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1. VOORWOORD

Voor de Stichting De Bastei was 2018 een gedenkwaardig jaar want op 19 mei 2018 kon
eindelijk ons nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie officieel worden geopend. De
opening werd onder grote publieke belangstelling verricht door burgemeester Hubert Bruls
en Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Meteen al in het openingsweekend
ontving De Bastei ruim 5.000 bezoekers.
Door de onverwacht bijzondere archeologische vondsten tijdens de bouw hebben de
oplevering van het pand en de opening van De Bastei ruim anderhalf jaar langer op zich
laten wachten dan oorspronkelijk was voorzien. Voor de exploitatie van De Bastei zijn de
extra kosten van deze vertraging gelukkig beperkt gebleven en de integratie van de
archeologische vondsten in het bouwkundig concept heeft een belangrijke meerwaarde en
extra publiekstrekker opgeleverd. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we in het openingsjaar al
40.000 bezoekers mochten verwelkomen, een aantal dat we vooraf niet hadden voorzien.
Mede dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers hebben we deze onverwacht grote
belangstelling in goede banen kunnen leiden.
Ook de ‘deelnemers’ in De Bastei, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, IVN
Rijk van Nijmegen en Droom! (beheerder van het restaurant), zijn erg tevreden over het
openingsjaar. De winkelomzet in het entreegebouw en de omzet in het restaurant overtreffen
eveneens de verwachtingen. Mede dankzij de aanwijzing van Nijmegen als European Green
Capital 2018 bleek De Bastei ook een ideale locatie voor officiële ontvangsten maar ook voor
workshops, symposia en debatavonden rondom actuele thema’s op het gebied van
cultuurhistorie, duurzaamheid, klimaatverandering en rivierbeheer.
De Bastei blijkt in de praktijk een bredere functie te vervullen dan vooraf was voorzien. Zo
brengen de extra archeologische vondsten en de rol als duurzaamheidsknooppunt (extra in
beeld gekomen dankzij Nijmegen European Green Capital 2018) extra taken met zich mee,
taken die ook vragen om een verdere professionalisering van de organisatie. Het bestuur is
daarover nog in gesprek met de gemeente Nijmegen. Dat heeft in ieder geval al geleid tot
een tijdelijke versterking van de personeelsformatie zodat De Bastei ruimte krijgt om zich als
organisatie verder te ontwikkelen.
Kortom, we mogen terugkijken op een fantastisch openingsjaar dat op 4 juli j.l. ook nog een
mooie bekroning kreeg met het bezoek van Zijne Majesteit de Koning. Niet alleen bestuur,
medewerkers en vrijwilligers verdienen daarvoor onze dank maar ook de deelnemende
organisaties binnen De Bastei, het bouwteam van de gemeente Nijmegen en de
subsidiënten die de inrichting hebben gefinancierd. Om maar te zwijgen van de architecten,
de Vrienden van De Bastei en nog vele andere partijen die in meerdere of mindere mate hun
steentje aan de totstandkoming van De Bastei hebben bijgedragen.
Daarmee is ook een netwerk ontstaan waarmee De Bastei vol vertrouwen de toekomst
tegemoet kan zien.
Nijmegen, 13 mei 2019
Wim Hompe,
voorzitter
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2. BEHOUDSTAAK: COLLECTIE EN COLLECTIEBEHEER

De Bastei is erkend als ‘geregistreerd museum’ en als zodanig ook lid van de Nederlandse
Museumvereniging en deelnemer aan de Museumkaart. Deze erkenning als ‘museum’ is tot
nu toe vooral gebaseerd op onze natuurhistorische collectie die de grootste in Gelderland is
en die gezien mag worden als ‘schatkamer van de Gelderse biodiversiteit’. Via de Stichting
Nederlandse Natuurhistorische Collecties maakt onze collectie onderdeel uit van de
Natuurhistorische Collectie Nederland. Daarmee participeert De Bastei o.a. in projecten
zoals het in 2018 opgestarte project ‘DiSSCo’ (=Distributed System of Scientific Collections),
een samenwerking van maar liefst 117 musea in 21 Europese landen dat streeft naar een
‘free and open’ digitale toegang tot de aangesloten collectiedatabases ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek. (Zie ook: https://dissco.eu/)
De Bastei is ook aangesloten bij de Collectie Gelderland waarvoor een selectie uit de
collectie is gemaakt die ook voor een breed publiek toegankelijk is gemaakt. (Zie ook:
https://www.collectiegelderland.nl/organisaties/debastei/)
Tabel 1: Overzicht natuurhistorische collectie in cijfers:
Herbarium Entomologie Vertebraten Geopaleo
Omvang collectie:
Aantal objecten
Geselecteerde objecten*
Ongeselecteerde objecten
Selectiegraad
Digitale basis registratie:
Geregistreerd in 2018
Totaal geregistreerd
Registratiegraad

