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Interactieve presentaties brengen de historische elementen tot leven. 
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voorwoord

bekeken we De Bastei met een kritische blik. Daaruit volgden een 

aantal aanbevelingen voor verbetering van zowel de expositie als de 

organisatie. Voor de expositie betreft dit de doorontwikkeling van de 

vaste presentatie en het uitbouwen van het verhaal van De Bastei. Deze 

evolutie richt zich met name op een herkenbare en beleefbare wijze 

integreren van het verhaal van de rivier in de vaste expositie. 

Ook onze eigen organisatie hielden we tegen het licht. Met steun van 

het Mondriaanfonds breidde De Bastei zijn team in 2021 (tijdelijk) 

uit met een medewerker voor educatie om het schoolaanbod te 

ontwikkelen en konden we de uren van onze conservator aanvullen. 

Dit geeft extra mogelijkheden om de verbetering van de presentatie tot 

stand te laten komen.

De verschillende goedbezochte groenactiviteiten, zoals buitenlesdagen 

en tuinadviesweken, vonden wel doorgang. Zo namen we deel 

aan de eerste nationale klimaatweek en het NK tegelwippen. Met 

dit aanbod sluiten we aan op de zeer actuele vraagstukken rond 

klimaatverandering. Die vraagstukken leidden tot een toename van de 

interesse voor klimaat gerelateerde lespakketten, workshops en andere 

groenactiviteiten. 

De Bastei streeft ernaar het complete verhaal van het leven in, op en 

aan de rivier te vertellen. De Bastei is bovendien een vooruitstrevende 

2021 was wederom een uitdagend jaar voor De Bastei. De eerste 

5 maanden van het jaar bleef het museum, in navolging van de 

landelijke coronamaatregelen, gesloten. We hielden tijdens de sluiting 

via sociale media contact met ons publiek en breidden daarbij onze 

online gemeenschap uit. Dankzij de genereuze steun van de gemeente 

Nijmegen konden we deze bezoekerloze tijd fi nancieel overbruggen. 

Toen de deuren net voor de zomer eindelijk open mochten, duurde 

het even voordat de bezoekersstroom weer op gang kwam, maar in 

de zomervakantie vonden de bezoekers ons weer in grote getalen. 

Zo stevenden we af op ongeveer de helft van onze pre-corona 

bezoekersaantallen. In het najaar wierpen nieuwe maatregelen, zoals 

verplicht vooraf reserveren en het coronatoegangsbewijs, echter een 

hogere drempel op voor het bezoek van ons museum. Net voor de voor 

ons zo belangrijke drukke kerstperiode sloot het museum wederom op 

last van de overheid, waardoor we in 2021 uiteindelijk 22.694 bezoekers 

mochten begroeten. 

Door besparingen (zoals het later invullen van een vacature en het 

verlengen van de tijdelijke tentoonstelling), de goede zomermaanden 

en de positieve afwikkeling van enkele tijdelijke projecten is het gelukt 

het jaar met een positief resultaat van €34.460 af te sluiten.

In de stille maanden van het jaar richtten we de blik naar binnen en 
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voorwoord

organisatie die buiten de gebaande paden denkt en zich zeer bewust 

is van zijn maatschappelijke rol. Om onze ambities hierin te realiseren 

ligt er nog heel wat werk voor ons klaar. De zelfrefl ectie in periode 

van sluiting zette ons aan om als organisatie en als museum verder 

te ontwikkelen en door te groeien. Door het historische verhaal van 

Nijmegen verder aan te scherpen en op een aantrekkelijke, eigentijdse 

en speelse wijze te presenteren, betrekken we het publiek bij het 

Rijk van Nijmegen en enthousiasmeren we hen voor het (groene) 

toekomsthoofdstuk. Met al onze medewerkers, partners en met 

name onze vrijwilligers gaan we met vol vertrouwen een mooi en 

samenwerkingsrijk 2022 tegemoet.

Nijmegen, 25 mei 2022

Hans Hooijmaijers   

directeur-bestuurder

Maria Martens

voorzitter Raad van Toezicht
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In De Bastei kun je het verleden van Nijmegen letterlijk aanraken. 
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De Bastei vertelt het verhaal van het leven in, om en aan de rivier en 

haar verbondenheid met de stad Nijmegen. De eeuwenoude relatie 

tussen Nijmegen en de Waal presenteren we op een laagdrempelige 

manier met aansprekende en vernieuwende interactieve presentaties. 

De eerste jaren ontving De Bastei direct 50.000 bezoekers per jaar. 

Helaas houdt het coronavirus de hele wereld al twee jaar in zijn greep 

waardoor in 2021 het museum een halfjaar gesloten bleef. Wederom 

konden vele groepsbezoeken, evenementen en andere activiteiten niet 

doorgaan. De herhaaldelijke wijzigingen in landelijk beleid (zie tabel 1) 

zorgde voor een terughoudendheid bij de bezoekers. De goede zomer 

zorgde ervoor dat we ondanks een half gesloten jaar en de andere helft 

met toegangsrestricties, toch bijna de helft van de beoogde 50.000 

bezoekers wisten te begroeten: 22.694.

publiekstaak

periode situatie

1 januari t/m 4 juni gesloten

5 juni t/m 25 
september

geopend voor publiek met restricties en verplichte 
reservering

26 september t/m 18 
december

geopend voor publiek met restricties en 
coronatoegangsbewijs

19 t/m 31 december gesloten

soort bezoeker 2021 2020 2019
museumkaart, 
Vriendenloterij VIP

11.431 (50%) 12.278 (50%) 25.100 (48%)

volbetalend 5.624 (25%) 6.068 (25%) 11.131 (22%)

met korting 1.926 (9%) 1.463 (9%) 3.590 (7%)

niet aan kassa betalende 
bezoekers (Vrienden, 
bezoekers infocentrum, 
horeca)

1.856 (8%) 3.587 (15%) 5.400 (10%)

bezoekers arrangementen, 
activiteiten (o.a. lezingen, 
workshops, Basteicafés) 

728 (3%) 457 (2%) 6.630 (13%)

onderwijs (excl. begeleiding) 1.129 (5%) 582 (2%) 1.512  (3%)
totaal 22.694 24.436 51.581

tabel 1. Tijdelijke sluitingen op laste van landelijke coronamaatregelen. 

tabel 2. Bezoekersaantallen. 

Publiekstaak | expositieprogramma

Het expositieprogramma van De Bastei kent drie presentatielijnen: 2000 

jaar bouwhistorie aan de rivier, de natuur in en om de rivier in de regio 

Nijmegen en tijdelijke tentoonstellingen die afwisselend focussen op 

één van de thema’s stad, rivier en natuur of een combinatie van deze 

thema’s. Tijdens de covid-sluitingen hebben we de vaste exposities 

kritisch bekeken en zijn we gestart met nieuwe contentontwikkeling 

voor presentaties in de Kanonsgang, Oergrond, Schatkamer v/d Rivier 

en Bastei Academie. Deze worden de komende jaren gerealiseerd.
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Oog in oog met de mammoet van Bergharen.
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De Kunst van het Verdedigen

In deze wisseltentoonstelling beleeft de bezoeker het verhaal over het 

ontstaan van de bastei binnen de stadsverdediging in de zestiende 

eeuw. Waarom werd de verdedigingstoren van het type ‘bastei’ op 

deze locatie gebouwd? Hoe is de bouw van deze toren verbonden aan 

de politieke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in Nijmegen, 

dat binnen een eeuw veranderde van vrije rijksstad tot een gesloten 

garnizoensstad? In een chronologisch verhaal met interactieve 

elementen komt de voorgeschiedenis en de realisatie van De Bastei tot 

leven. 

