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VOORWOORD

Voor De Bastei was 2019 het eerste volledige kalenderjaar waarin het museum voor het publiek geopend was. Een mooi moment om de balans op te maken
en om te beoordelen of de hooggespannen verwachtingen uit de oprichtingsfase van De Bastei ook daadwerkelijk waargemaakt worden.
En dat blijkt daadwerkelijk het geval, want met een bezoekersaantal van 52.000 bezoekers bereikt De Bastei al bijna het streefgetal van 55.000 bezoekers
dat voor 2021 is voorzien. Ook de ‘deelnemers’ in De Bastei, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, IVN Rijk van Nijmegen en Droom!
(beheerder van het restaurant), zijn erg tevreden dat de belangstelling voor De Bastei ook na de openingsfase onverminderd groot blijft.
Dat De Bastei een unieke historische locatie is werd nog eens onderstreept met mooie beschrijvingen van onze locatie in Archeologie in Nederland en het
Jaarboek 2019 van Numaga. En dat deze unieke locatie op een bijzondere manier voor het publiek toegankelijk is gemaakt werd nog eens bevestigd door
de toekenning van Schreudersprijs 2019 van het Centrum voor Ondergronds Bouwen en het winnen van de publieksprijs van de Nijmegen Architectuurprijs
2019. Om maar te zwijgen van de vele positieve reacties en ‘likes’ in social media en op het internet.
Naast een geslaagd jaar voor onze museumfunctie en als informatiecentrum kon De Bastei ook de lijn van Nijmegen European Green Capital 2018
voortzetten in 2019, met succesvolle projecten als EcoSchools, Groene schoolpleinen en Operatie Steenbreek Nijmegen en een vaste presentatie over Green
Capital 2018 in de Bastei Academie. Daarmee levert De Bastei een mooie bijdrage aan het omgevingsbewustzijn van de schooljeugd en aan de vergroening
van de stad.
Met dank aan medewerkersteam en alle vrijwilligers die samen met de deelnemende organisaties binnen De Bastei weer een onverminderd grote inzet en
enthousiasme hebben laten zien. Een prestatie waar we samen trots op mogen zijn.
Nijmegen, 13 maart 2020
Wim Hompe,
voorzitter Raad van Toezicht

Gerard Mangnus,
directeur-bestuurder
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1. 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 met name gebaseerd op onze natuurhistorische collectie die gezien mag worden als ‘schatkamer van de Gelderse biodiversiteit’.

Omvang natuurhistorische collectie
De collectie van De Bastei is onderverdeeld in de volgende deelcollecties: Herbarium (planten), Entomologie (insecten), Vertebraten (zoogdieren, vogels,
amfibieën en reptielen), Geopaleo (stenen en fossielen) en Diversen. Ze dienen voor studie, wetenschappelijk onderzoek, educatie en voorlichting. De
collectie is ondanks nauwkeurige selectie, toegenomen tot meer dan 118.000 objecten. Het is daarmee de grootste en meest gevarieerde natuurhistorische
collectie van de provincie Gelderland.
Overzicht collectie in cijfers:

Herbarium Entomologie Vertebraten Geopaleo Diversen
Aantal objecten

18.808

70.000

6.156

12.776

10.336

Geselecteerde
11.513
objecten (kerncollectie)

34.402

5.708

11.868

10.236

Geregistreerd in 2019

345

246

31

252

391

Totaal geregistreerd

10.608

34.402

5.708

11.182

10.236

Registratiegraad

92,1%

100%

100%

94%

100%
Vlinderkist uit entomologische collectie (Familie Pieridae, witjes)

Prachtige plek, even zoeken naar de looprichting. Uitzicht vanaf terras is fenomenaal!
- Sjon Oude Egberink

raadt De Bastei aan -
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Projecten
Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo)
De afdeling Collectie van de Bastei participeert in het in 2018
opgestarte DiSSCo project. Dit is een samenwerking van 119
collectiehoudende instituten in 21 Europese landen, dat streeft
naar een ‘free and open’ digitale toegang tot de
collectiedatabases van alle deelnemers. Gezamenlijk wordt er
naar schatting 1,5 miljard natuurhistorische objecten digitaal
beschikbaar gemaakt. Datasets van onze vijf deelcollecties zijn
ingezet voor een pilot t.b.v. de ontwikkeling van een nationaal
natuurwetenschappelijk collectieoverzicht en een Europees
collectie dashboard. (Zie ook:
https://www.dissco.eu/network/) Van De Bastei worden
objectgegevens van de deelcollecties entomologie en herbarium
nu al gepubliceerd in GBIF (Global Biodiversity Information
Facility).

