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Gezicht op de Valkhofburcht
1641

Jan van Goyen

De situatie



Nijmegen heden



Nijmegen anno 2013
vanaf Waalkade

museum de 
Stratemakerstoren

vestingsmuur achter 
metselwerkgevel



De Bastei anno 2013

vanaf Valkhofheuvel/
lange Baan



Doorsnede de Bastei
met de kanonsgangen



De opgave • transformatie van museum Stratemakerstoren tot 
centrum voor natuur en cultuurhistorie; 

• centrum voor 5 toekomstige partners: 
staatsbosbeheer, IVN Rijk van Nijmegen, museum Stratenmakerstoren,         
natuurmuseum Nijmegen, Rijkswaterstaat Oost-Nederland;

• realiseren van een zo groot mogelijk vloeroppervlak ca. 3.000m2;

• entree aan de achterzijde;

• opdrachtgever gemeente Nijmegen; 



Het plan

vestingsmuur in ere 
herstellen

kanonsgaten zichtbaar

sculpturale dakopbouw voor 
horeca

glazen erker als baken



Inventief ondergronds 
bouwen

Achterzijde “Lange baan”
aan de voet van de

Valkhofheuvel



Jaren ‘80 vorige eeuw
verzakkingen 

Valkhofheuvel



De hoofdingang van de 
Bastei

ondergrondse koppeling 
hoofdentree met Bastei



Dwarsdoorsnede Bastei
Valkhofheuvel-Waalkade

Bastei ca. 3m uitdiepen

CSM-keerwand + 2 ankerrijen:
-risicobeheersing

- stijfheid
- ruwbouw=afbouw



BIM-model 
draagconstructie



CSM-wanden in uitvoering
cutter soil mix wanden

mechanisch vermengen
met continu geïnjecteerd

hydraulisch bindmiddel



CSM-wanden in uitvoering

panelen verspringend 
aanbrengen i.v.m

instabiliteit



CSM-wanden in uitvoering
stellen staalprofielen

brandwerendheidseis 90 
minuten

betondekking op IPE-
profielen



Inbrengen 
grout-injectie ankers

lengte ca. 15m



En toen archeologie!

2e en 3e eeuwse Romeins
13e eeuws Stadstoren

13e eeuwse stadsmuur
14e eeuwse bebouwing



Archeologen op locatie
in samenwerking met 

Rijksarcheologie

Archeologische vondsten
inpassen in plan

Werk half jaar stil



Archeologie in kaart



3d scan archeologie

archeologie
inpassen in bouwplannen



Aanpassing ontwerp

verhogen aanlegnivo kelder

integratie 13e eeuwse
stadsmuur in grondkering

2e ankerrij hoger waar 
mogelijk



Plaxis berekening 
vervormingen 

constructie keerwanden

vervormingen 
beheersbaar tot ca. 

35mm

vervormingen monitoren 
in uitvoeringsfase



Plaxis berekening 
grondspanningen

constructie keerwanden

grondspanningen onder 
stadsmuur acceptabel



Boringen door 13-eeuwse 
stadsmuur

check zand
check kwaliteit metselwerk



Een nieuw plan met
inpassing archeologische 

vondsten

De aanpak vroeg om 
maatwerk en veel 
flexibiliteit van de 
bouwers door veel 

onvoorziene condities. 

Daarbij is positief en 
creatief omgegaan met 

'verstoringen' van het 
bouwproces. 



Beleven archeologie

route architecturale met
archeologische vondsten



Het resultaat
`

CSM-wand versterkt 
authentieke sfeer



De wanden maken talrijke 
grondprofielen, historische 

bouwsporen en archeologie 
zichtbaar. 



2000 jaar Nijmeegse 
geschiedenis verweven



Constructieve stapeling
invulling de Bastei

STAAL
op   

BETON
op

HOUT

Houten boomstammen 
als kolommen



Douglas boomstammen
diameter 600mm

lengte 10m



Ontschorsen / op maat zagen



Karaktervol versterken 
van authenticiteit van de 

eeuwenoude 
verdedigingstoren 



Glazen uitkragende erker
als kers op de taart

lengte 3,2m
breedte 2,0m
hoogte 5,2m



Statisch systeem erker

nivo 2 
verticaal + horizontaal 

steun

nivo 3 
horizontaal steun



Statisch systeem erker

geisoleerd glaspakket
12.12.12-16-12



Voor jong en oud



De Bastei wint
Schreudersprijs 2019

Volgens de jury…

verknoopt de Bastei "zichtbaar en gelaagd het heden en verleden, 
ondergronds en bovengronds en duisternis met een oogverblindend 
panorama ... 

Het is belangrijk om onze geschiedenis zichtbaar te maken, die soms net zo 
onzichtbaar is als het ondergronds bouwen zelf.  Dat is hier mooi gedaan.

Het maakt nieuwsgierig en inspireert.".



Het bestaande  is verrijkt 
met een nieuwe 

aansprekende tijdlaag! 

Bedankt!
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