In het kader van duurzaamheid ontwikkelden we voor deze 

tentoonstelling een drietal exhibits die na afl oop onderdeel uit gaan 

maken van de vaste presentatie: 

1) de maquette van De Bastei (schaal 1:30). Deze maquette laat De 

Bastei in volle glorie zien en geeft de bezoekers een goed beeld hoe 

deze verdedigingstoren er ooit uitzag.  

2) De Bastei Experience, een VR-productie die de bezoeker in een fraaie 

3D-animatie meeneemt in de stadsverdediging van Nijmegen in de 

zestiende eeuw. 

3) een reconstructie (in samenwerking met het Nationaal Militair 

Museum) van een achterkamer-kanon. Om de complexiteit van het 

laden en afschieten van een zestiende-eeuws kanon beter te begrijpen 

ontwikkelden we hierbij een speciale computergame voor jong en oud. 

Big 5

In samenwerking met Staatsbosbeheer bouwden we aan een nieuwe 

presentatie in het entreegebouw. Het zijn ‘De Grote 5’ van de Gelders 

Poort: Otter, ree, bever, Galloway en Konik. Met deze presentatie 

vertellen we niet alleen over de levenswijze van het betreffende dier, 

maar ook over de specifi eke rol die het vervult binnen de Gelderse 

Poort. De presentatie bestaat uit de 5 opgezette dieren en een 

touchscreen met daarin tekst en uitleg over de betreffende dieren. 

Story Grid

De Bastei presenteert een groot deel van de inhoudelijke informatie 

op 28 touchscreens. Om de content van deze presentaties eenvoudig 

en centraal aan te passen, startte De Bastei een samenwerking 

met Defi neIT om een ‘Story Grid’ te ontwikkelen. Met dit nieuwe 

programma beheren we de touchscreens zelf en kunnen ze naar 

eigen inzicht inrichten en opmaken. Zo blijft de inhoud up-to-date en 

waarborgen we de gebruikerservaring.
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Maquette van de bastei ontwikkeld door Kees Moerbeek.
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publiekstaak | activiteiten & evenementen

miljoen elftlarven te water. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst in 

Nederland, vlakbij De Bastei.

Schatkamers van Gelderland | 18 aug. t/m 5 sept. 2021

In De Bastei begaven bezoekers zich in een historische wereld via een 

Virtual Reality-game. Voor het project werkte Erfgoed Gelderland samen 

met 34 Gelderse erfgoedinstanties (waaronder De Bastei), Het Nieuwe 

Kader en Provincie Gelderland. In de VR-Game heeft een kwaadaardige 

tijdreiziger historische objecten gestolen uit het verleden. De objecten 

moeten teruggebracht worden naar hun eigen tijd, om het natuurlijke 

verloop van de Gelderse geschiedenis te herstellen. Twee spelers 

reizen met behulp van Virtual Reality door de tijd, van de prehistorie 

tot de twintigste eeuw. Een speler draagt de VR-bril, de ander geeft 

aanwijzingen. Door puzzels op te lossen en goed samen te werken, 

kunnen zij de Gelderse geschiedenis herstellen. Het museumstuk van 

De Bastei dat teruggebracht moet worden, is de mammoetschedel van 

Bergharen. 

Met ‘Schatkamers van Gelderland’ slaat geschiedenisbeleving een 

nieuwe richting in. Dit project van Erfgoed Gelderland laat het brede 

publiek geschiedenis beleven op twee bijzondere manieren: via een 

online collectie van 3D-visuals en een spannende VR-game die samen 

de overkoepelende geschiedenis van Gelderland vertellen. 

Uitzetten Elft | 1 juni 2021

Trekvissen komen tijdens hun tocht heel wat hindernissen tegen, 

zoals dammen en stuwen. In het Interreg-project Groen Blauwe Rijn 

Alliantie sloeg De Bastei de handen ineen met Nederlandse en Duitse 

organisaties om het grensoverschrijdende leefgebied van trekvissen in 

de Gelderse Poort en het Duitse Rijngebied te verbeteren.

Op 1 juni zette burgemeester Hubert Bruls samen met enkele scholieren 

80.000 larven van de elft uit bij de Nijmeegse Waalbrug. De elft is 

een trekvis die zeer zeldzaam is geworden in de grote rivieren. In het 

Duitse deel van de Rijn laten natuurbeschermers al jaarlijks zo’n 1 - 1,5 

Burgemeester Hubert Bruls helpt bij het uitzetten van elften in de Waal.
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publiekstaak | museumeducatie

Ondanks de lange sluitingsperiode vonden er 52 rondleidingen plaats 

in het museum. Daarnaast gaven we 10 excursies in de Stadwaard.

Naast evenementen en rondleidingen voor recreanten geeft De Bastei 

voor scholen diverse vakoverstijgende lessen op het gebied van natuur 

en cultuurhistorie, zowel in het gebouw als in de nabije omgeving. Het 

educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen en museumlessen en 

veldlessen. Dit jaar ontvingen we 21 klassen die een binnenprogramma 

volgden. Dat is veel minder dan normaal mede doordat scholen hun 

deuren gedeeltelijk moesten sluiten dit jaar. De tijd dat ze wel open 

waren, besteedden ze voornamelijk om de lesachterstand in te lopen.

Gebroeders van Lymborch scholendag 

Voorafgaand aan de zestiende editie van het Gebroeders van Lymborch 

Festival in het weekend van 11 en 12 september 2021, organiseerde 

Gebroeders van Lymborch junior (GvLjr) dit jaar voor de vierde keer 

een scholendag voor het primaire onderwijs. GvLjr is een project dat 

op een aansprekende manier het verhaal van de beroemdste broers 

uit middeleeuws Nijmegen aan kinderen van nu vertelt. Deze drie 

meesterschilders worden nu beschouwd als de beste schilders van hun 

tijd: de Rembrandts van de middeleeuwen. 

De GvLjr Scholendag is voor alle leerlingen uit groep 5 t/m 8. De 

Bastei ontving de leerlingen met drie afwisselende activiteiten. We 
In karakter tijdens de Gebroeders van Lymborch Scholendag
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Rondleiding Stadswaard

Naast de al langer bestaande rondleiding Rivierpark is in 2021 de 

rondleiding Stadswaard gelanceerd. Tussen lockdownsituaties door 

is de Rondleiding Stadswaard twee keer uitgevoerd. Een keer voor 

docenten van het Dominicus College (12 deelnemers) en een keer 

voor de reünie van het team Green Capital gemeente Nijmegen (18 

deelnemers).

organiseerden deze scholendag dit jaar in samenwerking met The Big 

Draw, Open Monumentendag en Museum Het Valkhof. Zo combineren 

we middeleeuwse monumenten met ambacht en kunst! 

Erfgoedlijn Nijmegen (De Laatste Toren)

In samenwerking met Erfgoed Gelderland, Museum Het Valkhof, 

Gebroeders van Lymborch en het Van ‘t Lindeholtmuseum ontwikkelde 

De Bastei nieuw lesmateriaal voor de onderbouw van het VO. In het 

lesprogramma moeten de leerlingen via vier archeologische opdrachten 

achterhalen waarom De Bastei de laatste toren van Nederland is. Als ze 

de opdrachten goed hebben gedaan krijgen ze als beloning een 3D fi lm 

te zien van De Bastei Experience. De pilot van dit nieuwe programma 

vindt in 2022 plaats in verband met de covid restricties afgelopen jaar.