Diversen

18.694
11.077
7.617
59,3%

70.000
34.326
35.674
49,0%

6.155
5.715
440
92,9%

12.734
11.701
1.033
91,9%

7.023
6.823
200
97,2%

634
10.263
92,7%

323
34.326
100%

219
5.715
100%

391
10.943
94%

31
1.850
27,1%

* kerncollectie

Tabel 2: Overzicht bruikleenverkeer in verslagjaar 2018
Nijmegen
Regio
Aantal bruiklenen
Aantal objecten
Duur in weken

29
116
272

12
105
300

Totaal
41
221
572 (in 2018: 448)

De Bastei verdient als erfgoedinstelling inmiddels een breder predikaat dan alleen
natuuurhistorisch museum. De monumentale resten van de historische ‘bastei’ (een
verdedigingstoren gebouwd naar een concept van Albrecht Dürer) en de talrijke
archeologische vondsten uit verschillende periodes van de Nijmeegse geschiedenis die
tijdens de bouw zijn blootgelegd vragen om een gericht beheer en onderhoud. Daarvoor
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wordt inmiddels een beroep gedaan op het gespecialiseerde restauratieatelier Restaura uit
Heerlen.
De opgravingen op de bouwlocatie van De Bastei zijn verricht door de Afdeling
Stadsarcheologie van de gemeente Nijmegen. Volgens stadsarcheoloog Femke de Roode
vergt de analyse van alle gegevens die bij de opgraving zijn verzameld nog tot maart 2020
voordat een definitief onderzoeksrapport kan worden gepresenteerd. Dan zal moeten blijken
of en hoe de presentatie van monument en archeologische vondsten aangepast moet
worden.
Inmiddels heeft De Bastei wel overleg met de Afdeling Stadsarcheologie en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed over een afdoend en publieksvriendelijk beheer en onderhoud.
Vraagbaak en Advisering
Er wordt regelmatig een beroep gedaan op de deskundigheid en expertise die binnen de
afdeling Collectiebeheer is opgebouwd. Naast het beantwoorden van vragen en hulp bij
determinaties worden soms ook opdrachten aangenomen. In 2018 betrof dat een opdracht
van FLORON om een aantal historische floristische data te analyseren. Deze opdracht werd
uitgevoerd in oktober 2018 door Gerard Dirkse, conservator van ons herbarium.
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3. PUBLIEKSTAAK: EXPOSITIES

Bezoekersaantallen van De Bastei in 2018: (in totaal: 39.600 bezoekers)
Sinds de officiële opening op 19 mei j.l. ontving De Bastei in 2018 in totaal 25.793 bezoekers
(zie omzetgegevens per 31-12-2018). In de oorspronkelijke begroting voor 2018 was
uitgegaan van een opening meteen vanaf het begin van het jaar waarbij uitgegaan werd van
30.000 (betalende) bezoekers. Daar vertraging in de bouw en uitstel van de opening ontving
De Bastei dus 4.207 betalende bezoekers minder dan was voorzien. De gemeente Nijmegen
wil het daardoor ontstane tekort compenseren.
Samenstelling van het museumbezoek (een eerste analyse op basis van omzetgegevens):
o 27% vol-betalend (6.840)
o
8% met korting (2.170)
o 48% Museumkaart volwassenen (12.272)
o
7% Museumkaart kinderen (1.799)
o 0,5% VIP-kaarten, Cadeaukaarten en Luncharrangement (resp. 78 + 41 + 9)
o
9% bezoekers zonder entree (o.a. Inloop Infocentrum, Horeca, Vrienden) (2.266)
o 1,5% arrangementen/activiteiten (o.a. Basteicafé’s) (396)
Daarnaast ontving De Bastei in 2018 ook talrijke andere gasten zoals:
o bezichtiging Bastei in startweekend Green Capital (19/20 januari 2018: 1.800 gasten)
o genodigden en gasten tijdens het openingsweekend (18/19 mei 2019: 4.800 gasten)
o deelnemers aan workshops en symposia
o er was ook veel belangstelling voor de architectuur van De Bastei die is gerealieerd naar
een ontwerp van architecten Van Roosmalen Van Gessel e.p.
Het totaal aantal bezoekers dat niet via de kassa is geregistreerd was 13.807. Samen met
het geregistreerde aantal bezoekers zou dat betekenen dat het totale bezoekersaantal voor
2018 maar liefst 39.600 bezoekers is.
Bezoekersaantallen in 2018 op andere locaties
o
o

