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De Romeinen hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van 

Gelderland. In 2021 is de UNESCO Werlderfgoedstatus toegekend aan de 

Romeinse Limes, die ook door Gelderland loopt. De provincie wil graag 

verhaallijnen ontwikkelen en heeft het Romeinse Verleden als kansrijk 

aangemerkt. Ook de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) ziet de 

waarde van het archeologisch aanbod in de regio. Het doel van de provincie en 

GMR Arnhem-Nijmegen is om het Romeins verleden beter zichtbaar en 

beleefbaar te maken. De eerste stap in dit proces is inzichtelijk te krijgen voor 

welke doelgroepen het Romeins verleden op dit moment al beleefbaar is en 

waar de kansen liggen richting de toekomst. De Groene Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen is hiervoor het onderzoeksgebied vanwege de aanwezigheid 

van de erfgoedlocaties. Deze doelgroepanalyse geeft hier inzicht in.  

 

 
 

In dit onderzoek staan twee vragen centraal:  

▪ Hoe is het Romeins verleden nu al in het gebied (Groene Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen) beleefbaar en voor welke doelgroepen (volgens de 

Leefstijlvinder) is dat nu voornamelijk aantrekkelijk? 

▪ Voor welke doelgroepen (volgens de Leefstijlvinder) liggen de kansen voor 

de toekomst vooral en hoe zou dat eruit kunnen zien? 

 

 
 

We hebben verschillende stappen doorlopen in dit onderzoek. Hieronder 

schetsen we de verschillende stappen:  

 

▪ Deskstudie  

Er zijn al verschillende publicaties verschenen over het Romeins verleden 

in de regio Arnhem-Nijmegen, deze hebben we bestudeerd en de relevante 

informatie geven we kort weer in paragraaf 1.5.  

▪ Vraaganalyse  

Een vraaganalyse is een manier om de vraag van de inwoner en toerist in  

beeld te brengen. Dit doen we voor de Nederlandse markt aan de hand 

van de Leefstijlvinder en voor de Duitse markt kijken we naar het Duitse 

segmentatiemodel en een model van het NBTC. Deze wordt in hoofdstuk 2 

toegelicht.  

▪ Gebieds- en locatiebezoeken  

Om het (potentieel) beleefbare aanbod in de regio in beeld te brengen zijn 

wij drie dagen op pad geweest met gebiedskenners en archeologen; een 

lijst met bezochte locaties is te vinden in hoofdstuk 3. 

▪ Inspiratie en verbinding  

Gedurende twee dagen hebben wij inspirerende locaties buiten de regio 

bezocht, waar het Romeins verleden beleefbaar gemaakt wordt. We 

bezochten o.a. locaties langs de Romeinse Limes in Utrecht en Zuid-

Holland, maar ook in Xanten en Heerlen; een lijst van bezochte locaties is 

te vinden in bijlage 1. Daarnaast hebben we inspirerende voorbeelden 

online meegenomen.  

▪ Werksessie  

Op 6 december 2022 hebben wij een werksessie gehouden met 9 

deelnemers. Tijdens deze werksessie hebben we de resultaten 

gepresenteerd en via thematafels verschillende kansrijke leefstijlen 

besproken. De deelnemerslijst is te vinden in bijlage 5.  
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In dit rapport maken we gebruik van de Leefstijlvinder, ontwikkeld door 

Marketresponse in opdracht van acht provincies en een aantal bureaus. De 

leefstijlen geven inzicht in het gedrag, waarden en behoeften van recreanten en 

toeristen op basis van psychologische en sociologische kenmerken. De 

leefstijlsegmentatie onderscheidt zeven doelgroepen, ook wel leefstijlen 

genoemd, met allemaal een eigen vrijetijdsprofiel. Deze Leefstijlvinder is het 

uitgangspunt voor de analyse van vraag en aanbod in dit onderzoek.  

 

 
 

Sinds 2021 heeft de Neder-Germaanse Limes, de officiële naam van de 

noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de UNESCO werelderfgoedstatus 

verkregen. Dat betekent dat een aantal locaties in de regio een zogenaamde 

UNESCO site zijn1 (zoals bijvoorbeeld Kops Plateau, het Aquaduct, Meinerswijk, 

Grote Kerk Elst, De Bijland). Deze context is belangrijk om te schetsen, omdat 

de UNESCO richtlijnen en randvoorwaarden ook bij productontwikkeling van 

toepassing zijn.  

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in de context van de regio Arnhem-Nijmegen. Dat 

wil zeggen, de adviezen zijn gebaseerd op de kansen o.b.v. de vraag en audit 

van het huidige aanbod voor de regio Arnhem-Nijmegen. Belangrijk om te 

beseffen is dat, mocht er in een bredere scope aan productontwikkeling 

worden gedaan, bijvoorbeeld met andere provincies in Nederland of over de 

grens), dan kunnen andere doelgroepen ook kansrijk zijn.   Tevens is voor 

productontwikkeling op lange termijn belangrijk om de ontwikkelingen t.a.v. de 

vraag in de gaten te houden.  

 

 

 
1 https://whc.unesco.org/en/list/1631/maps/  

Deskstudie 

We hebben een korte deskstudie uitgevoerd, om de verhaallijnen te 

bestuderen, de relevante context te schetsen en het gebieds- en locatiebezoek 

voor te bereiden. Hiervoor hebben wij 8 bronnen geraadpleegd (zie bijlage 1).  

Wat valt op uit de deskstudie? Hieronder volgt een korte samenvatting: 

 

▪ Het Romeins verleden leeft in de omgeving Arnhem-Nijmegen. Er zijn veel 

initiatieven die door gemeentes en burgers op touw worden gezet. Wel 

bestaan er grote verschillen in de prioriteit die per gemeente wordt gesteld 

aan het Romeins verleden. Sommige gemeentes geven een hogere 

prioriteit aan andere tijdsperken die kenmerkend zijn voor hun gemeente. 

Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat er een bepaald budget is, 

en dat deze bewust moet worden verdeeld.  

▪ Tegenwoordig zijn recreanten en toeristen vooral op zoek naar beleving en 

betekenis. Erfgoed heeft de potentie om deze unieke ervaringen en 

belevingen te bieden; de lokale verhalen kunnen uniek en typerend zijn 

voor een bepaalde locatie of omgeving. Met dit unieke karakter kan het 

erfgoed ontwikkeld worden tot een onderscheidend toeristisch product. 

▪ Erfgoed kan goed beleefbaar gemaakt worden d.m.v. verhaallijnen. Een 

verhaallijn is een serie logische, thematisch verwante of chronologische 

gebeurtenissen die herkenbare thema’s bevatten en waarin een rode 

draad te herkennen is.  Het beleefbaar maken van het Romeins verhaallijn 

vergt, in vergelijking met andere verhaallijnen, echter meer inspanning. Dit 

omdat de fysieke elementen in Nederland veelal verborgen liggen onder 

de grond. Voor een toerist en recreant spreekt een zichtbaar element beter 

tot de verbeelding dan een lege plek waar ooit iets was, of waar iets in de 

grond ligt.  

▪ De omgeving Arnhem-Nijmegen kent een rijk Romeins verleden. Er zijn veel 

plaatsen met een Romeins verhaal. Elk verhaal is uniek en heeft andere 

kenmerken. Zo wordt Wijchen gekenmerkt door de luxe die het vroeger 

https://whc.unesco.org/en/list/1631/maps/
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kende en Elst als religieus hoogtepunt in de regio. Doordat elke locatie 

uniek en bijzonder is, zijn de mogelijkheden voor verschillende thema’s 

binnen een groot overkoepelend verhaallijn groot.  

▪ De verborgenheid van het Romeins verleden wordt door enkelen gezien 

als een potentiële belemmering. Zichtbaarheid en (fysieke) beleefbaarheid 

dragen in sterke mate bij aan het bewustzijn en draagvlak. Het 

inlevingsvermogen en de benodigde inspanning om de zichtbaarheid en 

bekendheid te vergroten, vergt echter veel geld en tijd. Een veel benoemd 

advies op het gebied van productaanbod is om in het beginsel niet te 

ingewikkelde projecten te starten en om niet allerlei nieuwe initiatieven en 

activiteiten te bedenken. Gebruik en versterk het bestaande 

productaanbod. Gebruik bijvoorbeeld bestaand fiets- en wandelroutes, 

musea, tentoonstellingen en (sociale) media, websites om het Romeins 

verleden onder de aandacht te krijgen. Of probeer te werken met relatief 

simpele manieren om het verleden beleefbaar te maken, zoals 

technologie.  

▪ Vaak wordt de Romeinse geschiedenis voornamelijk geassocieerd met de 

militaire kant. Een andere interessante kant is het belichten van dagelijkse 

leven van de Romeinen, om zo herkenbaarheid te creëren voor de 

bezoeker en de link te leggen naar vandaag.  

 

 
 

In hoofdstuk 2 gaan we eerst in op de vraag van de inwoner en toerist in de 

regio. In hoofdstuk 3 kijken we op welke manier het huidige aanbod op dit 

moment beleefbaar is en in hoofdstuk 4 geven we inspiratie en verbinding uit 

andere regio’s. In hoofdstuk 5 worden de belangrijke conclusies weergegeven. 

Vervolgens geven we de kansrijke ontwikkelrichtingen weer die we zien op 

basis van het onderzoek in hoofdstuk 6. 
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De Leefstijlvinder 

Om in kaart te brengen welke wensen en behoeften inwoners en bezoekers 

hebben voor het beleven van cultuur en erfgoed in de vrije tijd, is 

gebruikgemaakt van de Leefstijlvinder (leefstijlvinder.nl). De Leefstijlvinder 

onderscheidt zeven verschillende doelgroepen (leefstijlen) op basis van 

waarden en karakterkenmerken. Het geeft inzicht in de toeristisch-recreatieve 

activiteiten en de gewenste beleving daarvan en is daarom waardevol voor 

deze analyse. De percentages per leefstijl hebben betrekking op het aantal 

Nederlandse inwoners die binnen deze leefstijl valt. In bijlage 2 zijn de 

leefstijlen nader toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1 Model Leefstijlvinder, Marketresponse 2022 

 

In 2022 is er een verdiepend onderzoek geweest onder deze leefstijlen naar hun 

ideale cultuur- en erfgoedbeleving. In tabel 2.1 op de volgende pagina is in het 

kort weergegeven wat de belangrijkste kenmerken zijn van de leefstijlen t.a.v. 

het beleven van cultuur, met daarbij specifiek ingezoomd op een 

museumbezoek en bezoek aan erfgoedlocatie.  De resultaten van het 

onderzoek zijn weergegeven in de ‘Toolkit cultuur- en erfgoed’ en te 

downloaden op: https://ruimteenvrijetijd.nl/tools/  

 

  

https://ruimteenvrijetijd.nl/tools/
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Tabel 2.1 Kenmerken cultuur- en erfgoedbeleving per leefstijl In bijlage 2 is een uitgebreide omschrijving opgenomen.  
 Voorkeuren algemeen Voorkeuren musea  Voorkeuren erfgoed 

 

De avontuurzoeker is een echte cultuurliefhebber en onderneemt graag culturele activiteiten. 

Erfgoed en musea bezoeken zij het allerliefst. Redenen voor de avontuurzoeker om een culturele 

activiteiten te ondernemen zijn om geïnspireerd te worden, plezier te hebben en leuke dingen te 

doen, om iets nieuws te beleven en iets bijzonders/exclusiefs te zien. Als ze een culturele 

activiteit ondernemen, dan gaat de avontuurzoeker omdat ze dat zelf graag willen en niet zozeer 

omdat de groep dat graag wil.  

Bij een museumbezoek vinden 

avontuurzoekers het belangrijk dat het 

museum inspirerend, educatief, anders dan 

anders/onderscheidend en expressief is.  

 

 

Ook erfgoed bezoeken zij over het 

algemeen (heel) graag. Ze vinden  een 

wandel- en/of fietsroute langs de 

locatie aantrekkelijk, gevolgd door 

informatievoorziening bij de locatie.  

 

Plezierzoekers zijn gezelligheidsdieren. Cultuurbezoek staat voor deze leefstijl dan ook gelijk aan 

quality time met partner, gezin en vrienden. Daarnaast betekent het ondernemen van een 

culturele activiteit tijd om leuke dingen te doen en plezier te hebben. Ook nieuwe mensen leren 

kennen is een typisch motief voor de Plezierzoeker.  

Bij een museumbezoek vinden ze het 

belangrijk dat het museum inspirerend en 

educatief is, en dat het interactief en 

kindvriendelijk is. Ze gaan ook graag terug naar 

een eerder bezocht museum vanwege 

activiteiten/ evenementen/festiviteiten die 

georganiseerd worden.  

Als de plezierzoeker erfgoed bezoekt, 

dan vinden ze activiteiten voor 

kinderen belangrijker dan gemiddeld 

en dat ze zelf iets actief kunnen beleven 

of ontdekken 

 

Voor de Harmoniezoeker is de sociale component van cultuurbezoek de belangrijkste motivatie. 

Lekker gezellig samen op pad met vrienden of familie! Nieuwe dingen leren en ervaren of 

inhoudelijk geprikkeld worden, is voor de Harmoniezoeker daarbij eigenlijk niet zo belangrijk. De 

Harmoniezoeker maak je vooral blij met een bioscoopbezoek of een theatervoorstelling. Met 

name musea en erfgoedlocaties staan lager op het wensenlijstje van Harmoniezoekers.  

De harmoniezoekers die wel graag een 

museum bezoeken, vinden het belangrijk dat 

het museum inspirerend is, laagdrempelig, 

educatief, traditioneel (belangrijker dan 

gemiddeld) en voor ieder wat wils.  

Als de harmoniezoeker erfgoed 

bezoekt, dan vinden ze een digitale 

beleving met moderne technieken 

minder aantrekkelijk dan gemiddeld.  

 

De Verbindingszoeker combineert graag het nuttige met het aangename. Zowel nieuwe culturen, 

streken leren kennen en kennis opdoen, als gezelligheid met vrienden en familie zijn voor hen 

belangrijk bij cultuurbezoek. Verbindingszoekers houden van een rustige cultuurbeleving. Zij 

worden voornamelijk enthousiast van erfgoed.  

Verbindingszoekers vinden het belangrijk dat 

het inspirerend, educatief, laagdrempelig en 

voor ieder wat wils is. Die laatste twee vinden 

ze vaker dan gemiddeld belangrijk.  

Verbindingszoekers vinden het vaker 

dan gemiddeld aantrekkelijk dat er een 

wandel- en/of fietsroute langs de 

erfgoedlocatie is en dat er een 

rondleiding met een gids is.  

 

De Rustzoeker is een echte genieter in eigen tijd en plaats: de Rustzoeker onderneemt ten 

opzichte van andere leefstijlen minder graag culturele activiteiten en bezoekt ook minder graag 

erfgoedlocaties. Voor een Rustzoeker hoeft het allemaal niet zo gek, een activiteit in zijn eigen 

omgeving is al genoeg. Als Rustzoekers wel culturele activiteiten ondernemen dan doen zij dit 

vooral voor de rust en ontspanning en om even geen gedoe te hebben. 

De rustzoeker gaat over het algemeen minder 

graag naar een museum. Als ze gaan, dan 

vinden ze het belangrijk dat het museum 

laagdrempelig is en bekend/vertrouwd is.  

De rustzoeker bezoekt minder graag 

dan gemiddeld efgoedlocaties, maar 

als zij gaan dan vinden ze het 

aantrekkelijk dat er 

informatievoorziening bij de locatie is.  

 

De Inzichtzoeker bezoekt opvallend graag musea en erfgoedlocaties. De Inzichtzoeker 

onderneemt op zijn vrije dag dit soort uitjes om kennis en nieuwe inzichten op te doen, het hoofd 

leeg te maken en weer even helemaal op te laden. Een culturele activiteit betekent voor de 

Inzichtzoeker geprikkeld worden en (nieuwe) inzichten op doen. Het liefst met de mogelijkheid 

tot het lezen van achtergrondinformatie.  

Bij een museumbezoek vinden ze het 

belangrijk dat het inspirerend, educatief en 

laagdrempelig is. Dat het exclusief is vinden ze 

vaker dan gemiddeld belangrijk.  

Inzichtzoekers zijn bovenmatig 

geïnteresseerd in (archeologische) 

monumenten en historische 

vindplaatsen en vinden 

informatievoorziening erg belangrijk. 

 

De Stijlzoeker gaat graag op pad om culturele activiteiten te ondernemen. Hoewel zij niet de 

meeste interesse hebben van alle leefstijlen in culturele activiteiten, gaan zij van alle leefstijlen 

wel het vaakst. Want, vrije tijd is om vermaakt te worden (Work Hard, Play Hard) en daarbij even 

tijd voor jezelf of voor vrienden en familie te nemen. Die tijd voor jezelf betekent niet dat ze alleen 

willen zijn, want cultuur is echt een sociale activiteit voor de Stijlzoeker.  

Als stijlzoekers een museum bezoeken, dan 

vinden ze het belangrijk dat het anders dan 

anders is, educatief en traditioneel. Ze vinden 

tevens vaker dan gemiddeld ook belangrijk dat 

het museum experimenteel is.  

Stijlzoekers vinden het belangrijk dat er 

activiteiten voor kinderen zijn en dat de 

geschiedenis wordt nagespeeld door 

acteurs. Informatievoorziening vinden 

ze nog wel belangrijk, maar wel minder 

aantrekkelijk dan gemiddeld.  
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2.1.1 Leefstijlprofiel inwoners Groene Metropoolregio Arnhem-

Nijmegen 

Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de inwoners uit de 

Metropoolregio Arnhem-Nijmegen voor het beleven van cultuur en erfgoed, 

kijken we naar het leefstijlprofiel van de inwoners uit deze gemeenten. Zij zijn 

namelijk belangrijke (potentiële) bezoekers van de erfgoedlocatie, zowel voor 

een dagje uit in de regio als voor een ommetje in de eigen omgeving.  

 

Omdat het aantal inwoners duidelijk verschilt per gemeente (zo heeft Nijmegen 

bijna 180.000 inwoners en Rozendaal bijna 1.800) hebben we, naast het 

leefstijlprofiel per gemeente, een gewogen profiel gemaakt. 12% inzichtzoekers 

in Nijmegen is immers in absolute zin veel meer dan 23% inzichtzoekers in 

Rozendaal. Zowel het gewogen profiel, het profiel per gemeente en het 

Nederlandse gemiddelde is weergegeven in figuur 2.2.   

