoeten en spreken en onderweg geniet men van verschillende voorstellingen. In het 

binnenmuseum zijn er kerststallen tentoongesteld uit alle windstreken van de wereld.  

 
Moderne pelgrimage in Cultuurpark Heilig Land onderneem samen met anderen via 

ontmoetingen met figuranten (re-enactment), interactieve programma’s, dialogen en 

gesprekken die zich bewegen binnen de missie van ontmoetingsplek voor levensbeschouwing en 

religie. De dialoog kan een interreligieuze dialoog zijn, het gesprek kan gaan over zingeving of 

dieperliggende waarden van het leven. 
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Het park was altijd en is nog steeds van grote 

waarde voor het onderwijs. Dat willen we zo 

houden, maar ook versterken. Nu brengen 

jaarlijks 7500 leerlingen een bezoek aan 

Museumpark Orientalis. Dit aantal zal in 

Cultuurpark Heilig Land groeien tot 1/3e van het 

totaal aantal bezoekers. Met een aantal scholen 

is inmiddels al een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten. De 

zichtbare verhalen in het bijzondere decor 

inspireren leerlingen en docenten zijn steeds 

meer overtuigd van de waarden van 

belevingsonderwijs, wat we binnen onze 

museale setting als geen ander kunnen 

faciliteren voor onderdelen van het curriculum, 

zoals geschiedenis en  godsdienstles, 

levensbeschouwing, burgerschapsvorming en 

maatschappijleer vanuit het multiculturele 

karakter van het museum. Het educatief 

programma richt zich op alle leeftijdsklassen en 

er is ruimte voor filosofie, ethiek en 

maatschappelijke thema’s zoals diversiteit, 

inclusie en klimaatverandering. Ook voor 

organisaties die een verdiepend programma 

willen uitvoeren voor professionals, 

medewerkers, management en directie. Met 

een blik op de geschiedenis van religie en 

levensbeschouwingen of een ontspannen 

natuurwandeling kunnen zulke sessies extra 

verdieping krijgen. 

Educatief programma 

Cultuurpark Heilig Land organiseert - in samenwerking met onderwijsorganisaties - beleef- en 

bewegingsonderwijs, dialoog-programma’s en kennis/informatieoverdracht over 

levensbeschouwing, bezinning, religie, multiculturaliteit, uitings- en verschijningsvormen daarvan. 
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Tijdens de themaweken, maar ook daarbuiten, is 

Cultuurpark Heilig Land geopend voor groepen en 

scholen. Scholen kunnen hun eigen programma 

verzorgen, maar wij bieden ook educatieve 

programma’s aan. We voorzien de volgende 

educatieve programma’s voor alle leeftijden. 

1. Voor primair onderwijs: multimediaal 

educatieprogramma naar betekenis van religies 

en levensbeschouwingen. 

2. Voor voortgezet onderwijs en MBO: beleef-,  

re-enact-, of toneelprogramma rond groei en 

ontwikkeling. 

3. Voor studenten en pas-werkenden: 

educatieprogramma rond betekenisgeving en 

waardenoriëntatie.  

4. Voor volwassenen: educatieprogramma rond 

werken, community, moderne devotie, 

maatschappelijke ontwikkeling. 

5. Voor ouderen: educatieprogramma rond 

zingeving, reflectie en spiritualiteit. 

 

Om scholen en organisaties te benaderen is het 

nodig om concepten (verder) te ontwikkelen. Als 

eerste voorzien we een educatief aanbod voor de 

jongste doelgroepen (1) omdat daarmee bezoek van 

scholen en gezinnen en directe opbrengsten 

gestimuleerd worden. 
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Voorbeeld: het Filosofenhotel 

Eén- of meerdaagse heisessies zijn een vorm van moderne pelgrimage. Yoga coaches, 

shiatsu leraren of een filosofisch gesprek kunnen onderdeel zijn van het arrangement 

gericht op mentaal welbevinden. Het filosofenhotel biedt die mogelijkheid. We 

ontwikkelen dit in de periode 2022 – 2025. We gaan ervan uit dat het rendement op 

deze verblijfsfaciliteiten een stabiele financiële voeding geeft aan de museumexploitatie.  