o

Natuurmuseum Nijmegen:

in 2018 geen openstelling meer. De huur van de
voormalige synagoge in de Gerard Noodtstraat is sinds
1 mei 2018 beëindigd.
Sint Nicolaaskapel:
De Bastei ondersteunde de Valkhofvereniging bij de
openstelling van de Sint Nicolaaskapel. De deelname
aan de openstelling van de kapel is in het openingsjaar
van De Bastei (tijdelijk) gestaakt.
Roomsche Voet & Jacobstoren: 500 bezoekers (o.a. tijdens openingsfestival van De
Bastei en Open Monumentendag 2018)

Expositieprogramma van De Bastei
(Semi-)Permanente exposities, sinds de opening van De Bastei op 19 mei 2018:
o ‘Tastbaar verleden’: knooppunt van 2000 jaar geschiedenis, beleving van de unieke
archeologische vondsten, gepresenteerd volgens een concept met lichtprojecties dat is
ontwikkeld door Studio Louter en Opera Amsterdam.

7

Stichting De Bastei, Jaarverslag 2018
‘Dürer vertelt’, expositie in de historische bastei (kanonsgang en kazematten). NB:
Deze expositie was bij opening van De Bastei nog niet gereed. De opening vindt plaats in
het voorjaar van 2019.
o ‘Oergrond’, expositie over het ontstaan van het landschap met daarin topstukken uit de
geologische en paleontologische collectie van De Bastei.
o ‘Schatkamer van de rivier’, met de belangrijkste flora en fauna van de Gelderse Poort
zoals zich die de laatste decennia ook op een fantastische wijze heeft ontwikkeld. Met
topstukken uit de collecties flora en fauna van De Bastei. De meeste objecten zijn door
het eigen team van De Bastei geprepareerd en geconserveerd.
o ‘Bastei Academie’, kennislab, interactieve presentatie van natuur in de stad,
klimaatverandering en klimaatadapatie. Ook met de interactieve ‘SandBox’ die in
samenwerking met Deltares is ontwikkeld. NB: het kennislab was bij de opening van De
Bastei nog niet helemaal gereed. De Bastei streeft ernaar om ontbrekende onderdelen
en de gebruikelijke kinderziektes in de komende maanden op te kunnen lossen.
De inrichting van De Bastei is gerealiseerd naar een concept van 2D3D Design.
o

Tijdelijke Exposities in de Arkelzaal:
o ‘Take me to the river’, 19 januari 2018 t/m 29 april 2018
Foto’s van de Nijmeegse fotograaf Paul Breuker. Omdat De Bastei officieel nog niet voor
het publiek geopend was kon deze prachtige foto-expositie van scheepsladingen
(allemaal gefotografeerd vanaf de Waalbrug) alleen onder begeleiding van Basteimedewerkers worden bezocht.
o ‘Nijmeegse meesters’, 19 mei 2018 t/m 2 september 2018
In deze speciale openingsexpositie gaven bekende Nijmegenaren hun kijk op natuur en
cultuurhistorie. (De catalogus van de expositie is nog beschikbaar.)
o ‘The Big Draw’, 4 t/m 9 september 2018
Teken-workshops o.l.v. Anita Waltmans. Het jaarlijkse tekenfestival ‘The Big Draw’ ging
in 2018 van start in De Bastei waar wethouder Noël Vergunst de openingshandeling
verrichte.
o ‘OMweer’, 21 september t/m 9 december 2018
Onder leiding van gastconservator Anita Waltmans presenteerden 6 kunstenaars
kunstwerken die geïnspireerd zijn op klimaatverandering en thema’s die ook centraal
staan in ‘Operatie Steenbreek’. De tentoonstelling stond in het teken van de campagne
‘Operatie Steenbreek’ die in 2018 vanuit De Bastei werd geregisseerd.
o ‘Sustainable Fashion’, 14 december 2018 t/m 6 januari 2019
Een expositie over mode van natuurlijke materialen en materialen die worden
hergebruikt. Afsluitend project dat in het kader van Nijmegen European Green Capital
2018 is uitgevoerd op enkele middelbare scholen en het ROC. Met extra workshops in
de kerstvakantie. Dit project sloot ook aan bij de grote Slotmanifestatie Nijmegen
European Green Capital 2018 op vrijdag 14 december 2018 (‘Groene Vrijdag’).
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4. PUBLIEKSTAAK: ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN

Officiële opening van De Bastei op 19 mei 2018
Na de start van de bouw in 2015 en de viering van het hoogste punt van de bouw op 20
januari 2017 volgde met de nodige vertraging op 19 mei 2018 de officiële opening van De
Bastei door de burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls en commissaris van de Koning in
Gelderland Clemens Cornielje.
Nijmegen European Green Capital 2018
Oorspronkelijk wat het de bedoeling dat de opening van De Bastei samen zou vallen met de
start van talrijke activiteiten in het kader van Nijmegen European Green Capital 2018. Door
vertraging in de bouw was dit helaas niet mogelijk. Wel was De Bastei te bezichtigen tijdens
de startmanifestatie van Nijmegen European Green Capital 2018. Ruim 1.800
belangstellenden bezochten toen De Bastei.
De Bastei speelde ook een belangrijke rol bij de ontvangst van buitenlandse delegaties en
andere bijzondere gasten die Nijmegen als European Green Capital bezochten. De
ontvangst in De Bastei van Zijne Majesteit de Koning op 4 juli j.l. was daarbij zeker een van
de hoogtepunten van het afgelopen jaar.
Breed programma van educatieve activiteiten en evenementen
Met o.a. vaste programmaonderdelen als ontdekkingstochten, geologische tochten,
Museumweekend en braakballenpluisdag. De cultuurhistorie kreeg extra aandacht door
participatie van De Bastei in de Nijmeegse Torendag, de openstelling van de Roomsche
Voet en de Jacobstoren(beide in het Kronenburgerpark) tijdens Open Monumentendag en
deelname aan 024 Geschiedenis. Een greep uit de vele activiteiten:
o De Bastei en Gilde Nijmegen ontwikkelden samen ook een nieuwe cultuurhistorische
stadswandeling (‘In en om De Bastei’).
o In samenwerking met de Vereniging Geopaden werd een nieuw ‘geopad’ over de
stuwwalrand gerealiseerd. De pad start in De Bastei. De beschrijving van de wandeling is
als boekje in De Bastei verkrijgbaar.
o Speciale vermelding verdienen de succesvolle maandelijkse Basteicafé’s waarin middels
korte presentaties en discussies actuele thema’s uit het werkveld van De Bastei centraal
staan. De meeste café-avonden zijn tot nu toe uitverkocht en worden door de
deelnemers erg hoog gewaardeerd.
o De succesvolle lezingen van de GEA Kring Arnhem-Nijmegen blijken in De Bastei nog
meer deelnemers te trekken dan voorheen in het Natuurmuseum het geval was.
Projecten
o

‘dWaalpunten’, met o.a. het deelproject ‘Verbeelding van de Waal’-op-locatie:
samenwerkingsproject met o.a. bezoekerscentra langs de Waal, Museum Het Valkhof,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Erfgoed Gelderlander. Een meerjarig project
waarin De Bastei de lead-partner is. Het project resulteerde in een permanente
themapresentatie op de website www.mijnGelderland.nl, een digitale pilotpresentatie van

9

Stichting De Bastei, Jaarverslag 2018
depotstukken van Museum Het Valkhof en een publicatie ‘Verbeelding van de Waal’
(ISBN 978-90-828017-0-5) die ook als PDF-bestand via de projectwebsite
www.verbeeldingvandewaal.nl beschikbaar is. Op 13 december 2018 vond een
simultaanpresentatie van ‘Verbeelding van de Waal’ plaats in de Dijkmagazijnen in
Beuningen en Bemmel. Het project wordt in het voorjaar van 2019 afgerond. Het project
is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Provincie Gelderland en het Prins
Benhard Cultuurfonds Gelderland.
o

