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1. VOORWOORD 
 
 
 
Op 12 februari 2014 stemde de Nijmeegse gemeenteraad met overgrote meerderheid in met 
de plannen voor realisatie van De Bastei, het nieuwe centrum voor natuur en cutluurhistorie 
dat in 2016 aan de Waalkade de deuren zal openen. Dat betekende dat het verslagjaar 2014 
in het teken stond van de fusie van de Stichting Natuurmuseum Nijmegen en omstreken en 
de Stichting Stratemakerstoren tot de nieuwe Stichting De Bastei. Deze fusie werd op 28 juni 
2014 bij de notaris bekrachtigd. 
 
Omdat de bouw van De Bastei pas in 2015 van start gaat, heeft de samenvoeging van de 
beide musea vooralsnog alleen consequenties gehad voor de financiële administratie, de 
arbeidscontracten, verzekeringen en de verschillende fiscale regelingen die voor het 
museum gelden. Inmiddels zijn alle rechten en verplichtingen van Natuurmuseum en 
Stratemakerstoren overgedragen aan Stichting De Bastei. In 2015 volgen alleen nog de 
erkenning als geregistreerd museum (wat door het bestuur van de Stichting Museumregister 
al is toegezegd) en de Ontheffing Flora- en Fauna-wet in verband met het bezit en beheer 
van een natuurhistorische collectie. 
 
Onze locatie Natuurmuseum in de Gerard Noodtstraat  trok dankzij de populaire 
kindertentoonstelling Het Toverbos in de eerste helft van 2014 ruim 10.000 bezoekers. De 
tweede helft van 2014 was de belangstelling voor de expositie Wildernis aan de Waal helaas 
minder dan verwacht zodat het bezoekersaantal voor 2014 uitkwam op 14.447 bezoekers. 
Over de laatste 15 jaar komt het museum nu op een gemiddeld jaarlijks bezoekersaantal van 
17.650 bezoekers. (Het beleidsplan van het Natuurmuseum vermeldt een streefaantal van 
jaarlijks 20.000 bezoekers.)  
 
De locatie Stratemakerstoren trok met de tentoonstelling Karel de Grote minder bezoekers 
dan verwacht. Dat werd in de 2e helft van 2014 deels gecompenseerd door de beter 
bezochte fototentoonstelling De Oversteek van fotografe Thea van den Heuvel. In de 
budgetsubsidie-overeenkomst met de gemeente Nijmegen (d.d. 1-7-2104) wordt voor de 
locatie Stratemakerstoren uitgegaan van 4.500 bezoekers in de 2e helft van 2014 oftewel 
9.000 bezoekers op jaarbasis. Het uiteindelijke bezoekersaantal bedroeg 10.000 bezoekers. 
 
De Stichting De Bastei sloot haar eerste boekjaar af met een beperkt verlies van € 519,-. 
Dankzij een convenant met de gemeente Nijmegen over compensatie voor negatief 
vermogen en niet gedekte loonkosten kon de Stichting De Bastei van start gaan zonder 
verlies van vermogen of nadelige financiële claims. We kunnen dan ook met tevredenheid 
terugkijken op het hele fusieproces. Er ligt nu een goede organisatorische en administratieve 
basis zodat we de ongetwijfeld hectische periode van verbouwing en inrichting van De Bastei 
met vertrouwen tegemoet kunnen zien. 
 
 
Nijmegen, 20 april 2014 
 
 
 
Wim Hompe, 
voorzitter 
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2. COLLECTIE EN COLLECTIEBEHEER in 2014 
 
 
 
Overzicht 2014 natuurhistorische collectie van Stichting De Bastei*: 

 Herbarium Entomologie Vertebraten** Geopaleo 

     

Omvang collectie:     

Aantal objecten 17000 70000 4275 11700 

Geselecteerde objecten*** 9800 29683 4003 10290 

Ongeselecteerde objecten 7200 40314 272 1410 

Selectiegraad 57,6% 42,4 93,6 87,8% 

     

Digitale basis registratie:     

Geregistreerd in 2014 348 1737 99 713 

Totaal geregistreerd 9300 29245 4003 9242 

Registratiegraad 94,9% 98,5 100% 90% 

     

* exclusief deelcollecties diversen en niet museale voorwerpen 
**reptielen, vissen, zoogdieren, vogels, amfibieën  
***kerncollectie 
 
Behoud en beheer 
Na een slopende ziekte, overleed onze conservator Entomologie Sjef van der Molen. Hij liet 
de deelcollectie Entomologie in goede staat en goed geordend achter. De collectiebeerder is 
waarnemend conservator van de deelcollectie Entomologie en coördineert het beheer dat nu 
over twee groepen van personen is verdeeld: Anton Cox en Sjak Gielen (Lepidoptera); Jerry 
Willems en Ronald de Boer (waterinsecten en Coleoptera). 
Het team vrijwillige conservatoren Geo-Paleo en Herbarium bleef ongewijzigd. 
 
De in 2013 geïnstalleerde grote diepvriescel werkt goed. Om de cel doelmatiger te kunnen 
gebruiken, werden twee verrijdbare opslagrekken gekocht. Het geluid van de condensor 
wordt nu voldoende gedempt. 
 
De collectiecommissie bestond uit: Gerard Mangnus (voorzitter), Gerard Dirkse (secretaris), 
Sophie Hochstenbach (conservator Herbarium), Xander de Jong (conservator Geopaleo) en 
Daphne Niehoff (conservator Vertebraten, collectiebeheerder), Sjef van der Molen 
(conservator Entomologie). De commissie vergaderde vier maal.  
 
De collectie groeit door schenkingen. Voorwaarden voor aanvaarding zijn legaliteit, een 
goede documentatie, goede toestand en toonbaarheid.  De beperkte ruimte en menskracht 
nopen als altijd tot een selectief verzamelbeleid. De ontheffing van het verbod op het bezit 
van beschermde soorten planten en dieren is geldig tot 30 mei 2015.  
 
De belangrijkste deelcollecties zijn Herbarium, Entomologie, Vertebraten en Geopaleo. De 
deelcollecties dienen voor studie, wetenschappelijk onderzoek, educatie en voorlichting. De 
Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC) waarin Natuurmuseum Nijmegen 
met tien andere natuurhistorische musea deelneemt, bundelt de belangen van 
natuurhistorische collecties. De SNNC, bij monde van Naturalis startte een werkgroep 
Digitale Natuurcollecties die een nationale ‘aggregator’ gaat ontwikkelen. 
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Herbarium 
De deelcollectie planten nam in 2014 toe tot 17.000 objecten (16.773 in 2013). De 
kerncollectie van de vaatplanten, telt thans 9.800 objecten. De plantencollectie groeide in 
2014 door schenkingen, waaronder diverse soorten nieuw voor Nederland: Potentilla 
micrantha, Hypericum majus, Lindernia dubia, en Symphyotrichum aquamatum. De nieuwe 
aanwinsten werden tentoongesteld op de jaarlijkse Floron-dag in december 2014. 
 
