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Basteicafé 17 mei 2018

Vestingstad Nijmegen
Historicus Jan Willemsen gaat in op de ontwikkeling van 
vestingwerken in Nederland en de gevolgen daarvan voor 
vestingstad Nijmegen tussen 1591 en 1874.

De stad Nijmegen kreeg na 1591 de status van vestingstad en 
werd opgenomen in een linie van vestingsteden langs de IJssel 
en Maas, om de oostkant van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden te verdedigen. De middeleeuwse stadsmuur met 
rondelen werd tussen 1599 en 1605 versterkt met bastions. 
De defensieve waarde van het bastionsysteem was volgens 
inspecteur-generaal van de fortificatiën Menno van Coehoorn 
gering gebleken. Daarom werden tussen 1700 en 1732 
lunetten toegevoegd. Na 1813 werden om de stad en het 
leger beter te kunnen beschermen enkele buitenfortificaties 
aangelegd. Tussen 1860 en 1870 namen de spanningen tussen 
Duitsland en zijn buurlanden toe. De Nederlandse regering 
liet langs de Waal nieuwe verdedigingswerken aanleggen, 
zoals Fort Pannerden. Wie waren verantwoordelijk voor deze 
ingrepen en hoe zagen deze vestingwerken er toen uit?

De vestingwerken in het Kronenburgerpark
Jan Rutte, lid van het Gilde Nijmegen, zoomt in op de 
westelijke vestingwerken.

In de westzijde van de vestingmuur werden drie torens 
gebouwd: de Kronenburgertoren of Kruittoren, de Roomsche 
Voet en de Jacobstoren. De in 1874 aangenomen vestingwet 
bevestigde dat de vestingwerken niet meer nodig waren 
en maakte de sloop van de vestingmuren mogelijk. In het 
westen bleef honderd meter muur met de drie genoemde 
torens intact; daar werd een romantisch wandelpark 
gecreëerd. De stadsgracht werd parkvijver, en ook de 
drinkwatervoorziening voor het centrum van Nijmegen kwam 
uit het Kronenburgerpark. Een verzameling van meer dan 
150 verschillende soorten bomen moest de grandeur van de 
vernieuwde stad bewijzen. Van de oude stenen van de deels 
afgebrokkelde muur werd een sprookjesgrot aangelegd.



Torenexcursies 20 mei 2018
Om 11.00, 14.00 en 16.00 uur zijn er Torenexcursies naar 
het Kronenburgerpark begeleid door de Bergsche Battery 
(re-enactment). Bij de eerste en de laatste excursie treedt 
koor I Bianchi op in de Roomsche Voet. Bij de balie van 
het entreegebouw De Bastei kun je je aanmelden om 
mee te gaan met de excursies.
De Kruittoren (Kronenburgertoren) is deze dag ook 
geopend voor bezoek.

Basteicafé 14 juni 2018: To ‘bee’ or not to be
Oorzaken en gevolgen van de afname van insecten en in 
het bijzonder wilde bijen.
Op zondag 17 juni gaan we hiernaar op zoek in een 
excursie vanuit De Bastei, vertrek 11.00 uur.

Naar het ideaal van de ommuurde stad
Femke de Roode (stadsarcheoloog gemeente Nijmegen, 
Bureau Leefomgevingskwaliteit)

In de lezing gaat Femke de Roode in op nieuwe 
archeologisch-bouwhistorische inzichten in de ontwikkeling 
van de stadsverdediging van Nijmegen. Nieuwe inzichten 
worden toegelicht naar aanleiding van het archeologisch-
bouwhistorisch onderzoek dat in 2015-2018 aan de voet van 
de Valkhofheuvel en in de Stratemakerstoren is uitgevoerd in 
het kader van de ontwikkeling van De Bastei.
In de lezing zal worden belicht dat muren uit de Romeinse 
tijd – mogelijk in een andere betekenis – nog een rol kunnen 
hebben gespeeld in daaropvolgende eeuwen, en specifiek 
de 12e en 13e-eeuwse stadsverdediging nabij de burcht van 
Keizer Frederik I Barbarossa (Huis Hohenstaufen). Met het 
onderzoek is niet alleen een nieuw beeld van de ruimtelijke 
ontwikkeling en de stadsverdediging van Nijmegen van de 
12e naar de 13e eeuw verkregen, maar ook van de Romeinse 
tijd, in de 3e/4e eeuw toen er een castellum (Romeins fort) lag 
bovenop de Valkhofheuvel.
De importantie van de vondsten - deels van (inter)nationaal 
belang - was aanleiding voor de gemeente Nijmegen te 
besluiten om de archeologische-bouwhistorische vondsten – 
veelal muren uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen- te 
behouden en hiermee als “historische sensatie” tastbaar te 
maken voor bewoners en bezoekers van Nijmegen.


