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1. VOORWOORD 
 
 
 
 
Na de vondst van spectaculaire archeologische resten op de bouwlocatie van De Bastei in 
2015 werden de bouwwerkzaamheden in 2016 weer hervat. Dat betekende dat bestuur, 
medewerkers en vrijwilligers op veel fronten actief waren. De openstelling en het programma 
van het Natuurmuseum ging onverminderd door evenals de verdere uitbouw van onze 
dienstverlening op het gebied van natuur- en milieueducatie. Daarnaast opende De Bastei 
samen met Wetering BV (aannemer van de werkzaamheden in de Stadswaard), de 
gemeente Nijmegen en Staatsbosbeheer een tijdelijk informatiepunt aan de Waalkade. 
Verder was het team van De Bastei ook betrokken bij de openstelling van de Sint 
Nicolaaskapel, de Roomsche Voet en de Jacobstoren. Daarmee kon onze stichting in 2016 
weer een mooie invulling geven aan het enthousiasme voor natuur en cultuurhistorie, een 
enthousiasme dat in het Rijk van Nijmegen springlevend groter dan ooit lijkt.  
 
Natuurlijk is er in 2016 extra veel tijd en energie besteed aan de voorbereidingen voor 
inrichting en publieksprogramma van De Bastei. Samen met partners Staatsbosbeheer en 
IVN Rijk van Nijmegen hebben we de fundamenten gelegd voor een programma dat is 
gericht op de unieke beleving van de cultuurhistorie van de oudste stad van ons land en van 
het bijzondere rivierenlandschap van de Gelderse Poort. Naast deze mede-initiatiefnemers 
zijn er ook al een groot aantal andere organisaties op het gebied van natuureducatie, 
cultuurhistorie en natuurstudie die samenwerking zoeken met De Bastei zodat dit nieuwe 
centrum zonder meer een bruisend centrum voor onderzoek en beleving van natuur en 
cultuurhistorie wordt. 
 
Het feit dat al verschillende fondsen en subsidiegevers hun steun aan onze plannen hebben 
toegezegd, geeft ons veel vertrouwen in de lijnen die tot nu toe zijn uitgezet. We kijken dus 
vol verwachting uit naar de opening van De Bastei die nu voor eind 2017 staat gepland. Die 
opening sluit mooi aan bij de aanwijzing van de stad Nijmegen als European Green Capital 
voor 2018. Er komt dan een afronding van een lange periode van voorbereidingen en 
bouwwerkzaamheden. Een mooie kroon op het werk van al degenen die bij dit project 
betrokken zijn.  
 
 
Nijmegen, 8 mei 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Wim Hompe,        Kees de Ruwe, 
voorzitter        secretaris 
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2. COLLECTIE EN COLLECTIEBEHEER in 2016 
 
 
 
1. Algemeen 
 
Overzicht collectie in cijfers: 

 Herbarium Entomologie Vertebraten Geopaleo Diversen 
      

Omvang collectie:      

Aantal objecten 18231 70000 5356 11828  1478 

Geselecteerde 
objecten* 

9950 33791 4758 10790  1478 

Ongeselecteerde 
objecten 

8281 36209 598 1038  - 

Selectiegraad 54,5% 48,3% 88,8% 91%  100% 

       

Digitale basis 
registratie: 

      

Geregistreerd in 2016 96 1391 674 532  376 

Totaal geregistreerd 9449 33791 4758 10116  1478 

Registratiegraad 94,9% 100% 100% 94%  100% 

* = kerncollectie 

 
Algemene mededelingen 
De deelcollecties zijn Herbarium, Entomologie, Vertebraten, Geopaleo en Diversen. Deze 
deelcollecties dienen voor studie, wetenschappelijk onderzoek, educatie en voorlichting.  
 
De collectiebeheerder was in 2016, bij gebrek aan geschikte kandidaten, wederom 
waarnemend conservator van de deelcollectie Entomologie.  Zij coördineerde het beheer dat 
thans over twee groepen is verdeeld: S. Gielen (Lepidoptera); J. Willems, R. de Boer en H. 
Edzes (Coleoptera).Aan het team vrijwillige preparateurs werd Ankie Martens toegevoegd. 
 
De collectiecommissie bestond uit: Gerard Mangnus (voorzitter), Sophie Hochstenbach 
(conservator Herbarium), Xander de Jong (conservator Geopaleo) en Daphne Niehoff 
(conservator Vertebraten, Entomologie en hoofd collectiebeheer). De commissie vergaderde 
in 2016  twee maal. De collectiecommissie heeft besloten om tot en met 2017 op de oude 
voet door te gaan. De voorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda.  
 
Nagegaan wordt in hoeverre het in werking treden van de nieuwe Wet natuurbescherming 
(WNB) per 1 januari 2017 gaat leiden tot verandering in de werkwijze. 
 
 

 
2. Deelcollectie Herbarium 
 
Algemene mededelingen    
De deelcollectie planten nam in 2016 toe tot 18.231 objecten (18.043 in 2015). De 
kerncollectie Vaatplanten telt thans 9.950 objecten.  
 
De collectie groeide in 2016 door enkele kleine schenkingen en met het door de 
conservatoren verzamelde materiaal. De selectiegraad bleef boven de 50%. 
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De Plantenwerkgroep KNNV Afdeling Nijmegen hield in het winterseizoen in het depot 12 
werkavonden. Doel van de werkavonden is plantenstudie en diverse 
herbariumwerkzaamheden.  
 
Schenkingen 
▪ oktober: Trifolium medium en Potamogeton obtusifolius: beide verzameld in juni ’16, 

watertoren Leur, coörd. 176-425, door Minne Feenstra. 
▪ december: kleine collectie Kranswieren (Characeae, 4-tal potjes) verzameld in de 

omgeving van Nijmegen in 2015-2016 (=2016) door John Bruinsma (Nuenen).  
 
Activiteiten   

• Stagiaire Sara Tilman bracht de flora van de paddenpoel aan de Ooysedijk in kaart 
(Rapport ‘Beheerplan en onderzoek paddenpoel Ooijsedijk Nijmegen’, juli 2016). 

▪ Bevestiging en verzamelen van vondst Carex strigosa (Slanke zegge) in Beek-Ubbergen.  
▪ Advisering aan dhr. J. Thissen over door dr. E. Foerster verzamelde Carex 

appropinquata bij Plasmolen. 
▪ Aanleveren foto van pater Arie Ruigrok voor een te verschijnen boek over het 

Koningsven. 
▪ Diverse determinaties op verzoek van particulieren. 
▪ Inventarisatie planten op het nieuwe Stadseiland via een 5-tal excursies met o.a. de 

afdeling Nijmegen KNNV en leden van het IVN. Doel: een lijst opstellen van de 
aanwezige plantensoorten kort na de oplevering van het gebied.  

▪ Interview met Gerard Dirkse over zijn beleving bij ‘het beschrijven van een nieuwe soort’ 
als bijdrage aan publieksdiscussie voorafgaand aan de première van de 
filmdocumentaire ‘Maratus’ (Simon Cunich, 2015) in het kader van het InScience Festival 
(samenwerking Lux en Radboud Universiteit, 2-6 november 2016, Nijmegen) 

▪ Presentatie tijdens de Floron-dag 2016 van enkele nieuwe soorten uit het Nijmeegse 
verzamelgebied.  

▪ Advisering over behoud & conservering van een Herbarium aan de Floristische 
Werkgroep Eindhoven (herbarium valt sinds kort formeel onder de verantwoording van 
Natuurmuseum Brabant -Tilburg) 

▪ Advisering over herbarium materalen aan de stadsbotanicus Bureau Stadsnatuur 
Rotterdam. 

 
Bezoekers   
▪ januari: bezoek Erik Simons ter kennismaking met Herbarium Nijmegen en in verband 

met Poaceae onderzoek   
▪ september: bezoek Minne Feenstra voor controle van determinaties van Gypsophila 

muralis en Petrorhagia spec. 
 
Onderzoek   
Herbariumconservator Gerard Dirkse was tijdelijk (1-11- 2015 t/m 30-4-2016) aangesteld als 
wetenschappelijk medewerker voor een project in het kader van data mobilisatie (betreffende 
het toevoegen van plantennamen aan het Nederlands Soortenregister. Het project werd 
gefinancierd door NLBIF (Netherlands Biodiversity Information Facility). Na afloop van deze 
periode zijn de werkzaamheden op vrijwillige basis voortgezet i.s.m. Naturalis.  
 
Gerard Dirkse is per 1 november 2016 officieel ‘gastonderzoeker’ bij Naturalis, waar hij onder 
andere de werkzaamheden voor het Nederlands Soortenregister voortzet. In dit verband 
wordt ook geregeld overlegd/samengewerkt met Floron. 
 
Voortzetting van het onderzoek aan Poa humilis vond plaats bij het Nationaal Herbarium 
door Gerard Dirkse in samenwerking met E. Simons, B. te Linde en L-J. van den Berg. De 
collecties zijn opgemeten, de analyse van de data moet nog plaatsvinden. 
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Voor het cytologisch onderzoek aan de Nederlandse flora door NCB Naturalis werden 
opnieuw voucher exemplaren verzameld en materiaal aangeleverd voor flow cytometrie. 
 
Publicaties   
De lijsten van planten gevonden tijdens de excursies van de Plantenwerkgroep KNNV 
Afdeling Nijmegen werden gepubliceerd op de website van het museum. Tevens worden hier 
alle plantwaarnemingen weergegeven in een Google Maps omgeving.  

 
Overige publicaties verschenen in 2016 waarbij het Herbarium werd vermeld: 
▪ G.M. Dirkse & W.J. Holverda. 2016. Panicum capillare L. (Draadgierst) en Panicum 

barbipulvinatum Nash in Nederland: eerherstel voor een miskende soort. Gorteria 38 
(p.34-42). 

▪ G.M. Dirkse & J. Krol, 2016. Kliflamsoor (Limonium binervosum (G.E.Smith) C.E.Salmon 
op Ameland, een nieuwe kwelderplant in Nederland. Gorteria 38 (p. 25-27). 

▪ Gerard M. Dirkse, Ana Losada-Lima & Michael Stech (2016): Riccia boumanii Dirkse, 
Losada & M.Stech sp. nov. (Ricciaceae, Marchantiophyta) in the Canary Islands, the first 
species of Riccia subgenus Riccia section Pilifer Volk outside South Africa, Journal of 
Bryology, DOI: 10.1080/03736687.2016.1145523 

 
 
 
3. Deelcollectie Entomologie 

 
Algemene mededelingen 
De deelcollectie insecten omvat ongeveer 70.000 objecten, gezien de omvang en de 
onvervulde vacature voor conservator, is er recentelijk geen nieuwe telling geweest.  
 
Twee ochtenden per maand werd er door vrijwilligers gewerkt aan het selecteren en 
registreren van de collectie. In 2016 werden 1.391 objecten aan de kerncollectie toegevoegd. 
De nadruk lag op ordenen en selecteren van waterkevers, loopkevers en lieveheersbeestjes. 
In 2016 is er gestart met het samenstellen van een overzichtelijke referentiecollectie van 
Nederlandse vlinders voor educatieve doeleinden. 
 
Na een kort ziekbed is Anton Cox op 5 mei overleden. Anton was actief betrokken bij onze 
insectencollectie. Hij heeft een groot aandeel gehad in het registreren en selecteren van de 
collectie Felder. In het verleden heeft Anton het museum een grote verscheidenheid aan 
lepidoptera geschonken (met name microlepidoptera). Dit is een belangrijke basis geweest 
voor onze huidige collectie. 
 
De insectenwerkgroep van KNNV Afdeling Nijmegen hield in het depot 8 werkavonden, 
gewijd aan de studie van insecten. Tijdens deze avonden werd er o.a. gewerkt aan het 
selecteren van de vorig jaar geschonken collectie van Wiet Fliervoet.  
 