Voor het onderzoek naar de taxonomie van ingeburgerde herfstasters werd opnieuw 
materiaal verzameld voor flow cytometrie door NBC Naturalis (Leiden). De Radboud 
Universiteit stelde ruimte voor levende planten ter beschikking. Voor het cytologisch 
onderzoek aan de Nederlandse flora door NBC Naturalis werden bewijs exemplaren 
(vouchers) verzameld. 
De vondst van de nieuwe indigeen Aziatische veldkers (Cardamine hamiltonii) werd in 
samenwerking met Floron bekend gemaakt in het Vara-radioprogramma Vroege Vogels. 
 
De Plantenwerkgroep KNNV Afdeling Nijmegen hield in het winterseizoen in het depot 10 
werkavonden. Doel van de werkavonden is plantenstudie en collectiebeheer.  
 
Schenkingen 
Een bijzondere schenking deed Ton Engelman uit Haarlem. Van hem kreeg het herbarium 
van Natuurmuseum Nijmegen een grote collectie boeken, waaronder een aantal goed 
bruikbare moderne flora’s van o.a. Zwitserland, Frankrijk, Noord Amerika, Midden Europa. 
De schenking bevat ook een grote collectie, prachtig verzorgde zaden en enige duizenden 
zakjes plantenzaden om te zaaien. 
 
Bezoekers 
E. Simons, L.-J. van den Berg en B. te Linde bezochten het herbarium ter voorbereiding van 
een studie van Poa humilis. E. Simons controleerde ook materiaal van Pimpinella peregrina. 
F. Snel bezocht het herbarium voor documentatie van pater A. Ruigrok als voorbereiding 
voor de herbestemming van de tuin van Brakkenstein. 
M. Heerlien (Naturalis) nam voorzieningen voor digitale basisregistratie op als voorbereiding 
voor een nationale aggregator voor natuurhistorische collecties. 
M. Feenstra controleerde Nijmeegse collecties van Gypsophila muralis en Petrorhagia 
saxatilis. 
 
Determinaties 
Voor derden werden de volgende soorten gedetermineerd: Achnatherum calamagrostis 
(aangeplant en zich uitzaaiend gras), Dittrichia viscosa (uit Portugal), Fedia cornucopiae (uit 
Portugal), Sedum amplexicaule (uit Kos), Pratia pedunculata (spontaan in Nijmeegs gazon), 
Pachyphragma macrophyllum (spontaan in Wageningse tuin). Van bijna alle soorten 
bewaren we het materiaal in het herbarium. 
 
Publicaties 
De plantenlijsten van de excursies van de Plantenwerkgroep KNNV Afdeling Nijmegen 
werden gepubliceerd op de website van het museum. Alle plantenwaarnemingen staan in 
een database die online per soort kan worden geraadpleegd in een omgeving van Google 
Maps. 
Een Nederlands artikel over herfstasters (Symphyotrichum) verscheen in Gorteria. Een 
Engels artikel over de herfstasters verscheen in New Journal of Botany. Beide artikelen zijn 
als pdf beschikbaar op de website van het museum. 
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Entomologie 
Door het overlijden van de conservator was het niet mogelijk om het collectieoverzicht even 
goed te actualiseren als de andere overzichten. De deelcollectie insecten omvat ongeveer 
70.000 objecten; evenveel als in 2013. De selectie van de omvangrijke collectie Felder 
(38.000 vlinders) werd voltooid.  
De Insectenwerkgroep van KNNV Afdeling Nijmegen hield in het depot 5 werkavonden, 
gewijd aan de studie van insecten. 
 
Vertebraten 
In 2014 werden 78 objecten geschonken (ingevroren en opgezette objecten) en werden er 
42 afgevoerd. 
De totale collectie Vertebraten bestaat uit 4.275 objecten (4.215 in 2013). De kerncollectie 
vertebraten omvatte eind 2014, 4.003 objecten. In deze telling is de diepvriesvoorraad niet 
meegenomen. 62 objecten werden door leden van de preparatiegroep geprepareerd en 
toegevoegd aan de kerncollectie.  
 
De hele kerncollectie is gefotografeerd en bewerkt met uitzondering van de collectie eieren 
en nesten, objecten in tijdelijke of permanente bruikleen en objecten in tijdelijke of 
permanente tentoonstellingen.  
Het preventief invriezen van de objecten in de kerncollectie werd voortgezet (m.u.v. de 
collectie eieren). 
 
Geopaleo 
De deelcollectie gesteenten, mineralen en fossielen (Geopaleo) is in 2014 met 11700 
objecten nagenoeg gelijk gebleven. De selectiegraad is door gedane maar nog niet 
geregistreerde schenkingen, van 91% naar 88% gegaan. De registratiegraad is van 83% 
naar 90% gegaan. 
 
Schenkingen 
Uit de nalatenschap van Hannie Geelen ontvingen we ca. 250 mineralen en fossielen. 
Schenking door dhr. Scholte-Ubing ca. 1500 mineralen; het bijzondere van deze collectie 
(overwegend kleine stukken) is dat deze systematisch verzameld zijn. Eind 2014 is de 
schenker overleden. 
Schenking 130 moedergesteenten uit het herkomstgebied Åland-Åva, Finland gemonsterd 
door X. de Jong. 
Schenking 20 moedergesteenten uit het herkomstgebied Finland gemonsterd door Matthias 
Bräunlich, Hamburg. 
Een apart stuk versteend hout werd door Ferrie Smeding geschonken. 
Alexander Turksma schonk een verglast stuk basalt en Henk Stuij liet een groen stuk basalt 
na. 
 
Activiteiten 
Door Geopaleo in 2014 organiseerde cursussen, verzorgde presentaties en demonstraties: 
Voor de stenenzoekexcursies naar de grindwinninglocatie bij Bemmel en van K3Delta zand- 
grindwinningsbedrijf konden uit veiligheidsoverwegingen dit jaar helaas geen excursies 
worden georganiseerd. Wel zijn er twee geologische stadswandelingen gehouden; 14 
interactieve bijeenkomsten voor Gea-kringleden bestaande uit een cursus 
gesteenteherkenning en/of een cursus fossielen. 
Scandinavische moedergesteenten werden geëxposeerd op een bijeenkomst in het 
Hunebedcentrum te Borger, bij een lezing in Natuurmuseum Nijmegen, en op twee 
bijeenkomsten van de Landelijke Studiegroep Zwerfstenen. 
Geopaleo werd uitgenodigd om met een excursie van de HAN mee te gaan naar de 
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kalksteensteengroeve bij Winterswijk. 
Op een themadag van de NGV in Utrecht heeft geopaleo een tafel met moedergesteenten 
aan het bezoekende publiek getoond. 
 
Bezoekers 
Een groep geologen uit o.m. Hamburg bestudeerden en fotografeerden gedurende twee 
dagen de gesteentemonsters moedergesteenten uit Midden-Zweden en Lapland;  
Een groep studenten van de HAN bezocht het depot en kregen een rondleiding over onze 
bezigheden en uitleg over de div. deelcollecties. E.e.a. resulteerde in de uitnodiging aan de 
conservator om mee gaan met een excursie naar de kalksteengroeve bij Winterswijk. 
 