 

 

   
Verblijfsmogelijkheden  
 

Op den duur wil Cultuurpark Heilig Land verschillende verblijfsmogelijkheden aanbieden. Op 

deze manier voorziet het park optimaal in het thema van moderne pelgrimage. We 

onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van verschillende locaties. 

Daarbij volgen we onderstaande routekaart.  

 

 

 

Goed om te weten 

Onze planning, en dus de routekaart, zijn niet in steen gehouwen. We 

werken planmatig maar kunnen sterk meebewegen met affiniteiten 

en wensen van donateurs die specifieke projecten willen helpen 

realiseren.  
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In de context van Cultuurpark Heilig Land is sprake van drie stichtingen, namelijk het 

Cultuurpark zelf (nu nog onder de noemer Museumpark Orientalis, kortweg MPO), de 

stichting Eerste Hulp Stichting (EHS; het begraaf- en gedenkpark) en Heilig Land Stichting 

(HLS; de eigenaar van de grond en gebouwen).  

Omwille van eenheid van beleid, toezicht en bestuur is de personele samenstelling van de 

Raad van Toezicht (RvT) en het bestuur van HLS en MPO identiek. Twee leden van de RvT 

van de stichtingen HLS en MPO hebben zitting in de RvT van de stichting EHS, die uit 5 

leden bestaat. Het management is belegd bij de directie. 

Organogram Stichtingen 

RvT EHS  RvT HLS  RvT MPO 

     

Bestuurder HLS/ EHS/ MPO 

     

Directeur EHS  Gebiedsontwikkelaar HLS  Directeur MPO 

 

De rol van gebiedsontwikkelaar en directeur MPO wordt ingevuld door dezelfde persoon. 

De huidige formatie in het Museumpark is als volgt: 

 Directeur (inhuur)      0,6 fte 

 Coördinator onderhoud en beheer    0,8 fte  

 Collectiebeheer, inclusief vastgoedobjecten   1,4 fte 

 Administratie & control      0,8 fte 

 PR & Communicatie (incl. 0,2 inhuur)    0,6 fte  

 Onderhoud groen (inhuur)     0,6 fte 

 Vrijwilligers coördinator en reserveringen   0,6 fte 

 Groen onderhoud (inhuur)     0,6 fte 

 Groen BBL opleiding      0,6 fte 

Totaal         6,6 fte 

Aantal vrijwilligers        80 

Doelstelling is om te werken naar volgend organogram, zie volgende pagina: 

 

De organisatie van Cultuurpark Heilig Land 
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‘Heilig Land geeft zin’  

 

‘Cultuurpark Heilig Landstichting is geen Efteling of IKEA. 

Of je nu met vrienden, je gezin of alleen komt, je merkt 

dat de verrassingen in het landschap en het park je 

uitnodigen om even stil te staan. Eens écht tot rust 

komen in onze unieke natuur en wat langer nadenken 

over dingen die jij belangrijk vindt. Een unieke omgeving 

die inspireert en je doet realiseren hoeveel verschillende 

mens- en wereldbeelden ons gegeven zijn.’ Walter 

Hamers, bestuurder 
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Organisatorische uitwerking 
 

 Cultuurpark Heilig Landstichting is een plek voor 

individuen, professionals, gezinnen en 

bedrijfsteams. Voor iedereen die zich open wil 

stellen en wil laten inspireren. Het park bouwt 

zijn toekomst op haar roots en geeft een 

eigentijdse invulling aan pelgrimage in een steeds 

jachtiger en veeleisender maatschappij. Het 

faciliteert bezoekers, cultuurmakers, 

onderwijzenden, coaches, kunstenaars, 

gelovigen, filosofen, geestelijken en leken bij hun 

ontdekkingstocht, hun excursie, zoektocht en 

uitstapje uit het gewone leven in uiteenlopende 

vorm. Mensen vinden bij Cultuurpark Heilig 

Landstichting voeding voor hun geest in hun 

verlangen naar antwoorden op levensvragen.  