 

Wat valt op? 

▪ Het gewogen gemiddelde (totaal van de inwoners in de Groene 

Metropoolregio) komt bijna exact overeen met het gemiddelde in 

Nederland. Dit is niet verrassend omdat het een gemiddelde van achttien 

gemeenten betreft.  

▪ De meest omvangrijke leefstijlgroep is de plezierzoeker (18%), gevolgd 

door de rustzoeker (17%). De avontuurzoeker is de kleinste groep (11%), 

gevolgd door de harmonie-, verbinding- inzichtzoeker (allen 13%).  

▪ Wanneer we inzoomen op de individuele gemeenten, valt op dat in 

Arnhem en Nijmegen de avontuur- en plezierzoeker erg omvangrijk zijn en 

groter dan het gemiddelde in Nederland. In de meeste andere gemeenten 

zijn deze leefstijlen juist kleiner dan het gemiddelde in Nederland.  

▪ Ook valt op dat de stijlzoeker in de meeste gemeenten duidelijk 

omvangrijker is dan het gemiddelde in Nederland. Daarnaast is de 

stijlzoeker in veel gemeenten de grootste leefstijlgroep, m.u.v. de 

gemeenten Berg en Dal, Montferland, Zevenaar, Westervoort, Arnhem, 

Doesburg en Rheden (in deze gemeenten is de rustzoeker de meest 

voorkomende leefstijlgroep) en in Arnhem en Nijmegen.  

Figuur 2.2 Leefstijlprofiel gemeenten Groene Metropoolregio (2022) 

 
Bron: Leefstijlvinder.nl (2022) 

▪ In bijna alle gemeenten is tevens de inzichtzoeker (duidelijk) omvangrijker 

dan het gemiddelde. In Doesburg en Westervoort is dit gelijk aan het 

gemiddelde en in Arnhem en Nijmegen is dit iets kleiner.  

▪ De gemeente Rozendaal, Arnhem en Nijmegen vallen op met een 

afwijkend profiel ten opzichte van het gemiddelde in Nederland.  

▪ Het profiel van Arnhem en Nijmegen valt op in vergelijking met de meeste 

gemeenten in Nederland.   
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2.1.2 Leefstijlprofiel vakantiegangers Gelderland 

Hoewel inwoners uit eigen gemeente of regio over het algemeen de 

belangrijkste dagrecreanten voor een regio zijn, vormen de vakantiegangers 

ook een belangrijke potentiële bezoekersgroep voor de erfgoedlocaties. Het 

leefstijlprofiel van de Nederlandse vakantieganger naar de provincie 

Gelderland is bekend en is weergegeven in onderstaand figuur. Het meest 

recente jaar waarover data beschikbaar is, is 2020. Het is niet bekend welke 

leefstijlgroepen het meest naar de regio Arnhem-Nijmegen komen omdat er 

geen onderzoek is gedaan op dit niveau. Onderstaande gegevens moeten we 

dan ook niet als heel richtinggevend voor de regio Arnhem-Nijmegen 

beschouwen.  

 

Figuur 2.3 Leefstijlprofiel Vakantieganger Gelderland (2020) 

 

Bron: CVO Kennisbank (2020).  

Hoewel de cijfers van 2020 zijn (corona), zijn deze vergelijkbaar met de percentages van 2019. 

Wat valt op? 

▪ Het profiel van de vakantieganger wijkt iets af van het landelijk gemiddelde 

▪ De rustzoeker is de meest omvangrijke groep en groter dan het 

gemiddelde in Nederland. De plezierzoeker is daarentegen opvallend 

kleiner dan het gemiddelde in Nederland.  

▪ Op de rustzoeker en verbindingszoeker na, zijn alle leefstijlgroepen 

ongeveer even groot (11-13%).  

▪ Wanneer we dit profiel voor de provincie Gelderland vergelijken met 

andere provincies in Nederland in 2020, valt op dat Gelderland in dat jaar 

relatief weinig stijlzoekers en plezierzoekers ontving in vergelijking met de 

andere provincies en juist relatief veel avontuurzoekers en 

verbindingszoekers in vergelijking met andere provincies. Het is niet 

bekend welk aandeel van de leefstijlen in welke subregio in Gelderland 

verblijft.  

 

2.1.3 Kansen op basis van de vraag  

Op basis van de vraag vanuit de Nederlandse recreanten, zien we kansen voor: 

▪ De plezierzoeker: dit is een omvangrijke groep in de regio (voornamelijk in 

de steden) en in Nederland en gaat relatief vaak en graag op pad in zijn of 

haar vrije tijd.  

▪ De avontuurzoeker: de avontuurzoeker is zeer geïnteresseerd in het 

beleven van cultuur en erfgoed en is een omvangrijke groep in de steden 

Arnhem en Nijmegen. Daarnaast weet de avontuurzoeker als 

vakantieganger de provincie Gelderland goed te vinden.  

▪ De inzichtzoeker: ook de inzichtzoeker is intrinsiek gemotiveerd om cultuur 

en erfgoed te bezoeken en is in veel gemeenten (m.u.v. de steden Arnhem 

en Nijmegen waar juist de avontuurzoeker en plezierzoeker omvangrijk 

zijn) groter dan het Nederlands gemiddelde.  

▪ De verbindingszoeker: de verbindingszoeker is voornamelijk kansrijk 

omdat het een erfgoedliefhebber is. De vraag vanuit inwoners is echter 

enigszins conform het gemiddelde (14%). Onder vakantiegangers in 

Gelderland is het wel een iets grotere bezoekersgroep. 

▪ De stijlzoeker: in een aantal gemeenten is de stijlzoeker omvangrijker dan 

het gemiddelde in Nederland.  

De rustzoeker is tevens een omvangrijke groep in Nederland en in de regio 

Arnhem-Nijmegen. Toch zien we deze leefstijl niet als kansrijk omdat deze leefstijl 

over het algemeen in zijn of haar vrije tijd weinig activiteiten onderneemt. Ook uit 

het onderzoek naar cultuurbeleving blijkt dat ze significant minder interesse 

hebben in culturele activiteiten.  

 

NB dit schetst de kansen o.b.v. de vraag (intrinsieke motivatie en profiel van 

inwoners en toeristen). In hoeverre het kansrijk is om ook op deze doelgroepen in 

te spelen, hangt ook samen met het aanbod. Voordat we de kansrijkheid 

bepalen, kijken we daarom ook naar het aanbod (zie volgend hoofdstuk). In 

hoofdstuk 5 zijn er keuzes gemaakt voor de kansrijke doelgroepen.   

11%

12%

18%

13%

12%

11%

13%

16%

17%

21%

13%

13%

16%

13%

Nederland

Vakantieganger provincie Gelderland (2020)

Avontuur Plezier Harmonie Verbinding Rust Inzicht Stijl
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Segmentatie 

Ook de Duitse (dag)toerist is een potentiële bezoeker van de regio Arnhem-

Nijmegen en de erfgoedlocaties. De Leefstijlvinder is echter een 

doelgroepsegmentatie voor de Nederlandse markt. We kunnen de Duitse 

toerist dus niet indelen in deze leefstijlen. Wel is er vanuit het NBTC 

(Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) informatie beschikbaar 

over (Duitse) doelgroepen. Op basis van het segmentatiemodel Glocalities 

bekijken we welke Duitse doelgroepen er zijn en wat zij zoeken als het gaat om 

cultuur en erfgoedbeleving. In onderstaande tabel zijn de 5 doelgroepen 

weergegeven, met daarbij het percentage Duitsers dat tot deze doelgroep 

behoort en de interesse in cultuur.  

 

De creatives en de socializers zijn duidelijk de meest omvangrijke groep in 

Duitsland en Noordrijn-Westfalen. Daarnaast zijn de creatives ook erg 

geïnteresseerd in cultuur. Zij overwegen Nederland bijvoorbeeld vaker dan 

andere doelgroepen voor een cultuurvakantie en zijn geïnteresseerd in het 

erfgoed van een bestemming. Dit zijn daarom de Duitse doelgroepen die 

kansrijk zijn om te bedienen. De creatives hebben enige overeenkomsten met 

de avontuurzoeker en de socializers met de plezierzoeker en harmoniezoeker.  

 

 

Tabel 2.2 Internationale doelgroepsegmentatie NBTC (Glocalities) 

Doelgroep % Duitsers Kenmerk 

Creatives 
29% (34% in Noordrijn-

Westfalen) 

Ruimdenkende idealisten die 

zelfontwikkeling en cultuur heel belangrijk 

vinden.  

Challengers 
18% (16% in Noordrijn-

Westfalen) 

Competitief ingestelden, door carrière en 

geld gedreven, risico nemend en 

avontuurlijk. 

Socializers 
32% (32% in Noordrijn-

Westfalen) 

Gezelligheidszoekers die houden van 

entertainment, vrijheid en gezinswaarden. 

Conservatives 
12% (9% in Noordrijn-

Westfalen) 

Familie-georiënteerden, die waarde 

hechten aan tradities/etiquette en houden 

van een georganiseerd leven. 

Achievers 
9% (8% in Noordrijn-

Westfalen) 

Ondernemende netwerkers die zich 

richten op het gezinsleven en 

gemeenschapsleven. 

Bron: https://nbtcmagazine.maglr.com/glocalities/doelgroepen. In de tabel staan ook de 

percentages voor de nabijgelegen deelstaat Noordrijn-Westfalen weergegeven.  

De Duitse gast 

Ons buurland kent andere normen en waarden en andere cultuur en daarmee 

ook andere voorkeuren t.a.v. vrije tijd. Hieronder volgen een aantal kenmerken 

van de Duitse gast en adviezen om de Duitse markt te bedienen: 

▪ Vakanties zijn heel belangrijk in Duitsland. Werknemers hebben ongeveer 

25-30 vakantiedagen en nog eens zo'n 10 nationale feestdagen per jaar. 

Duitsland hoort bij de Europese landen met de hoogste 

vakantieparticipatie. 

https://nbtcmagazine.maglr.com/glocalities/doelgroepen
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▪ Weinig Duitsers spreken Nederlands. Om de Duitse gast goed te kunnen 

bedienen is het dus belangrijk dat informatie in het Duits beschikbaar is, 

zowel promotionele informatie (website, social media) als 

informatieverstrekking ter plekke (gidsen, audiotours, films, 

foldermateriaal, bebording, etc.). Voorkom daarbij grammaticale fouten en 

stem de boodschap af op de Duitse voorkeuren.  

▪ Hoewel Duitsers normaal erg formeel zijn en altijd “u” (“Sie”) gebruiken, 

hebben jongere Duitsers geen problemen met “jij” (“Du”).  

▪ Duitsers zijn kritisch! Garanties worden letterlijk genomen. Zorg dus dat je 

alle beloftes waar maakt. 

▪ De Duitse gast is over het algemeen loyaal, zij zijn dus een geschikte 

doelgroep om te verleiden voor een herhaalbezoek en keren bij een goede 

ervaring graag terug. 

▪ Daarnaast hebben Duitsers hogere standaarden. Kwaliteit en service is 

belangrijk. 

▪ Tevens is het belangrijk dat de storytelling van de locaties aansluit op de 

belevingswereld van de Duitse gast, bijvoorbeeld door ook de relatie met 

de Duitse erfgoedlocaties in relatie tot het Romeins Verleden te 

benadrukken.  

▪ De Duitse gast is vaker op zoek naar gedetailleerde informatie, zowel over 

hun reis of accommodatie en wat ze kunnen verwachten tijdens hun 

vakantie, als tijdens een uitstapje zelf. Ze zijn wat sneller dan de 

Nederlandse gast gericht op het vergaren van kennis en nieuwe inzichten 

en wat meer gericht op feitelijkheden. De Duitse gast is over het algemeen 

iets traditioneler dan de Nederlandse gast.  

Bronnen:  Eurregio Factsheets (2018/2019), NBTC MarketScans (2021), Expert Judgement TVAN  
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In dit hoofdstuk schetsen we de mate van beleefbaarheid van het huidige 

toeristisch-recreatieve aanbod gerelateerd aan de Romeinse geschiedenis in de 

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Hiervoor hebben we drie dagen 

gebieds- en locatieonderzoek gedaan. In tabel 3.1 op de volgende pagina staat 

een overzicht van de verschillende bezochten gebieden en locaties. De keuze 

voor de bezochte gebieden en locaties is opgesteld samen met de 

begeleidingsgroep. Een aantal locaties hebben we, om uiteenlopende reden, 

helaas niet kunnen bezoeken, zie bijlage 3.  

 

In paragraaf 3.1.1 tot en met 3.1.3 hebben we een toelichting gegeven op de 

verschillende aspecten van de tabel.  

 

 

Elke bezochte locatie is beoordeeld op de mate van beleefbaarheid. In dit 

rapport beoordelen wij de mate van beleefbaarheid op basis van de faciliteiten 

en voorzieningen die worden aangeboden om iets te ervaren. Dit kan op 

uiteenlopende manieren zijn. Een veel voorkomende manier is door middel van 

een informatiepaneel of een audiotour. Maar ook bijvoorbeeld een glasplaat 

waarbij je over een stuk Romeinse muur kan lopen, voegt iets toe aan de mate 

van beleefbaarheid. 

 

3.1.1 Een toeristisch-recreatief perspectief 

De locaties worden beoordeeld vanuit een toeristisch-recreatief perspectief. 

Sommige locaties hebben veel historische waarde, maar geen beleefbaarheid. 

Het Föres kunstwerk in Huissen is hiervoor een mooi voorbeeld. Dit kunstwerk 

staat boven op een Romeins grafveld welke tijdens de opgraving veel 

historische kennis heeft opgeleverd. Echter vind je op de locatie momenteel 

enkel het kunstwerk en een informatiepaneel, wat vanuit een toeristisch-

recreatief perspectief als beperkt beleefbaar beschouwd kan worden.  

 

In tabel 3.1 wordt de mate van beleefbaarheid weergegeven d.m.v. sterren in de 

desbetreffende kolom. Het is ons opgevallen dat de huidige mate van 

beleefbaarheid van het aanbod gerelateerd aan het Romeins verleden beperkt 

is. Daarnaast zijn er onder het aanbod grote verschillen tussen de mate van 

beleefbaarheid.  

 

Onder de tabel worden de beoordelingen van de locaties verder toegelicht.  

 

  



Tabel 3.1   Een overzicht van de bezochte locaties, de leefstijl-beoordeling en de mate van beleefbaarheid 

Locatie Bezochte locatie  Leefstijl (indien mogelijk) Leefstijl aspecten Beleefbaarheid Beleefbaarheid aspecten  

Heumen Romeinse wachttoren Geen specifieke leefstijl  n.vt.   

▪ Eén informatiepaneel 

▪ Contouren van een gracht 

▪ Onderdeel van routes  

Heilig Landstichting Museumpark Orientalis 
▪ Harmoniezoeker 

▪ Verbindingszoeker  

▪ Laagdrempelig en 

toegankelijk aanbod 

▪ Locatie om gezellig met 

familie op pad te gaan door 

het ruime aanbod voor 

kinderen   

 

▪ Een Romeins themapark: loop 

over de markt en kijk binnen in 

een Romeins huis 

▪ Restanten van het Romeinse 

aquaduct  

▪ Informatievoorziening over 

aquaduct  

Nijmegen Valkhof Museum  
▪ Inzichtzoeker 

▪ Stijlzoeker  

▪ Educatief museum met veel 

ruimte om te leren 

▪ Hét museum van de regio: 

een museum met naam en 

faam  

 

▪ Uitgebreid aanbod in originele 

artefacten en kennis over de 

Romeinen 

▪ Diversiteit in manieren van 

presenteren (bijv. video’s, vitrines)  

Nijmegen De Bastei 

▪ Plezierzoeker 

▪ Avontuurzoeker 

▪ Stijlzoeker 

▪ Voor iedereen wat te beleven 

▪ Offline en online komen 

samen 

▪ Focust meer op plezier dan 

educatie  

▪ De exclusiviteit en 

bijzonderheid van de vondst 

en manier waarop het 

museum om de muur i s 

gebouw 

 

▪ Restanten van de originele 

Romeinse muur  

▪ Diversiteit in manieren van 

presenteren (bijv. video’s, 

interactief, verhaallijnen) 
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Locatie Bezochte locatie  Leefstijl (indien mogelijk) Leefstijl aspecten Beleefbaarheid Beleefbaarheid aspecten  

Nijmegen Muurrestanten onder Holland Casino Geen specifieke leefstijl  n.v.t.  

▪ Restanten van de originele 

Romeinse Muur 

▪ Eén informatiepaneel  

Nijmegen Het Masker Geen specifieke leefstijl  n.v.t.  

▪ Replica van origineel masker 

▪ Informatiebordje 

▪ Mogelijkheid tot kijken door de 

ogen van het masker naar de stad 

Ubbergen Kops Plateau Geen specifieke leefstijl n.v.t.  
▪ Eén informatiepaneel (bij de 

ingang van Kops Plateau) 

Berg en Dal Aquaduct Geen specifieke leefstijl  n.v.t.  

▪ Eén informatiepaneel 

▪ Originele contouren van het 

aquaduct  

▪ Onderdeel routes 

Berg en Dal Holthurnse Hof Geen specifieke leefstijl n.v.t.  

▪ Informatiepanelen  

▪ Doorkijkvensters  

▪ Onderdeel routes  

Herwen 

Natuurgebied Bijland inclusief de 

Baadster en de grafsteen van Marcus 

Mallius  

Geen specifieke leefstijl  

▪ Natuurlijke omgeving  

▪ Een combinatie met wandel 

en fietsroutes  

 

▪ Informatiepanelen 

▪ Kunstvoorwerpen  

▪ Onderdeel routes 

Herwen Herwen-Hemelingen  
Nog geen toeristisch-recreatieve 

bestemming 
n.v.t.  

Op dit moment nog geen beleving 

zichtbaar.  

Zevenaar Het Liemers Museum 

▪ Verbindingszoeker 

▪ Inzichtzoeker 

▪ Rustzoeker  

▪ Laagdrempelig en vertrouwd  

▪ Eigentijds  
 

▪ Aanbod in originele artefacten van 

de Romeinen 
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Locatie Bezochte locatie  Leefstijl (indien mogelijk) Leefstijl aspecten Beleefbaarheid Beleefbaarheid aspecten  

▪ Streekmuseum: focus op 

lokale verhalen en 

achtergronden 

▪ Diversiteit in manieren van 

presenteren (bijv. video’s, vitrines) 

Duiven Uitkijktoren Loowaard Geen specifieke leefstijl n.v.t.   