Publieksvragen 
26 bezoekers bezochten het depot om objecten te laten determineren; per mail of via de 
balie kwamen nog 12 andere verzoeken tot determinatie van botmaterialen of gesteenten 
binnen. 
 
Lezingen 
De conservator gaf lezingen over zijn expeditie naar Åland, Finland op een symposium in het 
Hunnebed museum te Borger en op een lezing voor Gea in het Natuurmuseum, een lezing 
over eerdere expedities naar Småland, Zweden in het Gelders Geologisch Museum te Velp 
en nog een wat kortere lezing voor de Landelijke Studiegroep Zwerfstenen, waarvan de 
conservator tevens voorzitter is. 
 
Uitleen 
Een collectie fluorescerende mineralen en fossielen werd voor langere tijd verlengd 
uitgeleend aan museum het Pakhuis te Hemmen; ook werden een aantal fluorescerende 
mineralen voor uitleen aan Natuurmuseum zelf uitgeleend. 
IJstijd-gerelateerde zwerfstenen en Pleistoceen botmateriaal werden uitgeleend voor de 
mini-expo ‘Mammoet’ tentoongesteld in Natuurmuseum Nijmegen. 
De Montessorischool Lindenholt heeft voor permanent gebruik als lesmateriaal een 50-tal 
mineralen, fossielen en gesteenten overgenomen. 
T.b.v. gebruik in de units in het hoofdgebouw zijn een aantal fossielen permanent uitgeleend. 
 
Publicaties 
Op de website www.kristallin.de zijn de resultaten van de driejarige expeditie naar de Åland-
eilanden (Finland) in foto’s en tekst uitvoerig verbeeld; op www.studiegroepzwerfstenen.nl/ 
staat een korter verslag van dezelfde expeditie. 
Een gesteentetelling van 810 zwerfstenen afkomstig uit Bemmel, geïdentificeerd door J. 
Zandstra in 2006, is opgenomen en apart vermeld onder de namen J. Lippe en X. de Jong, 
in een Duitstalige uitgave van de Geologischer Dienst Nordrhein Westfalen:  
Gletscher der Saale-Kaltzeit am Niederrhein, K. Skupin und J.G. Zandstra 2010. 
De zwerfstenen + telformulieren maken deel uit van deelcollectie Geopaleo. 
 
Diepteboring Radboud gereed; Nijmegen aan zee?  
Na enkele jaren van intensieve bewerking, is het onderzoek naar een diepteboring op het 
Radboudterrein uit de jaren 60 afgerond. De boormonsters zijn een tiental jaar geleden 
geschonken door de voormalige faculteit Geobiologie. De diepte van deze boring gaat tot -
148m maaiveld en omvat 66 zand- en grindmonsters die alle in geëtiketteerde potten zijn 
opgeslagen. Medewerkers van TNO en Naturalis hebben de schelpjes uit de mariene lagen 
onderzocht en hebben ruim 25 soorten schelpen en slakjes e.a. gedetermineerd, aan welke 
een gedateerde ouderdom van vroeg- tot laat Plicoceen, ong. 2,5 miljoen jaar kan worden 
verbonden, wat betekent dat ‘Nijmegen’ toen aan zee moet hebben gelegen. 
Onderzoekingen naar een andere boring, uit het Kronenburgerpark 1968, zullen volgen.

http://www.kristallin.de/
http://www.studiegroepzwerfstenen.nl/
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3. EXPOSITIES 
 
 
 
 
 

Bezoek Natuurmuseum:     2013:         2014:                               
volwassenen     2.291    ( 18,8%)      2.437    (16,7%) 
kinderen     1.881    ( 15,4%)         2.200    (15,2%) 
65+          191    (   1,6%)        199    (  1,4%)        
donateurs/gratis     1.248    ( 10,2%)     1.541    (10,7%)          
museumjaarkaart senior  1.779    ( 14,6%)        2.529    (12,5%)      
museumjaarkaart junior     773    (   6,3%)    1.127    (  7,6%)          
groepsbezoek    4.038    ( 33,1%)   4.414    (12,4%) 
            ----------- +                          ------------ +               
                 12.201                 14.447 
Bezoek Stratemakerstoren:   p.m.              10.000 
           ------------ +            ------------+ 
TOTAAL Stichting De Bastei:   p.m.    24.447 

 
Na het recordaantal van 23.949 bezoekers in 2012 daalde het bezoekersaantal voor het 
Natuurmuseum in 2013 naar een totaal van 12.201 bezoekers. In 2014 is een herstel te zien 
maar het bezoekersaantal bleef duidelijk achter bij het streefaantal van 20.000 bezoekers 
per jaar. Gemeten over de laatste 15 jaar bedraagt het gemiddeld aantal bezoekers per jaar 
voor het Natuurmuseum nu 17.650 bezoekers. 
De bezoekersregistratie van de Stratemakerstoren blijft beperkt tot het turven van het aantal 
bezoekers. Omdat de toren al in de loop van 2014 zou sluiten voor de verbouwing tot De 
Bastei is besloten om geen wijziging meer door te voeren voor de bezoekersregistratie.  
 
 
 

Groepsbezoek  

 
Het Natuurmuseum onderscheidt zich van andere musea door de grote belangstelling voor 
het museum bij met name het basisonderwijs in de regio Nijmegen. In de Stratemakerstoren 
bleken de historische kinderfeestjes en groepsarrangementen onverminderd populair. 
 
 

 
 Groepsbezoek in 2014:   
      Nijmegen: regio:   totaal:     
                                                              
 basisonderwijs     38    33     71   (29%)  
 VO/HBO/WO        6      5    11   (  4%)  
 buitenschools groepsbezoek    63      8    71   (29%)  
 excursies/evenementen/ 
 eigen activiteiten     93      -    93   (38%)  
       ------ +  ------ +  ----------------- +      
 totaal 2013:    200 (81%)   46 (19%) 246   (100%) 
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Het aantal groepen uit het onderwijs nam in 2014 weer toe. De belangrijkste reden was het 
succes van de nieuwe museumlessen voor het basisonderwijs, n.l. ‘De tijd van de mammoet’ 
(groep 6-8) en ‘Kriebelbeestjes’ (groep 1-3). 
 