 

De visie van Cultuurpark Heilig Landstichting rust 

op vijf pijlers, namelijk natuur, erfgoed, educatie, 

beleefprogramma’s en verblijf. De 

natuur, het erfgoed en het verhaal van het 

erfgoed zijn de dragers en komen steeds terug in 

programma, in educatieve activiteiten en tijdens 

langduriger verblijf. Samen vormen deze pijlers 

dé omstandigheden en het decor voor pelgrims 

in de 21e eeuw. Deze pijlers hangen nauw met 

elkaar samen en vormen alleen samen een 

nieuwe formule. Samen bieden ze een variëteit in 

functionaliteiten en spreiding van doelgroepen 

die een gezonde exploitatie haalbaar maakt. 

 

 

Cultuurpark Heilig Landstichting is een park ‘onder constructie’. Er ligt een gedegen 

en stevig fundament en een doordachte visie en reële ambitie, tegelijkertijd moet er 

worden ‘gebouwd’. De organisatie heeft momenteel een minimale bezetting en 

beperkte marketingexpertise. Om te voorzien in de visie en om de in dit 

toekomstplan genoemde pijlers uit te werken en te vermarkten, is professionele 

slagkracht nodig. Het cultuurpark wil fungeren als sociale onderneming, onder andere 

op het gebied van groenonderhoud. Een steunpilaar vormt de groep vrijwilligers. We 

voeren beleid om naar wederzijdse tevredenheid samen te werken met al die 

vrijwilligers die het park nu op allerlei manieren bijstaan.  

De doorontwikkeling van de organisatie - ICT, groei van het team, kennis en 

vaardigheden, faciliteiten en voorzieningen - gaat hand in hand met de voortgang van 

de realisatie van dit toekomstplan. Het team blijft werken in een beperkte formatie 

met de focus op de regierol in het programma en het onderhoud en het beheer van 

het park en de gebouwen. 

 

Het park is 365 dagen geopend voor groepsbezoek op reservering. Voor individuele 

bezoekers zijn de openingstijden vooralsnog geconcentreerd op 17 tot 20 weken per 

jaar rond feestdagen en in de zomer. Bij succesvolle voortgang van dit toekomstplan 

worden openingstijden verruimd.  

 

In deze opzet verwachten we in 2022 40.000 - 45.000 bezoekers te trekken. Voor een 

gezonde exploitatie zijn minstens 60.000 bezoekers nodig. Een jaarlijkse stijging van 

5.000 bezoekers is met een scherpe marketingaanpak realistisch.  
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Begroting 

 

Exploitatiebegroting Cultuurpark Heilig Land 

Onderstaand overzicht geeft de kosten en opbrengsten weer voor de periode 2022-2025. 

Belangrijke uitgangspunten zijn een verdrievoudiging van de personeelskosten in 2025 t.o.v. 

2021. De entreegelden opbrengsten stijgen door in 2022 van 40.000 bezoekers naar 60.000 

bezoekers te groeien in 2025. Het rendement uit verhuur in 2024 en 2025 zorgt voor een 

redelijk resultaat. 

 

 2022 2023 2024 2025 

 werkelijk begroting begroting begroting 

Totaal: Personeelskosten 252.000 240.000 312.000 324.000 
Totaal: Huisvestingskosten 106.000 72.000 52.000 54.000 

Totaal: Onderhoudskosten 224.000 12.000 12.000 12.000 

Totaal: Kantoorkosten 32.000 35.000 26.000 27.000 
Totaal: Marketing - en verkoopkosten 51.000 9.000 10.000 12.000 
kosten Externe geldwerving 20.000 18.000 50.000 50.000 
Totaal: Algemene kosten 31.000 30.500 45.000 47.000 
Totaal: Productiekosten 93.500 112.000 210.000 220.000 

Totaal: Financiële baten en lasten 7.500 7.200 5.000 5.000 

Totaal - Kosten 817.000 535.700 722.000 751.000 
Entreegelden Seizoen 153.000 249.500 360.000 360.000 
Entreegelden groepen 99.000 78.000 70.000 70.000 

Educatieve verkopen 11.000 15.000 20.000 20.000 
Parkeermunten 30.000 40.000 50.000 50.000 