▪ Te betreden locatie  

▪ Uitzichtpunt 

▪ Informatiepanelen  

Wijchen Museum Kasteel 

▪ Verbindingszoeker 

▪ Inzichtzoeker 

▪ Rustzoeker 

▪ Verdiepende informatie 

▪ Laagdrempepelige 

tentoongestelde objecten 

▪ Kasteel en historische 

waarde 

 

▪ Te betreden locatie 

▪ Langdurige activiteit (wandeling, 

fietsen) 

▪ Interactieve manier van 

presenteren, vertellen van 

verhalen 

▪ Kasteeltuin 

Huissen 
Romeinse Grafveld + het kunstwerk 

Föres  
Geen specifieke leefstijl n.v.t.  

▪ Informatiepanelen  

▪ Kunstvoorwerp  

Huissen Museum Hof van Hessen 
▪ Verbindingszoeker 

▪ Rustzoeker 

▪ Laagdrempelig en vertrouwd  

▪ Streekmuseum: focus op 

lokale verhalen en 

achtergronden 

 

▪ Aanbod in artefacten van de 

Romeinen 

▪ Enkele manieren van presenteren 

(bijv. vitrines) 

Elst Romeinen festival  

▪ Plezierzoeker  

▪ Harmoniezoeker 

▪ Verbindingszoeker 

▪ Op een laagdrempelige en 

informatieve manier kennis 

maken met het Romeins 

verleden  

▪ Beleving en interactie, zelf 

doen  

 

▪ Re enactment  

▪ Storytelling  

▪ Ambachten/ workshops 

▪ Muziek 
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Locatie Bezochte locatie  Leefstijl (indien mogelijk) Leefstijl aspecten Beleefbaarheid Beleefbaarheid aspecten  

Arnhem Romeinse Tuin Geen specifieke leefstijl n.v.t.  
▪ Te betreden locatie  

▪ Informatiepanelen 

Arnhem Castellum Meinerswijk 
▪ Verbindingszoeker 

▪ Inzichtzoeker 

▪ Erfgoedlocatie  

▪ Rustige en stille locatie 

▪ Informatievoorziening d.m.v. 

bordjes  

 

▪ Te betreden locatie 

▪ Informatiepanelen 

▪ Doorkijkvensters  

Arnhem Het Erfgoedcentrum in Rozet  
▪ Inzichtzoeker 

▪ Avontuurzoeker 

▪ Educatief: veel 

achtergrondinformatie 

▪ Inspirerend en vernieuwend 

▪ Lokale verhalen en 

achtergronden  

 

▪ Aanbod in artefacten en kennis 

van de Romeinen 

▪ Enkele manieren van presenteren 

(bijv. video’s, vitrines) 

 
Leeswijzer: De tekens in de tabel hebben de volgende betekenis: 

  geen beleving 

 zeer beperkt beleefbaar    

 beperkt beleefbaar 

 beleefbaar 

 sterk beleefbaar 

 zeer sterk beleefbaar 

 



3.1.2 Toelichting op de beoordelingen qua beleefbaarheid 

Zoals hierboven beschreven zien wij grote verschillen in beleefbaarheid tussen 

de verschillende locaties. Musea zijn het meest beleefbaar. Hier staat de 

kennisoverdracht centraal en wordt dit vaak op verschillende manieren 

gedaan. Afhankelijk van het museum en de leefstijl kiezen de musea voor 

(interactieve) manieren van presentatie. Bij het Liemers Museum wordt een 

korte informatieve film over de ligging van de Limes getoond, welke direct 

wordt geprojecteerd op een regiokaart op de muur. En bij het Museumpark 

Orientalis kunnen bezoekers helemaal opgaan in het ‘Romeinse leven’ door 

rond te lopen door een ‘Romeins huis’ of over een ‘Romeinse markt’ met echte 

kooplieden. In de kaders hieronder geven wij ter illustratie omschrijvingen van 

verschillende locaties met een verschillende mate van beleefbaarheid.  

 

 

De Bastei 

Nijmegen 

 

 

De Bastei is een natuur en cultuurhistorisch museum. Het focust voornamelijk op 

de tijdperiodes van de Waal. Onderdeel van dit verhaal is de vesting van de 

Romeinen op de oostflank van de Valkhofheuvel. Met de komst van de Romeinse 

soldaten werd deze locatie omgebouwd tot eerste stad van Nederland.  

 

De Bastei kenmerkt zich door verschillende manieren van beleving. Als 

kroonjuweel kan de bezoeker een groot stuk oude Romeinse muur zien én 

aanraken. Het aanraken gebeurt via interactieve technologie waarbij je o.a. je 

hand of voet ergens plaatst om een korte animatie te starten. Daarnaast kan je 

via verschillende paden en bruggen door het oude bouwwerk lopen. In de 

verschillende ruimtes zijn ook verschillende manieren van beleving, zoals 

vitrines en video’s.  

 

  
 

 

De bezochte musea scoren dus hoog op de hun mate van beleefbaarheid. Aan 

de andere kant van ons beleefbaarheid-spectrum staan de locaties die 

beoordeeld zijn met één ster. Op deze locaties zijn de voorzieningen en 

faciliteiten erg beperkt en ligt het erfgoed vaak onder de grond. Voor allen geldt 

dat ze enkel één of meerdere informatiepanelen hebben. De informatie op deze 

panelen is vaak wel volledig of aangevuld met een QR-code. Deze QR-code 

brengt de bezoeker meestal naar een website met aanvullende informatie. 

Echter komt het ook vaak voor dat deze QR-codes niet meer werken. Tegelijk 

hebben we vaak gehoord dat veel van deze informatiepanelen op korte termijn 

zullen worden vervangen en er nieuwe filmpjes worden toegevoegd via QR. 

 

Daarnaast hebben sommige locaties net iets extra’s, zoals het Föres kunstwerk 

in Huissen of de wachttoren in Heumen waarbij ze de grond hebben 

opgehoogd om de contouren van een gracht te tonen. Echter voegt dit in kleine 

mate toe aan de beleving of ervaring zelf en vergen deze locaties veel 

verbeeldingsvermogen van de bezoeker.  
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Romeinse Wachttoren 

Heumen  

 

 

Op deze plek stond een Romeinse wachttoren uit de 3de eeuw. Deze toren 

vervulde de belangrijke functie van het beschermen van de Romeinse weg 

richting Cuijk, en uiteindelijk Rome. Rondom de wachttoren lag een gracht.  

 

Bij aankomst waren wij verrast over de locatie. Op basis van de verhalen 

hadden wij een reconstructie van een Romeinse wachttoren verwacht. 

Momenteel zijn de contouren van de grachten wel gereconstrueerd. Verder 

staat er een informatiebord met uitleg over de locatie en een QR-code naar een 

aanvullend verhaal. Echter wordt de beleefbaarheid verder niet gefaciliteerd en 

is de totale mate van beleefbaarheid dus beperkt tot een informatiepaneel.  

 

Eerder is er een initiatief geweest om op deze locatie een silhouet of 

doorkijkvenster te plaatsen. Deze is ontworpen maar vanwege natuurbezwaren 

nooit geplaatst.  

 

 
  

 

Sommige locaties gaan iets verder dan alleen informatiepanelen. Zo kan je bij 

de uitkijktoren in Loowaard ook de toren beklimmen. Je kunt dus echt het 

object en kunstwerk betreden. Ook bij de Romeinse Tuin in Arnhem is het 

mogelijk om door de verschillende geurige en levendige groenten- en 

kruidenmoestuinen te lopen. Hier proberen ze de Romeinse stijl over te 

brengen door te werken met herkenbare voorwerpen, zoals een fontein.  

 

 

Castellum Meinerswijk 

Arnhem 

 

 

Een van de eerste Romeinse forten aan de Rijn verrees op de plek van de huidige 

Meinerswijk. Daar was over nagedacht; het castellum werd op een hoger gelegen 

oeverwal gebouwd en lag tegenover de monding van de Oer-IJssel. Vanaf deze 

plek konden de Romeinen het noorden en het oosten in de gaten houden en 

diende het castellum als uitvalsbasis voor de strijd tegen de Germaanse volken. 

 

Momenteel is Castellum Meinerswijk een van Arnhems meest beleefbare 

locaties. Het is voor ons een mooi voorbeeld van een locatie waarbij ze met de 

bestaande beperkingen wel hebben gedacht in kansen. Mede door de 

beperkingen is het niet mogelijk (geweest) om veel meer faciliteiten of 

voorzieningen aan te leggen. Toch is het voor de bezoeker mogelijk om door 

‘een castellum te lopen’. In combinatie met de doorkijkvensters en 

informatiepanelen, spreekt dit tot de verbeelding. De bezoekers kunnen op 

verschillende manieren het verhaal op zich nemen.  
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3.1.3 Musea als toegangspoorten tot de regio 

Met slechts een korte blik op tabel 3.1 zal het snel opvallen dat vooral musea 

hoog scoren op gebied van beleefbaarheid. De experts die we hebben 

gesproken tijdens de gebieds- en locatiebezoeken beamen dit ook. Volgens 

hen vormen de musea een soort toegangspoort tot het grote ‘Romeinse Limes 

verhaal’. Hier wordt de informatie op interessante en variërende wijze 

gepresenteerd. Het biedt de bezoekers de nodige kennis en het wekt de nodige 

interesse om de overige minder beleefbare locaties te bezoeken. De musea 

kunnen een waardevolle rol spelen door de bezoekers uit te nodigen om de 

verschillende locaties te bezoeken. Zo lagen er in het Erfgoedcentrum van 

Rozet ook flyers van Castellum Meinerswijk en worden in Valkhof Museum 

voorwerpen getoond uit opgravingen uit de hele regio. Met de opgedane kennis 

zullen deze locaties meer tot de verbeelding spreken bij de bezoekers.  

 

 
 

Naast het beoordelen van de Romeins gerelateerde locaties op de mate van 

beleefbaarheid, zijn sommige locaties ook beoordeeld op de 

aantrekkingskracht tot een leefstijl. De leefstijlbeoordeling is uitgevoerd 

volgens de methodiek van de Leefstijlvinder, zoals eerder in paragraaf 1.5 is 

toegelicht.   

 

De mate van beleefbaarheid heeft een direct effect op de leefstijl die zich 

aangesproken voelt tot de locatie. Zo verschillen de bezochte locaties op 

gebied van: 

▪ Herkenbaarheid van het erfgoed 

▪ Aangeboden voorzieningen en faciliteiten  

▪ Kenmerken van de cultuur- en erfgoedlocatie  

 

Zo heeft bijvoorbeeld elke leefstijl specifieke voorkeuren voor bepaalde 

faciliteiten en voorzieningen waarmee een locatie beleefbaar wordt gemaakt. 

Zoals eerder toegelicht in tabel 2.1, vinden de plezier- en stijlzoekers het 

belangrijk dat erfgoedlocaties activiteiten voor kinderen aanbiedt. Verbinding- 

en avontuurzoekers geven juist een voorkeur aan locaties die onderdeel zijn 

van fiets- of wandelroutes, zoals het fiets- en wandelgebied Bijland waarbij op 

verschillende manieren wordt verwezen naar het Romeins verleden.  

 

In het verdiepende Leefstijlvinder onderzoek naar de gewenste cultuur- en 

erfgoedbeleving van de verschillende leefstijlen, zijn ook voorkeuren voor 

bepaalde kenmerken naar voren gekomen. De avontuur- en 

verbindingszoekers hechten bijvoorbeeld bovengemiddeld veel waarde aan 

een focus op streekgerichte verhalen. Daarnaast voelen de rust- en 

verbindingzoekers zich eerder aangetrokken tot laagdrempelige locaties.  

 

De Leefstijlvinder richt zich op de Nederlandse markt. Voor de Duitse markt 

kunnen we het aanbod daarop niet auditen. Wel zien we dat de meeste 

informatieborden ook in meerdere talen worden aangeboden (zie bijlage 4). 

Daarnaast zijn de locaties waar een representatie wordt tentoongesteld (zoals 

het Masker in Nijmegen) uiteraard ook qua beleving geschikt voor de 

buitenlandse gast, omdat voor observatie geen vertaling nodig is.  
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3.2.1 Slechts beperkte handvatten voor een beoordeling 

Het kleuren van de bezochte locaties op leefstijl is soms een uitdaging. Om een 

locatie te kleuren zijn er verschillende elementen nodig waarop je de locatie 

kan ‘toetsen’, zoals de aangebonden faciliteiten en voorzieningen. Nu zijn nog 

veel locaties beperkt tot een informatiepaneel en eventueel iets extra’s. Door 

deze beperkte beleefbaarheid hebben wij niet voldoende handvatten om onze 

keus op te beoordelen en hebben dus niet alle locaties een leefstijlbeoordeling 

gekregen.  

 

Daarnaast zullen veel locaties niet bezocht worden als primaire activiteit. Veel 

van de zeer beperkt beleefbare locaties zijn namelijk onderdeel van fiets- of 

wandelroutes. De Romeinse locatie is dan bijvoorbeeld op de route, en 

daarmee een leuke extra tussenstop. Hiermee worden de fiets- en 

wandelroutes de primaire activiteit, en de bezochte locaties de secundaire 

activiteit. Het verschil in primaire en secundaire activiteit heeft invloed op de 

intrinsieke motivatie om naar een bepaalde locatie te gaan.  

  

Het is moeilijk om vast te stellen of bezoekers ook daadwerkelijk naar een 

specifieke Romeinse locatie zouden zijn gegaan zonder de route. Het is dus 

lastig om vast te stellen of de bezoekers daadwerkelijk intrinsiek gemotiveerd 

zijn om de locatie te bezoeken. Om deze reden hebben we besloten om (zeer) 

beperkt beleefbare locaties niet in te delen op een leefstijl. Het kleuren van 

deze locaties zou namelijk vooral worden gebaseerd op de primaire activiteit 

waarvoor de bezoeker intrinsiek gemotiveerd is, zoals een wandeling door een 

bos. De leefstijlkleuring zou dan eerder gebaseerd zijn op de door de persoon 

gewenste natuurbeleving dan de gewenste cultuurbeleving. Tegelijk is het 

belangrijk om te vermelden dat onder de verschillende leefstijlen, grote 

verschillen bestaan in de intrinsieke motivatie om cultuur en erfgoed te 

beleven. De inzichtzoeker en verbindingszoeker zijn bijvoorbeeld veel meer 

intrinsiek gemotiveerd voor cultuur en erfgoed in vergelijking met de rustzoeker 

en zullen dus ook eerder geneigd zijn om de locaties te bezoeken die we niet 

konden indelen in het leefstijlenmodel. 

 

3.2.2 Leefstijlbeoordelingen van musea      

Meer beleefbare locaties zijn gemakkelijker om te beoordelen op 

aantrekkingskracht tot een leefstijl. In paragraaf 3.1 werd aangegeven dat 

vooral musea goed beleefbaar zijn. De bezochte musea zijn allemaal 

beoordeeld op een leefstijl. Het valt op dat deze musea gecombineerd, een 

verscheidenheid aan leefstijlen bedienen. Dit is positief, want hierdoor is het 

Romeins verleden en verhaal breed toegankelijk.  

 

Ieder bezocht museum is onderscheidend van de anderen. De informatie wordt 

gedeeld d.m.v. verschillende voorzieningen en faciliteiten. Daarnaast heeft elk 

museum zijn kenmerken. Hierdoor voelen bepaalde leefstijlen zich 

aangetrokken. In de twee kaders hieronder worden twee voorbeelden gegeven 

van verschillende musea welke door hun combinatie van voorzieningen, 

faciliteiten en kenmerken verschillende leefstijlen aanspreken.  

 

Museum Het Valkhof 

Nijmegen 

Inzicht- en stijlzoeker  

 

Verwijzend naar de naam, is het museum gelegen op de Valkhofheuvel. Dé plek 

waar de Romeinen in het verleden de eerste stad van Nederland hebben gesticht. 

Rondom het terrein van de museum en in de verdere omgeving zijn grote 

waardevolle (kennis)schatten gevonden over deze periode. Het overgrote deel 

van de ten toon gestelde schatten uit de regio, zijn te vinden in Valkhof Museum. 

Mede door deze rijk collectie worden het museum ook vaak beschreven als het 

paradepaardje van de regio.  

 

Valkhof Museum sluit voornamelijk aan tot de wensen van inzicht- en 

stijlzoekers. Met de reputatie als hét museum in de regio, voelen beide 

leefstijlen zich aangetrokken tot een museum van naam en faam. Tijdens de 

bezoekdagen is het ons duidelijk gemaakt dat de mooiste en belangrijkste 

vondsten altijd worden tentoongesteld in Valkhof Museum. Beide leefstijl 

waarderen de grote hoeveelheid kennis die het museum biedt. Tegelijk wordt 
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collectie op dit moment op een relatief traditionele manier gepresenteerd. Dit 

valt bij beide leefstijlen in de smaak.  

Tijdens ons bezoek aan Valkhof Museum werd uitgelegd dat het museum na de 

grote renovatie anders wordt ingericht en gepresenteerd 

.  

 

Deze beoordeling is gemaakt op basis van het huidige aanbod van het 

Romeinse verleden en kan dus verschillen van de daadwerkelijke beleving in de 

toekomst.  

 

    
 

Museum Het Hof van Hessen  

Huissen 

Verbinding- en rustzoeker  

 

Onder beheer van de Historische Kring Huessen, wordt in het stadsmuseum Hof 

van Hessen meerdere kleine collecties getoond. Deze collecties vertellen het 

verhaal van de verschillende periodes uit de geschiedenis van Huissen. De 

expositie over de Romeinse geschiedenis focust zich voornamelijk op de vondst 

van een Romeins grafveld in Huissen.  

 

Het museum is erg kleinschalig en laagdrempelig. Bovendien focust het hele 

museum op de lokale geschiedenis. Deze combinatie wordt vooral 

gewaardeerd door verbinding- en rustzoekers. Aangezien de spektakelstukken 

van het Romeins grafveld van Huissen in Valkhof Museum tentoongesteld zijn, 

laat dit museum de vondsten op alternatieve manieren zien, zoals replica’s en 

foto’s. Vooral voor de rustzoeker is dit geen belemmering. Zij hebben minder 

behoefte aan exclusiviteit 
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Gelijktijdig met dit onderzoek naar het Romeins verleden voert het Bureau voor 

Ruimte & Vrije Tijd ook een vitaliteitsonderzoek uit voor de Groene 

Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Onderdeel hiervan is dat we het dag- en 

verblijfsrecreatieve aanbod ook voorzien van een leefstijlkleuring. Uit deze 

resultaten kunnen we kansrijke ontwikkelrichtingen voor doelgroepen in de 

regio Arnhem-Nijmegen onderscheiden.  