‘De Regio Rijn-Waal ontdekken’: in samenwerking met Naturschutzzentrum im Kreis
Kleve zijn een viertal workshops georganiseerd gericht op betere samenwerking en
verbetering van de presentaties in de verschillende bezoekerscentra langs de Waal door
het gebruik van innovatieve technieken en communicatiemiddelen. Het project is mede
mogelijk gemaakt door subsidie van de Euregio Rijn-Waal (Interreg V-A-programma). De
deelnemende bezoekerscentra hebben de intentie uitgesproken een langdurige
samenwerking te willen realiseren waarbij de ontwikkeling van een gezamenlijk
webportaal een eerste stap was. Zie www.rhein-waal.eu

o

‘Groen-Blauwe-Rijn-Waal-Alliantie’ (GBRA): een samenwerkingsverband van 10
instellingen die zich inzetten voor het oplossen van knelpunten in de groen-blauwe
verbindingen in het rivierengebied van de regio Rijn-Waal. De Bastei is binnen dit project
verantwoordelijk voor communicatie en educatie (met o.a. otter, bever en steur als
kensoorten). Dit meerjarige project (2017 t/m 2020) is mede mogelijk gemaakt door
subsidies van o.a. de Provincie Gelderland, Interreg V-A (via Regio Rijn-Waal) en de
gemeente Nijmegen. Zie www.gbra.eu

o

‘Kleurrijk Groen’: de campagne ‘Kleurrijk Groen’ was onderdeel van het programma
Nijmegen European Green Capital 2018. In dit kader is in samenwerking met Bureau
Wijland in De Bastei de speciale leergang ‘Kleurrijk Groen’ georganiseerd. Deze leergang
is ontwikkeld voor deelnemers met een migratie-achtergrond. Doel is de deelnemers
bekend te maken met organisaties en activiteiten op het gebied van natuur, milieu,
duurzaamheid en cultuurhistorie en hen te motiveren daar zelf een actieve rol in te
vervullen. De leergang is met succes afgerond door 12 deelnemers die van wethouder
Harriët Tiemens het eindcertificaat ontvingen.

o

‘Operatie Steenbreek’: de campagne ‘Operatie Steenbreek’ was eveneens onderdeel
van het programma Nijmegen European Green Capital 2018. De gemeente Nijmegen en
De Bastei zochten daarin samenwerking met de bedoeling een meerjarig programma te
ontwikkelen gericht op klimaatadaptatie en vergroening van de stedelijke omgeving. Met
o.a. scholenacties, publiekscampagnes, wijkkaravaans en netwerkbijeenkomsten met de
slogan ‘tegels eruit, groen erin’ is een flink oppervlak van de stad ‘onttegeld’ en weer
groen gemaakt. Inmiddels is ook samenwerking gezocht met Waterschap Rivierenland
dat zich voor drie jaar aan de campagne heeft verbonden. In 2018 werd de campagne
georganiseerd vanuit De Bastei en inmiddels hebben gemeente en waterschap een
campagnebudget toegewezen voor de komende drie jaar.
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5. NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IN DE BASTEI

Duurzaamheidsknooppunt/Centrum voor natuur- en milieueducatie
o

NME-ondersteuning scholen en organisaties: sinds 1-1-2015 geeft De Bastei invulling
aan de ondersteuning van scholen en natuurorganisaties op het gebied van natuur- en
milieueducatie. In 2017 en 2018 zijn activiteiten georganiseerd gericht op vernieuwing
van het NME-aanbod voor het onderwijsveld zoals:
 Digitaliseringsproject NME-middelen (i.s.m. Ixperium en HAN-PABO)
 Project ‘Groene Voetstappen’: verschillende basisscholen deden mee
 Pilotproject ‘EcoSchools’: gestart in 2017 met als doel 4 basisscholen en 1 VO-school
te starten met het stappenplan om als school het certificaat ‘Eco-school’ te mogen
ontvangen. Inmiddels zijn er 8 deelnemende scholen en ook de Radboud Universiteit
en de Hogeschool Arnhem Nijmegen willen graag als ‘Eco-School’ functioneren

o

Nijmegen European Green Capital 2018: In het voorafgaande kwam al ter sprake dat
De Bastei weliswaar pas in mei van dit bijzondere jaar officieel kon worden geopend
maar dat dit niet in de weg stond dat veelvuldig van De Bastei gebruik is gemaakt voor
evenementen en ontvangsten in het kader van ‘EGC2018’

o

Operatie Steenbreek 2018 + Scholenacties met 7H: in de loop van 2018 is besloten
om de campagne Operatie Steenbreek vanuit De Bastei te organiseren. De campagne,
bestaande uit acties gericht op klimaatadaptatie, hittestress en vergroening van de stad,
past goed bij de functie van De Bastei als ‘duurzaamheidsknooppunt’. De campagne is in
2018 ook gecombineerd met de Boomfeestdag 2018 (ruim 6.000 bomen en struiken) en
een najaars-scholencampagne (ruim 1.300 fruitbomen) aan schoolkinderen zijn
uitgereikt. De scholenactie werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage (€
32.500,-) van de Stichting Zevenheuvelenloop.