Er kwamen geen aanvragen voor bruiklenen of determinatieverzoeken binnen. 
 
 
 
4. Deelcollectie Vertebraten 
 
Algemene mededelingen 
De totale collectie Vertebraten bestaat eind 2016 uit 5.356 objecten. De kerncollectie 
vertebraten nam in 2016 toe tot 4.758  objecten (4.143 in 2015). Deze groei is te danken aan 
de overname van een grote deelcollectie van het MEC Eindhoven.  
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De leden van de preparatiegroep kwamen wekelijks bijeen en er werden 38 objecten 
geprepareerd en toegevoegd aan de kerncollectie. 
 
De collectie van het MEC Eindhoven werd grotendeels geselecteerd en geregistreerd. 
Afronding zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2017. 
 
Het fotografieproject is voortgezet. De gehele kerncollectie, inclusief nieuwe aanwinsten, is 
gefotografeerd en bewerkt met uitzondering van de collectie eieren en objecten in 
permanente bruikleen/tentoonstellingen. De deelcollectie is nu ook grotendeels digitaal te 
raadplegen op http://www.collectiegelderland.nl/organisaties/debastei/. 
 
Schenkingen 
De deelcollectie Vertebraten ontving in 2016 onderstaande schenkingen: 
▪ MEC Eindhoven: overname van  ± 1.123 objecten waaronder een grote 

referentiecollectie eieren (± 1.047 exemplaren) verzameld door Mr. R. Warmoltz.  
▪ 36 ongeprepareerde objecten van particulieren 
▪ 40 ongeprepareerde objecten van de Dierenambulance Nijmegen 
 
Bijzondere aanwinsten waren o.a. een ongeprepareerde draaihals en boomkruiper (1e 
exemplaar in collectie!) en een reeds geprepareerde waterspreeuw. 
 
Bruiklenen 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het bruikleenverkeer in verslagjaar 2016. Er 
bleek in 2016 meer vraag te zijn vanuit Nijmegen dan uit de omliggende de regio.  
 
Tabel 1 

 Nijmegen Regio  Totaal 

Aantal bruiklenen 41 13 54 

Aantal objecten 186 53 239 

Duur in weken 342 106 448 

 
 
 
5. Deelcollectie Geopaleo 
 
Algemene mededelingen 
De deelcollectie gesteenten, mineralen en fossielen (Geopaleo) is in 2016 afgenomen tot 
een totaal van 11828 objecten. Deze daling is te wijten aan het gereedmaken van delen van 
de studievoorraad voor afstoting aan derden. De selectiegraad is met 3% toegenomen naar 
91%.  De registratiegraad is van 92% naar 94% gegaan.  
Geopaleo is nauw betrokken geweest bij de opgravingen van de Bastei, waar naast 
archeologische resten, ook interessante geologische gelaagdheden zijn aangetroffen. 
Onderzoek naar de ijstijdgerelateerde afzettingen is ingezet en een lakprofiel van een zeer 
belangrijke grenslaag is veiliggesteld. De opgravingen werden fotografisch gedocumenteerd 
en er zijn zand- en grindmonsters genomen voor verder onderzoek. Ouderdomsbepalingen 
zijn uitbesteed aan de Universiteit Utrecht en aan TNO. 
 
Schenkingen  
GeoPaleo ontving in 2016 onderstaande schenkingen: 
▪ MEC Eindhoven: dertig lades en acht dozen met mineralen en fossielen  
▪ Dhr. F. Smeding: verkoolde boomstam afkomstig van het Waalstrand 
▪ Fam. Kuijper: collectie mineralen/fossielen. 
▪ Dhr. A. Turksma: ongewone, lokale zwerfsteen 
▪ Dhr. G. van Bergen: kleine showbox met mineralen 
 

http://www.collectiegelderland.nl/organisaties/debastei/
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Activiteiten 
GeoPaleo organiseerde de volgende cursussen, lezingen en demonstraties: 
▪ Rondleiding in het depot voor 15 studenten van de HAN.  
▪ Lezing voor de KNNV over de geologie van Nijmegen, de opbouw van de geologische 

collectie en de ontdekkingen bij de Bastei met aansluitend een bezoek aan de 
collectieruimte. 

▪ Lezing over de geologische ontdekkingen bij de Bastei voor dertig deelnemers van de 
Museum Jeugd Universiteit. 

▪ Een tweetal lezingen voor de Landelijke Studiegroep Zwerfstenen over eerdere gedane 
geologische expedities naar Scandinavië. 

▪ Tijdens twee bijeenkomsten van de Landelijke Studiegroep Zwerfstenen werd 
Scandinavisch moedergesteente geëxposeerd. 

▪ Twaalf interactieve bijeenkomsten werden georganiseerd voor Gea-kringleden, 
bestaande uit o.a. een cursus gesteenteherkenning en/of een cursus fossielen. 

 
Vanwege veiligheidsoverwegingen en archeologische belangen, konden er ook in 2016 
helaas geen stenenzoekexcursies naar de grindwinninglocaties bij Bemmel en Lent worden 
georganiseerd. 
 
Bezoekers en determinaties 
In 2016 hebben 44 mensen het depot bezocht; uiteenlopend van determinatieverzoeken, 
uitleen van objecten, verstrekken van informatievoorziening tot individuele rondleidingen 
langs de collectieonderdelen van Geopaleo. Een groep geologen uit o.m. Hamburg 
bestudeerden en fotografeerden gedurende twee dagen door GeoPaleo gemonsterde 
gesteentes uit Scandinavië. 
 
Per mail of via de balie zijn in totaal nog eens achttien verzoeken binnengekomen met  onder 
meer determinatieverzoeken en gevraagde medewerking aan diverse projecten.  
 
Bruiklenen 
Twee samengestelde sets van gezamenlijk 80 fossielen, zijn wederom uitgeleend geweest 
voor het toelichten van de evolutieleer in Havo-3 klassen op de Notre Dame des Anges, 
Ubbergen. 
 
Publicaties 
De actuele verslagen van de vier expedities naar de Åland-eilanden (Finland) zijn op de 
website www.kristallin.de in foto’s en tekst uitvoerig verbeeld; hier wordt doorlopend aan 
gewerkt. Kortere verslagen van dezelfde expedities zijn te vinden op de website 
www.studiegroepzwerfstenen.nl. Een publicatie over deze expedities is in voorbereiding en 
zal naar verwachting binnen twee jaar uitgebracht worden. 
 
 
 
6. Deelcollectie Diversen 
 
Algemene mededelingen 
De deelcollectie Diversen omvat diverse museale aanwinsten die niet passen in de 
omschrijving van de overige deelcollecties, bijvoorbeeld modellen, korstmossen, zwammen 
en schoolplaten. De collectie wordt voornamelijk bewaard voor educatieve doeleinden. De 
deelcollectie nam in 2016 toe tot 1.478 (1.133 in 2015). De toename is te wijten aan een 
grote schenking ‘sporen van dieren’ door dhr. J. Steendam. Dankzij de vrijwilligers voor 
collectiebeheer die selecteerden en registreerden, bleef de registratiegraad 100%. Diverse 
objecten uit deze deelcollectie werden uitgeleend voor spreekbeurten, lezingen en 
presentaties.  
 

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

 
 
 

Bezoek Natuurmuseum:      2015:         2016:                               
volwassenen      2.705    ( 18,0%)      2.781    (17,6%) 
kinderen      2.833    ( 19,0%)         2.557    (16,2%) 
65+           224    (   1,5%)        202    (  1,3%)        
donateurs/gratis      1.496    ( 10,0%)     1.186    (  7,5%)          
museumjaarkaart senior   2.565    ( 17,2%)        2.675    (17,0%)      
museumjaarkaart junior   1.324    (   8,9%)    1.443    (  9,2%)          
groepsbezoek     3.793    ( 25,4%)   3.723    (23,6%) 
bezoek/groepen/veldlessen Infopunt      --     1.192    (  7,6%) 
                     ----------- +                     ------------ +               
Totaal Natuurmuseum:               14.940                 15.759 
 
Overige locaties in 2016: 
De Stratemakerstoren:        500 (rondleidingen voor genodigden) 

Sint Nicolaaskapel (op dinsdag):   5.003 bezoekers (open: 29-3 t/m 25-10-2016) 
Roomsche Voet & Jacobstoren:     375 bezoekers (o.a. Monumentendag 2016) 
               -----------+ 
Totaal overige locaties:   5.878   
 
Online ticketverkoop 2016:      198 (‘fee’ Erfgoed Gelderland: € 58,92)  
 

 
Na het recordaantal van 23.949 bezoekers in 2012 daalde het bezoekersaantal van het 
museum. Gemeten over de laatste 15 jaar bedraagt het gemiddeld aantal bezoekers per jaar 
voor de locatie Natuurmuseum nu 17.369 bezoekers. In de budgetovereenkomst met de 
gemeente Nijmegen was voor 2016 een totaal bezoekersaantal van tenminste 15.000 
bezoekers overeen gekomen. 
 
De locatie Stratemakerstoren was in 2016 het gehele jaar gesloten vanwege de verbouwing 
voor De Bastei. Sinds 1 juni 2016 heeft De Bastei in samenwerking met Wetering BV 
(aannemer herinrichting Stadswaard), de gemeente Nijmegen en Staatsbosbeheer een 
tijdelijk Info-punt ingericht in het pand Waalkade 51. Daar worden bezoekers geïnformeerd 
over alle ontwikkelingen rondom de Nijmeegse Waalkade en aangrenzende gebieden. 
 
 
 

 
 Groepsbezoek in 2016:   
      Nijmegen: regio:   totaal:     
                                                              
 basisonderwijs     44    12     56   (26%)  
 VO/HBO/WO        2      3      5   (  2%)  
 buitenschools groepsbezoek    48      3    51   (24%)  
 excursies/eigen activiteiten  103      -  103   (48%)  
       ------ +  ------ +  ----------------- +      
 totaal 2016:    197 (92%)   18 (8%) 215   (100%) 
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Groepsbezoek in 2016 van onderwijsgroepen per thema: 
 

 Aantal 
leerlingen 

Aantal 
begeleiders 

Totaal 
 

Aantal 
groepen   
Nijmegen 

Aantal 
groepen 
regio 

Total aantal 
groepen 
2016 

Lekker buiten 115 25 140 4  4 

Museumles de Tijd 
van de Mammoet 

26 3 29 1  1 

Museumles 
Kriebelbeestjes 

305 73 378 8 4 12 

Struinen door de 
Stadswaard 

413 82 495 12 3 15 

Merelmest 
Miezemuizen 
Hommelpap 

324 87 411 15  15 

Natuurmuseum 211 26 237 4 3 7 

Spannende Spinnen 124 36 160 4 4 8 

In de ban van de 
Ree 

16 4 20  1 1 

Totaal  1534 336 1870 48 15 63 

 
 
 

 

 
 
Expositieprogramma 2016  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: De Bastei 

 
 
‘Spannende Spinnen’ 25 oktober 2015 – 28 maart 2016 

Een expositie over de fascinerende wereld van de 
pinnen. Met levende dieren in ruim 40 verschillende 
terraria. Verzorgers van de dieren waren aanwezig om 
de dieren te verzorgen en vragen van bezoekers te 
beantwoorden. Naast exotische vogelspinnen waren 
ook   Europese en Nederlandse spinnen 
vertegenwoordigd. Wie de tentoonstelling had gezien, 
keek met een andere blik naar de trilspinnen in de hoek 
van het toilet of de huisspin op het plafond van de 
slaapkamer.  
Productie: Aranea uit Polen & De Bastei 