 

Groepsbezoek PO/VO 2014 Aantal groepen 2013 Aantal groepen 2014 

Lekker buiten 6 4 

Workshop vogelverschrikker  1 

Dier of Ding 20 - 

Natuurmuseum/info Gelderse Poort 18 2 

Museumles de Tijd van de Mammoet 5 9 

Museumles Kriebelbeestjes  6 

Handel en Wandel 3 1 

Struinen door de Stadswaard 10 20 

Pipapaddenstoel 2013 31 - 

Toverbos 1 37 

BSO Natuurmuseumbezoek  5 

Scouting Natuurmuseum bezoek  5 

Wildernis aan de Waal  2 

ROC MBO bezoek Natuurmuseum en depot  4 

Totaal aantal schoolgroepen 94 96 
 

 

 

 

 
Expositieprogramma locatie Natuurmuseum 
 
Bezoekerscentrum Gelderse Poort  permanente expositie    
    Entree en begane grond van het Natuurmuseum zijn 

ingericht als bezoekerscentrum voor de Gelderse 
Poort. Bezoekers kunnen er allerlei informatie over 
het Gelderse rivierenland vinden. Dit sluit goed aan bij 
het aanbod van het Agentschap van de VVV dat in 
het museum is ondergebracht.  
Productie: Natuurmuseum Nijmegen 

 
‘Het Toverbos’   7 december 2013  – 25 mei 2014 

Kleuters en peuters krijgen toverkracht en in een bos 
met echte bomen gaan ze op avontuur. Dieren in het 
bos willen praten, net als kinderen. Ze vragen Fee 
Hupsakee om de dieren te betoveren zodat ze gaan 
spreken. Ze heeft hierbij wel de hulp van kinderen nodig. 
De kinderen krijgen een tovermutsje op en een 
toverstafje mee.  
Productie: Natuurverhuur 

 
‘Wildernis aan de Waal´ 29 juni 2014 – 15 maart 2015 

De tentoonstelling ‘Wildernis aan de Waal’ vormt het 
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belangrijkste onderdeel van een meerjarig project dat 
met steun van de provincie Gelderland en het 
Mondriaan Fonds gerealiseerd kan worden. Naast de 
tentoonstelling zijn er in het kader van dit project tal van 
activiteiten georganiseerd die elders in de verslag 
uitgebreid worden vermeld. 
Productie: Natuurmuseum Nijmegen  

 
‘De Tijd van de Mammoet´ 6 januari 2014 – heden 

Gekoppeld aan de gelijknamige museum les voor groep 
6 t/m 8 van het basisonderwijs. 
Productie: Natuurmuseum Nijmegen 

 
‘De Gouden Bevertak’  2 april 2014 – 2 november 2014 

Een foto-expositie met de inzendingen voor de jaarlijkse 
foto-wedstrijd van de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen 
waarbij de winnaar De Gouden Bevertak in ontvangst 
mag nemen. 
Productie: Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen 

 
‘Vogels met zenders’  oktober 2014 (incl. Weekend van de wetenschap) 

Kleine expositie en foto-presentatie van het gebruik van 
zenders bij het onderzoek naar verspreiding en 
trekgedrag bij vogels.  
Productie: Natuurmuseum Nijmegen i.s.m. SOVON 

 
‘De Millingerwaard’   2 november 2014 – 15 maart 2015 

Een foto-expositie met de mooiste foto’s uit het 
jubileumboek voor de Millingerwaard dat werd 
samengesteld door natuurfotograaf Fokko Erhart. 
Productie: Natuurmuseum Nijmegen i.s.m. Fokko Erhart 

 
‘Jaar van de Spreeuw’    Hele jaar 2014 

Minipresentatie over deze bijzondere soort die in 2014 
extra aandacht kreeg van natuurorganisaties. 
Productie: Natuurmuseum Nijmegen i.s.m. SOVON 

 

 

 

Expositieprogramma locatie Stratemakerstoren 
 
Rondgang door de bastei  permanente tentoonstelling 

De kanonsgang en de kazematten van de historische 
bastei vormen een ideaal historisch decor om kennis te 
maken met de cultuurhistorie van rijksmonument de 
Stratemakerstoren en de verbinding met de 
geschiedenis van de oudste stad van ons land. 
Productie: Stratemakerstoren 

 
‘De Oversteek’   23 november 2013 – 25 mei 2014 

Foto-expositie van het werk van fotografe Thea van de 
Heuvel die de bouw en de plaatsing van de nieuwe 
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stadsbrug De Oversteek heeft vastgelegd. 
Productie: Stratemakerstoren i.s.m. Thea van de Heuvel 

 
‘Karel de Grote in Nijmegen’ 6 juni 2014 – 16 november 2014 

In samenwerking met Museum Het Valkhof en het 
Europese programma Francia Media (Cradles of 
European Culture) was in de Stratemakerstoren een 
kleine expositie te zien over de betekenis van Karel de 
Grote voor Nijmegen 
Productie: Stratemakerstoren i.s.m. Francia Media 

 
‘Leegte / Vorm’   5 december 2014 – 31 maart 2015 

Foto-expositie van het werk van de Nijmeegse 
kunstschilder Freek Sanders. 
Productie: Stratemakerstoren i.s.m. Freek Sanders 

 

 

 

Reizende exposities 
 
‘Jurassic Polderland’ (In roulatie sinds september 1996) 
 Over inheemse amfibieën en reptielen, die vaak net zo 

spectaculair zijn als dinosauriërs. 
 Productie: Natuurmuseum Nijmegen. 
 In 2014 te zien in Natuuractiviteitencentrum De Koppel, 

Hardenberg 
 
‘De Grote Vijf’ (In roulatie sinds mei 2003) 

Vijf kenmerkende thema’s uit het rivierengebied. Met 
een spetterend jeugdlab! 
Productie: Natuurmuseum Nijmegen, in samenwerking 
met de Kring Gelderse Bezoekerscentra. 
In 2014 te zien in Bezoekerscentrum Amsterdamse Bos 
 

‘Zie ze Vliegen!’ (In roulatie sinds september 2010) 
Over vogels kennen en herkennen. ‘Vogels spotten’ is 
een spannende en avontuurlijke bezigheid. Zeker niet 
alleen voor mannen met grijze baarden, maar ook voor 
hippe vogels uit het basisonderwijs!  
Productie: Natuurmuseum Nijmegen 

 
‘Pipapaddenstoel’ (In roulatie sinds september 2011) 

4 verschillende voormalige exposities van Stichting 
Onderwijs en Milieu (SOM) over paddenstoelen die door 
het Natuurmuseum zijn samengevoegd tot de nieuwe 
interactieve tentoonstelling ‘Pipapaddenstoel’.  
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4. PUBLIEKSACTIVITEITEN 
 
 

 
 

Evenementen en excursies 
 
Jaar van de Spreeuw  januari – december 2014 

Geëerd met een kleine presentatie over deze bijzondere 
soort waarbij ook een film over de spreeuw te zien was. 