Veldlessen

Vanwege de corona-situatie vonden in 2021 weinig veldlessen Struinen 

door de Stadswaard plaats. Deze veldles geven we aan het primair 

onderwijs. Helaas zijn basisscholen aangewezen op vervoer door 

ouders, wat door de coronamaatregelen niet mogelijk was.

Daar staat tegenover dat het voortgezet onderwijs De Bastei steeds 

beter weet te vinden voor veldlessen. Een aantal scholen namen met 

een heel leerjaar deel aan een projectweek veldlessen Verhaal van de 

Waal, waaronder het Karel de Grote College, het Montessori College en 

Yuverta VMBO. Gedurende heel 2021 gaven we veldlessen met in totaal 

833 deelnemers (765 leerlingen en 68 begeleiders).

Rondleiding Stadswaard
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Rondleiding Stadswaard met het Green Capital team.
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behoudstaak

De Bastei is erkend als ‘geregistreerd museum’ en als zodanig ook lid 

van de Nederlandse Museumvereniging. Deze erkenning als ‘museum’ 

is mede gebaseerd op onze natuurhistorische collectie die gezien mag 

worden als ‘schatkamer van de Gelderse biodiversiteit’.

Omvang natuurhistorische collectie

De collectie heeft een brede samenstelling: van geprepareerde fl ora 

en fauna tot geologisch gesteente en fossielmateriaal. Het overgrote 

deel van de objecten komt uit de regio zodat De Bastei waardevolle 

gegevens bundelt ten aanzien van de natuurlijke historie van 

Gelderland.

De collectie van De Bastei is onderverdeeld in de volgende 

deelcollecties: Herbarium (planten), Entomologie (insecten en 

arthropoden), Vertebraten (m.n. zoogdieren en vogels), Geopaleo 

(stenen en fossielen) en Diversen. Deze deelcollecties dienen voor 

studie, wetenschappelijk onderzoek, educatie en presentatie in De 

Bastei (tabel 3). De collectie bestaat dankzij nauwkeurige selectie, uit 

ca. 100.000 objecten en is daarmee de grootste en meest gevarieerde 

natuurhistorische collectie van de provincie Gelderland.

Coronajaar

Ook 2021 was voor de afdeling Collectie een ongebruikelijk jaar. De 

praktische werkzaamheden aan de collectie lagen door de COVID-19-

pandemie wederom gedeeltelijk stil. Dit is te zien aan de cijfers in dit 

jaarverslag: we prepareerden, registreerden en selecteerden minder 

dan in ‘normale’ jaren. Ook de werkavonden van de insecten- en 

plantenwerkgroep van de KNNV en Stichting Geologische Aktiviteiten 

(GEA) in het depot lagen (deels) stil. 

Bruiklenen

Het aantal bruiklenen bleef met 32 gelijk ten opzichte van het 

voorgaande jaar. De meeste aanvragen betroffen wederom de bekende 

Nederlandse dieren. We screenen de bruikleencollectie jaarlijks op 

tabel 3. Overzicht van de collectie in cijfers
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kwaliteit, zodat onze bruikleennemers een natuurgetrouw preparaat 

ontvangen. In 2021 leenden we 20 objecten meer uit dan in 2020, 

meestal aan basisscholen, overig onderwijs en natuurorganisaties. 

Schenkingen

Een van onze vrijwilligers schonk zijn waardevolle privécollectie 

insecten. De collectie bestaat uit een dertigtal insectenkisten met 

loopkevers (Carabidae), boktorren (Cerambycidae) en bladsprietigen 

(Scarabaeidae). De deelcollectie Vertebraten ontving in 2021 43 

objecten, waarvan 42 ongeprepareerd. Bijzondere aanwinsten waren 

een regionaal gevonden boommarter, Martes martes, en een middelste 

bonte specht, Dendrocopos medius. Daarnaast ontvingen we enkele 

kleine collecties stenen, mineralen en fossielen voor de deelcollectie 

GeoPaleo.

Bewaaromstandigheden depot

In 2021 is de nieuwe collectieruimte in de kelder van het depot in 

gebruik genomen. Deze ruimte is bestemd voor grote objecten uit 

de deelcollectie Vertebraten, de educatieve collectie Entomologie 

en de deelcollectie Diversen. Met deze ingreep verbeterden we de 

bewaaromstandigheden van deze collectieobjecten. Het huidige depot 

blijft echter ondermaats vanwege lekkages, klimaat en schimmelgroei. 

2022 staat daarom in het teken van een verbouwing van het huidige 

depot of verhuizing van de collectie naar een elders te realiseren depot, 

afhankelijk van de fi nanciële mogelijkheden.  

Klimaatregistratie

Ruim een jaar zijn de vijftien dataloggers voor klimaatregistratie in 

gebruik waarbij we de temperatuur en relatieve vochtigheid meten. 

Een aantal registreren permanent op plaatsen in het depot; de overige 

dataloggers hangen in het museumgebouw. 

De gegevens uit de dataloggers (zie fi guur 1) van het depot bevestigen 

dat de bewaaromstandigheden voor de collecties ondermaats zijn. De 

temperatuur schommelt tussen 10 en 28 ˚C (streefwaarde is 16 ˚C in de 

winter en 22 ˚C in de zomer) en de relatieve luchtvochtigheid tussen 

de 45 % en 70 %. Om de luchtvochtigheid naar een streefwaarde van 

figuur 1. Overzicht van datalogger collectieruimte 1
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52 % te krijgen schaften we een condensor aan. In verband met de 

brandveiligheid gebruiken we geen elektrische verwarming om de 

temperatuur in de wintermaanden te verhogen. 

Momenteel beoordeelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

de gegevens van de dataloggers in het museumgebouw. Op basis 

van hun bevindingen brengen ze een advies uit voor een eventuele 

aanpassing in de klimaatvoering. 

CollectieGelderland

De Bastei is lid van de netwerkorganisatie CollectieGelderland. Vanuit 

ons digitaliseringstraject ‘Schatkamers van Gelderland’ is een 3D-scan 

gemaakt van de schedel van onze wolharige mammoet. Alle objecten 

van de deelnemende organisaties zijn te raadplegen op https://www.

collectiegelderland.nl/schatkamers/prehistorie. 

De 3D-scans waren afgelopen zomer in De Bastei te zien in de 

rondreizende Virtual Reality Game over de geschiedenis van 

Gelderland, zoals hierboven beschreven. 

Mondriaanfonds

Met een eenmalige bijdrage van het Mondriaanfonds kunnen we het 

dienstverband van de conservator voor de duur van 2 jaar met 12 

uur per week uitbreiden. De Bastei heeft de intentie om uitbreiding 

te continueren, mits daarvoor in de toekomst voldoende fi nanciële 

middelen beschikbaar komen. De uitbreiding van de bestaande functie 

maakt het onder andere mogelijk om opgelopen achterstanden weg te 

werken en een fotografi eproject t.b.v. de registratie op te zetten. 

Balgen

Begin november gaf senior preparateur Becky Desjardins van 

Naturalis Biodiversity Center een workshop vogelbalgen voor de 

preparateurswerkgroep in het depot van De Bastei. Balgen is een 

gespecialiseerde prepareertechniek die men toepast om een studiehuid 

te vervaardigen. Deze manier van prepareren is effi ciënt qua opslag en 

levert ook nog eens een schat aan wetenschappelijke data op. 