 
‘De Tijd van de Mammoet´ doorlopende minitentoonstelling 

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

 
‘De Otters van Alterra’  8 november 2015 – 28 maart 2016 

Minitentoonstelling van de otters die aan het museum 
zijn overgedragen door onderzoeksinstituut Alterra in 
Wageningen. 
Productie: De Bastei 

 
‘Jaar van de Kievit’     Hele jaar 2016 

Minipresentatie over deze bijzondere soort die in 2016 
extra aandacht kreeg van natuurorganisaties. 
Productie: De Bastei / SOVON Vogelonderzoek 
Nederland 

 
‘In de ban van de Ree’  6 april 2017 – 9 oktober 2016 

Hoe groeit het gewei van een ree en klopt het dat je elke 
ree aan zijn gewei kunt herkennen? Dit en nog veel 
meer leerden bezoekers tijdens een bezoek aan de 
tentoonstelling. 
Productie: De Bastei / Studie Vestwal, Leiden 

 
‘Merelmest, Miezemuizen & Hommelpap’         15 oktober 2016  – 12 februari 2017 

Een speel- en speurtentoonstelling over de natuur in de 
stad. Joep de Merel, Miep de Muis en Bep de 
Tuinhommel gaan bij elkaar logeren. Alle drie wonen ze 
in de stad. Joep woont in het park, Miep in een 
woonhuis en Bep in de tuin. Tijdens hun logeerpartijen 
komen de dieren heel wat van elkaar te weten. Zo leren 
Joep en Bep wat miezemuizen is, vertelt Joep van alle 
kleuren merelmest en wordt er bij Bep thuis hommelpap 
gegeten. Een kleurrijke expositie voor kinderen van 4 
t/m 8 jaar is vormgegeven als een stukje stadsnatuur in 

het museum.  
Productie: Steengoed.nu 

 
‘De Nieuwe Warmoezenier’  17 september 2016 – 20 november 2016 

Tijdelijke mini-expositie van kunstenaar Theodora Kotsi. 
Zij presenteerde haar project De Nieuwe Warmoezenier, 
waarbij ook de vertoning van haar documentaire ‘De 
geur van glas’. De ouderwetse term ‘warmoezenier’ 
heeft de betekenis van ‘kweker’. Dit is een directe 
verwijzing naar het verleden. Vijf jaar lang volgde 
Theodora de ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen in 
het dorp Lent bij Nijmegen.  
Productie: Theodora Kotsi / De Bastei 

 

 

 

 

 

Reizende exposities in 2016 
 
‘Jurassic Polderland’ (In roulatie sinds september 1996) 
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 Over inheemse amfibieën en reptielen, die vaak net zo 
spectaculair zijn als dinosauriërs. 

 Productie: De Bastei 
 In 2016: geen plaatsingen 
 
‘De Grote Vijf’ (In roulatie sinds mei 2003) 

Vijf kenmerkende thema’s uit het rivierengebied. Met 
een spetterend jeugdlab! 
Productie: De Bastei /Kring Gelderse Bezoekerscentra. 
In 2016: geen plaatsingen 
 

‘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: De Bastei 
In 2016 te zien in Milieuhuis in Spijkenisse 
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4. PUBLIEKSACTIVITEITEN 
 
 
 
 

Evenementen en excursies 
 
Jaar van de Kievit   januari – december 2016 

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

 
Ganzenexcursies februari 2016 

Twee 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: De Bastei 

 
GEA-lezingen januari – december 2016 

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 2016 
  Lezingen van de Koninklijke Nederlandse 

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

 
Ontdekkingstochten januari – december 2016 

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 Rijk van Nijmegen & De Bastei 
 

Nationaal Museumweek april 2016 
De Nederlandse Museumvereniging introduceerde in 
2015 in plaats van het bekende Museumweekend de 
Nationale Museumweek, een week tal van 
publieksactiviteiten gericht op de gezamenlijke promotie 
van de Nederlandse musea. 
 

Fête de la Nature 21 & 22 mei 2016 
 In het kader van dit internationale natuurfestival waren 
er verschillende publieksactiviteiten op de Waalkade, 
deels gekoppeld aan het festival de Kaai. Er waren o.a. 
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een filmvertoning, excursies en een optreden van 
Boswachter Beer. 

 
Struinen door de Stadswaard maart 2016 – oktober 2016 

Veldles van De Bastei 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. 
Dit jaar in samenwerking met Wetering BV, de 
aannemer die de herinrichting van de Stadswaard 
uitvoert. (Deze werkzaamheden worden in juni 2017 
afgerond.) 

 
Open Monumentendag(en) 10 & 11 september 2016 

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

 
Weekend van de Wetenschap 1 & 2 oktober 2016 
  In samenwerking met WUR/Alterra was er een kleine 

presentatie over otters ingericht. Met een college over 
de otter in het kader van de Museum Jeugd Universiteit 
Organisatie: De Bastei i.s.m. Alterra 

 
Gelderse Museumdag 22 oktober 2016 

De Gelderse Museumdag was opnieuw een daverend 
succes. De bezoekers konden deelnemen aan extra 
activiteiten voor kinderen. 
Organisatie: Gelders Erfgoed & De Bastei 

 
024 Geschiedenis 24 oktober 2016 

De Bastei nam deel aan de speciale markt in de 
Stevenskerk. Medewerkers verzorgden rondleidingen. 
Ook in de torens van het Kronenburgerpark, de 
Roomsche Voet en de Jacobstoren. 
Organisatie: 024 Geschiedenis & De Bastei 

 
Vriendendag De Bastei zaterdag 12 november 2016 

Vrienden van De Bastei en andere genodigden werden 
ontvangen in het Natuurmuseum. Daarna namen de 
gasten deel aan een speciale excursies naar de bouw 
van De Bastei (o.l.v. architect Marc van Roosmalen) en 
naar de werkzaamheden in Stadwaard (o.l.v. 
omgevingsmanager Toon van Mierlo, Wetering BV). De 
dag werd afgesloten met drankje en hapje in het Info-
punt aan de Waalkade. Een prima opkomst en zonder 
meer een zeer geslaagde dag! 
Organisatie: De Bastei 

 
Braakballenpluisdag november 2016 

Een jaarlijks terugkerend CSI-succes waarbij flink wat 
uilenbraakballen werden ontleed en waarbij soms 
volledige muizenskeletten waren te reconstrueren.  
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5. NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IN DE BASTEI 
 
 

 
NME in De Bastei 
NME staat voor natuur- en milieueducatie en is vooral bekend om zijn buitenexcursies en 
natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen. Deze excursies zijn ontwikkeld vanuit de kennis 
dat leerlingen de gedragscomponent ‘zorg dragen voor je omgeving’ pas echt ontwikkelen, 
als ze theorie aan praktijk kunnen binden. Door de financiële ondersteuning van gemeente 
Nijmegen en de inzet van meer dan 50 betrokken instellingen en burgerinitiatieven kunnen 
leerlingen uit het Nijmeegse onderwijsveld deze benodigde kennis en praktijkervaringen in 
hun eigen (school)omgeving opdoen. In 2016 hebben 20.158 leerlingen van het 
basisonderwijs aan 803 NME activiteiten meegedaan en 196 leerlingen van het voorgezet 
onderwijs aan 10 activiteiten. De basisschoolleerlingen kwamen uit 38 verschillende 
onderwijsinstellingen, plus 8 sublocaties. Deze resultaten liggen in lijn met de jaarlijkse 
doelstelling van de NME afdeling van De Bastei, om 900 activiteiten (met 10% marge) te 
organiseren, voor totaal 18.000 leerlingen uit minimaal 26 onderwijsinstellingen.  
 
Bovenop het jaarlijkse aanbod organiseerde De Bastei in 2016 samen met gemeente 
Nijmegen twee extra projecten voor het Nijmeegse onderwijs: de promotie van 
onderwijsmiddelen rondom het thema ‘Plastic Soup’ en het ‘Groene Voetstappen project’. 
Die laatste is een jaarlijks terugkerend project om leerlingen (en ouders) te stimuleren om 
met de fiets of te voet naar school te komen. Dit jaar hebben 6 scholen zich aangemeld voor 
dit project met in totaal 1.750 leerlingen, ruim twee keer meer dan bij de eerste uitvoering in 
2015.  
 
Naast de dagelijkse begeleiding bij de uitvoering van NME programma’s, spelen de grootste 
ontwikkelingen zich achter de schermen af, om ook in de toekomst het onderwijsveld met 
boeiende NME materialen te blijven faciliteren. Het NME veld in Nederland is in transitie; Met 
vakoverstijgende activiteiten en het inspelen op onderwijsvernieuwingen kan NME een 
grotere rol spelen in het onderwijs, als tegenhanger voor de landelijk gemeten afname aan 
NME materialen. De Bastei pakt voor gemeente Nijmegen deze rol op, maar doet dit niet 
alleen; in 2016 zijn samenwerkingsprojecten gestart met HAN Ixperium Nijmegen, HAN 
PABO, Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG), Marant en 
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit om samen deze stap naar 21ste -eeuws NME 
onderwijs te zetten. 
 
Enerzijds is er een vraag vanuit het onderwijs om meer handzame, moderne en digitale 
middelen, die docenten makkelijker kunnen inzetten in hun klassikale lesprogramma’s met 
inzet van het digibord, of bij individuele leerlingenbegeleiding met bijvoorbeeld ipads. Om 
hier bij aan te sluiten, hebben in september 2016 33 mensen uit 16 NME organisaties een 
inspiratiemiddag bijgewoond als start van het jaartraject ‘NME en ICT’. Van daaruit zijn 7 van 
deze organisaties, onder begeleiding van de HAN en De Bastei en met ondersteuning van 
stagiaires, de uitdaging aan gegaan om ICT middelen in hun aanbod in te bouwen, of om 
nieuwe digitale middelen te ontwikkelen.  
 
De tweede onderwijsvernieuwing waar De Bastei op inspeelt, is de ontwikkeling van ‘21ste -
eeuwse vaardigheden’ met de inzet van NME materiaal. Bij deze nieuwe leermethode 
werken de leerlingen zelfstandig aan een uitdaging, waarbij het stimuleren van een 
onderzoekende houding en de talentenontwikkeling van de leerlingen centraal staan. De 
Bastei ondersteunt de aanbieders om hun lesmiddelen aan deze leermethode aan te 
passen, zodat docenten NME materialen vaker gaan  inzetten en ook buiten de reguliere 
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natuurvakken. De inhoudelijke component of gebruikelijke vaststaande eindproducten zijn 
geen leidende of vaststaande  
doelen binnen deze lessen. Maar in de praktijk blijkt dat leerlingen door de actieve werkwijze 
deze kennis wel, en zelfs béter, tot zich nemen. Op 12 oktober organiseerde De Bastei met 
Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG), HAN PABO, 
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, Marant en Documentatiecentrum 
Natuurmuseum Nijmegen  een studiemiddag voor 37 docenten uit 9 scholen, om hen te 
inspireren om NME materialen in te zetten bij deze vaardigheidstraining. Vanuit onze 
organisaties hebben er 8 bijgedragen aan de lesmaterialenmarkt, met NME materiaal voor 
vaardigheidstraining. Vanwege het succes is hierna besloten jaarlijks een docenten 
inspiratiemiddag te organiseren, om de bekendheid met onze materialen en mogelijkheden 
ermee voor innovatief onderwijs in beeld te brengen en te houden.  
 
Ook het voortgezet onderwijs heeft in 2016 kennis gemaakt met De Bastei. De aanbieders 
hebben op hun beurt flink bijgedragen en werken aan de ontwikkeling van 6 nieuwe 
lesmiddelen. Een unieke mogelijkheid op het gebied van samenwerking en het creëren van 
aanbod voor het voortgezet onderwijs, biedt de Green Capital Award. De Bastei draagt daar 
in bij door scholen te begeleiden in hun implementatie van duurzaamheidsdenken in het 
reguliere onderwijs en door het verbinden van duurzame burgerinitiatieven in 2017 en 2018 
aan mogelijkheden binnen het onderwijs. 
 