De activiteiten van De Bastei op het gebied van NME zijn in een afzonderlijk verslag meer
uitvoerig beschreven. Dit verslag is ook in te zien via de website www.debastei.nl.

De Bastei-Uitleenservice
De 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. De
Bastei beheert ook de zgn. ‘digiplanner’, een digitaal boekingssysteem waarmee vraag en
aanbod van NME-diensten in de regio Nijmegen op elkaar afgestemd kunnen worden.
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6. DIENSTVERLENING

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
Voortrekkersrol in netwerk dWaalpunten
In 2018 werd het project ‘dWaalpunten 2016-2018’ afgerond. Binnen dit project is een keten
van samenwerkende bezoekerscentra langs de Waal gevorm. Zie ook: www.dwaalpunten.nl.
Binnen de netwerk is ook een pilot afgerond met een verdieping van cultuurhistorische
informatie voor 2 dWaalpunten (Dijkmagazijn Beuningen en Veldschuur Bemmel). Zie ook:
www.verbeeldingvandewaal.nl
In 2018 werd ook het Interregproject ‘De Regio Rijn-Waal ontdekken/Die Region Rhein-Waal
entdecken’. Dit project omvatte een 4 tal workshops waarin is gereflecteerd op
mogelijkheden voor (meer en betere) grensoverschrijdende samenwerking. Zie ook:
www.rhein-waal.eu

12

Stichting De Bastei, Jaarverslag 2018

7. Marketing en PR
Het budget van De Bastei voor Marketing en PR is bescheiden. Voor de officiële opening van
De Bastei waren wel extra middelen gereserveerd waarmee een succesvol openingsfestival
kon worden georganiseerd (met 5000 gasten).
Vaste onderdelen in marketingbeleid
o samenwerkingsovereenkomst met Visit Veluwe Arnhem Nijmegen (voorheen RBT-KAN)
o vaste locatie voor poster op Nijmegen CS
o werving via Nationale Schoolreisjes Gids
o samenwerking met Nederlandse Museumvereniging (o.a. Museumkaart)
o samenwerking met BankGiro Loterij (o.a. VIP-kaart)
o persberichten bij alle publieksactiviteiten t.b.v. regionale media
Belangrijkste mediamomenten in 2018
o opening van De Bastei (met o.a. redactionele artikelen in Volkrant en Trouw)
o ontvangst van Zijne Majesteit de Koning op 4 juni 2018
o multimediacampagne via Omroep Gelderland
o opname serie ‘Museumschatten’ i.s.m. de Nederlandse Museumvereniging
o wervingscampagne landelijke omroepen i.s.m. BankGiro Loterij
Statistieken Social Media:
o Facebook evenementen: 37.400 mensen bereikt, 1.000 reacties
o Facebook: @DeBastei024: 1.216 volgers
o Facebook best gelezen berichten 2019: Interview Steenbreek, Vogeltelling, Doro Krol
voorbereiding (allen meer dan 1.000 keer gelezen)
o Instagram: de_bastei_: 457 volgers
o Twitter: @DeBastei: 702 volgers
o LinkedIn: 108 volgers
Website van De Bastei (www.debastei.nl)

Google Ad Grant ($120.000,-)
"Stichting De Bastei is a recipient of a Google Ad Grants award. The Google Ad Grants
programme supports registered non-profit organisations that share Google's philosophy of
community service to help the world in areas such as science and technology, education,
global public health, the environment, youth advocacy and the arts. Google Ad Grants is an
in-kind advertising programme that awards free online advertising to non-profits via Google
AdWords."
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7. VRIENDEN VAN DE BASTEI

Aantal vrienden
De Bastei heeft het jaar 2018 afgesloten met een totaal van 248 Vrienden. Zij steunden De
Bastei met een totaalbedrag van € 6.158,-, een gemiddeld bedrag van € 29,75 per Vriend.
Ter vergelijking: in 2017 eindigden we met 230 Vrienden, die € 5.869,- binnen brachten, met
een gemiddelde van € 29,35 per Vriend.
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
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 2018 € 441,–.
Eenzelfde bedrag komt ten goede aan andere goede doelen die gesteund worden door de
VriendenLoterij. De account is in 2018 op naam van Stichting De Bastei gezet.

