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Museum Kam: 

Klaar voor de toekomst
duurzamer en toegankelijker 
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Tekst: Rob Hoegen 
Foto’s: Work4MediaIB

Het oorspronkelijke ontwerp 
van het gebouw is gebaseerd 
op een Romeinse villa.
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Onder verantwoordelijkheid van Bouwbedrijf Ten Haken onderging het Nijmeegse Museum Kam 
een ingrijpende restauratie en verbouwing die nogal wat voeten in de (archeologische) aarde had. ‘We 
hebben het gebouw aangepast zodat het weer voldoet aan de eisen van deze tijd: duurzaam, toegankelijk 
en functioneel’, aldus Tiemen Epema, projectmanager van het Winterswijkse familiebedrijf dat onderdeel 
is van de WAM&VanDuren Bouwgroep. 
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Geen zicht op de toekomst zonder blik in 
het verleden. Bij het in 1895 opgerichte 
Bouwbedrijf Ten Haken begrijpen ze dit. 
Exact een eeuw geleden gaf de in de 
staalindustrie rijk geworden 
Rotterdammer Gerardus Marius Kam 
opdracht tot de bouw van het museum 
in zijn geliefde Nijmegen. Dit om er zijn 
andere liefde – archeologische vondsten, 
vooral Romeinse – onderdak te bieden. Het 
gebouw, ontworpen door architect Oscar 
Leeuw, is dan ook gebaseerd op een 
Romeinse villa, voorzien van een centrale 
hal en atrium als middelpunt. In 2002 werd 
het gebouw Rijksmonument. In de tijd 
veranderde de functie van sec expositie-
ruimte naar provinciaal depot, in 
combinatie met een studie- en 
informatiecentrum voor Archeologie in 
Gelderland. Epema: “Er zijn in de loop 
der jaren nogal wat ingrepen gedaan die 
afbreuk deden aan de zo unieke uitstraling 
en beleving van het gebouw.”   

Duurzaamheid hoog in vaandel
Tijd om in te grijpen voor de huidige 
eigenaar, de Provincie Gelderland. Epema: 
“Onze opdracht was ervoor te zorgen dat 
het Museum en de aangrenzende 
conciërgewoning, die dienst deed als 
depot, met elkaar verbonden werden 
en toegankelijker gemaakt voor minder 
validen. Dit met oog voor de optimale 
bewaarcondities van de waardevolle 
archeologische collectie: denk dan aan 
zaken als de juiste temperatuur en 
luchtvochtigheid.” Een ander belangrijk 
onderdeel was het verduurzamen van 
het gebouw. Dit werd onder meer bereikt 
door het verbeteren van de bouwkundige 
schil zodat het energieverbruik drastisch is 

verminderd, het isoleren van de 
vensters, nieuwe kozijnen met 
hoogwaardig isolatieglas, het gebruik van 
zonnepanelen en warmteopwekking door 
een hybride systeem met een 
luchtwarmtepomp. Hoe kijkt de Ten 
Haken-projectleider terug op dit boeiende 
project? “Al met al hebben we het gebouw 
bouwkundig en installatietechnisch 
klaargemaakt voor de toekomst”, kan 
Epema tevreden concluderen namens 
Bouwbedrijf Ten Haken. Naar verwachting 
stappen de eerste bezoekers voor het eind 
van dit jaar nog ver de drempel van het tot 
modern museum ‘omgetoverde’ 
voormalige Romeinse atriumhuis.

Dankzij de ingrijpende restauratie en verbouwing 
voldoet Museum Kam weer aan de eisen van deze tijd.

75 jaar betrouwbaar,
duurzaam en van 
hoge kwaliteit
Galjema ontwerpt duurzame en 
innovatieve gebouwinstallaties voor 
de utiliteit. Het bureau wordt in de 
markt herkend als een betrouwbaar 
bureau dat staat voor de kwaliteit 
van de aan haar opgedragen 
werkzaamheden. 

Innovatief
en flexibel

Integrale
samenwerking

Bezieling en
betrokkenheid

Galjema BV. Technisch Adviesbureau
Spazio Offices - 3e verdieping
Buitenom 247 | 2711 KB Zoetermeer
079 206 5080
galjema@galjema.nl
www.galjema.nl
Stadshart Zoetermeer P8
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Bouw voor de zekerheid op Soil-ID bouwkundige bodeminjecties

www.soilid.nl 
Telefoon 076-549 83 70

We stabiliseren wat oud is en steun 
nodig heeft, zodat ondergrondse 

uitbreiding haalbaar/betaalbaar wordt.