 
Ganzenexcursies januari – februari 2014 

Vier busexcursies op achtereenvolgende zondagen naar  
de overwinterende ganzen in de Gelderse Poort.  
Terpboerderij ‘De Zeelandsche Hof’ in Millingen a/d Rijn  
zorgde voor passende catering met koffie en gebak. 
Organisatie: Natuurmuseum Nijmegen 

 
GEA-lezingen januari – december 2014 

Maandelijkse lezingen van de Stichting Geologische 
Activiteiten (GEA). Onder meer over mineralen en 
fossielen, pleistocene vondsten, kristallen & edelstenen. 
Organisatie: Stichting GEA Kring Arnhem-Nijmegen 
 

KNNV-lezingen januari – december 2014 
  Lezingen van de Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging (KNNV) over natuur en 
landschap in het Rijk van Nijmegen.  
Organisatie: KNNV Afdeling Nijmegen 

 
Ontdekkingstochten januari – december 2014 

Avontuurlijke tochten door de natuur voor kinderen van 
8 tot 12 jaar, iedere 2e woensdag van de maand. Met 
thema’s als onderwateravontuur in de Ooijpolder, GPS- 
en survivaltocht in de Stadswaard, fossielen, werken in 
‘t Zwanenbroekje, vogels in de Ooijpolder, speuren naar 
paddenstoelen, op pad met de schaapherder, oogsten 
op landgoed Grootstal, uilenballen pluizen en stenen 
zoeken langs de Waal. 
Organisatie: IVN-Nijmegen & Natuurmuseum Nijmegen 
 

Nationaal Museumweekend 4, 5 & 6 april 2014 
Het Museumweekend  startte met een speciale 
openstelling voor buren van het museum. De kosten 
BankGiroLoterij droeg de kosten van de Burendag. 

 
mijnTIKKIT januari 2014 - december 2014   
  Met de speciale museumspelletjeswebsite 

www.mijntikkit.nl wil de Nederlandse Museumvereniging 
jongeren meer bij de museumwereld betrekken. Het 
Natuurmuseum Nijmegen leverde verschillende 
geologische objecten en fossielen die in de games zijn 

http://www.mijntikkit.nl/
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verwerkt. In het museum kunnen codes worden 
opgehaald die toegang gaven tot volgende levels. 
Organisatie: Nederlandse Museumvereniging 

 
Struinen door de Stadswaard maart 2014 – oktober 2014 

Veldles van het Natuurmuseum Nijmegen en 
Staatsbosbeheer met als doel leerlingen van de 
bovenbouw in contact te laten komen met de natuur in 
hun directe omgeving. Gewapend met schepnetten, 
grondboren, zoekkaarten en verrekijkers gaan ze op 
onderzoek in de Stadswaard, een natuurgebied op een 
steenworp afstand van Nijmegen. Met extra informatie 
op de speciale projectwebsite www.stadswaard.nl. 

 
Open Monumentendag(en) 13 & 14 september 2014 

Met een presentatie over de geschiedenis van de 
synagoge waarin het Natuurmuseum is gevestigd. 
Organisatie: Comité Open Monumentendag 

 
 
Weekend van de Wetenschap 4 & 5 oktober 2014 
  In samenwerking met SOVON Vogelonderzoek 

Nederland was in het Natuurmuseum was een kleine 
presentatie ingericht over het gebruik van ID-tags, 
zenders en transponders bij het volgen van dieren. 
Organisatie: Natuurmuseum Nijmegen i.s.m. SOVON 
Vogelonderzoek Nederland 

 
Gelderse Museumdag 18 oktober 2014 

De Gelderse Museumdag was opnieuw een daverend 
succes. De bezoekers konden deelnemen aan extra 
activiteiten rondom thema’s ‘herfst’ en  ‘paddenstoelen’ 
Organisatie: Gelders Erfgoed 

 
Natuurwerkdag zaterdag 1 november 2014 

Het Natuurmuseum trok erop uit voor een grote opruim- 
en snoeiactie bij de Paddenpoel naast de Ooijse dijk. 
De poel was daarna weer geschikt voor 
wateronderzoek en andere educatieve activiteiten. 
Organisatie: Natuurmuseum Nijmegen en 
Landschapsbeheer Gelderland 

 
Braakballenpluisdag 10 december 2014 

Een jaarlijks terugkerend CSI-succes waarbij flink wat 
uilenbraakballen werden ontleed en waarbij soms 
volledige muizenskeletten waren te reconstrueren.  
 

Natuurclub Joachim & Anna 2-wekelijkse natuurworkshops in  2014 
O.l.v. Wiet Fliervoet en in samenwerking met de 
dagactiviteitenbegeleiding van het verzorgingstehuis 
Joachim & Anna komen de bewoners met een breed 
scala aan activiteiten weer in contact met de natuur. 

http://www.stadswaard.nl/
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5. VRIENDEN VAN DE BASTEI 
 
 
 
Nadat het aantal Vrienden in 2013 was gedaald van 271 in 2012 naar 258 in 2013 was er in 
2014 weer een lichte stijging tot aantal van 280 Vrienden van De Bastei. Samen brachten de 
Vrienden een bedrag bijeen van € 4.280,50. Wij danken alle Vrienden voor hun financiële 
steun aan onze activiteiten. 
Sinds 2011 neemt het Natuurmuseum Nijmegen deel aan de ‘VriendenLoterij’ (voorheen 
Sponsor-Bingo-Loterij). In 2014 kwam deze opbrengst ten goede aan Stichting De Bastei. De 
opbrengst bedroeg € 441,–. Eenzelfde bedrag komt ten goede aan andere goede doelen die 
gesteund worden door de VriendenLoterij. 
 
 

Nieuwsbrief 
 
De Nieuwsbrief van het Natuurmuseum is in de loop van 2014 getransformeerd in een  
Nieuwsbrief voor De Bastei. Deze Nieuwsbrief is een volledig digitale nieuwsbrief.  

 
 
 

 
6. NIEUWE MEDIA  
 
 

 
Websites 

 
In 2014 beheerder Stichting De Bastei de volgende websites: 
- www.natuurmuseum.nl 
- www.stratemakertoren.nl 
- www.debastei.nl 
Naast deze algemene websites beheert De Bastei ook enkele speciale projectwebsites, n.l.:  
- www.stadswaard.nl die gekoppeld is aan de veldles ‘Struinen door de Stadswaard’ die 

het museum verzorgt voor groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs. 

 
 
Social media (hyves, facebook en twitter) 
 
Hoewel het museum al enkele jaren actief is op hyves en facebook ontbrak het tot nu toe 
aan een duidelijke visie welke rol social media in de publiekstaken van het museum kunnen 
spelen. In 2014 is bij verschillende publieksactiviteiten gericht gebruik van social media. 
Hoewel er nog geen kwantitatieve analyse is uitgevoerd, is het duidelijk dat steeds meer 
bezoekers/deelnemers via social media worden bereikt.  
In 2014 nam het aantal followers van twitter-account @Natuurmuseum toe tot ruim 1.000 
followers (850 in 2013). 

http://www.natuurmuseum.nl/
http://www.stratemakertoren.nl/
http://www.debastei.nl/
http://www.stadswaard.nl/
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7. DIENSTVERLENING 
 
 
 
Documentatiecentrum/NME-Uitleenservice 
 

Het documentatiecentrum staat garant voor een uitgebreide uitleenservice voor NME-
lesmaterialen, met name voor het basisonderwijs. Bij de uitleen van lesmaterialen werkte het 
Natuurmuseum tot halverwege 2014 nog nauw samen met het Nijmeegse Milieu Educatie 
Centrum (MEC).  Na het faillissement van het MEC (oktober 2014) nam de NME-
Uitleenservice zoveel mogelijk de contacten met de scholen over.   
 