Nieuwsbrief van De Bastei
De Nieuwsbrief van De Bastei is sinds 2014 een volledig digitale nieuwsbrief. In 2018
verschenen verschillende interviews met verschillende personen die bij de bouw en inrichting
van De Bastei waren betrokken
\
Vriendendag 2018 (24 november 2018)
Vrienden van De Bastei en andere genodigden werden ontvangen in De Bastei. Met een
prachtige film van Kees Moerbeek gebaseerd op historische tekeningen en schilderijen van
Nijmegen en vervolgens een boeiende stadswandeling onder leiding van Gilde Nijmegen,
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8. 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 9
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 2018
waren de subsidieafspraken vastgelegd in de budgetsubsidie-overeenkomst voor de periode
2017/2018. 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
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De relatie met de provincie Gelderland en de rijksoverheid is tot nu toe gebaseerd op
incidentele subsidiebijdragen.
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 was exclusief
inrichtingskosten en kosten voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk publieksprogramma.
De Stichting De Bastei was daar zelf verantwoordelijk voor, samen met Staatsbosbeheer en
IVN Rijk van Nijmegen die ook in De Bastei onderdak kregen.
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 (2,6 miljoen) van de inpassing van deze archeologische
vondsten zijn in mei 2016 door de Nijmeegse gemeenteraad goedgekeurd. Met ruim 1,5 jaar
vertraging is De Bastei officieel geopend op 19 mei 2018.
Waar de bouw voor het belangrijkste deel onder verantwoordelijkheid van de gemeente
Nijmegen als eigenaar van het pand werd uitgevoerd, kwam de inrichting van De Bastei
geheel voor rekening van de stichting. De totale inrichtingskosten bedroegen 1,2 miljoen
euro die voor het grootste deel werden gefinancierd uit de bijdrage van particuliere fondsen
en projectsubsidies. De belangrijkste bijdrage was een schenking van € 300.000,- van de
BankGiro Loterij. Van deze organisatie ontvangt De Bastei sinds 1 november 2018 ook een
periodieke bijdrage in de vorm van een geoormerkte afdracht uit de opbrengst van verkochte
loten (samen ca. € 30.000,- op jaarbasis).
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 2018:
Museaal:
 Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties
 Nederlandse Museumvereniging
 Coöperatie Erfgoed Gelderland
Natuur- en milieueducatie / natuurgerichte recreatie:
 Stichting Gelderse Milieufederatie
 Kring Gelderse Bezoekerscentra
 Bezoekerscentra Internationale Commissie Bescherming v/d Rijn
Cultuurhistorie:
 Stichting Valkhofkwartier
 Ondernemersvereniging Waalkade
 Stichting Nijmeegs Torenoverleg
 Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen
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9. CULTURAL GOVERNANCE

Verantwoording governance
In dit hoofdstuk legt het bestuur verantwoording af over de wijze waarop de Code Cultural
Governance (CCG) binnen de Stichting De Bastei wordt nageleefd. De Stichting wordt sinds
28 juni 2014 bestuurd volgens het ‘bestuur-directie-model’ uit de CCG. In de statuten is
vastgelegd dat deze bestuursvorm over zal gaan 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-PracticeBepalingen die de CCG voorschrijft bij het ‘bestuur-directie-model’.
Pas toe of leg uit ….
Stichting De Bastei houdt zich zoveel mogelijk aan de Principes en Best-Practice-Bepalingen
voor good governance. Er is echter geen profielschets voor het bestuur van de stichting
opgesteld omdat in de stichtingsakte 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 per 1-1-2020 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 Lid Raad van Toezicht GGZ Midden- en Noord-Limburg
o Voorzitter stichting Wijland
o Voorzitter stichting Hortus 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 Voorzitter Mr. J.J.L. van der Brugghenstichting
o Bestuurslid Birisha Nijmegen
o Bestuurslid Museumpark Orientalis
o Voorzitter Vocal Groep Genoot te Beuningen
 Qader Shafiq (Bureau Wijland)
o Bestuurslid Stichting De Dukenburger
o Columnist Nijmeegse weekbladen en De Gelderlander
 Helen Flören:
o Bestuurslid stichting Wijland
o Partner Heroes & Victims
o Bestuurslid Zelfregiecentrum
o Commissaris Vraagplus B.V.
Directeur
Directeur van De Bastei is Gerard Mangnus. Zijn fiscaal loon was in 2017 € 61.725,-. Hij
bekleedt naast zijn functie als directeur 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
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Wim Hompe
Kees de Ruwe
Maarten van Schaik
Qader Shafiq
Frank Saris (tot 1-11-2018)
Helen Flören (sinds 11-3-2019)

Personeel
directeur (0,92)