Men gebruikt vogelbalgen om het effect van klimaatverandering te 

bestuderen of geografi sche en genetische variatie binnen een soort 

Een bezoeker speelt de VR-Game in het atelier van De Bastei.
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te onderzoeken. Daarvoor is het nodig om meerdere exemplaren uit 

verschillende perioden en regio’s te verzamelen. De aan het museum 

geschonken dode dieren die voorzien zijn van vindgegevens (plaats en 

datum) prepareren we daarom als balg. We nemen ze vervolgens op in 

onze wetenschappelijke collectie.

Onderzoek 

Voor het fl ow-cytometrisch onderzoek aan de Nederlandse fl ora van 

NBC Naturalis verzamelde het Herbarium dit jaar voucher exemplaren 

van diverse plantensoorten uit de regio. Deze collecties zijn allemaal 

geregistreerd en opgenomen in het herbarium NMNL.

Enkele door het Herbarium verzamelde collecties van Elymus arenosus 

(Mainzer kweek) maakten deel uit van de publicatie over deze soort 

door de Johannes Gutenberg-Universiteit in Mainz. Deze voor 

Nederland nieuwe soort verzamelden we voor het eerst in 2017 op 

de tot nu toe enige bekende plek in de Gelderse Poort. Onze honorair 

conservator leverde daaropvolgend een bijdrage aan de bewerking 

van het geslacht Elymus in de 24e editie van de Heukels’ Flora van 

Nederland.

Het monteren van herbariummateriaal 
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Bruikleen aan het Limburgs Museum ten behoeve van de expositie ‘De vergeten prinsessen van Thorn’.
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7893 leerlingen uit 272 groepen van 37 basisscholen deel aan NME-

activiteiten. 

Van de organisaties met NME-aanbod werken zes aanbieders samen in 

het Gemeentelijk Educatie Overleg (GEO). Met deze GEO-organisaties 

maakten we een gezamenlijk digitaal aanbod, in spelvorm, om de 

organisaties bij de docenten in beeld te houden. Naar verwachting is 

dit product in april 2022 afgerond en komt het de komende jaren in 

ons aanbod. De stimuleringsregeling NME van de gemeente Nijmegen 

promoot de educatieve activiteiten van de GEO-leden aan Nijmeegse 

onderwijsinstellingen, met een vaste vergoeding van € 1,10 per 

leerling. In 2021 is vanuit het stimuleringsbudget een totaalbedrag 

van € 19.794 uitgekeerd voor deelname aan NME-activiteiten en aan 

programmavernieuwingen:

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 

januari 2015 geeft De Bastei invulling aan de ondersteuning van scholen 

op het gebied van natuur- en milieueducatie. De Bastei-afdeling NME 

verbindt en faciliteert meer dan 50 organisaties met NME-lesmaterialen 

en bevordert de samenwerking met alle onderwijsinstellingen 

in Nijmegen. De Bastei stimuleert vernieuwing van aanbod en 

vakoverstijgende combinaties. Belangrijke partners zijn de gemeente 

Nijmegen, de onderwijssector, de partijen met NME-aanbod en de 

landelijke NME-organisaties. Die laatsten zijn met elkaar verbonden via 

het GDO: Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling. 

Prestaties 2021 

Normaal gesproken verbindt de NME 20.000 leerlingen aan activiteiten 

van de natuurinstellingen. In verband met de restricties vanwege 

corona vonden er dit jaar minder activiteiten plaats dan we gewend 

zijn. Vaak konden er geen gastdocenten naar school komen, mochten er 

geen klassen naar buiten, waren organisaties niet voldoende toegerust 

op een veilig bezoek, of waren leerlingen niet eens op school aanwezig. 

Daarom zochten we contact met zowel de scholen als de organisaties 

om alsnog zoveel mogelijk door te laten gaan. Uiteindelijk namen 

natuur- & milieueducatie

type besteding bedrag excl. btw
NME activiteiten GEO-organisaties € 7.805

bijdrage ECO-schools € 2.500

overname lesmateriaal ‘Bewustwording luchtkwaliteit’ € 1.039

projecturen en ontwikkeling kennisclip GEO € 8.450

totaal € 19.794

tabel 4. Verantwoording gelden NME.
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Buitenlesdag 

De vrijwilligers van De Bastei en IVN bundelden hun krachten tijdens 

de Buitenlesdag op 13 april. Aan 10 schoolklassen verzorgden zij een 

gastles met als thema ‘botanisch stoepkrijten’. In deze les ontdekten 

de leerlingen van groep 1 tot en met 8 de natuur op het schoolplein. 

Van anoniem stoepplantje tot vergeten korstmos. Leerlingen van de 

onderbouw maakten stoepplantjes zichtbaar met stoepkrijt, terwijl de 

middenbouw keek naar de kenmerken van de plantjes. Leerlingen van 

groepen 7 & 8 brachten de plantjes vervolgens op naam met behulp 

van zoekkaarten. Het voelde voor de vrijwilligers als een bijzondere 

dag, om weer samen op pad te zijn en leerlingen te vertellen over de 

natuur. Maar ook leerkrachten waren enthousiast. Een docent van het 

Petrus Canisius vertelde: “Op onze school zitten veel leerlingen die 

midden in de stad wonen. Met deze buitenles ontdekken ze hoeveel 

groen er nog in hun eigen leefomgeving te vinden is en hoe belangrijk 

dat groen is.” In totaal deden er 14 Nijmeegse scholen mee aan de 

Nationale Buitenlesdag.

Eco-Schools 

Naast reguliere projecten en activiteiten begeleidt De Bastei momenteel 

zes onderwijsinstellingen in een structureel aanpassingsprogramma 

voor duurzaamheid: de Eco-Schools certifi cering. De Groene Vlag is 

hét internationale keurmerk voor duurzaamheid in het onderwijs. Bij 

Eco-Schools inventariseren, bedenken én implementeren leerlingen 

Voortgezet onderwijs projecten

Een nieuw project startte dit jaar op het Technovium van het Mondial 

College. Van januari tot juli zijn tweedejaars scholieren aan de slag 

gegaan met ‘de klimaatbestendige stad’. Scholieren ontvingen van NME 

en de gemeente Nijmegen acht casussen, waaruit zij een plan kozen 

om de betreffende locatie klimaatbestendig te maken. In juli vonden de 

eindpresentaties plaats met verrassende en positieve resultaten. Klik 

hier voor een blik op de resultaten van het project.  

In het najaar werkten we mee aan het project ‘Deltaplan Stuwwal’ van 

het Waterschap Rivierenland. Na een excursie naar Breedeweg in Berg 

en Dal, Heumen en de Stuwwal zijn scholieren aan de slag gegaan met 

het ontwerpen van een deltaplan, om hiermee de stuwwal te herstellen. 

Ook hierover is een artikel verschenen op onze website. 

Excursie Mondial College - Deltaplan Stuwwal
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en docenten duurzame oplossingen voor hun schoolgebouw, hun 

curriculum en gedragingen. Het proces duurt ongeveer twee jaar, 

met twee tussentijdse audits voor het Bronzen en Zilveren Certifi caat. 