 

  
 Uitleen documentatiecentrum NME in 2014:      
 (in aantal weken)    
                                              Nijmegen:     regio/overige: totaal:        totaal aantal  
                     lesmiddelen: 
 
 leskisten      609  103    712     206 
 overige materialen       -      -     -                         - 
     --------   -------   ---------       -----  
 totaal:       609   103     712                 206 
     (86%)  (14%)  (100%)    
        

 
 
 
Afname uitleenresultaten 
 
Het uitleen van leskisten is afgenomen van  1017 weken in 2013 tot 712 weken in 2014. In 
aantal is dat een afname van 276 naar 206 leskisten. Een mogelijke verklaring is dat met 
ingang van het schooljaar 2014-2015 scholen zelf lesekisten moeten reserveren en 
inroosteren via de digitale NME-planner. In voorgaande jaren is het plannen, reserveren en 
roosteren van leskisten door de nme-consulent PO van het MEC Nijmegen voor de scholen 
geregeld. Daarnaast komt steeds meer de vraag in beeld of de NME-Uitleenservice nog wel 
de diensten levert waar het onderwijsveld behoefte aan heeft. Opvallend is ook dat in de 2e 
helft van 2014 vooral de uitleen aan leskisten naar de regio achter is gebleven. 
 
De uitleen van lesmaterialen aan Nijmeegse scholen is extra gemakkelijk gemaakt door 
inschakeling van de vervoersdienst van Marant Educatieve Diensten, die het transport van 
en naar de scholen grotendeels verzorgt.  
 
Op 15 december tekende de Stichting De Bastei een subsidie-overeenkomst met de 
gemeente Nijmegen om met ingang van 1-1-2015 de NME-ondersteuning voor het 
Nijmeegse onderwijsveld te gaan verzorgen. De adviserende rol (‘makelaarsfunctie’) en het 
beheer van de NME-uitleenservice vallen daarmee beiden onder de verantwoordelijkheid 
van De Bastei. Een logische ontwikkeling aangezien het eerder al de bedoeling was dat het 
MEC ook in de nieuwe huisvesting van De Bastei onderdak zou krijgen. 
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Materiaalzendingen 
 

Materiaalzendingen zijn gebruiksklare lespakketjes met bijbehorende docentenhandleiding 
voor het basisonderwijs. De Gelderse centra voor natuur- en milieueducatie werken samen 
in de ontwikkeling en distributie van deze materiaalzendingen voor heel Gelderland. Het 
documentatiecentrum voert deze taak uit voor scholen in de regio Nijmegen.   
 

 
Biotheek 
 

Onder de noemer ‘biotheek’ verzorgt het museum kortdurende bruiklenen uit de collectie aan 
scholen, culturele instellingen en natuur- en milieuorganisaties. In de afgelopen jaren  is het 
biotheekbestand gescreend op kwaliteit van de objecten en bruikbaarheid van objecten voor 
educatieve doeleinden. Deze investering lijkt vrucht af te werpen want de uitleen van 
objecten zit de laatste jaren weer in de lift. 
 

 
Biotheekuitleen in 2014:                    
                                                             Nijmegen:               regio:                 totaal:       
  
            aantal bruiklenen                               35                    18                    53 
            aantal objecten                                 188                   68                   256      
            duur (in weken)                                406                   230                 636 
 

 
 
Dienstverlening 
 

Het museum is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties 
(SNNC) waar de grotere natuurhistorische instellingen van ons land in zijn vertegenwoordigd 
op directieniveau.  De SNNC-leden zetten zich in om kleinere instellingen en centra voor 
natuuronderwijs te ondersteunen met de uitleen van objecten, inbreng van deskundigheid en 
het beschikbaar stellen van faciliteiten.  
 
De diensten die De Bastei verzorgt betreffen onder meer:  

 advies inzake registratie en conservering van voorwerpen 

 uitleen van voorwerpen uit de collectie ten behoeve van tentoonstellingen 

 advies en hulp bij het maken van tentoonstellingen 

 beschikbaar stellen van data op basis van de regionale collectie 

 informatie en advies met betrekking tot natuur en landschap in de regio. 
 
 
Centrumfunctie 
 

Tevens functioneert het museum als centrum voor natuurstudie en ontmoetingsplaats voor 
leden van natuurorganisaties en geologische verenigingen. Dat komt onder meer tot uiting in: 

 vestiging secretariaat/postadres Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen 

 werkavonden/bijeenkomsten KNNV - Werkgroep Insecten 

 werkavonden/bijeenkomsten KNNV - Werkgroep Planten 

 werkavonden/bijeenkomsten GEA - Werkgroep Fossielen 

 werkavonden/bijeenkomsten GEA - Werkgroep Zand 

 werkdagen/bijeenkomsten NEV - diverse secties 

 vergaderingen/lezingen Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort. 
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 bijeenkomsten van het Cultuurhistorisch Platform Nijmegen 

 secretariaat Nijmeegs Torenoverleg 

 bijeenkomsten van Cultuurfonds NVBO 
 
 
 
Geregistreerd museum 
 

Het Natuurmuseum Nijmegen was sinds 1-5-2000 door de Stichting Museumregister 
Nederland erkend als officieel geregistreerd museum. Daarmee voldeed het Natuurmuseum 
aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Nederlandse Museumvereniging en het 
Landelijk Contact Museumconsulenten. Om de vijf jaar vindt een herijking plaats om te 
controleren of geregistreerde musea nog steeds aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen. 
In 2011 is het Natuurmuseum voor de 2e keer met succes herijkt: de erkenning als 
geregistreerd museum is verlengd tot 1-5-2015. 
 
Omdat het Natuurmuseum en Stratemakerstoren sinds 28 juni 2014 zijn gefuseerd tot de 
Stichting De Bastei is aan het bestuur van de Stichting Museumregister verzocht de 
erkenning van het Natuurmuseum over te laten gaan op De Bastei. De Stichting 
Museumregister heeft inmiddels positief op dit verzoek gereageerd. Dat betekent o.a. dat de 
Museum-Jaarkaart onverminderd geldig kon blijven.
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8. ORGANISATIE EN BELEID 
 

 
 
 
Museumbestuur 
 

De Stichting De Bastei onderschrijft de Code Cultural Governance. Dit is ook vastgelegd in 
de oprichtingsakte van 28 juni 2014. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan good 
governance, transparant beleid en best-practice-bepalingen is weergegeven in Hoofdstuk 9 
Cultural Governance. 

 

 
De relatie met de overheid 
 

De belangrijkste subsidiënt van Stichting De Bastei is de gemeente Nijmegen. In 2014 is 
besloten tot een budgetsubsidie-overeenkomst voor de periode 2014/2015.  Daarnaast heeft 
de gemeente het mogelijk gemaakt dat de fusie tussen het Natuurmuseum en de 
Stratemakerstoren zonder nadelige financiële gevolgen tot stand kon komen. 
 
De gemeente Nijmegen speelt ook een belangrijke rol bij de financiering van gesubsidieerde 
zoals ID-banen en participatiebanen. Per 1-4-2014 konden 3 voormalige gesubsidieerde 
banen in reguliere banen worden omgezet dankzij een aanvullende subsidie uit het 
‘Knelpuntenbudget Sociaal Domein’. Een drietal andere gesubsidieerde banen konden voor 
het museum worden behouden dankzij een detacheringsconstructie bij Breed. 
 
