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Opstapeling van geschiedenis

Achter de toren wordt een metersdiepe bouwput gegraven, waarin spo-
ren tevoorschijn kunnen komen uit de Romeinse tijd tot aan het mid-
den van de vorige eeuw. Deze ‘opstapeling van geschiedenis’ vormt een 
puzzelstukje dat ons meer kan vertellen over de oorsprong en de ont-
wikkeling van Nijmegen. Onderzoek in de omgeving heeft aangetoond 
dat er nog metersdiep muurwerk en andere sporen te verwachten zijn.

Bouwhistorisch onderzoek

Onderaan het Valkhof, de heuvel waarop nu de St. Nicolaaskapel en de 
Barbarossaruïne liggen, vormt de Stratemakerstoren een beeldbepa-
lend historisch element van Nijmegen. De verbouwing van de Stratema-
kerstoren gaat historische gegevens opleveren die door archeologen en 
bouwhistorici worden vastgelegd.

De Bastei

De naam voor het nieuwe museum is niet bij toeval De Bastei. De 
Stratemakerstoren heeft de vorm van een bastei, een vorm bedacht 
door Albrecht Dürer (1471–1528). Het is een buiten de stadsmuur uit-
stekend hoefi jzervormig verdedigingswerk met schietopeningen naar 
voren en opzij. Er zijn niet veel basteien in Nederland gebouwd en nog 
minder bewaard gebleven. De bastei in Nijmegen is misschien wel het 
beste voorbeeld.

www.nijmegen.nl/archeologie

Op de website van De Bastei zijn de werk-
zaamheden te volgen  via een webcam: 
www.debastei.nl

Stratemakerstoren

St. Nicolaaskapel
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Nijmegen krijgt een nieuw 
museum voor natuur en 
cultuurhistorie, De Bastei. 
Stad, rivier en natuur 
komen hierin samen. De 
Stratemakerstoren vormt een 
beeldbepalend onderdeel van 
het museum. Vóór de bouw 
van het museum wordt eerst 
archeologisch onderzoek gedaan.
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Vitaal onderdeel van de stad

De stad Nijmegen heeft haar oorsprong te danken aan haar strategische 
ligging op een heuvel die bestaat uit afgespoeld zand van de stuwwal uit 
de ijstijd van 150.000 jaar geleden. De Waal daaronder vormde de le-
vensader voor het transport van mensen en goederen in tijden waarin 
het vervoer over land veel moeizamer was. De oever van de Waal is de 
schakel tussen laag en hoog en daarom van groot belang voor de wel-
vaart van de stad.

Valkhof, middelpunt van macht

De locatie van de opgraving ligt aan de voet van de Valkhofheuvel waar 
sporen zijn teruggevonden uit een ver verleden. Uit de prehistorie date-
ren restanten van grafheuvels van 3000 jaar oud. Een Romeinse neder-
zetting uit de 1e eeuw na Chr. werd in de 4e eeuw gevolgd door een fort 
met dikke muren. De Merovingers namen vanaf circa 450 de macht en 
het Romeinse fort over. Karel de Grote (768–814) verbouwde het geheel 
tot een palts.

Romantisch park

Het Valkhof bleef eeuwenlang een belangrijk bezit van machthebbers, 
maar werd in 1797 gesloopt. Het is nu een park met daarin de St. Nico-
laaskapel uit het jaar 1000 of iets later (rond 1030) en een deel van de 
St. Maartenskapel, ook wel de Barbarossaruïne genoemd. Die hoorde 
bij de palts van keizer Barbarossa uit de 12e eeuw toen ook een donjon 
werd gebouwd. In 2005 werd de donjon in het park tijdelijk weer opge-
bouwd voor de viering van 2000 jaar Nijmegen.

Twee steenblokken met afbeeldin-
gen van Romeinse goden en keizer 
Tiberius zijn opgegraven net ten zui-
den van het Valkhof. Ze waren on-
derdeel van een pijler van ongeveer 
10 m hoog. De twee blokken staan in 
Museum Het Valkhof en op de plek 
waar ze zijn gevonden, staat een 
kunstwerk met daarin een replica 
van de blokken. Deze godenpijler 
werd hier waarschijnlijk in 17 na Chr. 
opgericht.

Valkhof

donjon

stuwwal (hoog)

rivierenlandschap (laag)

hoogtekaart Nijmegen
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Wat verwachten de archeologen te vinden?

Nederzetting – Romeinse tijd

In de 1e eeuw na Chr. werd door de Romeinen een handelsnederzetting 
gebouwd aan de oever van de Waal. Sporen hiervan zijn bij de bouw 
van het casino opgegraven. In de 4e eeuw werd de nederzetting aan de 
zuidkant met een 1,4 m dikke muur beschermd. In twee vitrines in het 
casino is een deel van de muur en van een vloerverwarmingssysteem te 
zien. 

Stadsmuur en toren – 13e eeuw

In de 13e en 14e eeuw krijgt Nijmegen een bakstenen ommuring. Op ver-
schillende plekken aan de Waalkade zijn daarvan resten aangetroff en. 
Ook op de locatie van de Stratemakerstoren is de fundering vastgelegd 
van een toren uit die tijd. Bij het onderzoek komen misschien ook res-
ten van de Veerpoort tevoorschijn.

Stadsmuur en bastei – 16e eeuw

In de 16e eeuw voldeed de stadsmuur niet meer door de verbeterde 
vuurkracht van de kanonnen. Vanaf 1521 werd een dikkere muur ge-
bouwd. De toren uit de 13e eeuw werd vervangen door de Stratemakers-
toren, die sterk lijkt op een bastei, hoefi jzervormig met muren van 3 
m dik. Vanaf 1874 werd de stadsmuur afgebroken. De Stratemakersto-
ren bleef bewaard, omdat hij inmiddels was overbouwd. In 1987 kwam 
de toren weer aan het licht en werd het onderkomen van Museum de 
Stratemakerstoren.
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Stratemakerstoren, 16e eeuw
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