 

Figuur 3.1 Kleuring dagrecreatie sector en verblijfsrecreatie in de regio 

Arnhem-Nijmegen, op grootte (bezoekersaantallen en capaciteit). 

 

Op basis van 156 bedrijven (76 verblijfsrecreatie en 80 dagrecreatie) 

Wat valt op? 

▪ In de verblijfsrecreatie is er voor de verbindingszoeker het meest 

aantrekkelijk aanbod, gevolgd door de harmoniezoeker en rustzoeker. Het 

aanbod voor deze groepen beslaat in totaal 70% van het onderzochte 

aanbod. De overige groepen, en dan vooral de stijl- en avontuurzoeker 

vinden relatief juist minder aanbod.  

▪ De dagrecreatie is qua kleuring veel diverser dan de verblijfsrecreatie en 

dus minder eenzijdig. Hier zien we het meeste aanbod voor de plezier- en 

verbindingszoekers, op de voet gevolgd door de harmonie- en 

inzichtzoekers. Het aanbod voor de rust-, stijl- en avontuurzoeker is het 

minst omvangrijk.  

 

Als we dan het aanbod afzetten tegenover de vraag (inwoners en 

verblijfsrecreanten) komen we tot het volgende figuur.  

 

Figuur 3.2 Vraag (verblijfsrecreanten) en aanbod verblijfsrecreatie en 

vraag (inwoners) en aanbod dagrecreatie Metropoolregio als geheel op 

index (100= in evenwicht)  

 
 

Wat valt op?  

▪ In de verblijfsrecreatie is er ten opzichte van de vraag veel aanbod voor de 

harmonie- en verbindingszoeker. Er is juist relatief weinig aanbod te 

vinden voor de stijl-, avontuur- en plezierzoeker, gevolgd door de 

inzichtzoeker. Voor de rustzoeker lijkt het aanbod in evenwicht.   

▪ Het aanbod in de dagrecreatie is ten opzichte van de vraag evenwichtiger 

dan in de verblijfsrecreatie. Toch is er beperkt aanbod voor de stijl- en 

rustzoekers ten opzichte van de vraag van de inwoners. Voor de avontuur- 

en plezierzoeker is het in balans en voor de verbindings-, harmonie en 

inzichtzoeker is er relatief veel aanbod te vinden. 

 

Concluderend kunnen we zeggen dat er voornamelijk kansen liggen voor 

aanvullend dag en verblijfsrecreatief aanbod in de regio voor de stijl-, 

avontuur-, en plezierzoeker en in mindere mate voor de rust-, en inzichtzoeker.  
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In deze paragraaf beschrijven we een aantal opvallendheden en bevindingen 

op gebied van beleefbaarheid van de bezochte locaties buiten Arnhem-

Nijmegen (Duitsland, Limburg, Zuid-Holland & Utrecht).  

 

4.1.1 Denken in kansen 

Momenteel heeft het behouden en beschermen van erfgoed hoge prioriteit in 

Nederland. De overheid wil archeologische resten zo lang mogelijk in de grond 

bewaren. Daar zijn ze immers al eeuwen goed bewaard gebleven en blijven ze 

beschikbaar voor toekomstig onderzoek met nieuwe technieken.  

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld bij Castellum Hoge Woerd 

 

 
2 https://wetten.overheid.nl/BWBV0002031/2007-12-12#Verdrag_2_Verdragtekst_Artikel9  

Het beschermen van erfgoed speelt op dit moment dus een belangrijke rol in 

Nederland. Echter, op de locaties in Nederland waar het Romeins verleden voor 

een breed publiek aantrekkelijk is gemaakt, valt op dat zowel het beschermen 

als het beleven een belangrijke rol speelt. Dit is in lijn met het verdrag van Malta 

(1992) waarin wordt beschreven dat het Europees archeologisch erfgoed moet 

worden beschermd en behouden. Daarnaast staat er in het verdrag van Malta 

(artikel 9)2 vermeld dat bewustmaking van het publiek over archeologie ook 

belangrijk is. Zo is iedere partij ertoe verplicht om:  

▪ Voorlichtingscampagnes te voeren om bij het publiek besef te kweken en 

te ontwikkelen van de waarde van het archeologische erfgoed om hierdoor 

begrip te ontwikkelen van het verleden en de bedreigingen voor het 

erfgoed. 

▪ De toegang van het publiek tot belangrijke bestanddelen van het 

archeologisch erfgoed, met name vindplaatsen, te bevorderen. En het 

tentoonstellen aan het publiek van geselecteerde archeologische 

voorwerpen te stimuleren. 

 

Deze richtlijnen komen overeen met het UNESCO Werelderfgoedverdrag (1972) 

waarin is afgesproken dat de lidstaten zich dienen in te zetten om het 

werelderfgoed o.a. te beschermen, te behouden en toegankelijk te maken3. 

Daarnaast moet er rekening worden gehouden met UNESCO’s criteria op 

gebied van authenticiteit en integriteit.  

 

Beide verdragen dringen er dus op aan dat er een combinatie wordt gemaakt 

tussen het beschermen en het beleven van het erfgoed. Dit biedt 

mogelijkheden om, binnen het kader van het beschermen, archeologie ook 

aantrekkelijk en beleefbaar te maken voor recreanten en toeristen. De 

boodschap van de locaties elders in Nederland waar het verleden succesvol 

beleefbaar is gemaakt, is dan ook: kijk wat er binnen de kaders wél kan.  

 

3 https://www.unesco.nl/sites/default/files/2021-10/Factsheet_Werelderfgoed_2021.pdf  

https://wetten.overheid.nl/BWBV0002031/2007-12-12#Verdrag_2_Verdragtekst_Artikel9
https://www.unesco.nl/sites/default/files/2021-10/Factsheet_Werelderfgoed_2021.pdf
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Zo is in Utrecht (DOMUnder) gekeken wat er wél mogelijk was binnen de kaders 

van het beschermen. Op bepaalde plekken van het Domplein is toestemming 

gegeven voor opgravingen naar eeuwenoude restanten. Door de ontwikkeling 

van een innovatie klimaattechniek zijn deze opgravingen nu ook toegankelijk 

voor het publiek.  

 

4.1.2 Een brede focus  

Op meerdere locaties viel op dat het Romeins Verleden werd gecombineerd 

met andere onderwerpen, zoals andere periodes uit de geschiedenis. Het 

combineren van verschillende onderwerpen op één locatie kan verschillende 

voordelen opleveren.  

 

Allereest maakt dit het mogelijk om toch een (relatief) grote locatie op te 

zetten. Musea kunnen door het combineren van onderwerpen bijvoorbeeld 

veel informatie delen en collecties tentoonstellen, zonder dat het té 

gedetailleerd wordt om enkel de erfgoedliefhebber aan te trekken. Zo voert bij 

Castellum Hogewoerd het Romeins verleden de boventoon, maar wordt er ook 

veel informatie gedeeld over andere tijdsperiodes. Hiermee wordt voldoende 

kennis gedeeld om educatief te zijn, maar blijft de locatie wel laagdrempelig en 

toegankelijk.  

 

Ten tweede vergoot een bredere verhaallijn ook de kans op bredere 

aantrekkingskracht. Het verdiepende Leefstijlvinder onderzoek naar de 

gewenste cultuur- en erfgoedbeleving van de verschillende leefstijlen, toonde 

aan dat afhankelijk van de leefstijl meer interesse bestaat voor recentere of 

meer historische verhaallijnen. Door verschillende tijdsperiodes uit de 

geschiedenis te combineren, vergroot je de kans om aantrekkelijk te worden 

gevonden voor meerdere leefstijlen.  

 

Tot slot kan een brede verhaallijn ook bijdragen aan een breder draagvlak. 

Zoals eerder werd aangegeven, stellen sommige gemeentes een hogere 

prioriteit aan andere verhaallijnen, zoals WOII. Budgettaire keuzes moeten 

worden gemaakt over welke verhaallijn verder wordt ontwikkeld waarbij de 

prioriteit verhaallijnen doorgaans voorrang krijgen. Als er echter wordt besloten 

om verschillende verhaallijnen te combineren, dan zou het Romeins verleden 

kunnen profiteren van het draagvlak en motivatie van de andere verhaallijnen.  

 

4.1.3 Plekken in de openbare ruimte 

In het algemeen geldt dat het beleefbaar maken voor een breder publiek 

lastiger is op plekken in de openbare ruimte. In een museum is het makkelijker 

om een interactieve beleving toe te voegen (voor bijvoorbeeld de 

plezierzoeker). Toch viel ons op dat bij de locaties elders op meer verschillende 

manieren is geprobeerd het verleden beleefbaar te maken. In de regio Arnhem-

Nijmegen beperkt zich het veelal tot de ‘standaard’ informatieborden of een 

kijkvenster. Op de bezochte locaties hebben we nog andere voorbeelden 

gezien, zoals:  

▪ Tekstuele informatie op een andere wijze dan een informatiebord 

(afbeelding 4.1)  

▪ I.c.m. kunst in de openbare ruimte (afbeelding 4.2) 

▪ Doorgevoerde thematisering (Romeins Kwartier in Heerlen, afbeelding 4.3 

geeft een aantal voorbeelden) 

 

In de regio Arnhem-Nijmegen is het Romeins Verleden beperkt zichtbaar in het 

landschap en ontbreken er vaak visuele representaties.  

 

Afbeelding 4.1 Inspiratie informatievoorziening 
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Afbeelding 4.2 Kunst in de openbare ruimte 

 
 

Afbeelding 4.3 Thematisering Romeins Kwartier Heerlen 

 
 

4.1.4 Tips voor publieksbereik 

Tijdens de bezoeken zijn ons bepaalde zaken opgevallen t.a.v. publieksbereik 

en zijn er verschillende tips meegegeven voor het vergroten van het 

publieksbereik van archeologie. De belangrijkste bevindingen zijn: 

▪ Plaats vondsten in de context: hoewel het voor archeologie erg interessant 

kan zijn om de vondsten te tentoonstellen, is het voor de gemiddelde 

bezoeker pas interessant als dit in de context is geplaatst. Dat wil zeggen, 

een vondst van bijvoorbeeld een Romeins potje gaat pas tot de 

verbeelding spreken als er een verhaal wordt verteld (storytelling). Om het 

Romeins Verleden toegankelijk te maken voor een breder publiek, is niet 

het tentoonstellen van bijvoorbeeld 50 dezelfde vondsten interessant, 

maar juist de gehele beleving/verhaal eromheen.  

▪ Uiteraard blijft gelden dat iets waarheidsgetrouw moet zijn. Echter, om 

beleving toe te voegen en het voor een breder publiek interessant te 

maken, kunnen er bepaalde aannames/invullingen worden gedaan. 

Hiervoor geldt: waarheid en authenticiteit waar nodig, interpretatie waar 

mogelijk. Replica’s moeten dus waarheidsgetrouw zijn en als men er niet 

zeker van is hoe iets er heeft uitgezien, kan dit niet fysiek worden 

weergegeven. Authenticiteit blijft belangrijk, vooral nu de Neder-

Germaanse Limes onderdeel is van het UNESCO werelderfgoed! Echter, 

kan op basis van een aantal aanknopingspunten een verhaal verder 

vormgegeven worden. Het Thermenmuseum in Heerlen is hiervoor een 

mooi voorbeeld. Hier wordt een Romeinse kruik tentoongesteld waarop de 

naam Amaka staat. Het is bekend dat deze kruik gemaakt werd door de 

Romein Lucius Ferenius en dat hij deze aan de Amaka gaf, een typische 

Germaanse naam voor een vrouw. Het Thermenmuseum heeft hier een 

verhaallijn over ontwikkeld waarin Lucius verliefd is op Amaka. Als verliefd 

stel nemen zij de bezoeker d.m.v. films en andere voorzieningen mee in 

hun stad Coriovallum, Heerlen. Hoewel het liefdesleven van Lucius en 

Amaka een aanname is, blijven de feiten rondom de kruik in stand. Door te 

werken met technologische oplossingen als films en audiotours, is het 

verhaallijn ook gemakkelijk aan te passen zodra er nieuwe feiten boven 
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tafel komen. Hiervoor geldt dus dat de authenticiteit geborgen blijft, maar 

dat de d.m.v. interpretatie gecreëerde verhaal de beleefbaarheid versterkt.  

▪ Om meer bewustzijn te creëren bij de Nederlandse bevolking over het 

Romeins verleden, is het belangrijk dat ook de doelgroepen worden 

aangesproken welke nu nog weinig geïnteresseerd zijn.  Door ook bij hen 

bewustzijn te creëren, kan het Romeins verleden beter behouden en te 

beschermd worden. Juist omdat deze groep niet intrinsiek gemotiveerd 

zijn, moeten ze worden verleid met beleving en interactie. We zagen dan 

ook dat er veel diverse en interactieve manieren waren gebruikt, zie een 

aantal voorbeelden in afbeelding 4.4 op de volgende pagina.  

▪ Zorg dat er een breder verhaal wordt overgebracht van het Romeins 

verleden. Vertel niet alleen historische feiten maar ook de andere 

interessante verhalen, denk aan het dagelijkse leven, de kleding, het eten, 

de personen, de materialen, de eenheden (munteenheid, gewicht), 

uitvindingen, etc. Dit spreekt ook nog eens meer tot de verbeelding dan 

alleen het zien van vondsten.  

▪ Het viel ons op dat er op sommige plekken bewust is gekozen om twee 

(uiteenlopende) doelgroepen te bedienen, namelijk de doelgroepen die wij 

zouden typeren als de inzichtzoeker en de plezierzoeker. Ook hiervoor is 

het Thermenmuseum in Heerlen een mooi voorbeeld. Voor de 

inzichtzoeker is er de mogelijkheid om de archeologische vondst te 

bekijken – “ontdek het oudste stenen gebouw van Nederland” – en veel te 

leren. Zij kunnen een audiotour volgen met verdiepende informatie. Voor 

de plezierzoeker worden alle zintuigen zo veel mogelijk geprikkeld. Er is 

een 3D-voorstelling, een film, veel verschillende videopresentaties, een 

hologram, 360 graden beeld, audiotour, zelf pottenbakken, en meer.  

 

 

 

 

 

4.1.5 Samenwerking 

Tot slot hebben we een aantal voorbeelden op het gebied van samenwerking 

gezien: 

▪ In Heerlen wordt intensief samengewerkt op het gebied van de Romeinse 

geschiedenis. Zo is er een Via Belgica gids opgericht door ondernemers uit 

de regio. Deze gids laat de bezoeker en inwoner kennis maken met het 

Romeins erfgoed aan de hand van wandelroutes, verhalen, recepten en 

essays. Het verbindt alle plekken in de regio en heeft ondernemers de kans 

gegeven om zich te verbinden aan het Romeins verleden.  

▪ Ook erfgoedparticipatie is een voorbeeld hoe er samen gewerkt is aan het 

beleefbaar maken van het Romeins verleden. In Utrecht is er bijvoorbeeld 

als burgerinitiatief een museum over het Romeins verleden in 

ontwikkeling. Dit geldt ook voor Heerlen: de vermelding van het Romeins 

kwartier onder de straatnaamborden was een burgerinitiatief. Dit speelt 

overigens ook in de regio Arnhem-Nijmegen. De Romeinse tuin in Arnhem 

is een initiatief van buurtbewoners.  

 

 

 

 



BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD  BELEEFBAAR MAKEN ROMEINS VERLEDEN IN REGIO ARNHEM-NIJMEGEN 31 

Afbeelding 4.4 Interactieve voorbeelden Romeins Verleden Locaties: Archeologisch Park Xanten, Thermenmuseum Heerlen, DomUnder, Castellum Hoge Woerd 
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In deze paragraaf beschrijven we een aantal opvallendheden en bevindingen 

op gebied van verbinding van de bezochte locaties buiten de regio Arnhem-

Nijmegen (Duitsland, Limburg, Zuid-Holland & Utrecht).  

 

4.2.1 Verwijzen naar de Limes 

De Neder-Germaanse Limes is een relatief herkenbaar en makkelijk aan te 

wijzen gebied. Het is een strook door verschillende provincies met oude 

Castella en nederzettingen. Veel van de bezochte locaties zijn onderdeel van 

deze Limes. Bij vrijwel elke bezochte locatie wordt hiernaar verwezen. Voor het 

vergroten van de herkenbaarheid van de Limes zijn dit soort verwijzingen 

belangrijk. Er worden bijvoorbeeld banners of tekening tentoongesteld, of er 

zijn flyers beschikbaar met achtergrondinformatie. In Xanten is een speciaal 

Limesmuseum ingericht. In dit museum wordt de globale geschiedenis van de 

grens uitgelegd. D.m.v. een interactieve kaart wordt er ook verwezen naar 

andere locaties langs de Limes (afbeelding 4.5).  

 

Afbeelding 4.5 Een kaart van Limes met verwijzingen naar andere 

Romeinse locaties  

 
 

Het valt op dat de bezochte Romeinse locaties elk een eigenstandige locatie 

zijn. Iedere locatie heeft haar eigen verhaal, vondsten, beperkingen, kansen, 

etc. Dit is positief, want hierdoor blijft elke locatie waardevol om te bezoeken. 

De verbinding van de individuele locaties is belangrijk voor het geheel van de 

Limes, maar het individuele karakter van iedere locatie belangrijker.  

 

Momenteel zijn de locaties verder niet duidelijk verbonden met andere locaties 

in Nederland of Duitsland. Het Thermenmuseum in Heerlen biedt bijvoorbeeld 

wel een combinatieticket/arrangement aan met Kasteel Hoensbroek, maar niet 

met andere Romeinse locaties binnen de regio. Dit terwijl het Thermenmuseum 

in Heerlen juist samen met andere grote locaties als Castellum Hoge Woerd, 

DomUnder, Xanten en Valkhof Museum kan dienen als ‘hub’ om bezoekers te 

wijzen op andere locaties in de regio. 

 

4.2.2 Centrale informatievoorziening  

Hoewel de locaties onderling niet per sé naar elkaar verwijzen, zijn er wel 

andere manieren waarop de locaties worden verbonden.  