De Bastei ondersteunt scholen bij dit proces, want gebleken is dat 

het proces tot certifi cering niet eenvoudig is. Sinds afgelopen jaar 

begeleiden wij elke Eco-Schools bijeenkomst, om scholen de juiste 

ondersteuning te geven. Zo voorkomen we dat scholen gedemotiveerd 

raken doordat een en ander stil is komen te liggen vanwege de corona 

restricties. Ondanks enige vertraging het afgelopen jaar, zijn nog steeds 

alle scholen actief met het programma Eco-Schools. 

De hoogtepunten van 2021:

• Het NSG en SSGN zijn tijdens de lockdown doorgegaan met het 

Eco-team en vergaderde maandelijks. Bij het SSGN wilden de 

scholieren aan de slag met gedragsverandering, maar hoe kun je dit 

bewerkstelligen binnen de school? Om hier inspiratie over te krijgen 

heeft NME Bureau Shift ingeschakeld. Zij hebben voor de Eco-teams 

van het SSGN en het NSG een digitale inspiratiesessie gegeven 

over gedragsverandering. 

• Op 28 juni reikte wethouder Harriët Tiemens de Groene Vlag uit aan 

Vrijeschool Meander. Dit betrof de laatste offi ciële handeling die 

wethouder Tiemens uitvoerde in samenwerking met NME. 

• Sinds september is het Eco-Schools programma vernieuwd. Om 

scholen wegwijs te maken met deze vernieuwing, heeft NME op 30 

september een webinar verzorgd. Dit was tevens een mooi moment 

waarop de Nijmeegse Eco-Scholen met elkaar konden kennismaken. 

• Op 23 november bracht de Klimaatburgemeester Floor Basten een 

bezoek aan de Eco-scholen SSGN en het NSG. Zij schreef hier een 

mooi artikel over op LinkedIn. 

Groene Schoolpleinen

Groene Schoolpleinen is een langdurend traject waarin De Bastei 

scholen begeleidt. Met de Provinciale subsidieregeling, vergroenden 

veel scholen in Nijmegen hun schoolplein. In Nijmegen ontvingen 22 

scholen deze Provinciale subsidie, met een totaal bedrag van € 358.996. 

Een aantal nieuwe scholen wil ook graag een groen schoolplein, 

maar waren te laat voor deze subsidieregeling. NME begeleidt deze 

scholen alsnog richting een groen schoolplein, waarbij we ze andere 

subsidiemogelijkheden proberen aan te dragen. 

Uitreiking Groene Eco-schools vlag bij de Vrijeschool Meander.
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De procesbegeleiding die NME aanbiedt, verliep via de provinciale 

'Groene Handjes'-regeling, een project van Jong Leren Eten. In 2022 

komt er een subsidie beschikbaar voor NME centra, waarmee deze 

scholen ondersteuning bieden bij het organiseren en geven van 

buitenlessen op hun groene schoolplein

Tiny Forests

Nijmegen is sinds november twee Tiny Forests rijker. Basisscholen 

het Talent en de Kleine Wereld plantten beide een Tiny Forest in hun 

schoolomgeving. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems 

bos ter grootte van een tennisbaan. Elke Tiny Forest heeft een eigen 

buitenlokaal, waar kinderen leren over de natuur. Het betreft een project 

van IVN in samenwerking met NME van De Bastei. 

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 ‘digiplanner’, 

een digitaal boekingssysteem waarmee vraag en aanbod van NME-

diensten in de regio Nijmegen op elkaar wordt afgestemd.

Uitreiking Groene Eco-schools vlag bij de Vrijeschool Meander.
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Operatie Steenbreek Nijmegen voert campagne vanuit De Bastei. Dat 

doen we sinds 2018, het jaar waarin Nijmegen duurzame hoofdstad 

van Europa was. In vier jaar tijd maakten in Nijmegen ruim 530.000 

stenen plaats voor groen. Dat gebeurde met vergroeningsacties in de 

openbare ruimte, het vergroenen van schoolpleinen en het vergroenen 

van tuinen door particulieren. Onze ambitie – 100.000 stenen per jaar – 

hebben we daarmee ruimschoots gehaald. Gelukkig waren er in 2021 

niet alleen beperkingen door coronamaatregelen, maar ook volop 

mogelijkheden voor nieuwe acties en activiteiten. 

operatie steenbreek

Tuinadviesweken en tegelophaaldagen

In april, juni, juli en september organiseerden we tuinadviesweken. 

Professioneel tuinontwerpers Sytske van der Kooi van ontwerpburo 

StaLa en Ine Voets van advies- en tuinontwerpbureau INVO gaven gratis 

tuinadvies aan in totaal 40 Nijmeegse huishoudens. Onder de Bomen 

haalt al jaren tuintegels op bij particulieren.

Nieuw dit jaar waren de tegelophaaldagen in samenwerking met Dar. 

Op een aantal vastgestelde data ging Dar langs in stenige wijken om 

tegels op te halen. In totaal haalden we zo ruim 16 duizend tegels op.

Schoolplein vergroenen, foto door Jan Willem de Venster Plantjesmarkt, foto door David van Haren
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NK Tegelwippen

Van 30 maart t/m 30 september deden we samen met 80 andere 

gemeenten mee aan het NK Tegelwippen. We waren uitgedaagd door 

Arnhem, het werd een derby die we met een score van 31.815 tegels 

bij alleen particulieren op de valreep verloren. Dat doet een beetje pijn, 

maar zoals de NK-organisatie stelt: ‘Wippen is belangrijker dan winnen.’ 

En dat klopt. Het NK Tegelwippen leverde in totaal maar liefst 1,5 

miljoen tegels op en dat is pure winst voor groene, klimaatbestendige 

gemeenten! Daarom besloten we ook in 2022 de ‘strijd’ met Arnhem 

graag weer aan te gaan.

Bouw ecoruïne

In 2021 ging de bouw van de ecoruïne van start op de hoek 

Wolfskuilseweg-Energieweg. Het plan stamt uit 2018, het jaar waarin 

Operatie Steenbreek in Nijmegen begon. Het idee: met de door Onder 

de Bomen opgehaalde tuintegels wordt een ecoruïne gebouwd. De 

groen-aanplant groeit tussen de tegels door en biedt schuilplaatsen aan 

allerlei diersoorten. Een groep vrijwilligers heeft het hele najaar aan 

de ecoruïne gebouwd en gaat daarmee door in 2022. Dit project is een 

samenwerking van werkgroep Groen Hees, gemeente Nijmegen, Dar, 

kunstenaar Geert Schiks, Onder de Bomen en Operatie Steenbreek.

Nieuwbouw: Stenen?! Ga voor GROEN!

Voorkomen is beter dan genezen, dus onder het motto ‘Stenen?! 

Ga voor GROEN!’ verleidden we bewoners tot een groene tuin in 

plaats van een betegelde tuin. Juist bij nieuwbouwwijken kunnen 

we toekomstige bewoners informeren over nut, noodzaak en plezier 

van een groene tuin. Hiervoor werkten we samen bij nieuwbouw 

in Nijmegen-Noord met vastgoedontwikkelaar VanWonen en 

woningcorporatie Talis. Bij VanWonen volgden toekomstige bewoners 

een tuinworkshop en kregen tuinadvies op maat voor hun in te richten 

tuin. Onze vaste tuinontwerpers Sytske van der Kooi en Ine Voets 

verzorgden de workshop en gaven adviezen samen met een derde 

tuinontwerper Karin Thonen. Huurders van Talis kregen advies bij de 

voorbeeldtuinen die onze tuinontwerpers speciaal voor hun nieuwe 

woningen hadden ontworpen. Ook was er een gezamenlijke doedag. 