Totaal: Omzet 293.000 382.500 500.000 500.000 

Totaal: Horeca 11.000 9.000 25.000 25.000 
Overige bijdragen (vrienden en founders) 318.000 120.000 200.000 250.000 
Totaal - Bestedingen leningen en subsidies 221.000 40.000 60.000 60.000 
Totaal - Inkomsten 843.000 551.500 785.000 835.000 
Resultaat 26.000 15.800 63.000 84.000 
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Investeringsbegroting 

Project investering ontvangen in aanvraag van nog nodig 

Landschap      

Nieuwe aanplant (gerealiseerd) 3.700 3.700   Vrienden 0 

Beleefpaden (pg 9, plan Niche) 120.000    BPD en PB  

1. Stilte pad (gerealiseerd) 8.000 8.000   Vrienden 0 

2. Filosofen pad (gerealiseerd) 7.500 7.500  Founders 0 

3. Zintuigenpad 33.000    33.000 

4. Yoga pad 27.000  27.000 Aanvragen bij fonds/ subsidie  

5. Verwonderingspad 32.000  32.000 Aanvragen bij fonds/ subsidie  

6. Geschiedenis pad 30.000  30.000 Aanvragen bij fonds/ subsidie  

Zichtlijnen en Parkbos (pg 10, plan SB4) 
 
 

100.000 
 
 

66.000 
 
 

14.000 
 
 

Dinamo fonds (18.000), Prins 
Bernhard Cultuur fonds (10.000), 
Groene SIM (38.000), eigen bijdrage  

20.000 
 
 

Entree: verbeteren toegang en 
aantrekkelijkheid (pg 9) 30.000 5.000   Vrienden 25.000 

      

Vastgoed      
Monumenten onderhoud 2022 
 
 

156.000 
 
 

78.000 
 
   

Monumentenlening, exclusief SIM 
ook 78.000 

0 
 

Kwaliteitsverbetering PG zaal 35.000 35.000   Monumentenlening 0 

Kwaliteitsverbetering Zendo 35.000 35.000   HLS 0 

Verduurzaming ontmoetingsplaats Stella 
 

90.000 
 

90.000 
  

Volksbelang, Monumentenlening 
 

0 
 

      

Museum      

Zomerprogramma en nieuwe expo 60.000 60.000   Mondriaanfonds 0 

Kantoor naar hoofdgebouw, nieuwe 
horeca, openmaken achterzijde 

20.000 
 

20.000 
   

Sponsor 
 0 

Nieuwe educatieruimte 100.000 100.000   sponsor 0 

Opknappen Romeinse straat (vervolg op 
Herberg en Malus, plan Hylkema) 

108.000 
 
       

108.000 
 
 

Entree/ kassa naar hoofdgebouw (pg 9) 40.000       40.000 

      

Educatie      

Programma FvL jan 2022 76.032 76.032  Mondriaanfonds 0 

Verteltheater 3.000 3.000  Iona fonds 0 

Tentoonstelling en introductiefilm (pg 13) 50.000       50.000 

Themaprogramma (pg 14) 60.000       60.000 

Onderwijs basis onderwijs (pg 15) 35.000       35.000 

Onderwijs voortgezet onderwijs (pg 15) 35.000       35.000 

      

Organisatie incl. fondsenwerving 40.000 40.000    Hissink 0  

Totaal 1.214.232 627.232 103.000  406.000 

      
Vanuit de gemeente is de eis van cofinanciering van minimaal € 400.000 bij de investering van € 400.000, dit 

wordt ruim gehaald met € 705.232. De investeringen in vastgoed genereren weer nieuwe financiering middels 

huurinkomsten, bijvoorbeeld de Zendo, Quest, Knaapfood, IBBO, Malus, etc. (zie pg 26) 
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Planning 

Het toekomstplan bestaat uit veel onderdelen die gedurende de komende jaren gerealiseerd 

zullen worden. De afhankelijkheid van entreegelden wordt gereduceerd door de exploitatie te 

voeden met aanvullende bronnen: 

1. Via samenwerking met co-creators, uitgeven van concessies, werken in partage, verhuur van 

gebouwen en parkdelen in co-creatie. 