▪ Het Limespad, Via Romana en andere fiets- en wandelroutes verbindt de 

vele Romeinse locaties langs de Limes.  

▪ Via de website Romeinen.nl bieden RomeinenNU en Romeinse Limes 

Nederland allerlei informatie over het Romeins verleden in Nederland. Op 

deze site valt er meer te lezen over fiets- en wandelroutes, evenementen en 

te bezoeken Romeinse locaties. Ook worden er blogs en 

informatieberichten gedeeld over Romeins gerelateerde onderwerpen. 

Veel van de informatiepanelen bij de bezochte locaties in Arnhem-

Nijmegen hadden ook een QR-verwijzing naar pagina’s van deze website. 

Er worden nieuwe informatieborden geplaatst op locaties met het 

UNESCO Werelderfgoedlogo.  

▪ Zoals eerder beschreven in paragraaf 4.1.3 zijn er in het Romeins Kwartier 

in Heerlen verschillende initiatieven en projecten waarmee het Romeinse 

thema wordt doorgevoerd. Via de website romeinskwartierheerlen.nl is 

alle informatie over het Romeins kwartier inzichtelijk gemaakt. Zo staat er 

meer informatie over de te bezoeken Romeinse locaties en verhalen over 

https://www.romeinskwartierheerlen.nl/
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de Romeinse geschiedenis. Binnen het Romeins kwartier bevinden zich 

ook ‘niet-Romeinse locaties’, zoals restaurants en een wandelroute over 

Heerlen’s mijnverleden. Deze informatie wordt ook op de site gedeeld.  

▪ Het Zuid-Limburgse Romeinse erfgoed is verbonden met het Romeinse 

erfgoed van Oost-België via de gids Via Belgica, welke eerder is genoemd in 

paragraaf 4.5.1. Deze gids heeft ook website waarop je de verschillende 

locaties kan opzoeken om zo een route te plannen “in een regio vol 

Romeins erfgoed”. Op deze manier wordt er verwezen naar de vele te 

bezoeken locaties, zoals het Romeins-Germaans Museum in Keulen en het 

Museum Valkenburg. 

 

4.2.3 Samenhang met Limes 

In totaliteit van alle bezochte locaties valt op dat er verschillende type 

belevingen worden aangeboden ten aanzien van het Romeins Verleden in 

Nederland en Duitsland.  

 

Zo zijn er voor de liefhebbers van archeologie en erfgoed verschillende locaties 

waar ze meer verdiepende informatie kunnen op doen (bijv. ArcheoHotspot in 

Heerlen, verdiepende audiotours over de archeologische vondst in 

Thermenmuseum in Heerlen, Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, 

archeologische vondst in Xanten). Ook voor een breder publiek is het Romeins 

verleden beleefbaar gemaakt (Thermenmuseum Heerlen, DomUnder, 

Castellum Hoge Woerd, Fort Vechten) en in de openbare ruimte wordt men 

geattendeerd op het Romeins Verleden. Zo kunnen zowel de liefhebbers van 

archeologie meer kennis op doen en is het toegankelijk voor een breder 

publiek.  

 

Door de samenstelling van het Huisstijlhandboek voor de Limes door de Neder 

Germaanse Limes, is er eenheid in de wijze van presenteren over de Limes.  
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Hoe is het Romeins verleden nu al in het gebied beleefbaar en voor welke 

doelgroepen dat nu voornamelijk aantrekkelijk? 

 

Het huidige Romeins-gerelateerde toeristisch-recreatief aanbod in de regio 

Arnhem-Nijmegen kenmerkt zich door grote verscheidenheid op gebied van: 

▪ Herkenbaarheid van het erfgoed 

Zijn er nog originele restanten van het erfgoed zichtbaar? Bijvoorbeeld 

restanten van Romeinse muur in Nijmegen.  

▪ Aangeboden voorzieningen en faciliteiten  

Op welke manier wordt het verhaal beleefbaar gemaakt? Bijvoorbeeld door 

middel van informatie panelen of doorkijkvensters.  

▪ Kenmerken van de cultuur- en erfgoedlocatie  

Wat is typerend voor de locatie? Bijvoorbeeld de traditionele manier van 

presenteren of de combinatie met technologie.  

 

Om een locatie te beoordelen op de aangetrokken leefstijl, is de afweging van 

deze punten belangrijk. Elke leefstijl heeft eigen voorkeuren en daarom is elk 

punt bepalend voor de aangetrokken leefstijl. De punten dienen als handvatten 

voor een leefstijl-beoordeling.  

 

Echter heeft veel van het huidige aanbod beperkte handvatten doordat ze 

slechts (zeer) beperkt beleefbaar zijn. Veel locaties hebben amper 

voorzieningen en faciliteiten en zijn beperkt tot een informatiepaneel. Deze 

(zeer) beperkt beleefbare locaties hebben wij dan ook niet meegenomen in 

onze leefstijl-beoordeling.   

 

In figuur 5.1 is weergegeven voor welke leefstijlen het huidige aanbod 

voornamelijk aantrekkelijk is, dit zijn de inzicht- en verbindingszoekers. De 

verbindingszoekers wordt bovenmatig aangetrokken tot locaties die focussen 

op de streek (geschiedenis). De inzichtzoeker vindt vooral locaties interessant 

waarbij ze de diepte in kunnen gaan en welke op een traditionele manier de 

informatie presenteren. Daarnaast bezoeken ze beide het liefst musea en 

erfgoedlocaties welke laagdrempelig en rustig zijn.  

 

Maar het huidige aanbod is divers in zijn soort. Hoewel inzicht- en 

verbindingszoekers locaties de boventoon voeren, is er ook aanbod voor 

andere leefstijlen. Door de ruime diversiteit binnen het bezochte aanbod 

(negen leefstijl beoordeelde locaties, dit zijn voornamelijk musea), wordt 

momenteel elke leefstijl bediend. Deze verschillen voornamelijk in de manier 

van presenteren en de kenmerken van de locatie.  

 

Figuur 5.1    Momenteel is het Romeins-gerelateerd aanbod voornamelijk 

aantrekkelijk voor verbindings- en inzichtzoekers  
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Voor welke doelgroepen liggen de kansen voor de toekomst vooral en hoe 

zou dat eruit kunnen zien? 

 

We zien kansen voor de volgende doelgroepen, op basis van de vraag en de 

inzichten uit het aanbod en inspiratie en verbinding: 

▪ De plezierzoeker: dit is een omvangrijke groep in de regio (voornamelijk in 

de steden) en in Nederland en gaat relatief vaak en graag op pad in zijn of 

haar vrije tijd. Door aanbod voor de plezierzoeker te ontwikkelen wordt het 

Romeins Verleden voor een bredere doelgroep toegankelijk en beleefbaar 

gemaakt. 

▪ De avontuurzoeker: de avontuurzoeker is zeer geïnteresseerd en intrinsiek 

gemotiveerd in het beleven van cultuur en erfgoed en is een omvangrijke 

groep in de steden Arnhem en Nijmegen. Daarnaast weet de 

avontuurzoeker als vakantieganger de provincie Gelderland goed te 

vinden.  

▪ De inzichtzoeker: ook de inzichtzoeker is intrinsiek gemotiveerd om cultuur 

en erfgoed te bezoeken en een echte liefhebber en is in veel gemeenten 

(m.u.v. de steden Arnhem en Nijmegen waar juist de avontuurzoeker en 

plezierzoeker omvangrijk zijn) groter dan het Nederlands gemiddelde.  

 

De creatives en de socializers zijn de meest omvangrijke groep in Duitsland en 

Noordrijn-Westfalen. De creatives hebben enige overeenkomsten met de 

avontuurzoeker en de socializers met de plezierzoeker. Dit zijn daarom de 

Duitse doelgroepen die kansrijk zijn om te bedienen.  

 

Vanuit het vitaliteitsonderzoek zien we dat er voornamelijk kansen liggen voor 

aanvullend dag- en verblijfsrecreatief aanbod in de regio voor de avontuur-, 

plezierzoeker en stijlzoeker (de stijlzoeker zien we echter als doelgroep die 

secundair geïnteresseerd in het aanbod voor de avontuur en plezierzoeker) en 

in mindere mate voor de rust-, en inzichtzoeker. 

 

 

Figuur 5.2    Kansrijke leefstijlen voor het Romeins verleden  

 
 

Wij adviseren dus om voor de regio Arnhem-Nijmegen te focussen op aanbod 

voor de drie leefstijlen plezierzoeker, avontuurzoeker en inzichtzoeker. Het is 

belangrijk om een samenhang te creëren tussen deze leefstijlen in de regio 

zodat er voor een breed publiek aanbod is. Dat betekent niet dat elke locatie en 

voorziening voor deze drie leefstijlen aantrekkelijk moet zijn. Het is aan te raden 

om per locatie in de regio te bekijken welke van deze drie leefstijlen het meest 

passend is voor doorontwikkeling, afhankelijk van ambities, wensen, 

belemmeringen, (UNESCO) randvoorwaarden, betrokken partijen, etc. Dit 

kunnen ook meerdere leefstijlen zijn, zoals bijvoorbeeld het combineren van de 

inzichtzoeker en plezierzoeker in een museum door twee verschillende 

belevingen aan te bieden, of het combineren van de avontuurzoeker- en 

plezierzoeker met digitale technologieën.  

Daarnaast is het advies om ook rekening te houden met de locatie. Uit de vraag 

zien we bijvoorbeeld naar voren komen dat er relatief veel plezier- en 

avontuurzoekers woonachtig zijn in de stad, en juist meer inzichtzoekers in het 

ommeland. Er zijn verschillen in de voorkeuren van de leefstijlen, zo  zijn 
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plezierzoekers eerder geneigd om een stad te bezoeken in plaats van  de natuur 

in te gaan en houden avontuurzoekers van zowel de natuur in gaan als cultuur 

snuiven in de stad. Inzichtzoekers zijn juist echte liefhebbers van de natuur.  In 

hoofdstuk 6 zijn de kansen per doelgroep verder uitgewerkt met o.a. inspiratie 

en tips voor productontwikkeling en kansen voor de regio.  

  

▪ Hoe kan het beleefbare aanbod eruit zien? 
 

 
 

Authenticiteit en waarheidsgetrouw zijn belangrijke randvoorwaarden voor het 

beleefbaar maken van het Romeins verleden. Maar, daar omheen zijn zeker 

mogelijkheden om de beleefbaarheid te verbeteren door aannames en 

invulling te doen over de zaken daaromheen. Kortom, daar waar nodig (waar 

het gaat om een replica, reconstructie, daadwerkelijk vondsten, representatie 

van constructen en gebouwen, de primaire functies, etc.) is de objectiviteit en 

waarheid belangrijk. Daar waar mogelijk (waar het gaat over de verhalen 

daaromheen, de secundaire zaken) geeft interpretatie de mogelijkheid voor de 

bezoeker om archeologie te beleven en te ervaren en dus de toeristische 

potentie beter te benutten. De kansen per leefstijl zijn in hoofdstuk 6 

uitgewerkt.  

 

▪ Hoe kan er binnen het aanbod in de regio gezorgd worden voor 

samenhang als het gaat om doelgroepen?  

 

Door te kiezen voor samenhang tussen de drie ontwikkelrichtingen zoals verder 

uitgewerkt in hoofdstuk 6, de plezier- avontuur en inzichtzoeker. Hierbij is het 

belangrijk om een samenhangend geheel van deze doelgroepen over de regio 

te verzorgen.  Hiermee wordt een groot deel van de samenleving bediend en is 

er voor ieder wat wils in de regio. Dit sluit ook aan bij de resultaten uit het 

vitaliteitsonderzoek, voor deze doelgroepen is er op dit moment nog weinig 

toeristisch- recreatief aanbod te vinden. De drie ontwikkelrichtingen zorgen 

samen voor een vraaggerichte en beter samenhangend totaalproduct.  Ook de 

leefstijlen die in het leefstijlenmodel naast de plezier-, inzicht- en 

avontuurzoeker liggen zullen eerder geïnteresseerd zijn om het erfgoed te 

bezoeken als het voor deze doelgroepen aantrekkelijk is gemaakt. Hiermee 

draag je bij aan het beter bekend maken van het verleden voor een breder 

publiek.  

 

▪ Hoe kan de verbinding met de andere regio’s met een Romeins verleden 

het beste worden gezocht? 

 

Creëer een centraal punt waar je kan beginnen om het Romeinse verhaal te 

beleven is, bijvoorbeeld vanuit een groter museum als publiekstrekker welke 

meer gericht is op het bredere publiek (op interactie, op een bredere doelgroep 

geïnteresseerd maken) de Limes onder de aandacht brengen en naar elkaar 

door te verwijzen. Vanuit het centrale punt kunnen zowel andere locaties langs 

de Limes in Nederland en Duitsland, als andere locaties in de regio onder de 

aandacht worden gebracht. Het belangrijkst hierbij is om naamsbekendheid 

voor de Romeinse Limes te creëren, door hiernaar te verwijzen op verschillende 

manieren.  

 

Ga actief de samenwerking aan met locaties die zich op dezelfde doelgroepen 

richten. Zo zijn er bijvoorbeeld veel locaties gericht op het Romeins verleden 

die wij bezocht hebben voor een breder publiek toegankelijk zijn en daarom erg 

geschikt voor de plezierzoeker. Het zijn nu allemaal nog eigenstandige locaties, 

met een eigen verhaal en karakter. Deze verschillende locaties verwijzen wel 

naar elkaar. De verbinding van de individuele locaties is belangrijk voor het 

geheel van de Limes, maar het individuele karakter van iedere locatie 

belangrijker. De Limes is op dit moment nog geen product als geheel 

 

Begin met productontwikkeling voor een specifieke doelgroep, als dat op orde 

is kan de verbinding gezocht worden. Inspiratie hiervoor geven we in het 

volgende hoofdstuk.  
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De plezierzoeker zoekt in zijn of haar vrijetijd vermaak, gezelligheid en plezier. 

Feesten, de hort op gaan met vrienden, “een dag niet gelachen, is een dag niet 

geleefd”.   

 

Waarom kansrijk? 

Voor de hele regio geldt dat het Romeins Verleden nog beperkt beleefbaar is. 

Met name de cultuur- en erfgoedliefhebbers zullen zich aangetrokken voelen 

tot het huidige aanbod. De plezierzoeker is echter een omvangrijke groep in de 

regio en wordt nog nauwelijks bediend. Om het Romeins Verleden voor een 

bredere groep beleefbaar te maken, is het kansrijk om op de plezierzoeker te 

richten. Hiermee draagt de regio bij aan het aantrekkelijk maken van het 

Romeins verleden voor een breder publiek en aan de voorlichting en 

bewustwording van het archeologisch erfgoed.  

 

In de regio 

▪ Bestaande locaties kunnen dienen als potentiële locatie voor de 

plezierzoeker, mits de beleving sterk wordt verbeterd. Kortom, bestaande 

locaties maar dan aantrekkelijk maken voor een nieuwe markt.  

▪ Niet alle locaties hoeven voor de plezierzoeker aantrekkelijk gemaakt te 

worden, zo blijven er ook nog locaties over voor de échte cultuur- en 

erfgoedliefhebber om te verdiepen en inzichten op te doen.  

▪ Het aanbod voor de plezierzoeker leent zich goed voor een museale 

opstelling omdat in een museum volop mogelijkheden zijn om de 

interactieve beleving toe te voegen. Echter, plekken in de openbare ruimte 

kunnen ook mogelijk zijn, mits hier veel beleving aan wordt toegevoegd en 

er veel aanbod is, denk ook aan secundaire zaken als sport- en 

spelmogelijkheden, speurtochten, AR technologieën, etc. In de regio moet 

daarom nagedacht worden welke locatie het best geschikt is voor de 

plezierzoeker. Dit kan uiteraard ook gecombineerd worden met een 

andere leefstijl (bijv. Inzichtzoeker, zoals het Thermenmuseum heeft 

gedaan om zowel de echte liefhebber en het brede publiek te bedienen)  

▪ Een mogelijke goede locatie kan zijn in een van de steden, zodat het 

aanbod gecombineerd kan worden met andere activiteiten en festiviteiten 

voor de plezierzoeker.  

 

Wat is er nodig om deze kans te realiseren? 

 

 
 

▪ Het beschermen van cultureel erfgoed blijft een belangrijk onderdeel. 

Echter, in deze variant is het beleven van erfgoed even belangrijk.  

▪ Voor de plezierzoeker komt het verleden tot leven als de verschillende 

zintuigen worden geprikkeld. Om aan erfgoededucatie te doen en het 

bewustzijn te creëren is het zelf ervaren en beleven belangrijk. Het puur en 

alleen lezen van informatie over historische feiten is geen geschikte manier 

om de plezierzoeker aan te spreken. De leefwijze van de Romeinen destijds 

wordt interessant als ze dit zelf kunnen ervaren. 
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▪ Voor deze doelgroep is het belangrijk dat de informatie op een speelse, 

interactieve, uitbundige manier wordt gepresenteerd. Deze doelgroep is 

niet per se intrinsiek gemotiveerd, maar zien het beleven van de 

geschiedenis voor als vermaak en dagje uit. Plezier hebben staat centraal 

en dat kan prima door op een leuke manier in het verleden te duiken.   

 

Inspiratie en tips voor productontwikkeling 

Storytelling, beleving, interactie 

Belangrijk om te beseffen is dat productontwikkeling voor de plezierzoeker een 

geheel andere aanpak behoeft dan voor bijvoorbeeld de inzichtzoeker. 

Kennisoverdracht is snel, kort, vluchtig en interactief en wat minder 

diepgravend.  

▪ Zorg dat alle zintuigen worden geprikkeld en dat er veel diversiteit is in 

manieren van presenteren. (Diverse) audiovisuele middelen zijn belangrijk 

om de interactie te realiseren. Historische feiten mogen kort en bondig zijn 

en niet te gedetailleerd.  

▪ Zorg voor interactie en mogelijkheid tot beeldvorming en voorkom 

passieve output van feiten en vondsten. Maak het persoonlijk.  

▪ Denk ook aan elementen die het leven van de Romeinen tastbaarder 

maken, bijv. hun kleding en het verloop van kleding door de jaren heen, 

een verhaal (interpretatie) van een bestand persoon, de voorwerpen die ze 

gebruikten en waarom, het eten, de uitvindingen.  