Nieuwe ambassadeurs

We begonnen het jaar meteen goed met onze nieuwe ambassadeur 

Tim Hogenbosch, oftewel Boswachter Tim. Deze Nijmegenaar van het 

jaar is bekend van social media, maar vooral als presentator van het 

tv-programma Beestenbrigade. Jonge kinderen (en hun ouders!) zijn 

fan van Tim en Tim is fan van Operatie Steenbreek. Hij sluit aan bij de 

ambassadeurs Margot Ribberink en Qader Shafi q.

Na vier jaar campagne voeren zijn we nog niet klaar. Er liggen nog 

genoeg uitdagingen. Wij zien volop kansen en mogelijkheden om bij te 

dragen aan een GROEN, gezond en klimaatbestendig Nijmegen. 
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Groepsfoto ambassadeurs Operatie Steenbreek, foto door David van Haren:
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Voor betere onderlinge afstemming en presentatie aan het publiek 

richtten twaalf natuurmusea in 2010 de SNNC (Stichting Nederlandse 

Natuurhistorische Collecties) op. Een langlopend project werkt aan de 

kwaliteit van educatie onder de noemer ‘Leren doe je samen’ (LDJS). 

Uit dit project ontspringen trainingen, bijeenkomsten en intervisie-

momenten met een sterk collectief doel: kinderen verwonderen, 

enthousiast en nieuwsgierig maken naar de rijkdom van de natuur. 

Afgelopen jaar werkten we aan een leuk doe-boek, getiteld ‘Het grote 

thuisnatuurklooiboek’, waarmee kinderen in de coronatijd buiten of 

thuis mee aan de slag konden.

Het project ‘Aandacht voor de vrijwilliger’ beoogt de educatieve 

vaardigheden en werkplezier van de vrijwilligers te verhogen en een 

professionaliseringsslag te maken in hoe de musea met vrijwilligers 

werken. Dit eenjarige project is net als LDJS mogelijk gemaakt door een 

fi nanciële bijdrage van het Mondriaan Fonds. 

Met verschillende samenwerkingspartners voert De Bastei projecten 

uit op het gebied van cultuur(historie), landschap, klimaat, educatie en 

recreatie.    

Groen Blauwe Rijn Alliantie 

Dit grensoverschrijdende project zette in op verbetering van het 

ecologisch netwerk van het rivierenlandschap in de grensstreek. 

Hoofddoel is het bevorderen en mogelijk maken van migratie van 

vissen en otters, door onder meer het verwijderen van barrières in de 

rivier. De Bastei is verantwoordelijk voor de educatieve doelstellingen 

van dit project door het geven van veldlessen in de Stadswaard. In 

totaal hebben 1500 leerlingen deelgenomen aan activiteiten van 

De Bastei in dit projectkader. Partners zijn ARK Natuurontwikkeling, 

Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, NABU Kranenburg, 

Naturschutzzentrum Kleve, Biostation Wesel en Bezirksregierung 

Düsseldorf.

Burgemeester Hubert Bruls sloot het project af door bij de Waalbrug 

samen met schoolkinderen jonge elften in de Waal uit te zetten.

Leren doe je samen & Aandacht voor de vrijwilliger

In Nederland zijn meerdere musea met een natuurhistorische collectie. 

projecten
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Het beleid van De Bastei op het gebied van marketing en communicatie 

is volop in ontwikkeling. Ondanks beperkte menskracht en middelen, 

een lange sluiting van het museum en weinig randactiviteiten, slaagde 

het museum erin om met een grote regelmaat de aandacht van de 

media te trekken. 

Kidsproof-certificaat Museumkids

De Bastei is weer kindvriendelijk bevonden voor 2022. 

Museuminspecteurs (kinderen t/m 12 jaar) gaven op basis van 95 

beoordelingen museum De Bastei een 8.9 als rapportcijfer (tegenover 

een 8.7 op 77 beoordelingen vorig jaar). Een heel mooi resultaat - zeker 

gezien de uitdagingen van het tweede coronajaar. Wij danken alle 

inspecteurs die eraan hebben bijgedragen! De VR-brillen, de dieren 

(vooral de wolharige neushoorn) en de speurtocht van Kanonnen Karel 

vielen goed in de smaak. Ook vonden de meeste Museuminspecteurs 

(92%) het museumpersoneel erg vriendelijk en behulpzaam. Dit is een 

selectie van de meest interessante inspecties:

Wat vind je het leukste aan De Bastei?

• “Nijmegen laten overstromen in de zandbak.”

• “De meneer met het kanon.”

• “De grotten, de lift (voor de kinderwagen van mijn zusje) en de 

mammoet.”

De meesten zouden niets veranderen, anderen noemen extra 

speurtochten, audiotours en betere techniek. “Dat je overal aan mag 

komen. Er niet aan mogen zitten is moeilijk.” We kregen kortom heel 

veel positieve reacties, maar ook een aantal verbeterpunten. We nemen 

het allemaal mee om ons museum nog beter te maken!

Heropening

Na een tijdelijke sluiting van 6 maanden opende de culturele sector op 

5 juni voor het eerst zijn deuren. De eerste bezoekers stonden om tien 

uur te trappelen om naar binnen te mogen bij De Bastei. Directeur Hans 

Hooijmaijers verwelkomde hen met een mooie bos bloemen. “Ik ben 

heel blij dat we weer bezoekers mogen ontvangen. Na mijn aantreden 

afgelopen november sloot het museum bijna direct. Super dat er weer 

bezoekers door het museum lopen!”

De gasten konden direct een nieuwe tentoonstelling bezoeken: De 

Kunst van het Verdedigen. Daarin maakt de bezoeker kennis met de 

Gelderse politieke verhoudingen in de zestiende eeuw en de reden 

waarom toen de bastei-verdedigingstoren werd gebouwd.

Nieuwsbrief van De Bastei

De Nieuwsbrief van De Bastei is sinds 2014 volledig digitaal. In 2021 

kende de Nieuwsbrief vier edities, met onder meer aandacht voor de 

promotie & marketing
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Vermeldingen van de tentoonstelling De Kunst van het Veredigen in het Algemeen Dagblad en De Gelderlander. 
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stemmen en de online publiekscommunicatie te optimaliseren wordt er 

sinds september 2021 gewerkt met een centrale contentplanner. 

Google Ad Grants 

Het Google Ad Grants-programma ondersteunt De Bastei met het 

gericht adverteren op het internet. Samen met Pointmarketing 

optimaliseerden we de website voor het verhogen van de vindbaarheid 

via de zoekmachine (seo). Met 95.431 gebruikers in 2021 (waarvan 

90.756 nieuwe gebruikers) en 271.946 unieke paginaweergaves weet 

het publiek onze website goed te vinden. De Bastei blijft inzetten 

op aanpassingen op de website om museumbezoekers optimaal te 

informeren over het aanbod. Daarnaast faciliteert deze website ook de 

doelgroepen voor NME en Operatie Steenbreek. Het verschil in gebruik 

van de website vraagt om goede afstemming tussen de afdelingen, en 

een alerte doorontwikkeling en beheer van de website. 

VriendenLoterij

De Bastei heeft een samenwerkingsovereenkomst 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 2021 bedroeg deze ‘geoormerkte afdracht’ in totaal 

€ 19.517. De Bastei neemt daarnaast op bescheiden wijze deel aan de 

Clubactie. In 2021 bedroeg de opbrengst € 405.

coronamaatregelen, de tentoonstelling De Kunst van het Verdedigen, de 

overdracht van het voorzitterschap bij de Raad van Toezicht, programma 

updates en columns van vrijwilligers. In 2021 is de nieuwsbrief 8 keer 

verschenen voor 831 abonnees. Daarnaast heeft De Bastei een interne 

nieuwsbrief voor alle medewerkers en vrijwilligers, de Binnenwacht.