De relatie met de provincie Gelderland is tot nu toe gebaseerd op incidentele 
subsidiebijdragen. Door reorganisatie van de provinciale subsidieregeling voor Cultuur is 
inschrijving in het Nederlands Museumregister (‘geregistreerd museum’) niet langer een 
voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie. Nieuw is wel de voorwaarde dat een 
aanvragende instelling als ‘culturele partner’ erkend moet zijn. Na de fusie tot de nieuwe 
Stichting De Bastei heeft het bestuur bij de provincie een verzoek tot erkenning als ‘cultureel 
partner’ ingediend. Dit verzoek is inmiddels toegekend 
 
 
De Bastei 
 

In december 2010 besloot het Nijmeegse gemeentebestuur definitief af te zien van realisatie 
van een Natuurcentrum Rivieren op de beoogde locatie aan Het Meertje. Het Natuurmuseum 
en Staatsbosbeheer bleken bereid om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar realisatie 
van het nieuwe centrum op de locatie van museum De Stratemakerstoren. Dit onderzoek 
startte in 2011 waarbij ook het Milieu Educatie Centrum en het IVN-Nijmegen waren 
betrokken. In maart 2013 eiste de Nijmeegse gemeenteraad nog een betere onderbouwing 
van de benodigde investeringsmiddelen en een passende opzet voor exploitatie en beheer. 
Op 12 februari 2014 besloot de overgrote meerderheid van de gemeenteraad voor realisatie 
van De Bastei waarmee een investering van 7,1 miljoen euro is gemoeid. Dit is exclusief 
inrichtingskosten en kosten voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk publieksprogramma. 
De Stichting De Bastei is daar zelf verantwoordelijk voor, samen met Staatsbosbeheer en 
IVN Rijk van Nijmegen die ook in De Bastei onderdak krijgen. (Het MEC Nijmegen ging in 
oktober 2014 failliet en viel daarmee af als beoogde partner. De belangrijkste educatieve 
taken van het MEC worden in 2015 overgenomen door De Bastei.) 
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Huisvesting: Gerard Noodtstraat 121 
 

Nu de plannen voor De Bastei in de uitvoeringsfase komen, is in 2013 medewerking 
verleend aan de initiatiefgroep die in het synagogepand het Kitty de Wijze Centrum wil 
realiseren. Het museumbestuur steunt dit initiatief omdat daarmee het monumentale gebouw 
een publieke functie zou behouden, een functie bovendien die goed aansluit bij de 
geschiedenis en het bijzondere karakter van de voormalige synagoge die Oscar Leeuw in 
1913 heeft gerealiseerd. 
 
 
Huisvesting: dependance 3e Walstraat 55 en atelier/depot Gorterplaats 34A 
 

De plannen voor realisatie van De Bastei gaan ervan uit dat de huidige depots worden 
aangehouden. Het museum blijft daarom investeren in verdere verbetering van de werk- en 
bewaaromstandigheden. In 2014 is de klimaatbeheersing in het collectieruimte verder 
verbeterd met o.a. de installatie van luchtbehandelingsapparatuur. 
 
 

                                                               
 Overzicht lidmaatschappen en overleg in 2014: 
             
 Museaal:                                                 

   Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties 

   Nederlandse Museumvereniging 

   Coöperatie Gelders Erfgoed  
 
 Natuur- en milieueducatie / natuurgerichte recreatie:                              

   Stichting Gelderse Milieufederatie 

   Kring Gelderse Bezoekerscentra / Netwerk Bezoekerscentra Nederland 
 
 Cultuurhistorie:                              

   Stichting Valkhofkwartier 

   Ondernemersvereniging Waalkade 

   Nijmeegs Torenoverleg 

   Cultuurhistorisch Platform Nijmegen 
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9. CULTURAL GOVERNANCE 
 
 
Verantwoording governance 
 

In dit hoofdstuk legt het bestuur verantwoording af over de wijze waarop de Code Cultural 
Governance (CCG) binnen de Stichting De Bastei wordt nageleefd. De Stichting wordt sinds 
28 juni 2014 bestuurd volgens het ‘bestuur-directie-model’ uit de CCG. (In de statuten is 
vastgelegd dat  deze bestuursvorm na opening van De Bastei omgezet kan worden in een 
‘raad-van-toezicht-model’.) 
Tegelijk met de statenwijziging is ook een directie-reglement opgesteld waarin taken en 
bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd. De stichting onderschrijft hiermee de 
Principes en de Best-Practice-Bepalingen die de CCG voorschrijft bij het ‘bestuur-directie-
model’. 
 
 
Bestuur 
 

Met het oog op de fusie van Natuurmuseum en Stratemakerstoren hadden beide besturen al 
eerder besloten het aantal bestuursleden niet uit te breiden zodat bij de fusie al snel een 
nieuw bestuur voor Stichting De Bastei kon worden benoemd. Zie ook Hoofdstuk 10 Bestuur 
en medewerkers. 
 
 
Pas toe of leg uit … 
 

Stichting De Bastei houdt zich zoveel mogelijk aan de Principes en Best-Practice-Bepalingen 
voor good governance. Er zijn twee uitzonderingen waar het museum (nog) van deze regels 
afwijkt, n.l.: 
- de profielschets voor het bestuur van de stichting is nog niet aangepast aan de CCG; 
- er is geen jaarlijks overleg van het bestuur met een externe accountant. Wel controleert  

een externe accountant ten behoeve van het bestuur de financiële jaarrekening en de 
accountant stelt indien nodig een managementletter op.  

 
 
Bezoldiging en nevenfuncties van bestuur en directie 
 

Bestuursleden van de Stichting Natuurmuseum Nijmegen en omstreken verrichten hun 
bestuurswerkzaamheden op pro-deo basis. 
Nevenfuncties van de bestuursleden zijn: 

 Wim Hompe: (directeur GMG Media, wethouder gemeente Geldermalsen)  
o Voorzitter RIBW Nijmegen & Rivierenland 
o Voorzitter NIM Maatschappelijk Werk 
o Lid Raad van Toezicht Jeugdtandverzorging Nijmegen-Oss-Rotterdam 
o Lid Raad van Toezicht GGZ Midden- en Noord-Limburg 

 Frank Saris (Senior Onderzoeker SOVON Vogelonderzoek Nederland)  
o Voorzitter Van Tienhovenstichting 
o Lid Raad van Toezicht Stichting Bargerveen 
o Bestuurslid Heimans en Thijsse Stichting 

 Maarten van Schaik (Groepscontrole Bovemij Verzekeringsgroep N.V.)  
o Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Heyendael 

 Kees de Ruwe (Zelfstandig Interim- en Procesmanager)  
o Lid IPMA 
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o Lid Ooa (Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs 
o Voorzitter Mr. J.J.L. van der Brugghenstichting 

 Qader Shafiq (COS Gelderland)  
o Bestuurslid Kledingbank Nijmegen e.o. 
o Bestuurslid Stichting De Dukeburger 
o Columnist Nijmeegse weekbladen 

 
 
Directeur Gerard Mangnus ontving in 2014 een bruto jaarsalaris van € 60.159,-. Hij is naast 
zijn functie als museumdirecteur tevens bestuurslid van de Stichting Nederlandse 
Natuurhistorische Collecties en lid van de Spiegelgroep Waalweelde. Beide functies zijn 
onbezoldigd.
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10. BESTUUR EN MEDEWERKERS 

 
 
 
Bestuur Stichting De Bastei 
voorzitter     Wim Hompe 1) 

secretaris  Kees de Ruwe 2) 

penningmeester  Maarten van Schaik 2)   
bestuurslid  Frank Saris 1) 

bestuurslid  Qader Shafiq 2) 

 

1) tot 28-6-2014 bestuursleden van de Stichting Natuurmuseum Nijmegen e.o. 
2) tot 28-6-2014 bestuursleden van de Stichting Stratemakerstoren. Van dit bestuur maakten  
   ook Frans van Berkel en Leo Peters deel uit. Zij traden terug na de fusie van beide musea. 