▪ De tentoonstelling “High Tech Romeinen” die een aantal jaren terug in 

Valkhof Museum plaatsvond is al een voorbeeld waar al wat meer 

interactie en verschillende elementen zijn toegevoegd.  

 

Authenticiteit en beleefbaarheid 

▪ Hoewel voor archeologie waarheid erg belangrijk is, maakt het voor deze 

doelgroep niet uit als er interpretaties en aannames worden gedaan en 

verhalen worden verteld. Integendeel zelfs, want verhalen maken het juist 

interessanter. Belangrijk voor de historische verantwoording is dat er wel 

duidelijk wordt gemaakt wat feiten zijn en wat fictie is.  

▪ De inhoud moet leidend blijven, daaromheen kan beleving worden 

toegevoegd voor de plezierzoeker. 

▪ Authenticiteit blijft uiteraard belangrijk. Zorg daarom voor zowel een 

‘buitenstaander’ die de conceptontwikkeling doet (een creatieveling die 

weinig kennis heeft van het Romeins Verleden), ondersteund en gevoed 

met de juiste informatie door een archeoloog/historicus.  

 

Overige kansen 

▪ Het is belangrijk om deze groep te verleiden een bezoek te brengen aan de 

erfgoedlocatie of musea. Tips: zet dit ook breed uit met marketing 

communicatiecampagnes. Deze groep moet verleid worden. 

▪ Het maakt deze doelgroep niet zo gek veel uit welke periode uit de 

geschiedenis wordt verteld, als het maar een leuk en gezellig uitje is. Een 

overweging zou kunnen zijn om voor deze doelgroep meerdere periodes 

uit de geschiedenis (of andere thema’s) te combineren.  

▪ Toevallige ontmoetingen met het Romeins verleden (bijv. door langs de 

wachttoren in Heumen te wandelen, of langs het Masker in Nijmegen) zijn 

voor de plezierzoeker nog niet voldoende om geïnspireerd te worden.  

▪ Combineer het Romeins Verleden met andere activiteiten/uitjes voor de 

vakantieganger/dagtoerist. Samenwerking met andere (toeristische) 

ondernemers, niet per se gebonden aan Romeins Verleden, kan kansrijk 

zijn.  

▪ Iets opzetten voor de plezierzoeker kost tijd en geld. Wees daar bewust 

van. 

▪ Door aanbod voor de plezierzoeker te creëren mis je daarmee wellicht de 

inzichtzoeker (tenzij gecombineerd zoals in Heerlen). Zorg daarom voor 

een divers aanbod in de regio waar zowel de echte liefhebber van 

archeologie en historie terecht kan en waar het verleden toegankelijk is 

voor een breed publiek.  
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Voorbeeld ter inspiratie – Yorvik Viking Centre 

  

Een voorbeeld ter inspiratie voor de plezierzoeker is het Yorvik Viking Centre in 

York, Verenigd Koningkrijk. Hierbij krijgt de bezoeker alle aspecten van het 

leven van de Vikingen mee op de plek waar de daadwerkelijke opgravingen zijn 

gedaan. De bezoeker wordt door middel van een karretje langs de verschillende 

collecties en attributen geleidt waardoor men wordt ondergedompeld in het 

leven van de Vikingen op een speelse en laagdrempelige manier. De zintuigen 

worden geprikkeld want ook geluiden en geuren worden meegenomen en 

daarnaast wordt er veel met nieuwe technieken gewerkt. Het is een van de 

meest populaire toeristen attracties in het Verenigd Koninkrijk.  

 

Bron: https://www.jorvikvikingcentre.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

De inzichtzoeker zoekt in zijn of haar vrijetijd rust, verdieping en nieuwe inzichten, 

“ik ga graag mijn eigen gang, zodat ik nuttig bezig ben en iets kan leren”. 

 

Waarom kansrijk?  

De Inzichtzoeker is een echte cultuur- en erfgoed liefhebber. Vooral 

musea en erfgoedlocaties vallen goed in de smaak. Het doel van 

een dergelijk bezoek is het opdoen van nieuwe inzichten, het hoofd 

leeg te maken en weer helemaal op te laden. Voor de inzichtzoeker 

betekent een culturele activiteit (nieuwe) inzichten op doen en 

geprikkeld worden.  Het liefst doen zij dit door 

achtergrondinformatie te lezen.  

 

Met de wensen en interesses van de inzichtzoeker zijn zij direct de 

meest intrinsiek gemotiveerde groep. Zij hoeven minder snel 

aangetrokken te worden, omdat ze zelf al zullen gaan. Voor de hele 

regio geldt momenteel dat het Romeins Verleden voornamelijk 

beleefbaar is voor de intrinsiek gemotiveerden.  Ondanks dat de inzichtzoeker 

niet de grootste leefstijl is binnen de regio Arnhem-Nijmegen, zullen zij door 

hun intrinsieke motivatie waarschijnlijk sterk vertegenwoordigd zijn onder de 

bezoekers. 

 

In de regio 
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▪ Kijkend naar het huidige aanbod zien we dat er al relatief veel aanbod is 

voor de inzichtzoeker. Dit is goed, aangezien zijn ook relatief veel naar 

cultuur- en erfgoedlocaties gaan.  

▪ Het huidige aanbod van de inzichtzoeker mag wel een impuls krijgen. Het 

mag verder versterkt en vernieuwd worden. Hierbij moet wel worden gelet 

op de toegankelijkheid voor andere leefstijlen. Andere leefstijlen moeten 

niet worden afgeschrikt.   

▪ Doordat de inzichtzoeker uit zichzelf al intrinsiek gemotiveerd is om 

cultuur- en erfgoedlocaties te bezoeken, kunnen zij worden beschouwd als 

laaghangend fruit. Met het juiste aanbod zijn zij een makkelijk doelgroep 

om aan te trekken. De inspanningen om aanbod (nog) aantrekkelijker te 

maken voor de inzichtzoeker zijn minimaal, in vergelijking met de plezier- 

en avontuurzoeker.  

 

Wat is er nodig om deze kans te realiseren?  

▪ Op dit moment zijn al veel locaties ingericht op de inzichtzoeker. Zij vinden 

bordjes met achtergrondinformatie vooral prettig. Net als andere 

leefstijlen vinden zij een combinatie van een online- en offline-ervaring 

aantrekkelijk, maar minder dan de andere leefstijlen. Vooral hele actieve of 

interactieve manieren om iets beleefbaar te maken (bijvoorbeeld re-

enactment), zijn voor de inzichtzoeker overbodig.  

▪ Rust en stilte is voor hun belangrijk. Ze gaan op pad om hun hoofd leeg te 

maken en weer op te laden. Bij een cultuur- of erfgoedbezoek is het dus 

belangrijk dat ze in hun eigen tempo rond kunnen en niet opgejaagd 

voelen. 

▪ De inzichtzoeker is echt opzoek naar nieuwe kennis en inzichten. Ze gaan 

dan ook vaak terug naar een museum welke zij eerder hebben bezocht, 

vooral als deze een vernieuwde (tijdelijk) collectie of tentoonstelling heeft.  

▪ Wandel- en/of fietsroutes langs cultuur- en erfgoedlocatie vinden 

inzichtzoekers aantrekkelijk.  

▪ De inzichtzoeker is breed geïnteresseerd in cultuur en erfgoed. Bij hen valt 

veel in de smaak, maar een locatie wordt extra aantrekkelijk wanneer deze 

exclusief is (bijvoorbeeld een tijdelijk collectie, speciale rondleiding, etc.).  

Inspiratie en tips voor productontwikkeling  

Traditioneel, educatief, exclusief  

De inzichtzoeker voelt zich snel aangetrokken zolang ze de mogelijkheid krijgen 

om nieuwe inzichten en kennis op te doen. Voor hen zijn spannende en 

innovatieve manieren van presenteren al gauw overbodig, ze zoeken eerder 

laagdrempelige en traditionele manieren.  

▪ De inzichtzoeker krijgt graag veel achtergrondinformatie. Dit kan op 

traditionele manieren, zoals informatiepanelen. Maar ook speciale expert 

audiotours met aanvullende details zullen in de smaak vallen. 

▪ De hoeveelheid informatie die de inzichtzoeker wenst, kan een andere 

leefstijl afschrikken. Door te werken met gelaagdheid of verschillende 

belevingen (bijvoorbeeld een expert- en familie-audiotour), kan de locatie 

aantrekkelijk blijven voor meerdere leefstijlen.   

▪ Forceer de inzichtzoeker niet om een bepaald tempo aan te houden. De 

inzichtzoeker gaat ook op pad voor de rust en stilte, dring ze dus niks op.  

▪ De inzichtzoeker zoekt graag bevestiging van hun kennis en inzichten. Geef 

ze de ruimte om deze bevestiging te krijgen. Tijdens een rondleiding of een 

uitstapje met een archeoloog zullen ze al gauw vragen stellen waarop zij 

het antwoord al weten.  

▪ Speciale of exclusieve belevingen spreken een inzichtzoeker bovenmatig 

aan. Door te werken met tijdelijke collecties en/of speciale locaties, 

hebben de inzichtzoekers het gevoel dat zij iets doen wat uniek is. Of 

organiseer kleine/privé rondleidingen met experts welke slechts een paar 

keer plaatsvinden.  

▪ Ook buiten cultuur- of erfgoedlocaties, heeft de inzichtzoeker behoefte aan 

nieuwe inzichten en kennissen. Op deze behoefte kan door cultuur- en 

erfgoedlocaties worden ingespeeld door extra diensten aan te bieden, 

zoals podcasts, historici cafés en lezingen.  

 

Overige kansen 

▪ De inzichtzoeker is uit zichzelf al gemotiveerd om naar een cultuur- of 

erfgoedlocatie te gaan. Ze gaan ook vaak terug naar een eerder bezochte 
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locatie. Heb je dus eenmaal hun interesse gewekt, dan heb je gelijk een 

loyale bezoeker.  

▪ Voor de inzichtzoeker zijn de eigenschappen van een museum extra 

bepalend voor hun bezoek. Als het museum voor hun een prettige sfeer 

heeft en een algehele prettige ervaring biedt, zullen zij eerder terugkomen. 

Maar zodra het onderwerp of de collectie hun onvoldoende aanspreekt, 

zullen zij ook minder snel naar het museum gaan.  

▪ Over het algemeen vinden inzichtzoekers het vooral interessant wanneer 

de geschiedenis van de locatie verder terug in de tijd gaat.   

▪ Ervaringen en reviews van andere bezoekers kunnen de keus van een 

inzichtzoeker sterk beïnvloeden.  

▪ In tegenstelling tot andere leefstijlen, kan een cultuur- of erfgoed bezoek 

van de inzichtzoeker ook een losstaande activiteit zijn. Zij maken een 

dergelijk bezoek niet per se onderdeel van een compleet dagje uit.  

 

Voorbeeld ter inspiratie – Dichter bij Vermeer  

 

Een inspirerend voorbeeld voor de inzichtzoeker is de tijdelijke Vermeer 

tentoonstelling in het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum zelf is al een lust voor 

iemand die zich kan vergapen aan de wereld van kunst en cultuur. Het museum 

is wereldberoemd om haar grote collectie van meesterwerken. Maar in het 

voorjaar van 2023 wordt deze collectie uitgebreid door op een unieke wijze de 

meeste van Vermeers schilderijen van over de hele wereld samen te brengen. 

Het is exclusief want dit komt niet vaak voor, precies waar de inzichtzoeker van 

houdt. Daarnaast gaat deze tentoonstelling gepaard met speciale 

evenementen, zoals lezingen waarin de mooiste details van de schilderijen 

verder worden toegelicht. Op deze manier creëert het museum weer een 

compleet nieuwe ervaring en reden om het opnieuw te bezoeken.   

 

 

 

 

Bron: https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/vermeer/story/kom-dichterbij-vermeer 

 
 

De avontuurzoeker zoekt in zijn of haar vrijetijd naar nieuwe en bijzondere 

ervaringen, “het leven moet mij inspireren, uitdagen en 

vol zitten met verrassingen”. 

 

Waarom kansrijk? 

Net zoals de voor de plezierzoeker is er nog maar weinig aanbod te 

vinden voor de avontuurzoeker, zowel op het gebied van Romeins 

verleden als het overige aanbod aan dagrecreatie en verblijfsrecreatie in 

de regio.  De avontuurzoeker is een echte cultuurliefhebber en bezoekt 

het liefst erfgoed en musea. Alhoewel dit een niche groep is, is het een 

omvangrijke groep in de steden Arnhem en Nijmegen. Daarnaast weet de 

avontuurzoeker als vakantieganger de provincie Gelderland goed te 

vinden, ze zijn ook bereid om verder te reizen voor het bezoeken van 

cultuur en erfgoed. Om het Romeins Verleden voor deze vernieuwende 

groep beleefbaar te maken, is het kansrijk om op de avontuurzoeker te 

richten. Hiermee draagt de regio bij aan het aantrekkelijk maken van het 

Romeins verleden voor een breder publiek en aan de voorlichting en 

bewustwording van het archeologisch erfgoed.  
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In de regio 

▪ Nu de Romeinse limes de UNESCO Werelderfgoedstatus heeft gekregen, 

wil de regio een groots gebaar maken. Dat is passend bij deze leefstijl. Dit 

kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een Experience Center. Wees er 

wel bewust van dat dit een project is voor de lange termijn, omdat dit tijd 

en geld kost om op te zetten.  

▪ Het aanbod voor de avontuurzoeker leent zich goed voor een museale 

opstelling omdat de avontuurzoeker bovengemiddeld geïnteresseerd is in 

museumbezoek  zij het wel op een bijzondere en inspirerende wijze. Maar 

ook plekken in de openbare ruimte zijn geschikt mits deze op een 

bijzondere en kunstzinnige manier worden aangeboden.  

▪ Een mogelijke goede locatie kan zijn in een van de steden waar de 

avontuurzoeker goed vertegenwoordigd is, zodat het aanbod 

gecombineerd kan worden met andere activiteiten en festiviteiten voor de 

avontuurzoeker. Overigens is de avontuurzoeker ook een natuurliefhebber, 

dus ook bijzondere locaties in de natuur kunnen voor hen aantrekkelijk 

zijn. 

 

Wat is er nodig om deze kans te realiseren? 

 

 

▪ Het beschermen van cultureel erfgoed blijft een belangrijk onderdeel. 

Echter, in deze keuze is het opdoen van kennis en inspiratie even 

belangrijk.  

▪ De avontuurzoeker bezoekt heel graag een kunst of geschiedenismuseum. 

Het is dan vooral belangrijk dat het museum inspirerend, educatief, anders 

dan anders/onderscheidend en expressief is. De informatie moet dus op 

een vernieuwde manier gebracht worden, denk hierbij aan nieuwe 

technologieën (AR/VR) of het aanbieden op een kunstzinnige manier.  

▪ Tijdens het bezoek wil de avontuurzoeker het liefst zoveel mogelijk te 

weten komen over de achtergrond, in dit opzicht lijkt de avontuurzoeker 

veel op de inzichtzoeker. Aanbod geschikt voor de inzichtzoeker kan deels 

dus ook geschikt zijn voor de avontuurzoeker, alleen de manier waarop de 

informatie wordt aangeboden is anders en moet wel bijzonder zijn.  

▪ Bij het bezoeken van erfgoed vindt de avontuurzoeker de combinatie met 

een wandel- en/of fietsroute langs de locatie aantrekkelijk, en daarnaast 

informatievoorziening over de plek. Veel locaties zijn op dit moment nog 

niet of weinig beleefbaar. De regio kan ernaar streven om bij iedere locatie 

informatie te plaatsen en te verbinden met wandel en/of fietsroutes. Dit 

kan een eerste stap zijn in het verbeteren van de beleefbaarheid en 

zichtbaarheid.    

▪ Er moet veel gebeuren om deze groep te boeien, deze leefstijl is echt op 

zoek naar een inspirerende en bijzondere ervaring.  Dit vraagt ook om een 

lef, een langere weg en toekenning van voldoende budget. Input vanuit de 

kunst-, cultuur- en designsector is hierbij gewenst.  

 

Inspiratie en tips voor productontwikkeling 

Technologie, kunst, festivals  

Om de avontuurzoeker te boeien is er veel nodig. Ze zoeken de verdieping die 

de inzichtzoeker ook zoekt, maar de manier van presenteren moet 

vernieuwend, inspirerend, bijzonder en experimenteel zijn.   

▪ Door middel van nieuwe technieken kan er veel bijzondere beleving 

worden toegevoegd, denk hierbij aan het gebruik van Augmented of Virtual 

Reality via de telefoon of een speciale bril. Maar ook immersive design of 

storytelling (gebruik van 3D, water, licht, geluid) is een kans, waarbij alle 

zintuigen geprikkeld worden en wat een levensechte ervaring biedt. De 

avontuurzoeker is enthousiast over een beleving waarbij de offline en 

online ervaring samenkomt. Dit kan zowel in de buitenruimte (ook in 

combinatie met routes) of in een museum worden toegepast. Ook kan dit 

gaan om tijdelijke of permanente toepassingen of bijvoorbeeld eens per 

jaar tijdens een evenement door middel van een licht- of droneshow.  
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▪ Denk aan vernieuwde (tijdelijke) collecties of tentoonstellingen, de 

avontuurzoeker komt dan graag terug.  

▪ Ontwikkel speciale routes voor deze doelgroep, zoals een 

ontdekkingstocht Romeinen, waarbij het verrassingseffect centraal staat 

en de deelnemers niet weten wat de volgende locatie is.  

▪ Door combinaties en samenwerkingen te ontwikkelen met andere 

sectoren kun je vernieuwde producten aanbieden, denk hierbij aan de 

combinatie met verblijf (Romeins tentenkamp, romeins schip, festivals, 

bushcraften). Deze leefstijl komt ook graag naar activiteiten, evenementen 

of festiviteiten die georganiseerd worden, denk aan een combinatie met 

festivals en evenementen (Down de Rabbit Hole, Mode kwartier, Artez, 

eetfestivals, sportevenementen). Van belang is het om ondernemers hierbij 

te betrekken en te enthousiasmeren.  

▪ De combinatie met kunst en design past ook erg goed bij deze leefstijl, zo 

kan er een combinatie gezocht worden met kunstenaars, door 

bijvoorbeeld muurschilderingen te plaatsen in de stad of regio. 