De Bastei online

Op social media zagen we een toename van volgers bij Facebook, 

Twitter en Instagram. Vanwege de vergrote online zichtbaarheid groeide 

onze online community. In 2020 startten we met De Bastei GROEN een 

nieuw account op Facebook en Instagram om alle groene diensten van 

De Bastei te promoten (Operatie Steenbreek Nijmegen en NME):

Centrale contentplanner

Vanwege het brede takenpakket van De Bastei maakt de organisatie op 

een evenzo diverse wijze gebruik van online communicatie kanalen. 

Om de communicatie van de verschillende afdelingen beter af te 

kanaal accountnaam
volgers in 

2021
volgers in

2020
volgers in 

2019
Facebook @DeBastei024 2.006

(1745 likes)
1.804

(1591 likes)
1.481

(1.376 likes)

Facebook @DeBasteiGroen 179 102 -

Instagram de_bastei_ 1.084 804 593

Instagram de_bastei_groen 322 152 -

Twitter @DeBastei 1.188 1.130 1.031

LinkedIn De Bastei 307 235 149

tabel 5. Overzicht social media van De Bastei
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De Bastei, gevestigd aan de Waalkade, verbindt stad, rivier en natuur. 
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Dit jaar was een lastig jaar om de binding met de Vrienden te 

behouden. In totaal steunen 291 Vrienden De Bastei in 2021 met een 

gezamenlijk bedrag van € 7.090. 

Aangezien we door de coronabeperkingen niet in de gelegenheid 

waren om een Vriendendag te organiseren, ontving iedere Vriend dit 

jaar set ansichtkaarten om juist in deze moeilijke tijd van lockdowns en 

isolement een leuk kaartje te kunnen sturen.

Als Vriend van De Bastei profi teer 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

Vrienden van De Bastei zijn niet alleen donateurs, maar fungeren juist 

ook als ambassadeurs: zij staan achter de doelstellingen en ambities 

van de organisatie en promoten het museum binnen het eigen netwerk.

vrienden

lidmaatschap kosten aantal in 2021
Vriend € 20 per jaar 122

Vriend + € 30 per jaar 99

Gezinsvriend € 40 per jaar 60

Vriend voor het Leven € 1000 eenmalig 8
289

tabel 6. Overzicht van type lidmaatschappen van De Bastei. 

Met Gezinsvriend en Vriend + kunnen families en vrienden samen De Bastei bezoeken. 
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• Dhr. Prof. Dr. H. van Houtum, Nijmegen

• Mevrouw H. El Karouni, Nijmegen

• Dhr. 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

Bastei Adviesraad (samenstelling op 31-12-2021) 

• Theo de Bruin  IDBBO (voorzitter)

• Ellen Vreenegoor  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

• Theo Verstrael  SOVON/Natuurplaza

• Rob Jaspers  Columnist De Gelderlander

• Wilfried Deelen  HAN

• Werner van Eck  Stedelijk Gymnasium Nijmegen

• Pauline Jansen  Gemeente Nijmegen

• Nienke Meijs  RED / FollowFox

• Ingrid Visseren  Radboud Universiteit

Relatie met de overheid

De belangrijkste subsidiënt van Stichting De Bastei is de gemeente 

Nijmegen. Voor 2021 waren de subsidieafspraken vastgelegd in 

De Bastei is door Stichting Museumregister Nederland erkend 

als een geregistreerd museum. Daarmee voldoet het museum 

aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Nederlandse 

Museumvereniging en het Landelijk Contact Museumconsulenten. 

Erkenning als geregistreerd museum betekent onder meer dat de 

Museumkaart voor De Bastei geldig is.

Cultural Governance

De Stichting De Bastei onderschrijft de Code Cultural Governance. Dit is 

vastgelegd in de oprichtingsakte van 28 juni 2014. 

Daarnaast onderschrijft De Bastei ook de ‘ethische code voor 

musea’ zoals die door het International Council of Museums 

(ICOM) is opgesteld en de ‘Museumnorm’ die door de 

Nederlandse Museumvereniging en de Stichting Landelijk Contact 

Museumconsulenten wordt gehanteerd.

Het Comité van Aanbeveling van De Bastei

• Dhr. H. Bruls, Burgemeester van Nijmegen

• Dhr. Prof. Dr. Ramaekers, Maastricht

• Dhr. V. Vroomkoning, Nijmegen

• Dhr. H. Keereweer, Wijchen

• Mevrouw G. ter Horst, Den Haag

organisatie & beleid
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de budgetsubsidie-overeenkomst. Voor de komende periode heeft 

De Bastei een beleidsstuk aangeleverd met daarin een verzoek tot 

verhoging van de jaarlijkse bijdrage. Hierop heeft de gemeente voor 

2022 eenmalig een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. 

De gemeente Nijmegen speelt verder een belangrijke rol bij 

de detachering van een zestal personen bij De Bastei. Drie zijn 

gesubsidieerde participatiebanen en drie via het WerkBedrijf Rijk van 

Nijmegen.

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 twee nevenlocaties: het collectiedepot aan de 

Derde Walstraat 55 en een opslag in de Gorterplaats 34A. In de 

bovengenoemde aanvraag voor extra gelden was ook een bedrag 

opgenomen voor een renovatie van het collectiedepot. Dat, of een 

verhuizing naar een ander/nieuw gebouw, is noodzakelijk om te blijven 

voldoen aan de museale eisen die de Museumvereniging stelt. Het 

komende jaar zal De Bastei hiervoor de mogelijkheden onderzoeken.

De toren van De Bastei in de avond
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De Bastei werkt met een ‘raad-van-toezicht-model’ en laat zich samen 

met de Raad van Toezicht leiden door de principes en de Best-Practice-

Bepalingen uit de Cultural Governance Code.

De Raad van Toezicht heeft in dit moeilijke jaar extra aandacht gegeven 

aan zijn betrokkenheid bij het museum. De Raad is verheugd dat 

de nieuwe directeur zich snel heeft ingewerkt en De Bastei alert en 

gedreven door dit moeilijke jaar loodste. In het jaargesprek heeft De 

Raad het vertrouwen in de bestuurder opnieuw bevestigd. 

Vergaderingen

De onbezoldigde leden van de Raad vergaderden vijf keer, waarvan 

drie keer per ZOOM. Tijdens al deze overleggen schoof de directeur-

bestuurder aan na het interne overleg.  

In de vergaderingen hield de Raad onder andere de statuten en 

reglementen tegen het licht en actualiseerde deze. De defi nitieve 

besluitvorming vindt plaats in de eerste vergadering van 2022. Verder 

is het jaarverslag en jaarrekening 2020 besproken en goedgekeurd en 

de begroting voor 2022 vastgesteld. Van alle vergaderingen maakt de 

secretaris een uitgebreid verslag.

Op vraag van de Raad leverde de bestuurder een ‘100-dagen notitie’, 

een substantieël document waarin de uitdagingen voor De Bastei 

op een rij staan. De bestuurder nam deze punten mee in het nieuwe 

Raad van Toezicht

Afscheid Wim Hompe, oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van De Bastei
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Nijmegen. Het is mede aan zijn niet afl atende inzet te danken dat De 

Bastei tot stand is gekomen. Maria Martens nam op 1 januari 2021 het 

voorzitterschap van hem over. 

