
Januari 2011, de uitdaging: ‘Kan de ambitie 
van de gemeente Nijmegen, de realisatie 
van een museum, een samenbundeling 
van een tweetal kleine musea met enkele 
natuurorganisaties en een bezoekerscentrum 
van Staatsbosbeheer op deze locatie 
gerealiseerd worden?’ 

Na een periode van studeren, praten, 
luisteren, ontwerpen, budgetteren en 
realiseren is De Bastei, museum voor natuur 
en cultuurhistorie, mei 2018 opengegaan. 
De Bastei ligt aan de voet van de 
Valkhofheuvel pal onder de St. Nicolaaskapel 
uit 1044. Aan de Waalkade heeft de 

middeleeuwse verdedigingstoren zijn 
iconische vorm teruggekregen. De 
kortelinggaten zijn zowel invliegopeningen 
voor vogels als ook daglichtopeningen voor 
de inwendige spelonkachtige ruimte. De 
volglazen arkelerker, een verwijzing naar het 
verdwenen arkeltorentje, verbindt binnen 

met buiten met een prachtig zicht over de 
Waal. De entree van de Bastei is gelegd aan 
de voetgangersstroom tussen Waalkade 
en Veerpoorttrappen. Vanaf de entree 
daal je af naar een ondergrondse ruimte 
onder de Lange Baan. Via fundamenten van 
middeleeuwse verdedigingswerken, huizen en 

zelfs restanten van Romeinse muren bereik 
je de expositieverdiepingen in de Bastei. De 
onbekende achterzijde van de oorspronkelijke 
bastei is verbeeld door de gebroken 
bakstenen gevel alsof deze is afgehakt 
waarbij het houten paviljoen op het dak op 
eigenzinnige wijze de bovenzijde voltooid.

De Bastei Uitmuntend? 
Vrijwel elke bezoeker van De Bastei komt razend 
enthousiast naar buiten. Ze hebben een spannend 
avontuur, een attractieve ontdekkingstocht naar de 
ondergrond, een duik in de historie van Nijmegen 
meegemaakt. Het ontwerp van De Bastei verknoopt 
zichtbaar en gelaagd het heden en verleden, 

ondergronds en bovengronds. Het koppelt duisternis 
met een oogverblindend panorama vanaf de ver 
uitkragende glazen erker. Een uitzichtspunt dat het 
project in de actualiteit en haar context plaatst. De 
Bastei maakt onze geschiedenis die vaak zo onzichtbaar 
is, zichtbaar, beleefbaar en zelfs aanraakbaar. 
Zij maakt nieuwsgierig en ‘raakt’ de mensen.
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