 
De Bastei als onderwijsmakelaar 
De NME afdeling is sinds 2015 onderdeel van Stichting De Bastei. De stichting heeft hiervoor 
drie consulenten voor natuur- en milieu educatie in de formatie (1,9 fte) die het onderwijs en 
de betrokken uitvoerende organisaties ondersteunen en een medewerker voor 0,2 fte binnen 
de NME-uitleenservice. In 2016 heeft één van de consulenten met zwangerschapsverlof 
gehad. Voor deze periode is een tijdelijke communicatiemedewerker aangesteld, omdat de 
inzet van vernieuwende communicatiemiddelen, als belangrijke aanvulling werd gezien op de 
NME werkzaamheden.  
 
NME staat voor natuur- en milieueducatie en is vooral bekend om zijn buitenexcursies en 
natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen. Het huidige NME vakgebied ‘Oriëntatie op jezelf 
en de wereld’ (OJW) houdt echter meer in dan waar de afkorting NME van oudsher voor 
staat. Denk aan techniekonderwijs, duurzaamheidsthema’s en training in 21e -eeuwse 
vaardigheden.  
 
De NME consulenten van De Bastei slaan de brug tussen de onderwijswereld in Nijmegen 
(zie bijlage 1, Overzicht van de onderwijsinstellingen) en die locaties waar leerlingen kennis 
en praktijkervaringen van dit brede NME gebied kunnen krijgen. De meer dan 300 
lesmiddelen en activiteiten uit het NME aanbod komen niet alleen van 50 bedrijven, 
organisaties en overheden, maar ook van burgerinitiatieven (zie bijlage 2, Overzicht NME 
aanbieders).  
 
De Bastei stimuleert het gebruik van extra materialen en excursies binnen het reguliere 
onderwijs, omdat deze middelen: 

• een actieve en verantwoorde beleving bij leerlingen stimuleren, omdat ze aan de slag 
gaan met ervaringsgericht- en onderzoekend leren; 

• een praktijkervaring voor leerlingen zijn, waardoor leerlingen de inhoud van de theorie 
sneller meenemen naar de toekomst; 

• de ontwikkeling van vaardigheden en talenten bij leerlingen stimuleren. 
 
Binnen de makelaarsfunctie draagt De Bastei er op verschillende manieren zorg voor dat 
deze doorlopende leerlijn aan lesmogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten op de vraag 
vanuit het onderwijs én op het gemeentelijk milieu- en duurzaamheidsbeleid: 
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• door het bewaken van de kwaliteit van de materialen en door te zorgen dat deze 
blijven aansluiten aan de huidige onderwijsvernieuwingen, zorgt De Bastei dat NME 
middelen passen bij de belevingswereld en interesse van de leerlingen en dat ze 
tegelijkertijd gebruiksvriendelijk zijn voor de docenten;  

• met het organiseren van bijscholingsmiddagen, stimuleert De Bastei dat docenten 
NME materialen nog beter weten in te zetten in hun reguliere lessen;  

• door scholen te gaan begeleiden in hun Eco-schools certificering, promoot De Bastei 
een blijvende inbedding van duurzaamheidsdenken in het onderwijs, waar dat 
voorheen vaak niet verder ging dan het uitvoeren van een speciale themaweek.  
 

 
 
Het NME-netwerk 
Belangrijke partners in het NME veld in Nijmegen zijn gemeente Nijmegen, de 
onderwijssector en de organisaties en bedrijven die de NME lesmaterialen ontwerpen of 
beheren. Direct contact met deze betrokkenen is essentieel voor een goede afstemming en 
uitwerking van het programma.  
 
Gemeente Nijmegen 
Met de afdelingen ‘Milieu’, ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ en ‘Duurzame ontwikkeling’ van 
gemeente Nijmegen zijn het jaarprogramma en de werkwijze afgestemd in een 
budgetovereenkomst. Daarnaast zijn er in 2016 twee gemeentelijke projecten voor scholen 
georganiseerd:  het ‘Plastic Soup project’ voor het basis- en voortgezet onderwijs en het 
‘Groene Voetstappen project’ voor het basisonderwijs. De eerste werd bekostigd vanuit de 
dit jaar ingestelde special binnen de ‘stimuleringsregeling’, om jaarlijks bepaalde nieuwe 
thema’s te kunnen promoten. Het groene Voetstappen project kreeg extra financiering. Op 
deze wijze kon het Nijmeegse onderwijs kosteloos deelnemen aan deze projecten. 
 
De onderwijssector 
De Bastei heeft contact met alle 44 basisscholen en hun 11 sublocaties en met  docenten in 
de biologie sector, coördinatoren van de boven- en onderbouw en met stagecoördinatoren 
van 6 scholen uit het voortgezet onderwijs over hun suggesties voor nieuwe lesmiddelen, de 
geboden mogelijkheden voor volgend jaar en de verleende service.  
 
De organisaties met NME aanbod 
Met de meer dan 50 organisaties wiens NME lesmaterialen via De Bastei te boeken zijn, is 
goed contact. De Bastei bezoekt deze organisaties, bijvoorbeeld als zij nieuw aanbod 
hebben, of vragen over hun aanbod of reserveringsmogelijkheden.  
Binnen deze organisaties zijn er 8 georganiseerd in het Gemeentelijk Educatie Overleg 
(GEO). Dit zijn: 

• Dierenambulance Nijmegen 

• IVN Rijk van Nijmegen  

• Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert (SENG) 

• Vereniging Nederlands Cultuurlandschap / Das & Boom (VNC)  

• Hortus Arcadië  

• Warmoes Historische Tuinderij Lent  

• De Broeikas 

• Natuurmuseum Nijmegen/ De Bastei  
 
De organisaties van het GEO ontvangen via de met de gemeente Nijmegen opgestelde 
stimuleringsregeling een vaste vergoeding van € 1,10 per leerling per uur. Zonder deze 
kosten is hun aanbod toegankelijker voor Nijmeegse scholen. Als het aanbod duurder is, 
worden de restkosten boven € 1,10 per leerling per uur gedeclareerd bij de deelnemende 
school.  
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Het plafond aan uit te keren vergoedingen binnen deze stimulatieregeling is € 20.000,- per 
jaar. In 2016 is een totaalbedrag van € 11.630,- uitgekeerd aan deze organisaties. 
 
De organisaties komen twee keer per jaar bijeen, om de werkwijze en jaarresultaten binnen 
de budgetovereenkomst met de gemeente toe te lichten en om de wensen vanuit de 
organisaties te bespreken.  
 
 

Communicatiemiddelen 
Het voortgezet onderwijs en de NME organisaties ontvangen vier keer per jaar een digitale 
nieuwsbrief van De Bastei. Een extra mailing wordt tussendoor verzonden als daar 
aanleiding toe is. Deze onderwijsnieuwsbrieven behandelen onder andere vaste rubrieken 
zoals ‘nieuw aanbod’, ‘lessuggesties’, ‘mogelijkheden voor maatschappelijke stages’ en 
‘schoolprojecten’. 
 
Deze mailingen worden via mailchimp verstuurd, en zowel de nieuwsbrieven als de berichten 
blijven in een nieuwsarchief op de site beschikbaar. In mei 2016 is de NME nieuwspagina 
vernieuwd en kunnen nieuwsonderwerpen doorlopend toegevoegd worden. Dit heeft geleid 
tot een hogere interactiviteit en nieuwswaarde van de website. 
 
De statische site www.nmedebastei.nl, die alleen tot portaal diende tot de landelijke 
NMEgids, is in mei 2016 ondergebracht bij de website van De Bastei. Onder 
www.debastei.nl/nme  is de informatie voor de verschillende doelgroepen uitgebreid en 
strategischer ingedeeld. Daarnaast biedt de nieuwe website meer mogelijkheden voor 
interactie en uiteraard nog steeds de mogelijkheid voor het online reserveren van 
lesmaterialen en excursies.  
 
EDSO-digiplanner 
De EDSO-digiplanner is een landelijk digitaal loket, waarop De Bastei het lokale NME 
aanbod toont aan scholen. Docenten kunnen via trefwoorden, domeinen, leergebieden of 
gebruikte lesmethode hun gewenste activiteiten zoeken en reserveren. Desgewenst krijgt de 
docent bij het inboeken een advies met passende activiteiten, gebaseerd op eerdere 
reserveringen van de school en hun lesmethode. Dit zorgt voor een leerlijn die ingevuld is 
met een diversiteit aan ervaringen in de praktijk en het voorkomt herhaling in afgenomen 
activiteiten in de opeenvolgende leerjaren. 
 
Actualisatie en optimalisatie van de EDSO-zoekmachine 
Voor een betere ondersteuning van de visie en strategie voor NME onderwijs en 
promotiemogelijkheden, zijn er in 2016 diverse aanpassingen aan de digiplanner gedaan. 
Deze aanpassingen zorgen voor: 
 
1. meer zichtbaarheid van de aansluiting én verdiepingsmogelijkheden van NME activiteiten 
op de theorie in de klas; Lesmaterialen zijn via de nieuwe digiplannerindeling op meer 
zoekmogelijkheden op te sporen. De omschrijvingen van elk lesmiddel zijn naar een 
eenduidig format herschreven, tot een meer wervend en overzichtelijk geheel. Daaraan zijn 
zowel de kerndoelen toegevoegd, als duidelijke leerdoelen, eventuele vaardigheidstrainingen 
en vijf kenmerkende trefwoorden. Dit informeert de docent beter over de mogelijkheden van 
het aanbod binnen zijn onderwijsmethode. Daarnaast is de planner door zijn eenduidigheid 
aantrekkelijker, overzichtelijker en gemakkelijker in gebruik.  
 
2. overzicht binnen welk vakgebied en domein de activiteiten passen en inzicht in 
vakoverstijgende activiteiten, wat de koppeling van natuur met bijvoorbeeld gezondheid, 
cultuur en geschiedenis inzichtelijk maakt;  
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Elk lesmiddel is ingedeeld in één van de vier domeinen van het  vakgebied  ‘Oriëntatie op 
jezelf en de wereld’ (OJW), gehanteerd door SLO en het College van Toetsen en Examens, 
zijnde ‘Tijd (geschiedenis)’, ‘Ruimte (Aardrijkskunde)’, ‘Natuur en techniek’ en ‘Mens en 
maatschappij’. Door deze indeling is de vakoverstijgende inzetbaarheid van het NME 
materiaal veel duidelijker in beeld gebracht. De subdomeinen van Natuur en techniek- 
waarbinnen onze materialen het meeste vallen- geven de docent inzicht binnen welke 
natuurwetenschappelijke leerlijnen het materiaal inzetbaar is. Daar waar het van toepassing 
bleek, zijn ook domeinen buiten OJW toegevoegd aan de omschrijving, zoals Rekenen en 
wiskunde, Kunstzinnige oriëntatie, en Taal. 
 
3. de mogelijkheid om materialen het hele jaar door te kunnen boeken én gelijk op datum en 
tijd via roosters met ‘timeslots’;  
Er is geen vaste reserveringsperiode meer, maar de digiplanner staat het gehele jaar open. 
Ook stellen alle GEO organisaties vanaf eind 2016 hun excursierooster beschikbaar met een 
‘timeslot’. Dit geeft docenten de mogelijkheid om direct excursies in te plannen op een tijd en 
datum die bij beide partijen past. Met een roosterkoppeling en excursielimiet kunnen 
organisaties zowel alle excursies gelijktijdig aanbieden, en tegelijkertijd de controle houden 
op het aantal te boeken excursies. Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van het oude 
systeem waarin aanmeldingen handmatig werden ingeroosterd. De organisaties zijn getraind 
door De Bastei om deze digitale roostering zelf op te stellen, maar kunnen ten alle tijden 
daar hulp bij inroepen van de consulenten. 
 