2. Fondsenwerving: van 1 naar 100 founders, van 100 naar 1000 vrienden, benadering van de 

118 gevonden fondsen na 2/3 jaar bij het kunnen overleggen van voldoende bewijslast. 

3. Particuliere investeerders en fondsen voor financiering van investeringen.  

 

Alle Vrienden, Founders en projectdonateurs samen zijn over enige tijd een essentieel 

ondersteunend argument voor grote vermogensfondsen om volgende projecten te co-

financieren. Zij geven ons de tijd die we nodig hebben en brengen de sneeuwbal aan het rollen. 

 

Samen werken we aan fase 3: mogelijke uitbreiding van de Piet Gerritszaal (in overleg met 

Begraafplaats), herontwikkeling van de Syrische Boerderij (in overleg met mogelijke horeca 

ondernemer), opknappen en verbeteren Ararbisch dorp (in overleg met Oman), afbouwen Heilig 

Hart Basiliek. 
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Fondsenwerving 
 

Om de middelen te realiseren voor de uiteenlopende projecten doen we een beroep op: 

 

1. Diverse overheden (waarvan de gemeente Berg en Dal al een deel heeft voor geïnvesteerd).  

 

2. We benaderen bezoekers met ‘hart voor de zaak’ actief om vriend te worden en een vast bedrag 

per periode te doneren. Op basis van de bezoekersaantallen en vergelijkbare ervaringen elders 

verwachten we minimaal 1.000 Vrienden te verbinden die jaarlijks gemiddeld minimaal € 60 gaan 

bijdragen. Hun bijdrage dient om projecten te financieren en deels om de werkorganisatie 

permanent te versterken.  

 

3. Daarnaast zoeken we 100 Founders van het nieuwe Cultuurpark Heilig Land. Zij doen periodieke 

schenkingen (fiscaal tot 125% aftrekbaar) van € 1.000, € 750 of € 500 per jaar, gedurende vijf jaar. 

Zij maken samen met de Vrienden het verschil en geven het park een nieuwe toekomst. Met hun 

bijdragen kunnen we enerzijds eigen aandelen in restauratieprojecten nemen en daarmee de 

andere 50% overheidssubsidie borgen. Anderzijds kunnen we de werkorganisatie voldoende 

versterken. 

 

4. De Vriendenloterij en alle vermogensfondsen die we kunnen vinden voor erfgoedherstel, educatie, 

natuurontwikkeling etc. Daarvan hebben we er inmiddels 118 gevonden, overigens wel veel meer 

voor educatie dan voor erfgoed. Bij een groot fonds als de Vriendenloterij kunnen we op 

inhoudelijke gronden zeker een aanvraag doen voor minimaal € 500.000, maar pas als we bewijs 

kunnen overleggen van een gezonde toekomst. Dit betekent dat we de eerste trends van stijgende 

bezoekersaantallen en maatschappelijk draagvlak met vele nieuwe Vrienden en Founders als 

‘bewijslast’ moeten laten zien. Daarom is een beroep doen op grote fondsen nu nog zinloos en pas 

over 2 tot 3 jaar mogelijk. Wel vragen we nu fondsen aan voor kleinere projecten zoals de 

beleefpaden. 
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Onze visie op exploitatie kiest het netwerkmodel als een belangrijk uitgangspunt. We zijn in gesprek met 

partijen waarmee we een partnerschap zouden kunnen aangaan. We hebben al partners gecontracteerd 

omdat we immers ook direct capaciteit en uitvoeringskwaliteit nodig hebben om de plannen te kunnen 

uitrollen. De voordelen van deze aanpak zijn tweeledig. Enerzijds zorgen ze ervoor dat ons terrein het 

jaar rond bruisend is en dat er interessante activiteiten plaatsvinden. Dit draagt bij aan een positieve 

ervaring voor de museumbezoekers. Anderzijds leveren deze partijen inkomsten op, in de vorm van huur 

of een afdracht van hun omzet. Daarbij komt nog dat we mee kunnen liften op elkaars netwerken en 

marketingkanalen. De volgende co-creators zijn actief.  