We faciliteren nieuwbouw 
door droge bouwkuipen op te 
leveren en we maken liftputten 
in bestaande gebouwen

Diepgravende 
           bouwtechnieken

Soil-ID adv. 190x277 ..indd   1Soil-ID adv. 190x277 ..indd   1 12-10-2022   20:5712-10-2022   20:57
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Doorbraak en verbinding dankzij Soil-ID   
“We willen het museumgebouw op nummer 45 verbinden met de voormalige dienstwoning op 47 via een

 tussenbouw en een verbindingsgang op kelderniveau. Hoe kan dat veilig, met het oog op de onbekende 

ondergrond in het verbindingsstuk tussen de gebouwen?”. Ziedaar de vraag die binnenkwam bij Soil-ID 

Bouwkundige Bodeminjecties. Hun bodemspecialist Reimer Lievaart geeft inzicht in de aanpak van het in 

Vianen gevestigde bedrijf. 

De twee gebouwen aan de Nijmeegse Museum Kamstraat bestaan allebei uit drie niveaus: kelder, begane grond 

en verdieping. Om de doorbraak c.q. tussenbouw (waarin is voorzien in een nieuwe entree en een invalidenlift) 

mogelijk te maken zodat bezoekers vrijuit heen en weer kunnen, was het allereerst noodzakelijk de 

bodemstructuur ter plekke in kaart te brengen. Lievaart: “Het maaiveld werd er verlaagd tot onder het 

aanlegniveau van de fundering, maar dat kan niet zonder een grondkering. Op deze locatie werken met zware 

machines die bijvoorbeeld een damwand plaatsen, is geen optie. Dan ga je dus kijken wat de mogelijkheden zijn 

om voldoende draagkracht te creëren met waterglasinjecties: een veilige, trillingvrije techniek. Bij Kam bestaat 

het mengsel uit drie hoofdcomponenten: water, waterglas (natriumsilicaat) en een verhardingsmiddel. Door te 

injecteren met waterglas wordt de bodem als het ware verhard tot zandsteen.”

Nijmegen • Museum Kam

Meten is weten
Het begint met gedegen geotechnisch bodemonderzoek en het via lokale 

boringen verzamelen van grondmonsters en het verifiëren van de kenmerken 

van de funderingen. Meten is weten. “Vervolgens is het berekenen welke 

bodeminjectie op welke plek de meest optimale oplossing geeft om 

uiteindelijk ernaast veilig en verantwoord te kunnen ontgraven zonder dat het 

gebouw instort.” Dat een onbekende oude bodem en historische constructie 

altijd weer verrassingen opleveren, bleek ook in Nijmegen vertelt Lievaart. ‘Bij 

Kam kwamen, los van verschillende mooie archeologische vondsten, 

bijvoorbeeld ook drie spaarbogen bloot te liggen. Daarvoor hebben wij funderingsspecifieke injectieoplossingen 

ontworpen en uitgevoerd, in plaats van één integrale blokinjectie, waarin het bestek voorzag.”

Groot en klein
Soil-ID is vooral actief in Nederland, België en Duitsland. “En we doen niet alleen aan bodeminjecties om grond 

te stabiliseren, maar ook aan funderingsherstel, vochtbestrijding in bouwkuipen en bestaande gebouwen en het 

realiseren van liftputten in bestaande gebouwen met hoge grondwaterdruk. We leveren complete bouwputten 

op. Horizontale bodeminjecties kunnen hét alternatief zijn voor onderwaterbeton of retourbemaling in tijdelijke 

bouwkuipen. Al met al: we beschikken over kennis en kunde voor projecten groot en klein(er), zoals bij Kam. Zo 

realiseerden we onlangs voor Tata Steel een injectie van ongeveer 300 m³ onder een gigantische poer. Ter 

vergelijking: bij Kam hadden alle injectiemassieven opgeteld een totale omvang van zo’n 70 m³. Maar in 

principe blijft onze werkwijze hetzelfde, ongeacht de omvang van een project: we leveren maatwerk door 

middel van locatiespecifiek onderzoek, berekeningen, komen met een verbeteringsplan/oplossing en kunnen het 

vervolgens ook uitvoeren.”
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De unieke uitstraling en 
beleving van het 
gebouw zijn zoveel 
mogelijk behouden
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Authentiek pand, 
moderne techniek    