Ook zijn er enkele aanpassingen gedaan in het systeem gebaseerd op gemelde 
gebruikersknelpunten. Dit zorgt er voor dat het systeem steeds beter functioneert. Zo zijn de 
bevestingingsmails aangepast met de nieuwe mogelijkheden en spelregels van de 
reserveringen. Ook is er een nieuwe totaal overzicht van organisaties en hun NME aanbod 
per thema op de website van De Bastei. Bij elke organisatie staan hun organisatiedoelen, 
aanbod en contactgegevens. Dit geeft docenten een ander overzicht van het NME aanbod 
dan uit de digiplanner, en een snelle toegang tot contactgegevens. 
 

Onderwijs: doelstelling en resultaten PO 2016 
De Bastei heeft met gemeente Nijmegen een budgetovereenkomst, met de jaarlijkse 
doelstellingen aan te organiseren NME activiteiten voor het basisonderwijs. In de tabel 
hieronder staan deze beschreven, met de bereikte resultaten in 2016.  
 

 Aantal te 
organiseren 
activiteiten 

Aantal 
deelnemende 
scholen 

Aantal 
deelnemende 
leerlingen 

Minimale eis 
2016 

900 (10% marge) 50% (26) 7.000 (uniek)/ 
20.000 (totaal 

Bereikt in 2016 
totaal 

803 38 (exclusief 8 
extra verstigingen) 

19.330  
 

Bereikt in 2016 
uniek   

  onbekend* 

 
NB: dit zijn de gegevens zoals ze uit de digiplanner komen. Docenten maken echter soms 
reserveringen waarbij ze niet alle gegevens vermelden. Een correctie daarop zou de 
volgende gegevens opleveren: 

• aantal deelnemende scholen: 40. Twee scholen die wel afnemen, zijn niet meegerekend 
bij dit aantal; Bij 61 reserveringen was geen schoolnaam vermeld, waarvan wel bekend is 
dat enkele daarvan gedaan zijn door ‘natuurouders’ van 2 onderwijsinstellingen, ouders 
die het natuuronderwijs op de school verzorgen en die reserveringen niet via de 
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digiplanner regelen maar telefonisch. Doordat hun schoolnaam niet officieel in de 
reservering vermeld staan, zijn die scholen niet meegeteld. 

• totaal aantal deelnemende leerlingen: 20.158. In de digiplanner staat een totaal van 
19.330 deelnemende leerlingen. Er zijn echter 36 groepsactiviteiten zonder 
leerlingenaantal genoteerd. Een correctie op deze aantallen met het gemeten 
gemiddelde van 23 leerlingen per groep levert 828 extra leerlingen op. 

 
*NB2: Doordat we per schooljaar rapporteren en daarmee niet synchroon lopen met 
schooljaren, komen leerlingen halverwege het jaar in een ander groepsniveau. Hierdoor is 
het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen unieke deelnemers en leerlingen uit 
klassen die meerdere activiteiten boeken (zgn. ‘herhalingsdeelnemers’). Gemiddeld is er een 
herhalingsbezoek-factor van 2,3 (berekend). Gebruik makend van deze berekening hebben 
er in 2016 bij benadering 8.404 unieke leerlingen deelgenomen aan NME activiteiten. 
 
De afgenomen lesmaterialen zijn onderverdeeld in de volgende soorten: 

aantal 
afgenomen 
materialen 

 
leskisten gastlessen materiaalzendingen projecten excursies 

uitleen-
materiaal overige 

803 300 52 3 21 399 10 18 

 
Verdere eisen waaraan voldaan is: 

• er wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd: een samenhangend en in stappen van 
leerjaren opgebouwd programma-aanbod voor groep 1 tot en met groep 8; 

• de activiteitenhistorie wordt geregistreerd op school- en groepsniveau. 
 
Zie bijlage 3  voor het aantal afgenomen activiteiten per school in 2016 in detail  

 
Onderwijs: Inspiratiedag basisonderwijs 
Hoe zet je NME lesmaterialen in voor het trainen van 21e eeuwse vaardigheden bij 
leerlingen en waarom? De Bastei organiseerde hierover op12 oktober 2016 een 
inspiratiemiddag ‘Samen bouwen aan onderzoekend leren en talentontwikkeling met NME 
materialen’.  
 
Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG), HAN PABO, 
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, Marant en Natuurmuseum Nijmegen 
verzorgden de workshops met de volgende onderwerpen: 

• het toepassen van verschillende soorten NME lesmaterialen in een onderzoekende 
onderwijsvorm; 

• de onderliggende didactiek; 

• het leren formuleren van onderzoeksvragen; 

• het ontwikkelen van de vaardigheden en talenten die horen bij een onderzoekende 
houding.  

 
Deelnemers: 

• directeur van de Vrije School Nijmegen, De Meander, gaf inleidend toelichting hoe zijn 
school NME materialen inzet voor vaardigheidstraining.  

• NME organisaties die bijpassend aanbod hebben -IVN, Struin,Natuurmuseum/De Bastei, 
Kinderboerderijen Nijmegen, Natuurtuin Goffert en Marant- hebben hun materialen op de 
aansluitende onderwijsmarkt gedemonstreerd. 

• 37 docenten van 9 scholen:  
o Driemaster - Nijmegen 
o Hidaya -Nijmegen 
o Klein Heyendaal - Nijmegen 
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o Kampus - Nijmegen 
o Meander - Nijmegen 
o St. Nicolaasschool - Nijmegen 
o BSO - Struin - Nijmegen 
o Appelgaard – Nijkerk* 
o Meester Aafjes School – Meteren* 

* Aangezien medeorganisator KWTG in de hele provincie ondersteuning biedt aan scholen, hebben 
ook docenten van scholen buiten Nijmegen mogen deelnemen. 

Onderwijs: voortgezet onderwijs 
Het voortgezet onderwijs maakt steeds vaker gebruik van de diensten van de NME 
organisaties: 

Programma soort activiteit School Groep lln 

De Bastei maatschappelijke 
stage VMBO-t 

maatschappelijke 
stage 
begeleiding 

 Karel de Grote 
College  2 VMBO 1 

De Broeikas 24 uur 
Maatschappelijke stage  

maatschappelijke 
stage 
begeleiding ? ? 3 

Natuurmuseum Biotheek 
uitleen object 12 materiaaluitleen Stedelijk Gymnasium     

Natuurmuseum Struinen door 
de Stadswaard excursie 

Karel de Grote 
College VO 2a 25 

Natuurmuseum Struinen door 
de Stadswaard excursie 

Karel de Grote 
College VO 2b 25 

Natuurmuseum uitleen 
schepnetten materiaaluitleen Kandinsky College     

Natuurtuin Goffert Excursie 
Wateronderzoek  excursie 

Canisius College De 
Goffert 0 20 

Natuurtuin Goffert Excursie 
Wateronderzoek  excursie 

Canisius College De 
Goffert 0 20 

Natuurtuin Goffert Excursie 
Wateronderzoek  excursie 

Canisius College De 
Goffert 0 40 

Natuurtuin Goffert Excursie 
Wateronderzoek  excursie 

Canisius College De 
Goffert 0 40 

Totaal VO       174 

  
Verder doorgegeven zonder leerlingen of groepsaantallen:  

• het Technisch Creatief Centrum Nijmegen (TCCN) voor techniekonderwijs 

• IVN voor veldwerk bij t Zwanenbroekje;  
 
Het aanbod voor het voortgezet onderwijs is in 2016 uitgebreid met een gastles over 
Vegetarisme en een gastles over klimaatveranderingen (De Broeikas),  en de discussie-les 
over ‘zero plastic waste lifestyle’. Gastlessen over circulaire afval- economie en duurzame 
mobiliteit in de stad zijn in de maak.  
 
De Bastei blijft nieuwe kennismakingsgesprekken inplannen met het voortgezet onderwijs. 
Zo kijken we samen hoe het NME onderwijs op het voortgezet onderwijs kunnen 
ondersteunen, zowel binnen de reguliere lessen als binnen de schoolopzet. Daarbij is het de 
verwachting dat de begeleiding tot Eco-schools ook op het voortgezet onderwijs een goede 
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ingang naar de scholen en een ondersteunend middel voor  meer afname van ons aanbod 
gaat zijn. 
 
 
 
Onderwijs: duurzaamheidsprogramma 
Sinds 2016 speelt De Bastei actiever in op het integreren van het thema duurzaamheid 
binnen het reguliere onderwijs. Om dat te realiseren pakt De Bastei twee activiteiten op; 
enerzijds de begeleiding van scholen bij het behalen van het 
Eco-school certificaat, en anderzijds het begeleiden van 
organisaties bij het creeren van meer aanbod.  
 
De Verenigde Naties heeft zeventien Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen geformuleerd, met de ambitie om deze 
doelen in 2030 gerealiseerd te hebben. Het Eco-Schools 
certificaat geeft daar een concrete invulling aan en draagt zo 
bij aan deze mondiale doelen voor duurzame ontwikkeling. Op 
lokaal niveau stimuleert het certificaat het NME onderwijs in 
Nijmegen en helpt het scholen bij het invullen van hun 
duurzaamheidsbeleid. 
 
Eco-schools pakt 10 duurzaamheidsthema’s overkoepelend 
aan.  Per thema zijn duidelijke criteria opgesteld waaraan een 
duurzame school zou moeten voldoen. Leerlingen én 
docenten voeren samen een zevenstappenplan uit, met een 
eigen actieplan, doelstellingen activiteiten en gedragsregels. 
  
Het feit dat de leerlingen en diverse betrokkenen in en om school dit programma dragen, 
maakt het zo geschikt om het onderwijs én de Nijmeegse jeugd actief te betrekken bij de 
vele activiteiten rondom Nijmegen Green Capital.  De Bastei is in 2016 gestart met de 
begeleiding van 2 scholen, De Sterredans en De Meander, en is in gesprek met de 
gemeente hoe dit in 2017 verder opgepakt kan worden bij zowel het PO als het VO.  
 
Daarnaast verbindt De Bastei het programma ‘Green Capital Challenges (GCC)’ met het 
onderwijs. Green Capital Challenges is het burgerinitiatief om burgers de komende twee jaar 
te gaan stimuleren mee te doen met een duurzame leefstijl.  Waar mogelijk denkt De Bastei 
mee over nieuw schoolaanbod wat past bij GCC, zoals gastlessen van aan GCC verbonden 
experts.  
 
 
NME-aanbod: materialen, excursies en lessen 
Het actieve aanbod van NME activiteiten voor scholen is breed en divers en neemt elk jaar 
toe. Momenteel beheert en promoot De Bastei van meer dan 50 organisaties het aanbod. Op 
de site staat dit in vier thema’s gesorteerd, natuur, techniek, milieu en duurzaamheid, en 
gezondheid.  
 
Er zijn meer dan 100 verzorgde lessen en excursies, die óf op locatie worden gedaan óf als 
een gastles op school gegeven worden. Daarnaast zijn er zelfs meer dan 200 materialen die 
de leerkracht zelfstandig op of rond school kan gebruiken, zoals leskisten, projecten of 
materiaalzendingen. De Bastei stimuleert organisaties om meer arrangementen aan te 
bieden, van een gastles op school met aansluitende excursie. De ARN, Struin en IVN 
hebben dit in 2016 in hun aanbod.  
 
De inhoud en thematiek van de materiaalzendingen worden bepaald door De Vereniging van 
Gelderse NME Centra. Dit jaar hadden de zendingen de thema’s ‘paddenstoelen’ en 

https://www.youtube.com/watch?v=RJyQikLeGtk
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‘kruidenwijzer’. Het NME Uitleenservice van De Bastei regelt als lid van deze vereniging het 
ontwikkelen en distribueren van de materiaalzendingen voor de scholen uit regio  
Nijmegen. De Bastei is sinds 2016 lid van de vereniging en van de hiervan afgeleide PO 
werkgroep. 
 