CollectieGelderland
De Bastei is lid van de netwerkorganisatie CollectieGelderland.
Vanuit het digitaliseringstraject van CollectieGelderland kreeg
De Bastei de mogelijkheid gebruik te maken van een
professionele collectiefotograaf.
Fotografie van de collectie

Dankzij deze voorziening hebben we de gehele entomologische
collectie kunnen fotograferen, 362 herbariumvellen en 156 zoogdieren en vogels. In samenwerking met de partners heeft CollectieGelderland in 2019 een
nieuwe website gelanceerd, waarop een groot deel van de collectie van De Bastei te raadplegen is. https://www.collectiegelderland.nl/. Ook de nieuwe
objectfoto’s zullen binnenkort te raadplegen zijn.

een combinatie van museum, ruïne en kasteel.....super leuk!!!!
Rob Koomen

raadt De Bastei aan -
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3d printing
Er is in samenwerking met de Unit Academie een pilot gestart om objecten uit de collectie, 3d te printen. Met als doel om te onderzoeken of ze geschikt zijn
om in te zetten voor uitleen of educatie. De focus ligt op het 3d printen van schedels en botten. De eerste resultaten lijken veelbelovend. Met name de
veelgevraagde ‘eyecatchers’ van de Gelderse Poort, zoals de otter en bever, zullen hierdoor breder inzetbaar worden.

Bruiklenen
De afdeling Collectie verzorgt bruiklenen van objecten uit de collectie aan
scholen, culturele instellingen en natuur- en milieuorganisaties. De
bruikleencollectie wordt jaarlijks gescreend op kwaliteit en continue
aangevuld met nieuwe, veelal regionale, preparaten. De
preparatiewerkgroep zet zich in om nieuwe preparatietechnieken te leren
en hierdoor de kwaliteit van de objecten te verbeteren.
Een overzicht van het bruikleenverkeer in 2019:

Aantal bruiklenen
Aantal objecten
Duur in weken

Nijmegen
34
117
222

Regio
12
57
294

Totaal
46
174
516

Scannen van een beverschedel voor 3d print

Prachtige locatie op unieke wijze ingebed in een archeologisch stukje Nijmegen dat volgens mij voor velen niet echt bekend was. Mag Nijmegen vaker doen.
-

Marc Claassen

raadt De Bastei aan -

8

Vraagbaak en Advisering
Er wordt regelmatig een beroep gedaan op de deskundigheid en expertise die binnen de afdeling
Collectie is opgebouwd. Naast het beantwoorden van vragen en hulp bij determinaties, werden er
diverse presentaties, lezingen en rondleidingen gegeven. Om kennis te delen en te vergroten hebben
de honorair conservatoren en vrijwilligers nevenfuncties bij o.a. de vogelwerkgroep Nijmegen e.o.,
regionale afdelingen van de KNNV (vereniging voor veldbiologie) en GEA (stichting geologische
activiteiten). Daarnaast is één van de honorair conservatoren van de deelcollectie Herbarium,
gastonderzoeker bij de groep ‘Biodiversity Discovery’ van Naturalis in Leiden.

Monumentbeheer
De Bastei verdient als erfgoedinstelling inmiddels een breder predicaat dan alleen ‘natuurhistorisch’
museum. De monumentale resten van de historische bastei en de archeologische resten uit
verschillende periodes van de Nijmeegse geschiedenis die tijdens de bouw zijn blootgelegd, vragen
om deskundig beheer en onderhoud. Voor monitoring en jaarlijks onderhoud wordt een beroep
gedaan op het gespecialiseerde restauratieatelier Restaura uit Heerlen. De Bastei onderhoud contact
met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het deskundig en publieksvriendelijk beheren van
het monument.

Notitie Depot 2019
De afdeling collectie is gevestigd in het depot aan de Derde Walstraat op loopafstand van de
hoofdvestiging aan de Waalkade. Er is sprake van chronisch ruimtegebrek en geen ruimte meer voor
groei, wat collectievorming voor de toekomst in de weg staat. Begin 2019 is de notitie ‘Depot 2019’
opgesteld, hierin worden de knelpunten en de benodigde verbeteringen van het huidige depot
benoemd. Tevens zijn de voorwaarden uiteengezet waaraan een professioneel museumdepot zou
moeten voldoen.

Heb 2,5 jaar mogen opgraven op deze top locatie. Dit is een hele mooie plek waar de historie van 2000 jaar vestingwerken heel mooi visueel gemaakt is!

1.