Bezoldiging en nevenfuncties van bestuur en Raad van Toezicht

Hans Hooijmaijers, directeur-bestuurder

Hij bekleedde naast zijn directeursfunctie deze onbezoldigde functies:

◊ Secretaris a.i. SNNC

◊ Ad Hoc lid beoordelingscommissie Mondriaanfonds

◊ Lid Programmaraad VSC

◊ Lid stuurgroep Groen Blauwe Rijn Alliantie

◊ Lid stuurgroep kwartiermaker Valkhofkwartier

◊ Penningmeester Stichting Valkhofkwartier

Raad van Toezichtleden van stichting De Bastei verrichten hun 

werkzaamheden op pro-deo basis. Hun ervaringen vormen een goede 

mix van aanvullende competenties.

Maria Martens, voorzitter (vanaf 1 januari 2021)

◊ Lid bestuur Janivo

◊ Lid bestuur SASS

◊ Lid bestuur Thijmgenootschap

◊ Voorzitter Vincent de Paul Center Nederland

meerjarenbeleid. Dit stuk is in de Raad uitgebreid besproken en daarna 

naar de betrokken wethouders verstuurd. In een persoonlijk gesprek 

lichtten de voorzitter van de Raad en de bestuurder dit stuk toe aan de 

wethouders. Dit leidde in het najaar tot onder andere een eenmalige 

verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2022.

Naast incidentele agendapunten kent elke vergadering een aantal vaste 

onderwerpen: een frequent door de bestuurder verstuurde update; de 

fi nanciële stand van zaken; externe relaties; planning en onderwerpen 

van tijdelijke tentoonstellingen; corona en personeelszaken. Speciale 

aandacht was er voor het instituut vertrouwenspersoon en het instellen 

van een klachtenprocedure c.q. -commissie. 

Daarnaast voerde een afvaardiging van de Raad een gesprek met de 

PersoneelsVerTegenwoordig van De Bastei, waarin het reilen en zeilen 

van De Bastei werd besproken.

Afscheid Wim Hompe

Vanwege de coronamaatregelen verplaatste het afscheid van de oud-

voorzitter Wim Hompe zich naar de zomer. Voor zijn waardevolle en 

onbaatzuchtige bestuurlijk werk onderscheidde burgemeester Hubert 

Bruls hem met de Zilveren Waalbrugspeld. Daarnaast ontving hij van 

De Bastei een liber amicorum en een schilderij van de Nijmeegse 

kunstenares Doro Krol.

Wim Hompe is van zeer grote waarde geweest voor De Bastei, eerst als 

bestuursvoorzitter en daarna als voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Jarenlang zette hij zich in voor natuur, milieu en cultuurhistorie in 
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Maarten van Schaik

◊ Bestuurslid - Penningmeester Stichting Volksbelang van 1895

◊ Bestuurslid - Penningmeester Stichting Nijmegen Wederopbouwstad

◊ Bestuurslid - Penningmeester Business Club De Oversteek

Kees de Ruwe

◊ Voorzitter Mr. J.J.L. van der Brugghenstichting

◊ Bestuurslid Birisha Nijmegen

◊ Bestuurslid Heilig Land Stichting 

◊ Bestuurslid Eerste Hulp Stichting (RK Begraafplaats Cenakelkerk)

Qader Shafiq 

(directeur Bureau Wijland) 

◊ Bestuurslid Stichting De Dukenburger

◊ Lid landelijk Migratieberaad

◊ Columnist Nijmeegse weekbladen en De Gelderlander

Helen Flören

◊ Bestuurslid Stichting Wijland

◊ Partner Heroes & Victims

◊ Bestuurslid Zelfregiecentrum

◊ Bestuurslid Stichting Alpha

◊ Commissaris Vraagplus B.V.

Niek van de Werken 

(Docent Ondernemerschap & Retail Management HAN)

◊ Bestuurslid - Penningmeester Hortus Nijmegen

Sara de Boer 

(Afdelingshoofd Beleid en Advies Waterschap Aa en Maas)

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van De Bastei kunnen twee 

termijnen van vier jaar lid zijn. In verband met de overgang van Raad-

van-Bestuur-model naar Raad-van-Toezicht-model zijn de meeste leden 

per 01-01-2020 gestart. Voor een gefaseerde vernieuwing van de Raad 

volgt het onderstaand aftreedschema:

naam start 1 termijn start 2e termijn aftreden

Kees de Ruwe 2020 - 2023

Maarten van Schaik 2020 2024 2024

Qader Shafi q 2020 2024 2025

Helen Flören 2020 2024 2026

Niek van der Werken 2020 2024 2027

Sara de Boer 2020 2024 2027

Maria Martens 2021 2025 2028
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het team van De Bastei

De Bastei is meer dan een museum. Met een breed takenpakket 

weet de organisatie het museale verhaal te verbinden met actuele 

vraagstukken over klimaat, duurzaamheid en burgerschap. De grote 

ambities van De Bastei worden gerealiseerd door een klein team 

vaste medewerkers en een groot vrijwilligersbestand. De huidige 

personeelsformatie van De Bastei:

Team van de Bastei per 01-01-2022
Reguliere personeelsformatie 7,3 fte

Tijdelijke personeelsformatie 3,3 fte

Detachering Werkbedrijf & Wijkwerk (onbepaalde tijd) 3,5 fte

Vrijwilligers 78

Organogram

Na goedkeuring van de Raad van Toezicht en met instemming van de 

Personeelsvertegenwoordiging, heeft De Bastei een nieuw organogram 

ingevuld. Het komend jaar zullen we hier nadere invulling aan geven.

Nieuw organogram van De Bastei

tabel 7. Overzicht medewerkers De Bastei. 
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financiën
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2 
 

Staat van baten en lasten over 2021 
 

 2021 2021 2020 
(in Euro’s) Realisatie Begroot Realisatie 
Baten    
Subsidie inkomsten 757.755 687.605 674.576 
Eigen inkomsten 267.302 275.386 316.666 
Coronasteun 145.666 - 200.000 
Project inkomsten 268.144 93.000 182.830 
Overige inkomsten - - 53.951 
 1.438.867 1.055.991 1.428.023 
Lasten    
Museale- en projectkosten 438.795 279.926 425.501 
- Salariskosten 537.924 483.446 466.742 
- Sociale lasten 133.267 123.772 127.187 
- Overige personeelskosten 38.368 25.000 38.406 
- Huisvestingskosten 285.147 301.380 308.570 
- Algemene en kantoorkosten 67.815 66.121 84.670 
- Toegerekend aan projectkosten -/-   149.214 -/-    60.000 -/-     58.365 
 1.352.102 1.219.645 1.392.711 
    
Bedrijfsresultaat 86.765 -/-     163.654 35.312 
    
  Rente baten 45 - 38 
  Rente lasten -/-       2.350 -/-        1.000 -/-        1.082 
Financiële baten en lasten -/-       2.305 -/-        1.000 -/-        1.044 
    
Resultaat voor bestemmingen 84.460 -/-   164.654 34.268 
  Toevoeging bestemmingsreserves 50.000 50.000 50.000 
Resultaat na bestemmingen 34.460 -/-   214.654 -/-    15.732 
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Stichting De Bastei Waalkade 83, 6511 XR Nijmegen
024-3297070
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