WSi Techniek uit Groenlo zorgde er bij Museum Kam 

voor dat alles op het gebied van de E+W-installatie 

dik voor elkaar kwam. “Het was een mooie uitdaging 

om al die hedendaagse installaties in te passen in 

het monumentale gebouw, met name in de 

techniekruimtes beneden’, vertelt de bij WSi tot 

projectleider doorgegroeide Roy Krabbenborg, met 

z’n 27 jaar een stuk jonger dan het één eeuw oude 

Kam-pand.

In het kader van de restauratie/renovatie 

(Krabbenborg: “Eerherstel klinkt beter”) en de te 

maken duurzaamheidsslag voorzagen de 

medewerkers van WSi het gebouw onder meer van 

lucht-behandelingskasten met warmteterugwinning, 

een bodemenergiesysteem en een compleet nieuwe 

(gas-loze) warmte/koude opwekking. 

“Dit om de aanwezige archeologische vondsten en 

werkplekken zo optimaal mogelijk te conditioneren. 

Verder is er besloten afscheid te nemen van de 

fossiele brandstoffen en om de benodigde 

elektriciteit grotendeels zelf op te wekken door 

middel van PV-panelen. En dit alles zoveel mogelijk 

met behoud van authentieke details!”

Ervaring telt    
Een van de bedrijven die helemaal aan het einde 

van het Kam-project-traject zit is Uijen Glas & 

Kunststofkozijnen uit Tiel. 

“Naast het aanbrengen van brandvertragende- en 

veiligheidsbeglazing zijn wij op dit moment vooral 

druk bezig om de honderden oude stalen 

vitrinekasten van nieuw glas te voorzien”,  vertelt 

directeur Mark Uijen, zichzelf derde-generatie-glas-

aficionado noemend, verwijzend naar de 

familiegeschiedenis van zijn bedrijf (‘Anno 1936’). 

Subtiel werk
“Het bijzondere van dit project zit hem vooral in de 

omvang, niet zozeer in bijvoorbeeld het 

materiaalgebruik. Al is het vaak een subtiel werk, 

met het aanbrengen van speciale stalen strips en 

allemaal kleine friemelschroefjes”, aldus Uijen. 

Juiste beglazing
“Eigenlijk is dit project is ons als ‘antiek’ bedrijf op 

het lijf geschreven. Maar in het kader van het 

milieu- en energievraagstuk helpen we net zo 

gedreven particulieren met het verduurzamen van 

hun huis via de juiste beglazings- en 

kunststofkozijnenoplossingen.”
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De fraaie centrale trap zorgt ongetwijfeld voor een wow-effect bij bezoekers.
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Een plafond heeft vaak meer invloed op een ruimte qua sfeer, thermisch of 
akoestisch dan verwacht. Dat was dé reden voor van Vonderen om ISOTEX®

te ontwikkelen. Voor de EPS onderlaag bieden wij samen met onze leverancier 
Soprema Nederland een totaaloplossing.

Bij de ontwikkeling van ISOTEX® is rekening gehouden met de wensen en eisen 
van architecten en opdrachtgevers.

ISOTEX® is zeer geschikt voor uiteenlopende gebouwen voor plafonds en
wanden van kelders, parkeergarages, verkeersruimten en o.a. trappenhuizen.
Kleuren; grijs, wit en zwart in grove en fi jnere structuur.

Enkele voordelen van ISOTEX®:
▼ Naadloos  
▼ Akoestisch
▼ Brandveilig                                                     

▼  Thermisch hoogwaardige
toepassing

▼ Budgetvriendelijk 
▼ Snelle montage

www.vanvonderen.nl

Van Vonderen Goo.indd   1Van Vonderen Goo.indd   1 13-09-21   11:2013-09-21   11:20
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Oog voor historie    
De overeenkomst tussen Krasnapolsky, Radboud MC, 

Mauritshuis, Paleis op de Dam, het Rijksmuseum 

én Museum Kam? “Wij hebben ze allemaal van een 

kwalitatief hoogstaand stukje verf voorzien”, vertelt 

projectman Tonnie Banken van de Van Vonderen 

Groep, een naam in de restauratiebranche met 

vestigingen in Tiel, Oosterhout en Bergijk. “En wel 

volgens ons bedrijfsmotto: perfectie in afbouw en 

schilderwerken.”