Deleone Scheffer

raadt De Bastei aan -
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2. PUBLIEKSTAAK: EXPOSITIES

De Bastei is een actief museum, met een vaste en 2 wisselexposities per jaar, een divers activiteiten programma voor zowel groepen als individuele
recreanten, en met mogelijkheden om de Bastei thema’s ook in de buitenlucht waar te nemen en te beleven.
In het kalenderjaar 2019 ontving De Bastei in totaal 51.851 bezoekers. In de oorspronkelijke begroting voor 2019 was uitgegaan van 45.000 bezoekers. Op
zondag 22 december is de 50.000ste bezoeker, een gezin uit Beuningen, al verwelkomd door directeur Gerard Mangnus en cultuurwethouder Noël Vergunst
van de gemeente Nijmegen.
Samenstelling van het museumbezoek (een eerste analyse op basis van omzetgegevens):

Soort bezoeker

Aantal

22% vol-betalend

11.131

7% met korting

3.590

10% gratis bezoekers (Vrienden, bezoekers
infocentrum en horeca, begeleiders van
schoolklassen e.d.)
48% Museumkaart en VIP-kaart BankGiro
Loterij
10% bezoekers workshops/avonden (o.a.
lezingen, workshops, cursussen, kunstnacht)
3% arrangementen/activiteiten (o.a.
Basteicafé’s)

5.400

Tov 2018
18%
5%
35%

25.100

35%

5.083

6%

1.547

1%
50.000ste bezoeker

Gevarieerd en bijzonder museum met prachtige tijdelijke tentoonstellingen. Goede rondleidingen en ook een lekker kopje koffie.
-

Maria Blankenborg

raadt De Bastei aan -
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Expositieprogramma van De Bastei
De Bastei is 2019 gestart met een ambitieus programma waar zowel exposities als een veelheid aan publieksactiviteiten deel van uitmaken.
(Semi-)Permanente exposities, sinds de opening van De Bastei op 19 mei 2018:


‘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.



‘Dürer vertelt’, expositie in de historische bastei (kanonsgang
en kazematten, geopend in 2019.



‘Oergrond’, expositie over het ontstaan van het landschap met
daarin topstukken uit de geologische en paleontologische
collectie van De Bastei.



‘Schatkamer van de rivier’, met de belangrijkste flora en fauna
van de Gelderse Poort zoals zich die de laatste decennia 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.



‘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. Sinds 2 december 2019 is er een
Kleine presentatie over EGC2018 toegevoegd, met o.a. de
‘circulaire ambtsketen’.

Sand Box

mooi museum op prachtige locatie
-

Christel Kraus

raadt De Bastei aan -
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Tijdelijke Exposities in de Arkelzaal in 2019
Naam
‘Sustainable
Fashion’

Periode in
2019
Tot en
met 6
januari
13 januari
t/m 17
maart

Gastcurator

Omschrijving

Openingshandeling

Anita Waltman

presentatie van duurzame
kleding, afsluiting Nijmegen
Green Capital 2018.
‘Het
Doro Krol (oud
Een kunsttentoonstelling met
Waalgeluk’
nachtburgemeester werken van Doro Krol
Nijmegen)
geïnspireerd door het
rivierenlandschap. Kunstenaar
op de vloer, Doro Krol heeft de
Arkelzaal omgetoverd tot haar
atelier en bood bezoekers een
bijzonder kijkje in het
kunstenaarschap. Daarnaast
zijn er diverse workshops en
schildercursussen
georganiseerd in het kader van
de tentoonstelling.
‘Het
24 maart
Kees Moerbeek in
Een cultuurhistorische
Nijmeegsch
t/m 1
samenwerking met tentoonstelling rond het werk
Rondgezicht’ september Billy Gunterman
Het Nijmeegsch Rondgezicht
door W.A. van de Wart (1806).
In deze periode zijn extra
evenementen zoals de
openstelling van De Belvédère
georganiseerd.
‘WaalOnder’ 13
Bas van Lingen
Een familietentoonstelling
september
over vismigratie in de Waal.
(t/m 1
maart
2020).

Wethouder Noël
Vergunst

burgemeester
Hubert Bruls

Henny Roorda,
heemraad van
Waterschap
Rivierenland

Vandaag een bezoek gebracht aan het museum. echt heel gaaf. De medewerker die ons een rondleiding gaf, legde alles heel goed en leuk uit.
-

Annemiek Smedinga

raadt De Bastei aan -
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3. PUBLIEKSTAAK: EDUCATIE, ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
.