Quest Events – Sanhedrin en Syrische Boerderij 

De Syrische boerderij staat al een aantal jaar leeg. Doordat ook 
de natuur eromheen was verwilderd, was het voor bezoekers 
geen aantrekkelijke plek meer. Nu is daar verandering in 
gekomen. De groenterassen richting het Joodse dorp zijn weer 
helemaal onderhoudsklaar gemaakt. Vrijwilligers uit Heilig 
Landstichting richten daar de komende jaren een permacultuur 
in. De Syrische boerderij zelf wordt inmiddels opgeknapt en 
benut door Quest Events. Met Quest Events zijn we een 
waardevolle partner rijker. Ze zijn namelijk gespecialiseerd in 
dynamische indoor én outdoor activiteiten, voor grote en 
kleine groepen. Het programma dat ze aanbieden kan dus ook 
de bijzondere natuur benutten, iets wat tot nog toe ontbrak. 
Quest Events knapt op eigen kosten de Syrische boerderij op 
en betaalt commissie aan Museumpark Orientalis. 

 

Doorontwikkeling in co-creatie 

De Zendo – Voormalige Dromedaris (ingang) 

Bij de entree is het voormalige horeca gebouw 

omgebouwd tot een sfeervolle Zendo, waar groepen 

kunnen mediteren en samen komen. De opening was 

in september 2022.  
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 IBBO Dolomoiet - Stella Matutina 

Vanaf 1 maart 2022 verhuren we de 
benedenverdieping van voormalig klooster 
Stella Matutina aan IBBO Dolomiet. IBBO is 
een spirituele leergemeenschap, dat zich op 
dit moment richt op basisonderwijs. 
Creativiteit, intuïtie, mindfulness, talent en 
passie staan centraal. Het kantoor van 
Museumpark Orientalis is voortaan 
gehuisvest in de zijvleugel van de Heilig Hart 
Basiliek.  

 

Malus Saplokaal – Romeinse Herberg 

Vanaf april 2022 verhuren we de rechter 
ruimte naast het café deel van de Romeinse 
Herberg aan Malus Saplokaal. Zij maken hier, 
samen met mensen met autisme, appelsap.  

 

Knaapfood – Romeinse Herberg 

Vanaf mei 2022 verhuren we de keuken van 
de Romeinse Herberg aan Knaapfood. Hij 
gaat hier zijn bedrijf verder uitbouwen en 
maakt samen met Malus de Romeinse 
Herberg tot een levendige plek. 

Sinan Can – Hoofdgebouw 

Stichting Shams-Rumi van Sinan Can houdt 

kantoor bij ons in het hoofdgebouw. Samen 

maken we gebruik van een “stilte ruimte” en 

kunnen we elkaar versterken op het domein 

van multiculturaliteit. 

Nieuwe partners 

We voeren meerdere gesprekken met 
potentiële partners die het Cultuurpark 
kunnen versterken. 

Cenakelkerk 

De Cenakelkerk is onderdeel van “het 
Grootste Museum van Nederland”. We 
werken intensief samen met de kerk. Samen 
zijn we meer en bieden we meer. 
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Bijlage 1: Onze rijke geschiedenis 
 

Ongeveer 150.000 jaar geleden, in de voorlaatste ijstijd, ontstond het ‘exotische’ landschap van 

Berg en Dal: de stuwwal, als een golvend landschap met een bijzondere flora en fauna. Sporen van 

jagers en verzamelaars uit de periode 15.000/9.000 voor Christus laten zien dat deze stuwwal al 

vroeg bewoond werd. Vanaf 5.000 voor Christus namen de agrarische activiteiten toe en vondsten 

uit de Bronstijd (2.100-800 v. Chr.) wijzen op een permanente aanwezigheid. Uit de IJzertijd (800-10 

v. Chr.) resten zelfs nog enkele grafheuvels in het nabijgelegen bosgebied. In de periode die daarop 

volgt, heersten de Romeinen. De huidige stad Nijmegen en het omliggende gebied was voor hen 

een belangrijk centrum van waaruit zij heersten over de regio. In en rond het huidige 

landschapspark ligt een dal met opvallend rechte wanden. Die maken duidelijk dat het geen 

natuurlijk dal is, maar een dal dat gegraven is door de Romeinen, waarschijnlijk voor 

watervoorzieningen. Zo groeiden Berg en Dal en Nijmegen uit tot een ontmoetingsplek van 

verschillende culturen, waar na de Romeinen en Bataven ook de Duitse vorsten en Gelrese hertogen 

stil hielden. Noodgedwongen vanwege de stuwwal of om elkaar te ontmoetten vanwege de 

omstandigheden aan de overkant van de rivieren, waar internationale zaken werden gedaan tussen 