Gerard Mangnus

conservator/hfd. collectiebeheer (0,55) Daphne Niehoff
hoofd publieksdienst (0,89)
educatief medewerker (0,78)
NME-consulent (0,44)
NME-consulent/educatief medew. (0,89)
NME-consulent (0,67)
secretariaat (0,92)
receptionist (0,89)
receptionist (0.89)
museummedewerker (0,89)
staf-/beleidsmedewerker (0,67)
wetenschappelijk medewerker

Dominique Vissenberg
Gertruud Cobben
Ria Boertjes (tot 1-10-2018)
Bas van Lingen (sinds 1-12-2018)
Robin Kop
Maarten van de Ven
Ingrid van Kessel
Tessa Buck
Gerard Brugman
Emma van den Hoogen
Gerard Dirkse (1-10-2018 t/m 31-10-2018)

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
museummedewerker (0,56)
Richard Scipio Blume (sinds 1-2-2019)
Vrijwilligers
Collectiebeheer:
Rob Alving
Hommo Edzes
Sophie Hochstenbach
Sarah de Jong
Ankie Martens
Piet Thijssen
Jerry Willemsen
Publieksactiviteiten en exposities:
Bas Aarts
Yolanda Fransen-van Reijen
Mieke Hydra
Marjan van der Meulen

Ronald de Boer
Gidi Fleuren
Sita van Hoorn
Henk Lafèbre
Karel Sauer
Gerard van der Velde

Gerard Dirkse
Sjak Gielen
Xander de Jong
Berry Lensink
Gerard Schreurs
Sjoerd Wendelaar Bonga

Mart de Beer
Jos Geutjes
Marloes Kleisterlee
Annette Moons

Hermand van de Calseijde
Inge Hofman
Suzanne de Lijser
Gijsbert Peelen
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Christeljohn Roothans
Yvonne Uben
Hans Westphal

Wiel Schoeber
Menno Verweij
Menthy Willems

Tiny Stanneveld
Marit Vrijenhoek

Balie/Receptie:
Bert van Baalen
Piet Boender
Frank Drubers
José Kamm
Mieke Montanus (SBB)
Bert Puijk
Theo Scholten (SBB)
Nellie Spies-van Rooijen
Henny de Water (SBB)

Clara van Bers
Matthijs Brink
André van den Elzen
Inge Kersten
Astrid Nieuwenhuis
Diana Reintjes
Stephan Sijpkens
Karin Verberkt

Joop Bexkens
Margriet Dellaert
Edith Giesbert
Martien de Langen (SBB)
Marianne van der Pol
Rina van de Sande
Olga Skakovski
Frank Verhoeven (SBB)

Stafondersteuning, Marketing en Communicatie:
Jet Boerman
Jan Brok
Jeroen Daniels
Ineke Dibbits
Hermine Huisman
Paul Klinkenberg
John Pulles
Jos Schoots
Moniek Woltering
Stagiaires
 Daan Boonstra


Jorim Zoer



Mattie Wandel



Sander Gerritsen

Eric Brouwer
Melchior de Grood
Ignace Latour
Pieter Thissen

Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam (Reinwardt
Academie): concept beleidsplan 2019-2024
Hogeschool Arnhem Nijmegen, SRC-Media Design
Ontwerp cultuurhistorische audiovisual
Hogeschool Saxion, Enschedé
Ontwerp educatieve escaperoom
Helicon MBO Stad en Natuur
Behoefteonderzoek schooltuinieren
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12. FINANCIËN

BALANS PER 31-12-2018:
Activa:
Vaste activa (symbolische waarde collectie en inventaris)
Vlottende activa:
 Voorraad Winkel
 Vorderingen en overlopende activa
 Liquide middelen

Passiva:
Eigen vermogen:
 Continuïteitsreserve
 Bestemmingsreserves
Voorzieningen
Schulden op korte termijn

€

2

€
2.556
€ 209.681
€ 269.693
---------------- +
€ 481.932

€
36.474
€ 124.274
€
21.875
€ 299.309
----------------- +
€ 481.932

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018:
Uitgaven:
Lonen en sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Museale en projectkosten
Totaal uitgaven:
Tekort 2018

Baten:
Subsidies
Projecten
Eigen inkomsten
Totaal inkomsten:

€ 471.120
€
23.821
€ 178.419
€
11.105
€
19.131
€ 241.403
---------------- +
€ 944.999
€ -23.038
---------------- +
€ 921.961

€ 661.559
€
66.879
€ 193.523
---------------- +
€ 921.961
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