Nieuw aanbod krijgt een opvallende markering in de digiplanner en wordt gepromoot via de 
nieuwsbrief. Bijzondere nieuwe aanwinsten in 2016 zijn Jac P Struiner met drie natuurtheater 
voorstellingen, twee schaapsherders en Nila Patty met haar discussieles over haar afvalloze 
leefstijl (VO). Vernieuwingen in het aanbod hebben ook plaatsgevonden bij bestaande 
organisaties, zoals bij de kinderboerderijen, t Zwanenbroekje en Staatsbosbeheer.  
 
Bekijk bijlage 4 voor de lijst van de twintig meest populaire NME middelen van 2016 
 

NME-aanbod: 2 extra projecten 
De Bastei heeft voor gemeente Nijmegen in 2016 twee extra projecten uitgevoerd: Groene 
Voetstappen en Plastic Soup.  
 
Het Groene voetstappen project is een door Klimaatverbond Nederland landelijk 
georganiseerde duurzaamheidsweek van 3 tot 9 oktober 2016. Door financiële steun van 
gemeente Nijmegen kunnen basisscholen uit de gemeente kosteloos deelnemen.  
 
Groene Voetstappen stimuleert leerlingen om te voet, met de fiets of met het OV naar school 
te komen. Deze opdracht met bijbehorend programma maakt leerlingen, hun ouders en 
docenten bewust dat een kleine aanpassing in ieders patroon, een grote bijdrage kan 
leveren aan een beter (leef-)klimaat. Daarnaast kunnen scholen deze week aangrijpen om 
de verkeersproblematiek rond de breng- en haalmomenten op school aan te pakken. 
Deelname van scholen is actief gepromoot, telefonisch en via posters, nieuwsbrieven en de 
website.  
 
In Nijmegen is deelname niet beperkt tot die ene week maar kunnen scholen gedurende het 
hele schooljaar 2016-2017 meedoen. Zes scholen hebben zich schoolbreed (groep 1-8) 
opgegeven met 1750 leerlingen in totaal om mee te doen. Dat is ruim twee keer zoveel als in 
2015 (3 scholen met 750 leerlingen).  
 
In het kader van het Nijmeegse Plastic Soup jaar, een samenwerkingsproject tussen Lion’s 
Club Nijmegen, De Bastei, Museum het Valkhof en Actie Schone Waal, is er voor het 
onderwijs het hele jaar 2016 een special rondom Plastic (zwerf-) afval ingericht. Zowel 
scholen als de NME organisaties reageren positief op het organiseren van een themajaar.  
Deze special houdt in dat scholen het aanbod over (plastic) afval management en zwerfafval, 
kosteloos kunnen afnemen. Deze special is gefinancieerd binnen de ‘stimuleringsregeling, 
met een budget van 2.500 euro. Bijzonder in het aanbod waren de volgende onderdelen: 

• de aanschaf van Madame Poubelle: lesmateriaal, een prentenboek en toneelscript dat in 
alle eenvoud aan de jongste leerlingen van groep 1 tot en met 3 laat zien wat 
duurzaamheid is en wanneer je duurzaam bezig bent. Begin 2017 ontvangen alle 
basisscholen van Nijmegen dit materiaal; 

• de tijdelijke internationale tentoonstelling ‘Dossier Plastic’ in Museum het Valkhof, die in 
dit speciale jaar naar Nijmegen was gehaald; 

• de Nijmeegse Kinderraad rondom Plastic Soup. Dit is een samenwerking met SOL, de 
Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit, die in het Nijmeegse 
onderwijs leerlingen willen leren wat het betekent om in een democratische maatschappij 
samen te leven. In 2016-2017 hebben zij voor hun Kinderraad het thema Plastic Soup 
gekozen, uitgevoerd op 4 scholen (Lanteerne, Het Octaaf, t Talent en De Driemaster). 
Hiervoor heeft De Bastei de inhoudelijke voorbereiding van de scholen geleverd. Op 22 
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maart 2017 zal dit resulteren in de Kinderraad bijeenkomst in de grote raadszaal van de 
Gemeente Nijmegen; 

• landelijk lesaanbod, zoals gastlessen van de Plastic Soup Foundation.  
 
Rondom het themajaar zijn ook twee wedstrijden georganiseerd: De ‘Red de Waal challenge’ 
voor het basisonderwijs op 23 juni 2016 en de ‘Plastic Soup Challenge’ voor het voortgezet 
onderwijs. De video registratie van het basisschool evenement is te bekijken via het 
Youtubekanaal van de Bastei.  
 
 

NME-aanbod: vernieuwing door ICT 
Leerlingen groeien op in een digitaal tijdperk en docenten maken hier steeds handiger 
gebruik van. Ook natuur- en milieueducatie kan hierop inspelen en het lesmateriaal daarmee 
aantrekkelijker maken in gebruik.  
Om het gebruik van ICT middelen binnen het NME lesmateriaal te promoten, heeft De Bastei 
in samenwerking met iXperium een traject ontwikkeld. In dit traject maken de NME 
organisaties kennis met de mogelijkheden en bouwen ze dit onder begeeiding in hun aanbod 
in en ontwikkelen ze nieuwe digitale materialen. 
 
IXperium is hét centrum in Nijmegen waar docenten kennis maken en experimenteren met 
ICT toepassingen voor het onderwijs. Alle organisaties waar Nijmeegse scholen hun NME 
materialen van gebruiken zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit traject.  
 
De stip op de horizon van deze samenwerking is dat we meer digitale middelen gaan 
inzetten in onze NME programma’s voor scholen. Hierbij valt onder andere te denken aan 
voorbereidende lessen, het vervangen van lesbrieven bij excursies met digitale middelen, 
aangepaste leskisten, zelfstandige of interactieve verwerkingslessen op school, 
evaluatiemogelijkheden van de opgedane kennis, etc. Het traject bestaat uit de volgende 
fasen: 
 
De start op 8 september met een inspiratiemiddag; 
Deze middag had een limiet van 25 deelnemers, en was al snel volgeboekt. Uiteindelijk 
waren er 33 deelnemers uit 13 verschillende organisaties, met vertegenwoordigers uit de 
sectoren natuur, milieu en techniek. 
 
Vervolgstap 1, november 2016-februari 2016, de inzet van pabostudenten voor het 
ontwikkelen van nieuwe NME materialen;  
Acht organisaties –Staatsbosbeheer, ARN, TCCN, TechnoPromo Cuick, De Bastei, VNC, De 
Broeikas, en het Documentatiecentrum hebben zich aangemeld om verder te gaan met dit 
traject. Tweedejaars HAN Pabo studenten die zich inschrijven voor het vak digitalisering bij 
iXperium, hebben dit jaar NME en digitalisering als verplicht onderdeel binnen hun 
activiteiten. De 50 studenten zijn ingezet tot eind februari om mee te denken over het 
inzetten van digitale middelen bij hun lesmaterialen, excursies of gastlessen. De 
PABOstudenten weten als geen ander waar docenten van de toekomst behoefte aan hebben 
en gaan gericht met de materialen aan de slag om dit om te zetten naar de technieken en 
behoeftes van deze tijd. 
 
Vervolgstap 2017: 
Het was oorspronkelijk het plan om vervolgens studenten van de HAN-minor “Ed Labs: 
Learning, Design and Technology” voor drie maanden fulltime aan de slag te laten gaan bij 
de NME organisaties. Er hadden zich echter te weinig studenten aangemeld om deze minor 
door te laten gaan. Daarnaast kwam er vanuit het GEO de vraag of we geen nieuw traject 
wilden starten omdat zij alsnog wilden deelnemen. De Bastei is nu in onderhandeling hoe dit 

https://www.youtube.com/watch?v=ULCgXomEvZk&feature=youtu.be
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proces verder doorgestart kan worden. Waarschijnlijk komen er nieuwe middagen waarbij de 
GEO organisaties zelf onder begeleiding van iXperium aan de slag kunnen.  
 

NME-aanbod: vernieuwing in inzetbaarheid 
Als tweede spelen we in op de inzet van NME middelen, zonder primair inhoudelijke 
lesdoelen. Veel docenten zijn zoekend hoe ze 21ste eeuwse vaardigheden kunnen trainen bij 
hun leerlingen. Het stimuleren van een onderzoekende houding in het reguliere onderwijs en 
de talentenontwikkeling van kinderen, zijn thema’s waar elke school in Nijmegen mee bezig 
is. De herkenbaarheid van natuuronderwerpen maakt dat deze lessen van zichzelf al 
uitermate geschikt zijn hiervoor: leerlingen werken vanuit hun dagelijkse realiteit en met hun 
nieuwsgierigheid naar de werking van hun omgeving. 
 
Het aanpassen van NME materialen aan deze behoefte en het op deze wijze faciliteren van 
docenten, kan het gebruik van NME materialen binnen het onderwijs vergroten. Door mee te 
gaan met deze ontwikkelingen zorgen we er bovendien voor dat we het Nijmeegse onderwijs 
ook in de toekomst met boeiende NME materialen kunnen faciliteren. 
 
De Bastei ondersteunt de NME aanbieders om de lesmiddelen zo aan te passen dat deze 
nog geschikter zijn voor deze vaardigheidstraining. Zo kunnen ook die docenten met minder 
ervaring op dit gebied deze middelen direct gebruiken in hun lessen. Zo is de Uitleenservice 
van De Bastei geadviseerd bij een vernieuwingstraject van twee leskisten, om deze in 
opdrachten en handleiding geschikt te maken voor een onderzoekende lesopzet. Ook is 
gekeken of er een format ontwikkeld kon worden, waarmee docenten zelf met eenvoudige 
aanpassingen de huidige ‘ontdekkend leren’ leskisten naar deze onderwijsvorm kunnen 
omzetten. Twee studenten van de Fontys Hogeschool uit Den Bosch hebben in dit kader hun 
minor ‘Het Creatieve en Onderzoekende Kind’ uitgevoerd bij De Bastei. Zij hebben tevens de 
didaktiek en motivatie achter deze onderwijsvorm gepresenteerd aan alle medewerkers van 
De Bastei en toegelicht welke aanpassingen van reguliere NME-materialen het materiaal 
meer onderzoekend maken: 

• een andere opdracht (uitdaging, in plaats van kennisoverdracht); 

• het weglaten van sturende werkboekjes; 

• het loslaten van een vaste werkwijze, een uitvoeringsprotocol, inhoudelijke einddoelen of 
vaststaande uitkomsten;  

• een toevoeging van meer materialen. 
Zo kunnen de huidige leskisten ingezet worden voor vaardigheidstraining en 
talentenontwikkeling.  
 
NB: Het loslaten van inhoudelijke NME-doelen als eindresultaat van de les wil niet zeggen 
dat leerlingen deze kennis niet opsteken. Sterker nog, door deze lesmethode blijft de 
opgedane kennis zelfs beter hangen! Dat deze einddoelen niet opgesteld worden is alleen 
omdat het anders beperkend kan werken voor het gevoel van vrijheid voor de docent om 
zich als procesbegeleider in te zetten in plaats van als docent. 
 