 

Overige kansen 

▪ De avontuurzoeker is uit zichzelf al gemotiveerd om naar een cultuur- of 

erfgoedlocatie te gaan. Ze gaan ook vaak terug naar een eerder bezochte 

locatie. Heb je dus eenmaal hun interesse gewekt, dan heb je gelijk een 

loyale bezoeker.  

▪ Iets opzetten voor de avontuurzoeker kost tijd en geld. Wees daar bewust 

van. 

▪ Een volgende stap in de ontwikkeling van het Romeinse verleden is het 

ontwikkelen van verhalen over het Romeinse verleden, de volgende 

elementen spreken de avontuurzoeker aan:   

▪ De avontuurzoeker is geïnteresseerd in actuele en 

maatschappelijke thema’s, denk aan duurzaamheid, inclusie, 

migratie, diversiteit. Zorg dat de verhalen aansluiten bij de 

hedendaagse maatschappij.  

▪ De avontuurzoeker wil graag nieuwe perspectieven en culturen 

leren kennen. Zet in op culturele uitwisseling.  

▪ Het verleden komt meer tot leven als je weet waar de Romeinen 

vandaan kwamen, daarom wordt het bijvoorbeeld in het Valkhof 

Isotopen onderzoek gedaan. Hieraan kan een herkomst 

onderzoek gekoppeld worden zodat een bezoeker kan 

onderzoeken hoe Romeins hij zelf is. Hierbij komt het verleden 

meer tot leven voor de bezoeker.  

 

Voorbeeld ter inspiratie - Lam Gods in Gent  

In Gent, België in de Sint-Baafskatedraal is het schilderij het Lam Gods op een 

bijzondere manier te beleven. De bezoeker kan met behulp van een Augmented 

Reality toestel, een bril of tablet, het verhaal of het schilderij beleven alsof ze er 

zelf bij waren. Aan het einde van de tour ziet de bezoeker het echte Lam Gods. 

De tour wordt aangeboden in 9 talen. Er zijn verschillende tours te boeken voor 

verschillende doelgroepen: De ‘standard’ voor de geïnteresseerden, de ‘master 

of detail’  voor de kenners of als de bezoeker het liever wat luchtiger houdt, de 

‘family’ tour, de tijden van de tours variëren van 40 tot 60 minuten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: https://www.sintbaafskathedraal.be/ 



 

 

Tabel B1.1     Geraadpleegde bronnen tijdens de deskstudie 

Bronnummer Bron 

1 Het verhaal van de Romeinen in Gelderland: Hoe het verhaal van Romeins Gelderland verteld kan worden, (C. Guelen, W. Guelen), 2021 

2 Romeinse Limes – Advies productaanbod, (J. Stoelhorst), 2019  

3 Het verhaal van de Romeinen in Gelderland: hoe met de Romeinen de toekomst begon (C. Geulen, W. Geulen), 2020 

4 Toeristische Potenties Linieverhaal de Liemers, (Bureau Buiten), 2020 

5 Achtergronddocument Beleidskader Vrijetijdseconomie Zevenaar 2030, (Bureau Buiten), 2019  

6 Beleidskader Vrijetijdseconomie Zevenaar 2030, (Bureau Buiten), 2019  

7 Visie & strategie: Gelderland/Gelderse streken 2019-2023, (Provincie Gelderland), 2022 

8 Digitale Beleving & Augmented Reality, (NBTC), 2022 
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Tabel B1.2 Gesproken personen tijdens de drie bezoekdagen rondom Arnhem-Nijmegen  

Persoon Achtergrond Datum gesproken  

René Joosten Beleidsambtenaar toerisme en economie van de gemeente Heumen 25 oktober 2022  

Linda Scholte Lubberink Coördinator Educatieve Activiteiten van Museumpark Orientalis 25 oktober 2022 

Marenne Zandstra Curator archeologie bij Valkhof Museum 25 oktober 2022 

Rien Polak Onderzoeker aan het Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid van de Radboud Universiteit 25 oktober 2022  

Willem Tielen Beleidsmedewerker Cultuurhistorisch Erfgoed bij gemeente Berg en Dal 25 oktober 2022 

Jan Verhagen Archeoloog 8 november 2022 

Ingrid Mens Liemers Museum 8 november 2022 

Cor Nijenhuis Historische Kring Huissen 10 november 2022 

Martijn Defilet Stadsarcheoloog Arnhem 10 november 2022 
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In dit onderzoek maken we gebruik van de Leefstijlvinder. Hieronder volgt een 

korte omschrijving van de zeven leefstijlen: 

 

Avontuurzoekers  

Deze recreanten zijn creatief, avontuurlijk, eigenwijs en geïnteresseerd in 

anderen. Ook omschrijven ze zichzelf als intelligent en ondernemend. Ze 

vinden het lekker om hun eigen gang te gaan, en vinden het dan ook niet erg 

om alleen te zijn. Als ze met anderen optrekken, dan zijn dat het liefst 

creatieve en vernieuwende denkers, of mensen die weten wat ze willen. Ze 

hechten veel waarde aan vrijheid, uniek zijn en genieten van het leven. 

 

Plezierzoekers 

Plezierzoekers zijn spontaan, vrolijk en gezellig. Ook omschrijven ze zichzelf 

als avontuurlijk, impulsief en eigenwijs. Waarden die ze belangrijk vinden zijn 

uitdaging, uniek zijn en succes in het leven. Ze hebben het liefst veel mensen 

om zich heen, en trekken er dan ook graag op uit met familie, vrienden en 

kennissen. Ze houden van leuke dingen ondernemen: voor hen staat plezier 

hebben in het leven op nummer één. Een dag niet gelachen, is een dag niet 

geleefd! 

 

Harmoniezoekers   

Harmoniezoekers zijn hartelijke, gezellige mensen, met veel interesse in 

anderen. Ze omschrijven zichzelf als gemoedelijk, vrolijk en zachtaardig. In 

het leven hechten ze veel belang aan geborgenheid, gastvrijheid en 

vriendschap. Ze nemen de tijd voor het gezin, trekken er graag op uit met (of 

naar) familie, vrienden en kennissen, en vinden een goede relatie met buren 

en familie heel belangrijk. Het hoeft voor hen allemaal niet zo vreemd; doe 

maar normaal, dan doe je al gek genoeg. 

 

 

 

Verbindingszoekers 

Verbindingszoekers zijn, bovenal, geïnteresseerd in anderen. Het zijn 

behulpzame, evenwichtige mensen die zichzelf omschrijven zichzelf als 

‘gewoon’ en hartelijk. Voor Verbindingszoekers zijn gastvrijheid, sociale 

verbondenheid en ‘doe maar gewoon’ belangrijke waarden. Ze vinden het 

dan ook belangrijk om een goede relatie te onderhouden met buren en 

familie, met harmonie en gezelligheid. Er voor elkaar zijn, dat is toch 

hartstikke normaal? 

 

Rustzoekers  

Rustzoekers vinden zichzelf hele gewone mensen. Ze omschrijven zichzelf als 

kalm, behulpzaam, bedachtzaam en zachtaardig. Ze houden van rust en 

regelmaat, en voelen zich het meest op hun gemak in hun eigen, vertrouwde 

omgeving. Ze vinden het fijn als ze lekker hun eigen gang kunnen gaan, en 

vinden het dan ook niet erg om alleen te zijn. Ze houden ervan om op hun 

gemak thuis te zijn, een beetje te tuineren, te klussen en tv te kijken. Doe 

maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. 

 

Inzichtzoekers 

Inzichtzoekers zijn bedachtzame, serieuze en intelligente mensen. Ook 

omschrijven zij zichzelf als evenwichtig en zakelijk. Ze vinden het niet erg om 

alleen te zijn, want dan kunnen ze mooi hun eigen gang gaan. De rust en 

ruimte om hen heen die ze daardoor verkrijgen vinden ze fijn. Belangrijke 

waarden voor Inzichtzoekers zijn rationaliteit, daadkracht, privacy/rust en 

‘doe maar gewoon’. Maar ook vrijheid om te doen wat ze willen is erg 

belangrijk voor ze. Als ze niet op pad gaan naar culturele activiteiten of 

natuur, dan vinden ze het ook heerlijk om rustig thuis te zijn, een beetje te 

klussen, TV te kijken en het nieuws te volgen. Ze houden van informatie; 

‘meten is weten’! 

 

Stijlzoekers 

Stijlzoekers zijn intelligent, zelfverzekerd en doelgericht. Ze hebben een sterk 

karakter, en omschrijven zichzelf ook wel als zakelijk, ondernemend en 
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leidinggevend. Stijlzoekers zijn graag onder gelijkgestemden, die waarden 

als ambitie, uitdaging en daadkracht met hen delen. En die waarderen dat 

de Stijlzoekers zeggen waar het op staat, ook als anderen het daar misschien 

niet mee eens zijn. Stijlzoekers gaan ervoor in het leven: zowel in hun werk, 

als in hun vrije tijd worden ze graag geprikkeld, en zoeken ze de uitdaging 

op. Verveling is niet aan hen besteed. Liever besteden ze hun tijd aan sporten 

en feesten. Gáán! 

 

Vraaganalyse 

Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van inwoners ten aanzien van 

cultuurbeleving, kijken we naar het leefstijlprofiel van de inwoners de 18 

gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Omdat het 

aantal inwoners per gemeente verschilt, hebben we een gewogen profiel van 

de gemeenten gemaakt. Onderstaande tabel geeft het inwoneraantal aan, de 

leefstijlprofielen van deze gemeenten zijn vervolgens gerelateerd aan het 

aantal inwoners, wat het leefstijlprofiel van de regio, zie paragraaf 2.1 in 

hoofdrapport.  

 

Tabel B2.1 Gemeenten Groene Metropoolregio en inwoners (2022) 

Gemeente Inwoners 2022 

 Rozendaal  1.756  

 Mook en Middelaar  7.989  

 Doesburg  11.036  

 Westervoort  14.944  

 Heumen  17.175  

 Druten  19.178  

 Duiven  24.946  

 Beuningen  26.235  

 Renkum  31.358  

 Berg en Dal  34.951  

 Montferland  36.359  

 Wijchen  41.344  

 Rheden  43.435  

 Zevenaar  44.645  

 Lingewaard  46.963  

 Overbetuwe  48.266  

 Arnhem  163.888  

 Nijmegen  179.100  

 Totaal Inwoners Groene Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen  

       793.568  

Bron: CBS (2022) 

Ook hebben we op basis van data uit de Bezoekers Informatie Monitor van 

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) informatie over de verdeling van 

bezoekers op verschillende locaties in de regio. We hebben hierbij gekeken naar 

de locaties die gelegen zijn bij de bezochte cultuur- en erfgoedlocaties. Dit geeft 

een profiel van de bezoekers weer o.b.v. postcodes (herkomst) en de daaraan 

gekoppelde gegevens over leefstijlen. Omdat dit vooral inwoners uit ‘eigen’ 

gemeenten zijn, komen de resultaten overeen met de vraaganalyse van 

inwoners. Wel zien we dat de avontuurzoeker iets kleiner is.. Mogelijk heeft dit er 

mee te maken dat avontuurzoekers relatief weinig aantrekkelijk aanbod vinden. 

 

 



Voorkeuren cultuurbeleving 

In tabel 2.1 (hoofdstuk 2) zijn per leefstijlen kort de voorkeuren t.a.v. cultuur en erfgoed toegelicht. Onderstaande tabel is de uitgebreide versie hiervan.  

 

B2.2 Voorkeuren cultuurbeleving per leefstijl
 Voorkeuren algemeen Voorkeuren musea Voorkeuren erfgoed 

 

De avontuurzoeker is een echte cultuurliefhebber en 

onderneemt graag culturele activiteiten. Erfgoed en musea 

bezoeken zij het allerliefst. Redenen voor de avontuurzoeker 

om een culturele activiteiten te ondernemen zijn om 

geïnspireerd te worden, plezier te hebben en leuke dingen te 

doen, om iets nieuws te beleven en iets bijzonders/exclusiefs 

te zien. Daarvoor zijn ze best bereid om wat verder te reizen.  

 

Als ze een culturele activiteit ondernemen, dan gaat de 

avontuurzoeker omdat ze dat zelf graag willen en niet zozeer 

omdat de groep dat graag wil. Ze vinden het dan ook niet erg 

om alleen op pad te gaan. 

Het merendeel van de avontuurzoekers bezoekt (heel) graag een 

museum. Zij gaan het liefst naar een kunstmuseum of 

geschiedenismuseum. Het kunstmuseum bezoeken zij daarnaast ook 

vaker dan gemiddeld. Een streekmuseum juist minder vaak dan 

gemiddeld.  

 

Bij een museumbezoek vinden avontuurzoekers het belangrijk dat het 

museum inspirerend (duidelijk belangrijker dan gemiddeld), educatief, 

anders dan anders/onderscheidend en expressief is.  Ze gaan vaak met 

partner, vriend(in) of alleen. Liever niet met een georganiseerde groep. 

Tijdens het bezoek wil de avontuurzoeker het liefst zoveel mogelijk te 

weten komen over de achtergrond. Ze gaan ook vaker dan andere 

leefstijlen terug naar een eerder bezocht museum.  

Avontuurzoekers bezoeken over het 

algemeen (heel) graag erfgoed.  

 

Als ze gaan dan vinden ze vooral een 

wandel- en/of fietsroute langs de 

locatie aantrekkelijk, gevolgd door 

informatievoorziening bij de locatie. 

Ze vinden activiteiten voor kinderen 

juist minder vaak dan gemiddeld 

aantrekkelijk.  

 

Plezierzoekers zijn gezelligheidsdieren. Cultuurbezoek staat 

voor deze leefstijl dan ook gelijk aan quality time met 

partner, gezin en vrienden. Daarnaast betekent het 

ondernemen van een culturele activiteit tijd om leuke dingen 

te doen en plezier te hebben. Ook nieuwe mensen leren 

kennen is een typisch motief voor de Plezierzoeker. 

Bovendien vinden Plezierzoekers het belangrijker dan 

andere leefstijlen dat cultuurbezoek kindvriendelijk is. Ze 

ondernemen graag culturele activiteiten die om gezelligheid 

draaien (muziek- en theaterfestivals, bioscoop en filmhuis). 

Hoewel ze wat minder te porren zijn voor musea, kunnen zij 

dit onder de juiste voorwaarden toch waarderen. 

Plezierzoekers die graag een museum bezoeken gaan het liefst naar 

geschiedenismuseum, wetenschap- en techniekmuseum en beeldentuin. 

Een beeldentuin bezoeken ze vaker dan gemiddeld, een kunstmuseum 

juist minder vaak dan gemiddeld.  

 

Bij een museumbezoek vinden ze het belangrijk dat het museum 

inspirerend en educatief is, en vinden ze het vaker dan gemiddeld 

belangrijk dat het interactief en kindvriendelijk is. Ze gaan ook graag 

terug naar een eerder bezocht museum vanwege activiteiten/ 

evenementen/festiviteiten die georganiseerd worden. Ze gaan vaak met 

partner, met het gezin en gaan ook graag met een groep vrienden.  

Als de plezierzoeker erfgoed bezoekt, 

dan vinden ze activiteiten voor 

kinderen belangrijker dan gemiddeld 

en dat ze zelf iets actief kunnen 

beleven of ontdekken. Dat er 

informatievoorziening en een fiets- 

en wandelroute is vinden zij wel 

aantrekkelijk (net als de meeste 

leefstijlen), maar vinden dit wel 

duidelijk minder belangrijk dan 

gemiddeld. 

 

Voor de Harmoniezoeker is de sociale component van 

cultuurbezoek de belangrijkste motivatie. Lekker gezellig 

samen op pad met vrienden of familie! Nieuwe dingen leren 

en ervaren of inhoudelijk geprikkeld worden, is voor de 

Harmoniezoeker daarbij eigenlijk niet zo belangrijk. De 

Harmoniezoeker maak je vooral blij met een 

bioscoopbezoek of een theatervoorstelling. Met name musea 

en erfgoedlocaties staan lager op het wensenlijstje van 

Harmoniezoekers. Over theaterbezoek en voorstellingen 

hebben zij best uitgesproken voorkeuren: muziek, musicals 

en cabaret bezoeken zij graag! Het aanbod moet dan wel 

De harmoniezoeker is geen duidelijke museumliefhebber. De 

harmoniezoekers die wel graag een museum bezoeken, bezoekt vooral 

graag een geschiedenismuseum en kunstmuseum. Ze gaan vaak met 

partner of met het gezin.  

 

Bij een museumbezoek vinden ze het belangrijk dat het museum 

inspirerend is, laagdrempelig, educatief, traditioneel (belangrijker dan 

gemiddeld) en voor ieder wat wils. Zij vinden het juist minder belangrijk 

dat het museum experimenteel is en anders dan anders is.  

De harmoniezoeker bezoekt over het 

algemeen niet heel graag erfgoed. Als 

zij gaan, dan gaan ze wel vaker dan 

gemiddeld naar opengestelde 

kastelen en forten. (Archeologische) 

monumenten en historische 

vindplaatsen vinden zij juist minder 

interessant dan gemiddeld.  

 

Ze vinden net als de meeste 

leefstijlen informatievoorziening en 
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laagdrempelig zijn. Zij zijn bereid hiervoor te reizen, regelen 

veel van tevoren online, trekken daarbij hun eigen plan en 

vinden zij ook het comfort en de faciliteiten van het theater 

belangrijk. 

een fiets- en wandelroute 

aantrekkelijk. Een digitale beleving 

met moderne technieken vinden ze 

minder aantrekkelijk dan gemiddeld.  

 

De Verbindingszoeker combineert graag het nuttige met het 

aangename. Zowel nieuwe culturen, streken leren kennen en 

kennis opdoen, als gezelligheid met vrienden en familie zijn 

voor hen belangrijk bij cultuurbezoek. Verbindingszoekers 

houden van een rustige cultuurbeleving. Zij worden enorm 

enthousiast van erfgoed. Opengestelde forten en kastelen, 

maar ook molens en archeologische monumenten en 

vindplaatsen sluiten helemaal aan bij hun voorkeuren. 

Harmoniezoekers zijn ook te porren voor musea en theaters. 

Qua theater zijn het met name musicals die zij waarderen. 

Als het aanbod maar laagdrempelig is. Opvallend voor 

museumbezoek is het streekmuseum dat hen aanspreekt. 

Terugkeren naar een museum doen zij soms, met name als 

de collectie wisselt. Verbindingszoekers gaan niet zo vaak 

naar bioscopen, festivals en concerten. 