Breed programma van educatieve activiteiten en evenementen
Met o.a. vaste programmaonderdelen als ontdekkingstochten, geologische tochten, het Museumweekend, de Kunstnacht, Nacht van de Nacht, Go Short, de
Stadscross, de Romeinenweek, 024 geschiedenis, de Nijmeegse Torendag en het ‘Weekend van de wetenschap’ heeft de Bastei een uitgebreide agenda en
maakt De Bastei stevig deel uit van het Nijmeegse cultuursegment.
Speciale vermelding verdienen:
 De succesvolle maandelijkse Basteicafé’s waarbij de museumbezoeker op nietalledaagse wijze wordt meegenomen in het eeuwenoude verband tussen stad,
rivier en natuur. In het avondprogramma geven verschillende specialisten een
korte lezing rond een gekozen thema, met aansluitend vragen en discussie. De
meeste café-avonden zijn tot nu toe uitverkocht en worden door de deelnemers
erg hoog gewaardeerd.
 Het festival Vier de Natuur. Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 vond het
jaarlijkse buitenfestival Vier de Natuur plaats, de Nederlandse versie van Fête de
la Nature. Vier de natuur nodigt iedereen - particulieren, organisaties en bedrijven
- uit om in het weekend van 25 en 26 mei 2019 een activiteit 'in het groen' te
organiseren. De Bastei coördineert het festival in Nijmegen. Wegens een
aangekondigde datumwissel in 2019 gaat dit festival in Nijmegen in 2020 verder
onder eigen naam.
 Mysterie of the city (#MOTC). Een groep PR-studenten van de HAN ontwikkelden
voor de Bastei in het kader van een stageproject een “citygame”. Deze
puzzeltocht langs allerlei historische plekken in de binnenstad moest studenten
inspireren De Bastei te bezoeken. De eerste 50 studenten die het mysterie hadden
Mystery of the city
opgelost kwamen in aanmerking voor de finale-avond in De Bastei en konden
uiteindelijk meedingen naar de hoofdprijs van € 500, 388 rondleidingen voor recreanten. Dit bestond uit 183 Nederlandstalige, 4 Duitstalige, 1 Engelstalige rondleidingen en 197 inlooprondleidingen.
Heerlijk startpunt voor een avontuurlijke belevingstocht.
-

Patricia Eikelenboom

raadt De Bastei aan -
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Daarnaast zijn er speciale activiteiten, die
aansluiten op de wisselexpositie van dat
moment, op landelijke of lokale
evenementendagen of op de vakantie periodes.
Naast evenementen en rondleidingen voor
recreanten, kunnen ook scholen terecht voor
diverse vakoverstijgende lessen op het gebied
van natuur en cultuurhistorie, zowel in het
gebouw als in de omgeving.
Het educatieve aanbod voor scholen is
onderverdeeld in rondleidingen en
museumlessen binnen en veldlessen buiten. In
2019 hebben 28 klassen uit de regio
deelgenomen aan een rondleiding in het
museum, met 680 deelnemers. Aan de
buitenactiviteiten hebben 32 klassen
deelgenomen met in totaal 832 deelnemers.

Veldlessen De Bastei

Fantastisch mooi! Oud en nieuw samen. Fijne plek, leuke mensen, goeie energie!
-

Anke Zegers

raadt De Bastei aan -
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4. PROJECTEN
Met verschillende samenwerkingspartners voert De Bastei jaarlijks diverse projecten uit op het gebied van cultuur(historie), landschap, klimaat, educatie en
recreatie.

‘dWaalpunten’ (uitvoering in boekjaar 2017 t/m 2020)
Het project ‘dWaalpunten’ is een gezamenlijk initiatief van De Bastei, Dijkmagazijn Beuningen, Lingewaard Natuurlijk, ARK Natuurontwikkeling en IVN
Gelderland. De Bastei is penvoerder voor dit project. Het project richt zich op instelling en instandhouding van een keten van ‘dWaalpunten’ en gerichte
cursussen voor ondernemers in het stroomgebied van de Waal.

‘The Green & Bleu Rhine Alliance’ (uitvoering in 2017-2020)
Project gericht op grensoverschrijdende verbetering van het
ecologisch netwerk van het rivierenlandschap in de grensstreek. De
Nederlandse leadpartner is ARK Natuurontwikkeling en de Duitse
leadpartner is Naturschutzzentrum im Kreis Kleve in Rees-Bienen. De
Bastei is verantwoordelijk voor de educatieve doelstellingen van dit
project (ambitie: 1.500 leerlingen in 3 jaar nemen deel aan het
project).

‘Kleurrijk Groen’
Bijdrage van € 5.000,- vanuit het provinciale stimuleringsfonds
‘Ieders Museum’ voor het project ‘Kleurrijk Groen’ dat in het najaar
van 2018 is gerealiseerd in samenwerking met het Nijmeegse Bureau
Wijland. In 2019 was het afsluitende symposium van dit project, met
de uitrijking van de certificaten voor de nieuwe ambassadeurs van
‘Kleurrijk Groen’.

Stadscross

Super leuk, interessant en mooi. Mn dochter van 5 vond t ook erg leuk.
-

Sarah Kurstjens

raadt De Bastei aan -
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‘Erfgoededucatie Nijmegen’
Samenwerkingsproject van De Bastei, Museum Het
Valkhof, Gebroeders van Limburg en ’t Van Lindenhout
museum. Met ondersteuning van Erfgoed Gelderland. De
Bastei is penvoerder van dit project. Het project heeft een
looptijd van 3 jaar.

‘Update Lesmateriaal NME’
Project gericht op actualisering van ons aanbod NMElesmateriaal (o.a. leskisten en andere uitleenobjecten).