NME-aanbod: samenwerken voor NME 
Vanuit de onderwijsactiviteiten is er al een overkoepelend samenwerkingsverband, maar De 
Bastei biedt alle groen- grijze- culturele organisaties van Nijmegen en omstreken een 
huiskamer aan, om samenwerking te stimuleren en te faciliteren. Tijdens het festival 
‘Nijmegen maken wij’ in januari 2016 is gewerkt aan de verdere zichtbaarheid van deze 
mogelijkheid binnen De Bastei. Van diverse groene initiatieven zijn bouwstenen gemaakt, 
waarmee De Bastei op termijn een digitale groene stadsmuur kan opbouwen.  
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Een unieke mogelijkheid op het gebied van samenwerking, biedt de Green Capital Award. 
Vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties, overheden en burgerinitiatieven hebben in 
juni 2016 de gemeente Nijmegen ondersteund bij hun presentatie voor de Green Capital 
Award in Ljubljana, Slovenië. In een vierdaagse reis hebben de diverse partijen hun 
inspanningen en toekomstige ideeën gepresenteerd aan elkaar en hebben ze 
samenwerkingsmogelijkheden uitgewerkt voor een nog duurzamer Nijmegen.  
 
Naast het plan om Nijmeegse scholen actief te gaan stimuleren en begeleiden om het Eco-
schools keurmerk te gaan behalen, zijn er uit deze bijeenkomst concreet ideeën voor vier 
speciale gastlesen voor het voortgezet onderwijs voortgekomen rondom plastic afval reductie 
(de ‘zero plastic waste lifestyle’), klimaatverandering, circulaire economie en duurzame 
mobiliteit.  
 
Op 22 juni 2016 is Nijmegen vervolgens uitgeroepen tot de Europese groene hoofdstad van 
2018. Dit heeft de motivatie, de daadkracht en het enthousiasme voor het betrekken van 
burgers en scholieren bij duurzame projecten enorm verruimd. De stad zal met deze prijs 
aanzienlijke stappen kunnen zetten in de uitwisseling en samenwerking, waar natuur- en 
milieu educatie een grote rol in zal spelen. In 2017 is daarom overeengekomen om binnen 
de stimuleringsregeling een budget van 5.000 euro voor duurzaamheidsonderwijs 
beschikbaar te stellen. Dit belooft een uitbreiding in het aanbod voor scholen op dit gebied. 
Hiermee wil De Bastei nog meer leerlingen betrekken en enthousiasmeren voor een 
duurzame levensstijl om dit uiteindelijk onder Nijmeegse jongeren een vanzelfsprekendheid 
te maken.  
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6. DIENSTVERLENING 
 
 
 
NME-Uitleenservice 
De NME-uitleenservice van De Bastei verzorgt het beheer en de uitleen van een uitgebreid 
aanbod aan leskisten en andere NME-lesmaterialen, met name voor het basisonderwijs. Met 
ingang van 1-1-2015 heeft de De Bastei van de gemeente Nijmegen de NME-ondersteuning 
voor het Nijmeegse onderwijsveld toegewezen gekregen. Zowel de adviserende rol en de 
makelaarsfunctie als het praktische het beheer van de NME-materialen (NME-uitleenservice) 
vallen daarmee beiden nu onder de verantwoordelijkheid van De Bastei. 
Naast de uitleen van lesmaterialen heeft de uitleenservice in de eerste maanden van 2015 in 
de opstart van NME de Bastei de contacten met de scholen en nme organisaties 
waargenomen. 

 

  
 Uitleen leskisten NME-uitleenservice in 2016:      
 (in aantal weken)    
                                              Nijmegen:     regio/overige: totaal:        totaal aantal  
                     lesmiddelen: 
 leskisten      484    66     551     190 
 overige materialen      1     -      -                       1 
     --------   -------   ---------     -----  
 totaal:       485     66    551                191 
     (88%)  (12%)  (100%)          

 
 
Uitleenresultaten 
Na een eerdere afname van de uitleen van leskisten van 712 weken in 2014 tot 634 weken 
in 2015 nam het aantal uitlenen in 2016 verder af tot 551. Het aantal verschillende 
lesmaterialen dat werd uitgeleend nam af van  205 leskisten in 2015 naar 191 in 2016.. 
 
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 zijn scholen zelf leskisten gaan reserveren en 
inroosteren via de digitale NME-planner. De Bastei zet deze aanpak door.  
Naast zelfstandig gebruik van de digiplanner voor het reserveren en roosteren van leskisten 
door scholen is onderzoek naar de wensen vanuit het onderwijs in de dienstverlening van de 
uitleenservice de komende tijd van belang. 
 
De uitleen van lesmaterialen aan Nijmeegse scholen is sinds jaren mede succesvol dankzij 
de samenwerking met de vervoersdienst van Marant Educatieve Diensten, die transport van 
en naar de meeste scholen verzorgt.  
 

 
Materiaalzendingen 
Materiaalzendingen zijn gebruiksklare lespakketjes met bijbehorende docentenhandleiding 
voor het basisonderwijs. Binnen het Netwerk Gelderse Centra voor natuur- en milieueducatie 
werkt men samen in de ontwikkeling en distributie van deze materiaalzendingen voor heel 
Gelderland. Het documentatiecentrum/de NME-uitleenservice voert deze taak uit voor 
scholen in de regio Nijmegen.   
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 Materiaalzendingen in 2016: 
 (in aantal pakketten)         
     Nijmegen:          regio:  totaal:       aantal scholen:  
           Bollen en Knollen   3  0     3   3 
               -----           -----    -----            
 Totaal:          3     0     3 
           (100%)        (0 % ) (100%)   

 
 
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 op bruikbaarheid van objecten 
voor educatieve doeleinden. 
 

 
Biotheekuitleen in 2016:                    

                                                             Nijmegen:               regio:              totaal:       
            aantal bruiklenen                               41                    13                    54 
            aantal objecten                                186    53   239 
            duur (in weken)                                342  106   448 

 
 
Dienstverlening op museaal gebied 

Het museum is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties 
(SNNC) waar de grotere natuurhistorische instellingen van ons land in participeren. 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 van het museum 
Het museum functioneert als centrum voor natuurstudie en ontmoetingsplaats voor leden 
van natuurorganisaties, geologische verenigingen en cultuurhistorische 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 Historische werkgroep De Bastei 

• werkavonden/bijeenkomsten GEA - Werkgroep Fossielen 

• werkavonden/bijeenkomsten GEA - Werkgroep Zand 

• werkdagen/bijeenkomsten NEV - diverse secties 

• vergaderingen/lezingen Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort 

• bijeenkomsten van het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN) 

• secretariaat Stichting Nijmeegse Torendag 

• bijeenkomsten van Cultuurfonds NVBO 
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7. VRIENDEN VAN DE BASTEI 
 
 
 
Aantal vrienden 
In 2016 had De Bastei 240 ‘Vrienden van De Bastei’. De Vrienden genieten de volgende 
voordelen: 

• gratis toegang tot alle exposities (exclusief eventuele toeslagen) 

• korting op alle overige activiteiten, zoals ontdekkingstochten, excursies en wandeltochten 

• 10% korting op VVV-artikelen in onze winkels 

• de online Nieuwsbrief met actuele informatie over De Bastei en het  programma. 
 
Er zijn twee soorten lidmaatschappen om Vriend te worden van De Bastei: 

• Vriend – individueel lidmaatschap voor €12,50 per jaar 

• Gezinsvriend – gezinslidmaatschap voor €20,00 per jaar 
 
Tijdens de Vriendendag 2016 is een nieuw beleid voor Vrienden van De Bastei 
gepresenteerd. Dit beleid treedt met ingang van 1-1-2017 in werking.  

 

 
VriendenLoterij 
Sinds 2011 neemt het Natuurmuseum Nijmegen deel aan de ‘VriendenLoterij’ (voorheen 
Sponsor-Bingo-Loterij). Als rechtsopvolger van het Natuurmuseum komt deze opbrengst 
sinds 2014 ten goede aan Stichting De Bastei. De opbrengst bedroeg in 2016 € 441,–. 
Eenzelfde bedrag komt ten goede aan andere goede doelen die gesteund worden door de 
VriendenLoterij.  

 

  
Nieuwsbrief van De Bastei 
De Nieuwsbrief is sinds 2014 een volledig digitale nieuwsbrief. In 2015 zijn de lay-out en de 
digitale vormgeving verder verbeterd. De samenstelling van afzonderlijke nieuwsbrieven voor 
het Natuurmuseum en museum De Stratemakerstoren is inmiddels gestopt. 
 
 
Vriendendag 2016 (12 november 2016) 
Vrienden van De Bastei en andere genodigden werden ontvangen in het Natuurmuseum. 
Daarna namen de gasten deel aan een speciale excursies naar de bouw van De Bastei 
(o.l.v. architect Marc van Roosmalen) en naar de werkzaamheden in Stadwaard (o.l.v. 
omgevingsmanager Toon van Mierlo, Wetering BV). De dag werd afgesloten met drankje en 
hapje in het Info-punt aan de Waalkade. Een prima opkomst en zonder meer een zeer 
geslaagde dag! 
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8. DE BASTEI  DIGITAAL 
 

 
 
Websites 
In 2016 beheerde Stichting De Bastei de volgende websites: 
 
- www.natuurmuseum.nl :  

o aantal sessies:    42.238 
o nieuwe gebruikers:   31.815 
o paginaweergaven  138.298 
o pagina’s per sessie:     3,27  

 
- www.debastei.nl: 

Deze website is gedeeltelijk nog in opbouw. Toch speelt deze website al een belangrijke 
rol bij het vertrekken van informatie over de realisatie van De Bastei.  

o Pageviews: 61.247 
o Unieke pageviews: 43.598 
o Online bezoeken/unieke pageviews vanuit AdWords*) sinds 23-9-2016: 23.637 
*) Sinds september 2016 is een Google Grant toegewezen waardoor aan het museum een 
budget is toegewezen om gebruik te maken van AdWords. 

 
- www.nmedebastei.nl:  

Een speciale website voor scholen en natuurorganisaties die ook toegang biedt tot de 
NME-Digiplanner waarmee scholen hun NME-programma kunnen samenstellen en 
beheren. 
 

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. 
 

- www.dwaalpunten.nl: gereserveerd voor de verdere uitbouw van het netwerk van 
dWaalpunten 

 
De website van museum De Stratemakerstoren is na de sluiting van de toren 2015 op non-
actief gesteld. De site www.stratemakertoren.nl verwijst nu door de website van De Bastei. 

 
 

Social media: Facebook 
Facebookpagina Natuurmuseum:  1.193 ‘likes’. En  1.166 volgers 
Facebookpagina De Bastei: 348 ‘likes’ en 345 volgers 
 
 

Social media: Twitter 
Het aantal followers van twitter-account @Natuurmuseum nam in 2016 toe tot 1.413 (1.299 
in 2015; ruim 1.000 in 2014 en 850 in 2013). 
De nieuwe twitterpagina @DeBastei steeg in 2016 naar 394 volgers. (275 in 2015) 

http://www.natuurmuseum.nl/
http://www.debastei.nl/
http://www.nmedebastei.nl/
http://www.stadswaard.nl/
http://www.dwaalpunten.nl/
http://www.stratemakertoren.nl/
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9. ORGANISATIE EN BELEID 
 

 
 
 
Geregistreerd museum 
Stichting De Bastei is een geregistreerd museum. Onder de naam ‘Natuurmuseum Nijmegen 
en omstreken’ is het museum al sinds 1-5-2000 door de Stichting Museumregister Nederland 
erkend als een officieel geregistreerd museum. Daarmee voldeed het museum aan de 
kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Nederlandse Museumvereniging en het Landelijk 
Contact Museumconsulenten. In 2015 is de herijkingsmethode voor de erkenning als 
geregistreerd museum vervangen door een jaarlijkse digitale zelfanalyse die door de 
Stichting Museumregister Nederland wordt gecontroleerd. Erkenning als geregistreerd 
museum betekent o.a. ook dat de Museum-Jaarkaart ook voor De Bastei geldig is . 

 
 
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 10 
Cultural Governance. 