 
 
Personeel 
directeur (0,84)    Gerard Mangnus 
adjunct-directeur (0,89)   Gerard Alofs 
beheerder documentatiecentrum (0,63) Gertruud Cobben 
collectiebeheerder (0,55)  Daphne Niehoff 
administratief medewerker (0,92)  Maarten van de Ven 
receptionist (0,83)  Ingrid van Kessel (m.i.v. 1-4-2014) 
receptionist (0.89)  Tessa Faye Buck (m.i.v. 1-5-2014) 
museummedewerker (0,89)  Gerard Brugman 
wetenschappelijk medewerker (0,22)  Gerard Dirkse (1-8-2014 t/m 31-12-2014)  
(ID-banen:) 
assistent-conciërge (0,89)  Ingrid van Kessel (tot 1-4-2014) 
assistent-databeheer (0,89)  Joram Klein (tot 1-4-2014) 
museummedewerker (0,89)  René Pouwels (tot 1-4-2014) 
museummedewerker (0,67)  Rik Jaspers (tot 1-4-2014) 
 
 
Detacheringen 
Breed/WEB/Participatiebanen: 
museummedewerker (0,89)   René Pouwels (m.i.v. 1-4-2014 via Breed) 
museummedewerker (0,67)  Rik Jaspers (m.i.v. 1-4-2014 via Breed) 
databeheerder/receptionist (0,89)  Joram Klein (m.i.v. 1-4-2014 via Breed) 
museummedewerker (0,67)  Olga Skakovski (participatieplaats) 
museummedewerker (0,67)   Karin Verberkt (participatieplaats) 
museummedewerker (0,55)   Robbert Voets (via UWV) 
 
Vrijwilligers  
Collectiebeheer: 
Rob Alving Anton Cox    Gerard Dirkse  
Gidi Fleuren Wiet Fliervoet   Sjak Gielen 
Sophie Hochstenbach Sita van Hoorn  Herman Huilmand 
Xander de Jong Henk Lafèbre   Berry Lensink   
Sjef van der Molen 1) Karel Sauer   Gerard Schreurs 
Piet Thijssen Jerry Willemsen 
 
1)

Sjef van der Molen, conservator van de insectencollectie, is overleden op 11 augustus 2014. Het 
  museum verloor daarmee een gedreven en deskundige medewerker. Het museum is hem dankbaar  
  voor de vele jaren die hij aan de collectie werkte en voor het delen van zijn zeer brede natuurkennis. 
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Cultuurhistorische werkgroep:  
Melchior de Grood Bert Eggelaar   Anna Simon  
 
 
Publieksactiviteiten en exposities:  
Ria Boertjes Sander Bouwens  Marieke Droesen  
Eva Hotterbeecx Willem Pas   Susan Peters  
Gerlinde Schoonaart  Nellie Spies-van Rooijen Jacco Steendam 

  
    
NME Uitleenservice: Menno Verweij  
 
Technische dienst: George Borm   Jan Spies 
 
Museumbalie: 
Deepen de Bruin  Jacqueline Gosselink Elly van den Heuvel 
Eva Hotterbeekx Truus Schennink   Gerard Schreurs 
Stephan Sijpkens Arjen van der Wouden  
  
Oproepkrachten: 
Iris Berends Mories Driessen  Peter Hoppenbrouws  
Paul Jacobs Jan Leisink    Steven Uijen  
Erik ten Vergert  
 
 
Stagiaires 
Floris van der Gulden   Stoas, Toegepaste Biologie,  

Ontwikkeling museumlessen  
Monique van Geemen  HAS, Toegepaste Biologie 

Ontwikkeling publieksrondleiding 
Rossella Andreali   Eco & Wildlife Helicon, Velp. 

Ondersteuning bij educatieve activiteiten  
Maaike Wennekers   Eco & Wildlife Helicon, Velp. 

Ondersteuning bij educatieve activiteiten  
Marloes Wackers   Eco & Wildlife Helicon, Velp. 

Ondersteuning bij educatieve activiteiten  
Gaelwyn van der Mije   Eco & Wildlife Helicon, Velp. 

Ontwikkeling publieksarrangementen 
Lenore van Vliet   Nijmeegse Scholengemeenschap 

Maatschappelijke stage 
Carlijne Rodrigues   Eco & Wildlife Helicon, Velp. 

Ondersteuning bij educatieve activiteiten  
Anne Ambrosius   Eco & Wildlife Helicon, Velp. 

Proeve van bekwaamheid: opstellen excursieplan  
Maartje Drost    Eco & Wildlife Helicon, Velp. 

Ondersteuning bij educatieve activiteiten  
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11. FINANCIËN 
 
 
 
BALANS PER 31-12-2014: 
 
Activa: 
Inventaris        €               1 
Collectie        €               1 
Voorraad Winkel       €        4.244 
Liquide middelen            €    132.018 
Nog te ontvangen/Vooruitbetaald     €      62.252 
         ---------------- + 
         €    198.516 
Passiva: 
Continuïteitsreserve       €      58.000 
Vervangingsplan inventaris/inrichting    €      35.393 
Voorziening projecten      €      47.212 
Nog te betalen/Vooruitontvangen     €      58.429 
         ---------------- + 
         €    199.035 
Resultaat 2014:       €          -519 
                 ----------------- + 
         €    198.516 
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014: 
 
Uitgaven: 
Huisvestingskosten & Inventaris     €      71.011 
Personele lasten       €    311.664 
Kantoor- & Organisatiekosten     €      31.255                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Collectiebeheer       €        4.618 
Presentatie (Exposities & Educatie)     €    135.035  
Fusiekosten & Plankosten De Bastei    €        9,493   
         ---------------- + 
Totaal uitgaven:       €    563.076 
 
 
Inkomsten: 
Gemeente Nijmegen (budgetsubsidie)    €    324.577 
Gemeente Nijmegen (ID-regeling)     €      27.465 
MARN-bijdrage NME-diensten     €        2.579 
Projectsubsidies                         €    107.141 
Eigen inkomsten       €      45.428 
Diensten (uitleenvergoedingen & advisering)   €      43.643 
Overige diensten/inkomsten      €      11.724 
Verlies/Negatief Resultaat 2014     €           519 
         ---------------- + 
Totaal inkomsten:       €    563.076 