Diensten /Advieswerk in 2019
- Voor het cytologisch onderzoek aan de Nederlandse
flora door NCB Naturalis, worden voucher exemplaren
verzameld en materiaal aangeleverd.
-In opdracht van de SNNC verzorgde De Bastei het
regionale aandeel in het landelijke Bijen-weekend.

5.

Update leskisten

Mooi museum op een unieke locatie met regelmatig leuke kinderactiviteiten.
-

Mariëlle Vissers-Van Hulst

raadt De Bastei aan -
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NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IN DE BASTEI
De Bastei heeft als duurzaamheidsknooppunt van Nijmegen diverse activiteiten gericht op natuur- en milieu educatie.

Natuur en Milieu educatie voor scholen en organisaties
NME staat voor natuur- en milieueducatie en is vooral bekend om zijn buitenexcursies en andere praktijkervaringen
voor het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld voor alle onderwijsniveaus. Sinds 1-1-2015 geeft De Bastei
invulling aan de ondersteuning van scholen en organisaties / bedrijven op het gebied van natuur- en milieueducatie.
De Bastei afdeling NME verbindt de organisaties en bedrijven met NME aanbod voor scholen, om samenwerking te
bevorderen en te faciliteren. Belangrijke partners in het NME veld in Nijmegen zijn gemeente Nijmegen, de
onderwijssector op alle niveaus vanaf het primair onderwijs, de partijen met NME aanbod en de landelijke NME
organisaties-verbonden met elkaar via het GDO.
De Bastei heeft contact met alle onderwijs instellingen in Nijmegen en de meer dan 50 organisaties met NME
lesmaterialen. Daarnaast werkt De Bastei samen met diverse partners om dit aanbod steeds te vernieuwen, en om
vakoverstijgende combinaties te maken, zoals HAN Ixperium Nijmegen, NIBI, SME Advies en GDO.
Prestaties 2019
In 2019 hebben voor zover geregistreerd 19.818 leerlingen aan 846 NME activiteiten meegedaan. Van het
basisonderwijs deden 18.338 leerlingen uit 43 verschillende basisonderwijsinstellingen (met sublocaties) mee met 776
activiteiten. Ook het voortgezet onderwijs weet De Bastei steeds beter te vinden: in totaal hebben 1.480 leerlingen uit
76 groepen van 12 voortgezet onderwijsinstellingen meegedaan aan activiteiten; dit is een verhoging ten opzichte van
2018 (722 leerlingen van 9 onderwijsinstellingen). Met deze resultaten voldoet het NME-veld aan de jaarlijkse
doelstellingen, overeengekomen met gemeente Nijmegen.
NME kan een steeds grotere rol spelen in het onderwijs, door in te spelen op onderwijsvernieuwingen die
voortkomen uit wettelijke taken vanuit de Rijksoverheid en maatschappelijke ontwikkelingen in het kader van
toekomstgericht leren zoals het Curriculum.Nu, of het Techniekpact.
Wat een topplek! Alleen al voor het Basteicafé met het mooiste uitzicht van Nederland moet je er heen.
-

Marlou van Campen

raadt De Bastei aan -
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Overige activiteiten NME
In opdracht van gemeente Nijmegen heeft De Bastei het jaarlijkse Groene Voetstappen project uitgevoerd. Hieraan deden 57 klassen van 4 scholen mee.
Naast reguliere projecten en activiteiten begeleidt De Bastei momenteel 8
onderwijsinstellingen in een structureel aanpassingsprogramma voor
duurzaamheid, de Eco-Schools certificering. Dit is hét internationale
keurmerk voor duurzaamheid in het onderwijs. Bij Eco-Schools
inventariseren, bedenken én implementeren leerlingen en docenten meer
duurzame oplossingen voor hun schoolgebouw, hun curriculum en
gedragingen. Het proces duurt ongeveer 2 jaar, en is opgedeeld met twee
tussentijdse certificeringen, de bronzen en de zilveren vlag.
Groene schoolpleinen is het andere langdurende traject waarin De Bastei
scholen begeleidt. In 2019 hebben 16 scholen een subsidie ontvangen van
de Provincie (14 PO en 2 VO). Daarvan adviseert De Bastei 7 scholen in de
concrete uitvoering via de provinciale Groene Handjes regeling, i.s.m
Beleef en Weet en NME Plaza.
Eind 2019 zijn 9 gastdocenten getraind in de uitvoering van de Klimaat
Masterclass binnen het PO. Hiermee heeft De Bastei een nieuw
programma opgezet om leerlingen van het basisonderwijs te inspireren ook bij te dragen aan een klimaatbestendige stad. De eerste lessen gaan direct in
2020 van start.

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.