Noord- en Zuid-Nederlandse al dan Spaansgezinde gezanten, stadhouders en regenten. Kortom: een 

plek waar van oudsher legers, soldaten, reizigers en handelaren tot stilstand kwamen vanwege de 

natuurlijke barrière, vanwege de mogelijkheid om spreken over zaken van leven of dood, of - 

misschien toen al - vanwege de schoonheid van het landschap.  

 

Heilig Land 

Meer dan een eeuw geleden werd een begin gemaakt van het realiseren van een indrukwekkend 

park op deze stuwwal ten zuiden van Nijmegen. De katholieke priester Arnold Suys richtte in 1911 

de Heilig Landstichting op. Dit deed hij in samenwerking met architect Jan Stuyt en kunstenaar Piet 

Gerrits, met wie hij samen een tijdlang in het Heilig Land verbleef. Het drietal was zo onder de 

indruk van hun ervaringen aldaar, dat ze deze beleving ook mogelijk wilden maken voor mensen uit 

Nederland en omringende landen die niet af konden reizen naar het Midden-Oosten. Het 

heuvelachtige heidelandschap vormde een perfecte locatie om de imitatie van het Heilig Land aan 

te leggen. Zo ontstond een uitgebreid devotiepark. Bezoekers konden een route volgen langs 

markante gebeurtenissen uit het evangelie, die zo nauwkeurig mogelijk waren uitgebeeld. In de 

omgeving van het terrein vonden verschillende kloosters in de jaren erna een plek. Ook landden er 

verschillende zorginstellingen zoals van oudsher in de beweging van de Moderne Devotie 

gestimuleerd werd. In 1923 vestigde zich op een kilometer afstand ervan de katholieke universiteit 

van Nijmegen. 
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Van Bijbels Openluchtmuseum naar Museumpark Orientalis 

Zo ontstond op een terrein van meer dan 100 ha een uniek museumpark met een omvangrijk 

ensemble van bijzondere gebouwen en objecten. Aanvankelijk stond de geboorte en het leven en 

lijden van Jezus Christus centraal, maar vanaf de jaren zestig ontstond een steeds bredere 

presentatie van het leven in het (historische) Midden-Oosten. De oorspronkelijke naam Heilig 

Landstichting veranderde naar Bijbels Openluchtmuseum. In 1993 werd, naast het jodendom en 

christendom ook de derde monotheïstische religie aan de presentatie toegevoegd: de islam, 

waarvoor nieuwe toevoegingen werden gedaan in het museum. In 2007 kreeg het museum de 

huidige naam Museumpark Orientalis.  

 

In de loop der jaren ontstond ook een museumdriehoek in Berg en Dal. Het Vrijheidsmuseum is hier 

geland omdat bij de bevrijding van Europa de geallieerden hier halt hielden toen er een brug te veel 

was. Naast Museumpark Orientalis is bovendien het Afrikamuseum gevestigd dat wemelt van 

historie en interculturaliteit, opgericht door paters uit de missie.  

 

Park van waarden 

Heilig Landstichting vertelt een verhaal. Dat verhaal is af te lezen aan de ruimtelijke aanleg, de 

gebouwen en objecten met hoge architectonische en kunsthistorische betekenis en de 

indrukwekkende begraafplaats, allemaal gevat in een wonderschoon landschap. Heilig Landstichting 

toont de veranderende visie van Nederland op religie door de jaren heen: waar het begon als 

locatie voor katholieke opvoeding en beleving groeide het uit tot een educatieve presentatie van de 

drie grote monotheïstische culturen. Hiermee gaat de cultuurhistorische betekenis van de Heilig 

