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Kom op verhaal met 
de Camino en de Waal

Aan de vooravond van de zomervakantie, met Nijmegen 
al in de ban van de Vierdaagse, brengt De Bastei in haar 
Basteicafé-reeks een bijzonder programma met livemuziek 
en verhalen over struinen en pelgrimeren. Laat je meeslepen 
door de avonturen en inspireren om de komende vakantie 
duurzaam te genieten van je eigen wandeltochten langs de 
Waal of elders. De vrije loop brengt je dichter bij de natuur én 
dichter bij jezelf.

Op safari langs de Waal
Lex Roeleveld, eigenaar “Heggen”,bureau voor landschapsbeheer

In het najaar van 2018 leidden maanden van hitte en droogte 
tot ongekend lage waterstanden in onze grote rivieren. Het 
bleek voor mij een onverwacht geschenk. Al meer dan een 
jaar had ik namelijk een klus voor me uitgeschoven. Telkens 
was er iets anders dat eerst afgerond diende te worden. Maar 
toen deadline voor de rapportage aan de opdrachtgever 
naderde, was er geen ontkomen meer aan: Ik moest en zou 
de tocht ondernemen langs alle bomen van enige omvang die 
er in de Waaluiterwaarden te vinden zijn. Enkel de noordzijde 
wel te verstaan, maar hemelsbreed van Pannerden tot Vuren 
niettemin ruim 80 km. Doel was om ‘bomen van betekenis’ in 
kaart te brengen. Een niet al te strak omschreven opdracht die 
wel inhield dat elk hoekje tussen rivier en winterdijk bezocht 
moest worden. Door het extreem lage waterpeil waren de 
stranden breed, maar lagen ook veel van de putten en plassen 
helemaal of bijna droog, zodat ook bijna elke hoek van de 
soms brede uiterwaarden bekeken kon worden. En zo begon 
ik aan een struintocht door de uiterwaarden die in een hele 
bijzondere ervaring uitmondde.

Ik ben geen echte wandelaar of beroepsstruiner. Mijn hele 
leven heb ik op gezette tijden wel door landschappen 
gebanjerd. Kievitseieren zoeken bijvoorbeeld, lang geleden 
uiteraard. Het ging me niet zozeer om de eieren, meer om 
het alleen zijn in het landschap, de zoektocht, de spanning 
om ongezien te blijven voor boer en boswachter. Later 
ben ik in Wageningen gaan studeren. Niet omdat ik een 
duidelijk beroep voor ogen had maar omdat mijn vader had 

gezegd dat Wageningen de verzekering inhield van veel 
tropenreizen. Het duurde even, mijn studie, maar het bleek 
te kloppen. Sinds 2002 kom ik niet meer in de tropen, maar 
houd ik me bezig met het Nederlandse landschap, met bomen 
en heggen om precies te zijn. Het was de tocht door de 
Waaluiterwaarden die niet alleen indrukwekkend was door 
de vele prachtige ontmoetingen, het was ook een herinnering 
aan de zwerftochten tijdens mijn jeugd en de belevenissen 
tijdens mijn werk in Afrika en Latijns Amerika.

Zie ook www.onzewaal.info/nieuws/ (02-07-2018 Doe mee met 
Bomen van Betekenis) en 
www.struingids.nl/een-wereldreis-door-een-stukje-typisch-
nederlands-landschap/

Struintips
Langs de Waal is het ideaal wandelen en struinen. In een 
drietal pitches wordt een aantal mogelijkheden toegelicht. 
(zie ook www.struingids.nl)
Het Pad/Struinpad door Hans Heerdt (www.hetpad.nu en  
www.struinpad.nl)
De Ri4daagse doorMonic Deichmann  (www.ri4daagse.nl)
Dwaalzin door Ineke Schaper (www.dwaalzin.nl)
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Volgend Basteicafé - Speciale zomereditie
Op donderdag 8 augustus organiseren we op veler 
verzoek eenmalig een speciale zomereditie van het 
Basteicafe: Het Nijmeegsch Rondgezicht 2.0
Op deze avond (in de laatste maand van de succesvolle 
tentoonstelling) gaat Paul Dickmann in op nog onbelichte 
facetten inzake het werk van Van de Wart, behandelt 
en toont Kees Moerbeek tekeningen van opdrachtgever 
en kunstenaar Hendrik Hoogers en is er een extra lange 
lezing over de fascinerende reusachtige houtvlotten door 
expert Leendert van Proojie. 
Op zondag 11 augustus wordt de Belvédère opnieuw 
opengesteld om het panorama te ervaren en te 
vergelijken. 

Het volgende reguliere Basteicafé is op donderdag 12 
september.
‘De cultuurstrijd om de wolf’ gaat over de problematiek 
rondom de terugkeer van de wolf in het Nederlandse 
landschap. Tijdens de avond wordt u als bezoeker 
gevraagd om actief mee te denken en uw mening over
de wolf te delen met anderen. Thomas van Slobbe 
(stichting wAarde), Karin Hermens (schapenhoudster in 
Zifflich) en Martin Drenthen (milieufilosoof aan de RU) 
zijn de gastsprekers.

Ontmoetingen Onderweg op het pelgrimspad
Aat van der Harst, vertelcoach & Marianne Post, muzikant

“Verhalen verbinden mensen, momenten in de tijd,
  de binnenwereld met de buitenwereld”

Onderweg op de camino in Spanje kom ik Manfred uit het 
Ruhrgebied tegen. We wandelen een stukje samen op en 
vertellen elkaar over onze tocht. Een dag later eten we soep 
op een pleintje. Zijn levensverhaal raakt me. Zo gaat het 
steeds weer. Je ontmoet mensen en het gaat eerst een tijdje 
over de letterlijke weg, het onderdak van gister, het doel van 
vandaag, het weer van morgen. Al gauw vertellen mensen 
ook over hun leven en hun drijfveren om op pad te gaan. 
Ik heb Manfred vier dagen gezien en het heeft me verrijkt. 
Ik ga, net als in het echte leven, een weg van steeds weer 
ontmoeting en afscheid. Verhalen verbinden mensen.

Na mijn aankomst in Santiago de Compostela en de thuisreis 
heb ik voortdurend beelden in mijn hoofd van de weg. Die 
beelden zijn verbonden met herinneringen aan natuur, 
ontmoetingen, wegwijzers, herbergen, kathedralen en 
kloosters. Door die te herbeleven maak ik weer contact met 
mensen en plekken van toen. Als mensen momenten van 
hun levensweg in samenhang vertellen, ontstaat er een 
doorlopende levenslijn. Al die punten vormen je unieke weg. 
Verhalen verbinden momenten in de tijd.

In het verhaal over je tocht zoek je soms moeizaam naar 
woorden. Je hebt de bereidheid nodig om contact te maken 
met jezelf, je verhaal en je toehoorders. De aankomst in een 
herberg en de ontmoeting met een Duitser met wie ik soep 
eet, vormen op zich nog geen verhaal. Dat wordt het pas, als 
ik er woorden aan geef en de emotie weer voel. Zo maken 
mensen de verbinding met zichzelf, met anderen en de weg. 
Verhalen verbinden de binnenwereld met de buitenwereld. 

Ontmoetingen Onderweg is een verhaal van Marianne 
van der Post en Aat van der Harst. Meer informatie over 
voorstellingen: avdharst@verhalenonderweg.nl, 
www.verhalenonderweg.nl en www.muzemoes.nl
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