Bijzondere blik in de geschiedenis van Nijmegen.
-

Inda Kuppen

raadt De Bastei aan -
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Operatie Steenbreek 2019: 119.000 tegels maakten plaats voor groen!
De gemeente Nijmegen en De Bastei hebben met Operatie Steenbreek een meerjarig programma, 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 2019 zijn ook de doelstellingen van het tweede campagnejaar gehaald. Nieuw in het afgelopen jaar was de
samenwerking met Waterschap Rivierenland, in verband met de afkoppeling van het regenwater op het riool om overbelasting bij heftige regenbuien te
voorkomen.
Hoogtepunten in 2019:
-de vergroening van het Maasplein, goed voor
23.000 tegels;
-de samenwerking met de afdeling natuur- en
milieueducatie van De Bastei bij de
vergroening van 7 van de 16 Nijmeegse school
die gebruik maken van de provinciale subsidie;
-de nominatie voor de landelijke
Steenbreektrofee 2019.
In 2019 zijn 119.000 tegels verwijderd uit de
openbare ruimte, schoolpleinen en
particuliere tuinen. Dit leverde meer dan 76
persmomenten op. Bekijk waar dit gebeurde
en wat de plannen zijn voor 2020 in het
jaaroverzicht van Operatie Steenbreek.

Gewoon heen gaan, een fantastische plek om een stukje verleden van Nijmegen te ontdekken en bovendien een heerlijk gelegen
restaurant met uitkijk op de Waalbrug en de rivier. Doen dus!
-

Hans te Boekhorst

raadt De Bastei aan -
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6. SAMENWERKING
Samenwerking op museaal gebied
De Bastei 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
De Bastei werkt samen op het gebied van voor natuurstudie met natuurorganisaties, geologische
verenigingen en cultuurhistorische verenigingen. Met o.a.:





IVN Rijk van Nijmegen
Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen
KNNV Afdeling Nijmegen
GEA Afdeling Nijmegen-Arnhem
Kunstnacht - Moving Futures

Zeker de moeite en erg indrukwekkend.
-

Marc van der Heijden

raadt De Bastei aan -

Overzicht lidmaatschappen en overleg in 2019:
Museaal:
 Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties
 Nederlandse Museumvereniging
 Coöperatie Erfgoed Gelderland
Natuurgerichte recreatie:
 Stichting Gelderse Milieufederatie
 Kring van Gelderse Bezoekerscentra
 Bezoekerscentra Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
Cultuurhistorie:
 Stichting Valkhofkwartier
 Ondernemersvereniging Waalkade
 Stichting Nijmeegse Torenoverleg
 Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen
Natuur- en milieu educatie:
 Vereniging GDO, Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
 Gelders NME Overleg

Het landelijke NME netwerk via GDO

Mooie combi van de geschiedenis van Nijmegen en de natuur in de polder.
-

Huub Hilgers

raadt De Bastei aan -

21

Stichting De Bastei, Jaarverslag 2019

7. MARKETING EN PR
Nominaties en gewonnen prijzen
Het beleid van De Bastei op het gebied van
marketing en communicatie is nog volop in
ontwikkeling. Met beperkte menskracht en
middelen slaagde het museum er toch in om
regelmatig de aandacht van de media te trekken.
Dit gebeurde vooral op basis van het veelzijdige
aanbod van publieksactiviteiten dat De Bastei in
2019 kon realiseren.
De Bastei was in 2019 genomineerd voor de
volgende prijzen:
- 8 november 2019: landelijke innovatieprijs NME;
- 20 september 2019: landelijke Schreudersprijs
van het Centrum voor Ondergrond Bouwen(COB):
gewonnen;
-14 november: Steenbreektrofee met Operatie
Steenbreek Nijmegen, vanwege de Getijden in
Nijmegen;
-december 2019: genomineerd voor de
Architectuurprijs Nijmegen 2019. Bij de finalisten
voor de vakjury-prijs en winnaar van de
publieksprijs.

Schreuderprijs 2019

Erg mooi om te zien. Met als afsluiter een geweldig uitzicht.
-

Tanja Nijenhof
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Publicaties 2019
De Bastei was ook het onderwerp in verschillende publicaties. De belangrijkste publicaties in 2019 waren:
 beschrijving van de archeologische vondsten tijdens de bouw van De Bastei door stadsarcheoloog
Femke de Roode in het oktober-nummer van het tijdschrift ‘Archeologie in Nederland’;
 ‘Uit de Bastei’, artikel van Suzanne de Lijser in het Numaga Jaarboek 2019 (p.168 – 176)
 catalogus en speurtocht ‘Het Nijmeegsch Rondgezicht’’

BankGiro Loterij
Na de eenmalige schenking van de BankGiro Loterij ten behoeve van de realisatie van De Bastei kreeg
de samenwerking met deze loterij een vervolg in de vorm van een ‘geoormerkte afdracht’. Dit
betekent dat De Bastei tot wederopzegging van de overeenkomst een deel van een vastgesteld aantal
loten krijgt uitgekeerd. In 2019 bedroeg deze ‘geoormerkte afdracht’ in totaal € 39.809,-.