Landstichting veel verder dan de optelsom van bijzondere gebouwen en initiatieven. Het is een 

fenomeen met een geschiedenis die tot de verbeelding spreekt en een fenomeen met grote 

spirituele en devotionele waarde. Uniek in de wereld. Nergens anders wandel je zo in de openlucht 

door de geschiedenis van onze religie en Westerse beschaving. Dit maakt het park - op basis van 

feiten en gevoel - een plek voor religie en het gesprek daarover. Een plek van devotie en rituelen, 

van vraagstelling naar het bestaan van de of een god of goden. Een plaats voor interreligieuze 

dialoog, religieus besef en waarheidsbesef. Een omgeving die stimuleert tot vragen en aanzet tot 

onderzoek naar de wereld, naar jezelf en het begin en einde ervan.  
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Bijlage 2: Doelstelling stichtingen  
 

a. bij te dragen aan de onderlinge verbondenheid tussen de drie te Berg en Dal in het landschapspark 

”Heilig Land” gevestigde stichtingen vanuit de gedeelde visie op de onderliggende landschappelijke, 

devotionele en cultuurhistorische waarde. Het betreft de stichtingen: - Heilig Land Stichting; - Eerste 

Hulp Stichting der Heilig Land Stichting; - Stichting Museumpark Orientalis;  

b. bij te dragen aan de instandhouding, het beheer en verdere ontwikkeling van het te Berg en Dal 

gevestigde landschapspark “Heilig Land” en de daartoe behorende al dan niet van rijkswege 

beschermde gebouwen en objecten, en voorts al hetgeen te doen dat met een en ander rechtsreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;  

c. te bevorderen dat op verantwoorde wijze en aansluitend bij de stichtingsactiviteiten aandacht wordt 

besteed aan de ontstaansgeschiedenis van het landschapspark en de daarmee samenhangende cultuur 

en religie, hun invloed door de eeuwen heen alsmede hun actuele betekenis van de grote wereldreligies 

en levensbeschouwelijke systemen, te weten het Jodendom, het Christendom, de Islam, het 

Hindoeïsme, het Boeddhisme, het Humanisme alsmede andere religies en levensbeschouwingen en 

diverse vormen van nieuwe spiritualiteit en zingeving, alles in de ruimste zin des woords; 

d. Het bevorderen van de (interreligieuze) dialoog over en het onderlinge begrip voor de diversiteit van 

religies, levensbeschouwingen en daarmee samenhangende oriëntaties, alsmede het bevorderen van 

de onderlinge verbinding daarvan, alles in de ruimste zin des woords.  

 

2. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:  

a. het ruimtelijk en fysiek onderhouden en beheren alsmede het (her)ontwikkelen van het 

landschapspark “Heilig Land”;  

b. het exploiteren van het landschapspark “Heilig Land”;  

c. stimuleren van activiteiten die verband houden met de bevordering van de groepsdoelstelling;  

d. alle overige activiteiten die tot de verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen. 

De stichtingen voeren voorts eigen activiteiten uit: 

Voor EHS: 

 het exploiteren van een begraafplaats op het terrein van de Heilig Land Stichting;  

 het beheren van de onroerende zaken/registergoederen, die eigendom zijn van de stichting Eerste 

Hulp Stichting;  

 voor zover exploitatie en vermogenspositie dit toelaten het financieel ondersteunen van Stichting 

Museumpark Orientalis, zodat deze instelling ook haar doelstelling kan realiseren. 

Voor HLS: 

 het ruimtelijk en fysiek onderhouden en beheren alsmede het (her)ontwikkelen van het 

landschapspark “Heilig Land”; 

 het doen exploiteren van het landschapspark “Heilig Land”; 

 stimuleren van activiteiten die verband houden met de bevordering van de groepsdoelstelling; 

 alle overige activiteiten die tot de verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen. 

Voor MPO: 

 het exploiteren van een museum en een museumpark met publieksgerichte activiteiten; 

 een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met de doelstellingen en activiteiten van 

landschapspark “Heilig Land”. 
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Bijlage 3: Plattegrond 
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Adres:  

Profetenlaan 2 

6564 BL Heilig Landstichting  

 

024-382 3110 

www.museumparkorientalis.nl 

info@museumparkorientalis.nl 
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