 

 
Comité van Aanbeveling 

Het Comité van Aanbeveling van De Bastei wordt gevormd door: 

• dhr. H. Bruls, Burgemeester van Nijmegen 

• dhr. Prof. Dr. Ramaekers, Maastricht 

• dhr. V. Vroomkoning, Nijmegen 

• dhr. H. Keereweer, Wijchen 

• Mevrouw M. Martens, Nijmegen 

• Mevrouw G. ter Horst, Den Haag 

• dhr. Prof. Dr. H. van Houtum, Nijmegen 

• Mevrouw H. El Karouni, Nijmegen 

• De heer Prof. Dr. N. Nelissen, Nijmegen 

• Mevrouw Prof. Dr. D. Verhoeven, Apeldoorn 

• dhr. P. Wilbers, Berg en Dal 

• dhr. Prof. Dr. S. Wendelaar Bonga, Nijmegen 

• dhr. Prof, Dr. J. van Groenendael, Malden 

• dhr. E. Meijers, Nijmegen 
 
 
Relatie met de overheid 
De belangrijkste subsidiënt van Stichting De Bastei is de gemeente Nijmegen. Voor 2016 
waren de subsidieafspraken al vastgelegd in de budgetsubsidie-overeenkomst voor de 
periode 2016/2017. De gemeente Nijmegen speelt ook een belangrijke rol bij de financiering 
van gesubsidieerde banen zoals participatiebanen en een drietal andere gesubsidieerde 
banen die in het museum werkzaam zijn via een detacheringsovereenkomst met het 
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen 
 
De relatie met de provincie Gelderland en de rijksoverheid is tot nu toe gebaseerd op 
incidentele subsidiebijdragen.  
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Realisatie De Bastei 
Op 12 februari 2014 besloot de overgrote meerderheid van de gemeenteraad voor realisatie 
van De Bastei waarmee een investering van 7,2 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.) 
Na een lange periode van voorbereidingen ging de daadwerkelijke bouw in april 2015 van 
start. Bij het archeologisch onderzoek van de bouwlocatie werden echter een aantal 
belangrijke archeologische vondsten gedaan waardoor de bouw moest worden stilgelegd. 
De plannen en extra kosten van de inpassing van deze archeologische vondsten zijn 
inmiddels door de Nijmeegse gemeenteraad zodat de bouw inmiddels weer is gestart. Met 
ruim een jaar vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning wordt nu uitgegaan 
van opening van De Bastei in het najaar van 2017. 
 
 
Huisvesting: Gerard Noodtstraat 121 
Sinds 2013 verleent het museum medewerking 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. 
Volgens de meest recente planning wordt de nieuwbouw van De Bastei opgeleverd rond 1-8-
2017. Dat zou betekenen dat de Stichting De Bastei de huur van het synagogepand op kan 
zeggen per 1-1-2018. 
 
 
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 de depots. 
 

                                                               
 Overzicht lidmaatschappen en overleg in 2016: 
             
 Museaal:                                                 

 •  Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties 

 •  Nederlandse Museumvereniging 

 •  Coöperatie Erfgoed Gelderland 
 
 Natuur- en milieueducatie / natuurgerichte recreatie:                              

 •  Stichting Gelderse Milieufederatie 

 •  Kring Gelderse Bezoekerscentra  
 
 Cultuurhistorie:                              

 •  Stichting Valkhofkwartier 

 •  Ondernemersvereniging Waalkade 

 •  Nijmeegs Torenoverleg 

 •  Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen 
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10. 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 statutenwijziging is een directie-reglement opgesteld met taken en 
bevoegdheden van de directie. 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 Hoofdstuk 10 Bestuur en 
medewerkers voor de actuele samenstelling van het bestuur 
 
 
Pas toe of leg uit …. 
Stichting De Bastei houdt zich zoveel mogelijk aan de Principes en Best-Practice-Bepalingen 
voor good governance. Er is nog één belangrijk punt waar het museum (nog) van de Code 
Cultural Governance afwijkt, n.l. de profielschets voor het bestuur van de stichting. Deze is 
bij de oprichting van de stichting (28 juni 2014) niet uitgewerkt omdat in de stichtingsakte al 
is opgenomen dat het ‘bestuur-directie-model’ na opening van De Bastei wordt omgevormd 
tot een ‘raad-van-toezicht’-model. Het stichtingsbestuur streeft ernaar om deze overgang ana 
het einde van boekjaar 2018, dus per 1-1-2019 in te laten gaan.  
 
 
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: (oud-directeur GMG Media) 
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, promovendus Radboud Universiteit Nijmegen) 
o Voorzitter Van Tienhovenstichting 
o Lid Raad van Toezicht Stichting Bargerveen 
o Bestuurslid Heimans en Thijsse Stichting 
o Voorzitter Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen 

• 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 
o Lid Ooa (Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs 
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o Voorzitter Mr. J.J.L. van der Brugghenstichting 

• Qader Shafiq (Bureau Wijland)  
o Bestuurslid Kledingbank Nijmegen e.o. 
o Bestuurslid Stichting De Dukenburger 
o Columnist Nijmeegse weekbladen en De Gelderlander 

 
 
Directeur 
De directeur van Stichting De Bastei, Gerard Mangnus, ontving in 2016 een fiscaal loon van 
€ 61.050,-. Hij bekleedt naast zijn functie als museumdirecteur de volgende onbezoldigde 
functies: 

• bestuurslid Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties  

• lid Spiegelgroep Waalweelde 

• penningmeester Stichting Valkhofkwartier 
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11.  BESTUUR EN MEDEWERKERS 

 
 
 
Bestuur Stichting De Bastei 
voorzitter     Wim Hompe 

secretaris  Kees de Ruwe 

penningmeester  Maarten van Schaik   
bestuurslid  Frank Saris 

bestuurslid  Qader Shafiq 

 
 
Personeel 
directeur (0,92)    Gerard Mangnus 
hoofd nme-afdeling (0,78)   Dominique Vissenberg 
NME-consulent    Ria Boertjes 
NME-consulent     Robin Kop 
educatief medewerker (0,78)  Gertruud Cobben 

collectiebeheerder (0,55)  Daphne Niehoff 
administratief medewerker (0,92)  Maarten van de Ven 
receptionist (0,83)  Ingrid van Kessel 
receptionist (0.89)  Tessa Buck 
museummedewerker (0,89)  Gerard Brugman 
wetenschappelijk medewerker (0,22)  Gerard Dirkse (1-8-2015 t/m 31-03-2016)  
leerwerkplek communicatie (0,89)  Yvonne Lenkens (Startersbeurs 9-5 t/m 9-11-‘16) 
leerwerkplek communicatie (0,67)  Emma van den Hoogen (Cultuur&Ondernemen,  
      1-10-2016 t/m 31-3-2017) 
 
Detacheringen  
(Breed/Participatiebanen/Leerwerkplekken) 
museummedewerker (0,89)   René Pouwels  
museummedewerker (0,67)  Rik Jaspers 
databeheerder/receptionist (0,89)  Joram Klein 
museummedewerker (0,89)   Jan-Willem Koolen (m.i.v. 1-2-2015) 
museummedewerker (0,67)  Olga Skakovski  (tot 15-12-2016) 
museummedewerker (0,67)   Karin Verberkt 
museummedewerker (0,55)   Robbert Voets (via UWV) 
 
 
Vrijwilligers  
 

Collectiebeheer: 
Rob Alving Ronald de Boer   Anton Cox 1) 
Gerard Dirkse Hommo Edzes  Gidi Fleuren   
Sjak Gielen Bob Henrdiks   Sophie Hochstenbach 
Sita van Hoorn Herman Huilmand  Roos de Huu 
Xander de Jong Henk Lafèbre   Berry Lensink  
Karel Sauer Gerard Schreurs  Piet Thijssen 
Bram Ubels Sjoerd Wendelaar  Jerry Willemsen 
 

1)Anton Cox is op 5 mei 2016 overleden. Het museum verloor daarmee een gedreven en deskundig 

 entomoloog. We zijn hem dankbaar voor de vele jaren die hij aan de insectencollectie heeft gewerkt. 

   
Cultuurhistorie/Historische werkgroep:  
Gerard Alofs  Cor Bakker   Joop de Bruijn   
Gertie Derks Bert Eggelaar   Melchior de Grood 
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Aafje Groustra-Werdeker  Paul Klinkenberg  Nico van Hoorn 
Hetty Rondags  Monique van Sas  Linda Scholte Lubberink 
Anna Simon  Ina Schultze Kool-Ketelaar Martijn Vermeulen 
Franz Ulrich  Albert van der Valk  Roland van Zonsbeek 
 
Publieksactiviteiten en exposities:  
Jan Brok Marieke Droesen  Marcel Gutter 
Ton Ebben Moninque van Haasteren Thomas Juhasz 
Ignace Latour Gijsbert Peelen   Lara Schulte  
Nellie Spies-van Rooijen Jacco Steendam  Hans Vermeij 
 
NME Uitleenservice: Menno Verweij  
 
Balie/Receptie: 
Miep Bosveld Deepen de Bruin   Machteld Evers  
Elly van den Heuvel Gerard Schreurs  Stephan Sijpkens 
Nienke Torensma Yvonne Ubben   Erik ten Vergert 
Arjen van der Wouden 
 
Oproepkrachten: 
Iris Berends Ad van Dortmont  Agnes Kroets 
Martin Martens Ingrid Rink   Jan Spies 
Steven Uijen  
 
 
Stagiaires 

• Maartje Drost   Eco & Wildlife Helicon, Velp. 
Ondersteuning bij educatieve activiteiten  

• Sara Tilman   Helicon MBO, Velp. 
Beheerplan en onderzoek paddenpoel 

• Jordy Boerakker   Aeres Hogeschool, Wageningen. Opleiding Natuur &  
Communicatie  
Ondersteuning bij uitwerking inrichting van Kennislab 
van De Bastei 

• Charlotte Theunissen  Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Bedrijfseconomie 
Uitwerking businessplan voor De Bastei + excel-model 
voor financiële planning 

• Gaelwyn van de Mije  Eco & Wildlife Helicon, Velp. 
Ontwerp veldles Rivierpark 

• Gijsje Goedhart   Eco & Wildlife Helicon, Velp. 
Ontwerp veldles Rivierpark 
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12. FINANCIËN 
 
 
 
BALANS PER 31-12-2016: 
 
Activa: 
Inventaris         €               1 
Collectie         €               1 
Voorraad Winkel        €        3.798           
Liquide middelen             €    324.988 
Nog te ontvangen/Vooruitbetaald      €    378.748 
          ---------------- + 
          €    707.536 
 
Passiva: 
Continuïteitsreserve        €      47.522 
Vervangingsplan inventaris/inrichting     €      38.703 
Reservering aanloopkosten De Bastei     €      65.295 
Voorziening projecten (incl. inrichting De Bastei)    €    509.837 
Nog te betalen/Vooruitontvangen      €      46.179 
                  ----------------- + 
          €    707.536 
 
 
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016: 
 
Uitgaven: 
Huisvestingskosten & Inventaris      €      67.259 
Personele lasten        €    454.569 
Kantoor- & Organisatiekosten      €      24.009 
Collectiebeheer        €        4.147  
Presentatie (Exposities & Educatie)      €      34.062 
Ondersteuning NME         €        6.647 
Voorbereidings-/Plankosten De Bastei     €      66.457 
          ---------------- + 
Totaal uitgaven:        €    657.150 
 
 
Inkomsten: 
Gemeente Nijmegen (programma Cultuur)     €    369.352 
Gemeente Nijmegen (programma Duurzaamheid)    €    171.267 
Bijdrage regiogemeenten voor NME-diensten    €        1.634 
Projectsubsidies                          €      24.871 
Eigen inkomsten        €      45.031 
Diensten (uitleenvergoedingen & advisering)    €      29.361 
Overige diensten/inkomsten       €      15.634 
          ---------------- + 
Totaal inkomsten:        €    657.150 