VriendenLoterij
De Bastei neemt op bescheiden wijze deel aan de ‘VriendenLoterij’ (voorheen Sponsor-Bingo-Loterij).
De opbrengst bedroeg in 2019 € 445,-. Eenzelfde bedrag komt ten goede aan andere goede doelen die
gesteund worden door de VriendenLoterij.

Nieuwsbrief van De Bastei
De Nieuwsbrief van De Bastei is sinds 2014 volledig digitaal. In 2019 kende de Nieuwsbrief vier edities
met onder meer ‘De Bastei in beeld’, een interviewreeks van Jos Schoots met personen die een
belangrijke rol speelden tijdens de bouw en de realisatiefase van De Bastei.
beschrijving van de archeologische vondsten

Vaste onderdelen in marketingbeleid
o
o
o
o
o

samenwerkingsovereenkomst met Visit Veluwe Arnhem Nijmegen (voorheen RBT-KAN)
vaste locatie voor poster op Nijmegen CS
samenwerking met Nederlandse Museumvereniging (o.a. Museumkaart)
samenwerking met BankGiro Loterij (o.a. VIP-kaart)
persberichten bij alle publieksactiviteiten t.b.v. regionale media
Een mooi natuur en cultuurhistorisch museum.
-

Gerrit Jan Roelofsen

raadt De Bastei aan -
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o
o
o
o

benutting van de culturele zijde van mupi’s, gedurende enkele weken per jaar
samenwerking met ‘Land van ANWB’
inzet op sociale media
inzet op verkrijgen ‘Kidsproof’ certificaat Museumkids kaart

Belangrijkste mediamomenten in 2019
o
o
o

multimediacampagne via Omroep Gelderland voor de tentoonstelling ‘Het Nijmeegsch Rondgezicht’
de publiciteit rondom de toekenning van de Schreudersprijs 2019 door het Centrum voor Ondergronds Bouwen
wervingscampagne voor de kerstvakantie in samenwerking met de Nederlandse Museumvereniging

Statistieken Social Media

o
o
o
o

Facebook: @DeBastei024: 1.481 volgers (1.376 likes)
Instagram: de_bastei_: 593 volgers
Twitter: @DeBastei: 1.031 volgers
LinkedIn: 149 volgers

Website van De Bastei (www.debastei.nl)
De Bastei heeft in 2019 veel ingezet op aanpassingen op de website, om
museumbezoekers te informeren over diverse acties.
Zie tabel hiernaast voor de maandelijkse gemeten bezoeken op de website.

Google Ad Grant
Stichting De Bastei is benificiënt in het Google Ad Grants programma. Dit
programma ondersteunt geregistreerde non-profit organisaties.

Ziet er indrukwekkend uit.
-

Hans Scholten
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8. VRIENDEN VAN DE BASTEI
De Bastei heeft het jaar 2019 afgesloten met een totaal van 255 Vrienden. Zij steunden De Bastei met een gezamenlijk bedrag van € 6.460,-. In 2018 telde
De Bastei 247 Vrienden.

Voordelen van Vriend worden
Als Vriend van De Bastei profiteer je van de volgende voordelen:
 Gratis toegang tot De Bastei (exclusief eventuele toeslagen)
 Korting op activiteiten als lezingen, ontdekkingstochten en excursies
 Digitale nieuwsbrief van De Bastei
 Uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen en activiteiten
Er zijn drie soorten lidmaatschappen om Vriend te worden van De Bastei:
 Vriend voor € 20,00 per jaar
 Vriend+ voor € 30,00 per jaar
 Gezinsvriend voor € 40,00 per jaar

Vriendendag 2019
Datum: 23 november 2019
Aantal deelnemers: 70

Vakantie programma's

Programma:





'Nijmeegse Vogelmonumentjes' met Kees Moerbeek & Michiel Hustinx
Muzikaal intermezzo met Mohanad Ataya
'Klimaatomslag in Nijmegen?', presentatie van Margot Ribberink

Het is mooi en ook erg leuk voor kinderen.
-

Tamara van Eldik
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9. ORGANISATIE EN BELEID
De Bastei is door de Stichting Museumregister Nederland erkend als een geregistreerd museum. Daarmee voldeed het museum aan de kwaliteitseisen die
zijn opgesteld door de Nederlandse Museumvereniging en het Landelijk Contact Museumconsulenten. Erkenning als geregistreerd museum betekent o.a.
ook dat de Museumjaarkaart ook voor De Bastei geldig is.

Governance
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.
Daarnaast onderschrijft De Bastei ook de ‘ethische code voor musea’ zoals die door het ICOM is opgesteld en de ‘Museumnorm’ die door de Nederlandse
Museumvereniging en de Stichting Landelijk Contact Museumconsulenten wordt gehanteerd.