Verbindingszoekers gaan over het algemeen (heel) graag naar een 

museum. Zij gaan het liefst naar een geschiedenismuseum, 

kunstmuseum en streekmuseum. Deze laatste vinden ze vaker dan 

gemiddeld leuk om te bezoeken. Ze gaan vaker dan gemiddeld met 

partner naar een museum.  

 

Bij een museumbezoek vinden ze het belangrijk dat het inspirerend, 

educatief, laagdrempelig en voor ieder wat wils is. Die laatste twee 

vinden ze vaker dan gemiddeld belangrijk.  

Verbindingszoekers bezoeken over 

het algemeen (heel) graag 

erfgoedlocaties. Zij bezoeken dan het 

liefst opengestelde kastelen en 

forten.  Zij vinden het vaker dan 

gemiddeld aantrekkelijk dat er een 

wandel- en/of fietsroute langs de 

erfgoedlocatie is en dat er een 

rondleiding met een gids is.  

 

De Rustzoeker is een echte genieter in eigen tijd en plaats: de 

Rustzoeker onderneemt ten opzichte van andere leefstijlen 

minder graag culturele activiteiten en bezoekt ook minder 

graag erfgoedlocaties. Voor een Rustzoeker hoeft het 

allemaal niet zo gek, een activiteit in zijn eigen omgeving is al 

genoeg. Als Rustzoekers wel culturele activiteiten 

ondernemen dan doen zij dit vooral voor de rust en 

ontspanning en om even geen gedoe te hebben. Beduidend 

minder vaak is de Rustzoeker op zoek naar inspiratie, het 

beleven van nieuwe dingen of het opdoen van kennis. 

 

De rustzoeker gaat over het algemeen minder graag naar een museum. 

Als ze gaan, dan bezoeken ze vooral graag een geschiedenismuseum en 

streekmuseum.  

 

Ze vinden het belangrijk dat het museum laagdrempelig is en 

bekend/vertrouwd is.  

De rustzoeker bezoekt minder graag 

dan gemiddeld efgoedlocaties, maar 

als zij gaan dan gaan ze het liefst 

naar opengestelde kastelen en 

forten. Ze vinden het aantrekkelijk 

dat er informatievoorziening bij de 

locatie is. Re-enactment vinden zij 

juist opvallend minder aantrekkelijk 

dan gemiddeld. Rustzoekers willen 

vooral zelf rustig kijken, luisteren of 

aanschouwen.   

 

De Inzichtzoeker bezoekt opvallend graag musea en 

erfgoedlocaties. De Inzichtzoeker onderneemt op zijn vrije 

dag dit soort uitjes om kennis en nieuwe inzichten op te 

doen, het hoofd leeg te maken en weer even helemaal op te 

laden. Een culturele activiteit betekent voor de Inzichtzoeker 

geprikkeld worden en (nieuwe) inzichten op doen. Theaters, 

concertlocaties, muziek- en theaterfestivals vinden zij dan 

ook minder interessant dan een museum of erfgoedlocatie.  

Monumenten, kastelen en forten, historische vindplaatsen en 

musea bezoeken zij graag, het liefst met de mogelijkheid tot 

het lezen van achtergrondinformatie.  

De inzichtzoeker bezoekt (heel) graag een museum. Ze gaan graag naar 

een kunstmuseum en geschiedenismuseum. Inzichtzoekers gaan over 

het algemeen met partner of alleen naar een museum en juist minder 

vaak met het gezin.  

 

Bij een museumbezoek vinden ze het belangrijk dat het inspirerend, 

educatief en laagdrempelig is. Dat het exclusief is vinden ze vaker dan 

gemiddeld belangrijk.  

Inzichtzoekers gaan over het 

algemeen (heel) graag naar een 

erfgoedlocatie. Ze zijn daarbij ook 

bovenmatig geïnteresseerd in 

(archeologische) monumenten en 

historische vindplaatsen.  

 

Inzichtzoekers willen vooral zelf 

rustig kijken, luisteren of 

aanschouwen en vinden 

informatievoorziening erg belangrijk.  
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Samen op pad gaan of tijd met familie en vrienden 

doorbrengen is net als bij andere leefstijlen een belangrijk 

motief voor een cultureel bezoek, maar beduidend minder 

belangrijk dan gemiddeld. De Inzichtzoeker vindt het dan 

ook niet erg om alleen op pad te gaan.  

 

 

De Stijlzoeker gaat graag op pad om culturele activiteiten te 

ondernemen. Hoewel zij niet de meeste interesse hebben 

van alle leefstijlen in culturele activiteiten, gaan zij van alle 

leefstijlen wel het vaakst. Want, vrije tijd is om vermaakt te 

worden (Work Hard, Play Hard) en daarbij even tijd voor 

jezelf of voor vrienden en familie te nemen. Die tijd voor jezelf 

betekent niet dat ze alleen willen zijn, want cultuur is echt 

een sociale activiteit voor de Stijlzoeker. Ze gaan 

bijvoorbeeld vaker dan gemiddeld met vrienden en familie 

op pad en doen graag culturele activiteiten. Stijlzoekers 

staan open voor verschillende culturele activiteiten, maar 

gaan het állerliefst naar filmhuizen en bioscopen. 

Ongeveer de helft van de stijlzoekers gaat (heel) graag naar een museum. 

Als ze gaan dan bezoeken ze vooral graag een geschiedenismuseum en 

vaker dan andere leefstijlen een volkenkunde museum.  

 

Bij het bezoeken van een museum vinden ze het belangrijk dat het 

anders dan anders is, educatief en traditioneel. Ze vinden tevens vaker 

dan gemiddeld ook belangrijk dat het museum experimenteel is.  

Wanneer de stijlzoeker erfgoed 

bezoekt, dan vinden zij opengestelde 

kastelen en forten aantrekkelijk, 

maar wel minder leuk om te 

bezoeken dan gemiddeld. Ze vinden 

het belangrijk dat er activiteiten voor 

kinderen zijn en dat de geschiedenis 

wordt nagespeeld door acteurs. 

Informatievoorziening vinden ze nog 

wel belangrijk, maar wel minder 

aantrekkelijk dan gemiddeld. De 

stijlzoeker vindt erfgoed dat zich 

recent heeft afgespeeld interessanter 

dan erfgoed dat verder teruggaat in 

de tijd.  

  De leefstijlen die het liefst een museum bezoeken zijn: avontuurzoeker, 

verbindingszoeker, inzichtzoeker  

De leefstijlen die het liefst erfgoed 

bezoeken zijn: avontuurzoeker, 

verbindingszoeker, inzichtzoeker  

 

 

 



BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD  BELEEFBAAR MAKEN ROMEINS VERLEDEN IN REGIO ARNHEM-NIJMEGEN 53 

 

In hoofdstuk 3 zijn de locaties behandeld die we hebben bezocht. Daarnaast 

zijn er nog meer locaties in de regio met betrekking tot het Romeins Verleden. 

We hebben er tijdens het proces voor gekozen om alleen locaties met een 

toeristische beleefbaarheid en/of potentie te bezoeken. Dat betekent dat 

bijvoorbeeld een aanduiding van een Romeinse vondst in een woonwijk niet 

wordt meegenomen, maar dat dit onderzoek zich richt op de locaties die 

momenteel al vanuit toeristisch-recreatief perspectief te beleven zijn.  

 

Een aantal locaties hadden we graag meegenomen in dit onderzoek, maar 

hebben we helaas niet kunnen bezoeken vanwege uiteenlopende redenen (o.a. 

beperkte openingstijden, geen personen beschikbaar die ons te woord konden 

staan, geen toeristische beleefbaarheid), namelijk: 

▪ Museum Kam 

▪ Buitenmuseum Overbetuwe  

▪ Tempelkerk/kerkmuseum Elst  

▪ Schatkamers van Gelderland (VR game) 
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Op verzoek van de begeleidingsgroep is op een later moment toegevoegd in 

hoeverre de informatievoorziening is vertaald. Voor een aantal locaties is 

“onbekend” toegevoegd, omdat we dit naderhand niet meer konden herleiden.  

 

Tabel B4.1 Locaties en vertaling  

Bezochte locatie  Vertaald? 

Romeinse wachttoren 

Informatiebord:  

▪ Duits 

▪ Engels 

Vertaling audiotour onbekend 

Museumpark Orientalis 
▪ Duits 

▪ Engels 

Valkhof Museum  
▪ Duits 

▪ Engels 

De Bastei 
▪ Duits 

▪ Engels 

Muurrestanten onder Holland Casino Niet vertaald 

Het Masker Onbekend 

Kops Plateau Onbekend 

Aquaduct Niet vertaald 

Holthurnse Hof 

Informatiebord:  

▪ Duits 

Bezochte locatie  Vertaald? 

▪ Engels 

Vertaling audiotour onbekend 

Tekst bij kijkvensters niet vertaald 

Natuurgebied Bijland inclusief de Baadster en 

de grafsteen van Marcus Mallius  
▪ Duits 

Herwen-Hemelingen  Niet vertaald 

Het Liemers Museum Niet vertaald 

Uitkijktoren Loowaard Onbekend 

Museum Kasteel 
▪ Duits 

▪ Engels 

Romeinse Grafveld + het kunstwerk Föres  Niet vertaald 

Museum Hof van Hessen Niet vertaald 

Romeinse Tuin Niet vertaald 

Castellum Meinerswijk ▪ Duits 

Het Erfgoedcentrum in Rozet  Onbekend 
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Tabel B3.1 Deelnemers werksessie  

Deelnemer Organisatie 

Petra Hoff Gemeente Overbetuwe 

Martine van Empel  RomeinenNU 

Sarel Tempelman  TVAN 

Roel Kramer  Erfgoed Gelderland  

Vivian de Klein  Gemeente Zevenaar  

Rob Ribbink  
Groene Metropoolregio Arnhem-

Nijmegen 

Nicky Greven  Provincie Gelderland  

Willeke Guelen  Livingpast 

Carolien Guelen  Reikwijd  

 

Suggesties die zijn meegegeven bij de werksessie zijn: 

 

Algemeen 

▪ Cocreatie, betrekken van inwoners (interactief proces met inwoners), 

bewustzijn creëren onder inwoners dat zij zich op Romeinse grond 

bevinden, bij opgravingen inwoners betrekken om meer draagvlak te 

creëren 

▪ Sociale cohesie gebruiken en inzetten als ambassadeurs, het 

verhaal door hen laten vertellen 

▪ Om verbinding tussen locaties in de regio en/of Limes te creëren: 

stempelkaart 

 

Plezierzoeker 

De deelnemers van de werksessie zagen het als kansrijk om de beleefbaarheid 

van het Romeins Verleden voor de plezierzoeker te vergroten.  

▪ Er zijn veel verhalen te vertellen in Gelderland, bijv. verhaal van Maius 

▪ Combineren met een festival of evenement. Clusteren van 

voorzieningen/activiteiten, totaalproduct bieden.  

▪ Realiseren van aanbod voor plezierzoeker op plekken waar al veel te doen 

is (bijv. in de stad).  

▪ ‘Het verhaal van Nederland’ vertalen naar het Gelderse verhaal 

▪ Kasteel Hernen, Bijlant in Nijmegen, Valkhof/Valkhof Park, Elst Park 

Lingezegen,  

▪ Het overgangsgebied tussen beschermde UNESCO sites en daarbuiten zijn 

kansrijk.   

▪ Hergebruiken van verbeeldingen die al eerder zijn gemaakt 

▪ Maak het ook voor volwassenen speels en interactief, maar waak ervoor 

dat het niet té kinderachtig wordt. Focus op het interactieve.  

▪ Gezamenlijk zetten van deze stap is belangrijk: historici, archeologen, 

provincie, gemeenten, toeristische organisaties, ondernemers, inwoners.  

▪ Waarheid tonen moet wel belangrijk blijven en daarbij vermaak toevoegen.  

▪ Gebruik woorden als “het is aannemelijk dat”, “fictief verhaal op feiten 

gebaseerd”, “dit is niet 100% kloppend”.  

▪ Voer de thematiek ook door in andere elementen (bijv. in restaurants, in 

foodtrailers met Romeins eten) 

▪ Zorg als overheid voor integratie en participatie: bewoners mee laten doen 

in het voortraject bij de opgravingen voor een nieuwbouwwijk. Dan wordt 

het echt hun plek.  

▪ Publieksarcheologie (mensen mee laten kijken bij opgravingen) 

 

Inzichtzoeker  

Elke deelnemer was het er tijdens de werksessie mee eens: de inzichtzoeker 

moet bediend worden. Zij zijn de fanaten en zij moeten hun hart op kunnen 

ophalen aan de Romeinse geschiedenis.  
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▪ Er wordt vaak al automatisch gericht op de inzichtzoeker. Er zijn al 

veel informatiebordjes en routes over de Romeinen.  

▪ Er is veel potentie voor de inzichtzoeker gezien de grote vraag. Nu is 

het aanbod allemaal net niet voldoende. Er is te weinig informatie 

voor de inzichtzoeker. Vaak wordt het dan toch ingericht op 

bijvoorbeeld de plezierzoeker, door het oppervlakkig te houden.  

▪ Meer verdiepende locaties waarbij de inzichtzoeker kan ‘laten zien’ 

dat ze al heel veel weten, zoals museum Kam in Nijmegen.  

▪ Er moet gewaakt worden dat de locaties het gevoel geven alsof het 

een Disney-verhaal is. De inzichtzoekers moeten het gevoel hebben 

dat ze speciaal zijn en dat zij iets speciaals en unieks leren.  

▪ Een combinatie van inzichtzoeker en andere leefstijlen hoeft elkaar 

niet in de vingers te snijden. Werk bijvoorbeeld met verschillende 

audiotours, zoals bij het Thermen Museum in Heerlen. Of samen met 

een curator op pad zodat alle technologie overgeslagen kan worden. 

Blijf ervoor zorgen dat er veel bordjes zijn!  

▪ Ideeën: verdiepende (wandel/fiets) routes, podcasts, college/lezing, 

historici cafés 

▪ We zouden niet per sé individuele locaties moeten indelen op leefstijl, 

maar ook kijken naar bepaalde fiets en wandelroutes die juist 

specifieke leefstijlen aanspreken. Bijvoorbeeld de Romeinse 

wegenkaart, een overzicht van alle activiteiten. Maak dit toepasbaar 

op de verschillende leefstijlen.  

▪ De vondst van Hermen-Hemelingen was een eye opener. Deze biedt 

kansen! Gebruik verschillende methodes om het op meerdere 

leefstijlen aan te laten sluiten.  

▪ Plaats doorkijkenvensters om meer zichtbaarheid te creëren. 

▪ Vaak wordt er bij elk bordje het verhaal herhaalt. Je krijgt veel 

herhaling en weinig verdieping. Dit omdat het een middenweg is: het 

moeten toegankelijk en niet te gedetailleerd zijn. Maar een 

middenweg is geen weg. Zorg dus dat er een goed basisinformatie-

laag is. Vanuit daar kan verder worden gewerkt.  

▪ De inzichtzoeker kan andere leefstijlen afschrikken, daarvoor moet 

worden gewaakt.  

▪ Voor de inzichtzoeker mag er meer benadrukt worden dat de Limes 

UNESCO erfgoed is. Dit is exclusief!  

▪ Er moet vooral gewerkt worden met gelaagdheid. Voor de 

inzichtzoeker moet er worden benadrukt dat zij de ‘experts’ zijn. 

Bijvoorbeeld door ze uit te nodigen voor archeologische projecten, 

mee te laten werken.  

▪ De inzichtzoeker zoekt erkenning voor de kennis die ze hebben. Deze 

behoefte moet benut worden.  

 

Avontuurzoeker  

De deelnemers aan de werksessie vonden de avontuurzoeker een kansrijke 

doelgroep omdat er nog maar weinig aanbod voor is in de Provincie Gelderland 

en een aantal deelnemers wilden zelfs de focus op deze groep leggen.  

 

Algemeen:  

▪ Nadeel: lange weg, lef, budget, kan discussie oproepen 

▪ Actie nodig 

▪ Toegankelijk blijven voor ieder budget en voor iedereen 

(migratieachtergrond)  

▪ Intereg: kansen om grensoverschrijdend voor de inwoner iets te bieden.  

▪ Hoe doorvertalen in productontwikkeling en hoe krijg je ondernemers 

mee?  

▪ Vernieuwende dingen nodig, niet meer van hetzelfde.  

▪ De avontuurzoeker kan als vliegwiel dienen  

▪ Input nodig vanuit de kunst/cultuur en design sector  

▪ Koppeling naar beleving en verhalen, storytelling, expertise voor inhuren.  

 

Kansen:  

▪ Augmented reality -> TVAN 

▪ Verschillende niveau’s van diepgang aanbrengen 

▪ Route -> ontdekkingstocht Romeinen 
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▪ Combinatie met andere thema’s zoeken 

▪ Technologische ontwikkeling (tijdelijk, permanent, eens per jaar)  

▪ Versterken van bestaande plekken  

▪  Kleur is belangrijk  

▪ Thema’s in de Romeinse tijd, verhalen  

▪ Selfie spots  

▪ Duurzaamheid, inclusie, actuele thema’s  

▪ Ambassadeurs  

 

Productontwikkeling:  

▪ Kasteelmenu  

▪ Bijzonder moment: lichtshow, droneshow.  

▪ Combinatie met verblijf, Romeins kamp, Romeins schip, tentenkamp, 

festival.  

▪ Eilanden (bijvoorbeeld Bijland), ondernemers betrekken.  

▪ Creatief in uitingen: kunstenaar, techniek, immersive design (3D, water, 

licht, geluid) 

▪ Stad als locatie: verrassing, muurschildering, silo art tour als inspiratie.  

▪ Festivals: Down de rabbit hole, mode kwartier, Artez, Eetfestival, smaak, 

tast, Overleven als een Romein, buschcraft. Sportevenementen. 

 

Locaties:  

▪ UNESCO locaties kansrijk voor deze doelgroep: Tempelkerk, Meinderswijk, 

Park Lingezegen, Muzieum (Romeinse tijd), Valkhof Museum, Herwen-

Hemeling, Experience Center, Baadster, Romeins Masker  

 

Verhaal:  

▪ aansluiten bij de hedendaagse maatschappij 

▪ culturele uitwisseling, wereldrijk 

▪ Hoe Romeins ben jij, isotopen, herkomst  

 

Inspiratie:  

▪ VR Bus Rome  

▪ Romeins scheepvaartmuseum, Archeon  