Comité van Aanbeveling

(samenstelling op 31-12-2019)
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

Rondleidingen in De Bastei

Dit initiatief heeft n mooie toekomst! Prima om samen te werken aan en in onze prachtige natuur en omgeving.
-

Cyril Liebrand
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Bastei Advies Raad (samenstelling op 31-12-2019)












Theo de Bruin
Ellen Vreenegoor
Marc Wingens
Tiny Wigmans
Theo Verstrael
Rob Jaspers
Wilfried Deelen
Werner van Eck
Pauline Jansen
Nienke Meys
Ingrid Visseren

IDBBO (voorzitter)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Erfgoed Gelderland
Via Natura
SOVON/Natuurplaza
Columnist De Gelderlander
HAN
Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Gemeente Nijmegen
RED / Followfox
Radboud Universiteit

Relatie met de overheid
De belangrijkste subsidiënt van Stichting De Bastei is de gemeente Nijmegen. Voor 2019 waren de subsidieafspraken vastgelegd in de budgetsubsidieovereenkomst voor de periode 2019/2020. 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. Hetzelfde geldt voor de relatie met de
rijksoverheid. Op rijksniveau c.q. landelijk niveau verloopt de verstrekking van projectsubsidies via het Mondriaanfonds en diverse branche-organisaties.

Link: https://youtu.be/vtkKlGlE2gc / Wij bezoeken uw geweldige museum regelmatig en hebben bij een van onze bezoeken een fotoverslag gemaakt.
-

John Verhoek
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Huisvesting
De hoofdvestiging van De Bastei bevindt zich aan de Nijmeegse Waalkade en omvat Waalkade 83-84
(de voormalige Stratemakerstoren) en de Lange Baan 4 en 11, respectievelijk het entreegebouw en
de kantoren.
De Bastei heeft 2 nevenlocaties: de dependance 3e Walstraat 55 en het atelier/depot Gorterplaats
34A. In 2019 is het hoogstnoodzakelijke onderhoud van het collectiedepot in de 3e Walstraat
uitgevoerd. Op termijn is een ingrijpende renovatie van het collectiedepot noodzakelijk.

Werkzaamheden in het depot

Prachtig museum en ook de kids kunnen zich hier prima vermaken. Op het terras een prachtig uitzicht en met de keus uit de kaart is het helemaal af.
-

Rob Slakhorst
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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. Tegelijk met de statutenwijziging is een directiereglement 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’. In de statuten is vastgelegd dat deze bestuursvorm over zal gaan in een ‘raad-van-toezicht-model’. In de loop
van 2019 is deze overgang voorbereid zodat de stichting per 1-1-2020 een Raad van Toezicht instelt.
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. Dit gebeurt per 1-1-2020.
Bezoldiging en nevenfuncties van bestuur en directie
Bestuursleden van de stichting 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 Bestuurslid - Penningmeester Stichting Volksbelang van 1895
o Bestuurslid – Penningmeester Stichting Nijmegen Wederopbouwstad
o Bestuurslid – Penningmeester Business Club De Oversteek
Zeker voor herhaling vatbaar.
-

Rob Reijers
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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. 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 (samenstelling op 31-12-2019)
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Wim Hompe
Kees de Ruwe
Maarten van Schaik
Qader Shafiq
Helen Flören (sinds 11-3-2019)

Totaal team van De Bastei
Reguliere personeelsformatie per 1-1-2020
Gedetacheerd door gemeente (tot medio 2021)
Detachering Werkbedrijf & Wijkwerk (onbepaalde tijd)
Vrijwilligers per 1-1-2020

:
:
:
:

9,10 fte
1,45 fte
3,90 fte
± 80 vrijwilligers

Organogram De Bastei (m.i.v. 1-1-2020 na invoering raad-van-toezicht-model)

fajnie na 2 godzinki kawałek lokalnej historii Nijmegen (Gaaf voor 2 uur een stukje van de lokale geschiedenis van Nijmegen)
-

Marcin Pieterszak
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12.

FINANCIËN

BALANS PER 31-12-2019

Activa:
Vaste activa (symbolische waarde)
Vlottende activa:
Voorraad Winkel
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

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

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019:
€

2

€
3.309
€ 132.232
€ 556.367
---------------- +
€ 691.910

€ 44.030
€ 254.689
€ 164.973
€ 228.218
----------------- +
€ 691.910

Lasten:
Lonen en sociale lasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen/Reserveringen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Kosten bedrijfsvoering
Marketing en communicatie
Museale en projectkosten
Totaal lasten:
Exploitatieresultaat 2019

€ 459.887
€ 17.341
€ 140.231
€ 207.303
€ 20.007
€ 13.912
€ 26.024
€ 30.352
€ 141.466
---------------- +
€ 1.056.523
€
7.555
---------------- +
€ 1.064.078

Baten:
Eigen inkomsten
Subsidies
Projecten
Totaal baten:

€ 363.677
€ 600.599
€ 99.802
---------------- +
€ 1.064.078
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