Voor Museum Kam hoefden ze hun schilders niet te 

motiveren, lacht Banken: “Die staan in de rij voor dit 

soort mooie projecten.” Van Vonderen schilderde in 

Nijmegen de buitenzijde van het pand, de 

technische ruimten eronder en intern de wanden, 

plafonds, schapjes en fraaie centrale trap. “Maar het 

meest in het oog springend zijn daar de historische 

vitrines, die zijn opgeknapt, opnieuw geschilderd 

en voorzien van nieuw glas. Die vitrines zijn echt in 

oude glorie hersteld.”

Speciaal onderzoek
“In dit licht: samen met Akzo Nobel Sikkens is er 

speciaal onderzoek gedaan hoe we het kleurgebruik 

zoveel mogelijk in lijn met vroeger hebben 

kunnen brengen. Dit alles geldt overigens ook voor 

de woning naast het museum, die bij het museum 

getrokken is. Ook daar hebben we historisch 

schilderwerk afgeleverd”, aldus Banken. Die niet 

vermeld wil hebben dat hij onlangs zijn veertigjarig 

bedrijfsjubileum vierde bij de Van Vonderen Groep.

‘Onze medewerkers staan in de 

rij voor dit soort mooie

projecten’
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Vaantje: van vlak 
stukadoorswerk tot 

restauratie    
“Ja, afgaand op de lange lijst met projecten die we 

de afgelopen halve eeuw hebben gerealiseerd, kun 

je Vaantje Totaal Afbouw zonder overdrijving één 

van dé specialisten in restauratiewereld noemen”, 

zegt directeur Tommy Lommers. 

“Als het om stukadoorswerk gaat kunnen wij als 

geen ander de afwerking van historische gebouwen 

weer in hun oorspronkelijke staat terugbrengen. 

Vaak voeren we daarbij, om de historische context te 

bewaken, eerst een grondig onderzoek uit en 

leggen we de oplossing vast in een op maat 

gemaakt restauratieplan. 

We zijn er dan ook trots op dat we onderdeel waren 

van het team dat verantwoordelijk is voor de 

restauratie c.q. renovatie van Museum Kam”, In 

Nijmegen konden de specialisten van het in Sint 

Michielsgestel gevestigde Vaantje Totaal Afbouw 

zich uitleven in hun brede vakgebied; van vlak 

stukadoorwerk tot de restauratie van de vele 

cassettenplafonds die het historische pand rijk is. 

vaantje
TOTAAL AFBOUW

www.vaantjetotaalafbouw.nl

• info@vaantjetotaalafbouw.nl
• +31(0) 6 30 59 25 30

• www.vaantjetotaalafbouw.nl

De kleur van het schilderwerk is zoveel 
mogelijk in lijn gebracht met vroeger.
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Dozon: een sluitend 
verhaal    

Met negen vestigingen is Dozon Bouwtechniek uit 

Doetinchem dé bouwtechnische groothandel voor 

Oost-, Midden- en Noord-Nederland. Hun 

pecialisme: hang- en sluitwerk.  

Ook voor Dozon was de uitdaging: moderniseer 

zonder afbraak te doen aan de uitstraling van het 

museum. “Bij Museum Kam namen wij een klein 

maar belangrijk gedeelte van de renovatie voor onze 

rekening,” vertelt projectleider Sander Kinnaer. 

“Waar wij concreet voor moesten zorgen? Dat 

deuren kunnen afsluiten met de juiste sloten/

cilinders. Dat de ouderwetste sleutelbossen worden 

vervangen door één sleutel, die de diverse 

gebruikers toegangsrechten geeft tot de gewenste 

deuren. Dat deuren rolstoeltoegankelijk zijn door 

deurautomaten. Dat buitendeuren bij calamiteiten 

eenvoudig kunnen openen dankzij paniekbeslag en 

dat deuren waar nodig door drangers en 

houdmagneten zelfsluitend zijn. En verder waren 

we nauw betrokken bij het zoeken naar passend 

deurbeslag. Natuurlijk geheel in de lijn met het 

bestaande beslag dat we deels hergebruiken, en dus 

in lijn met het prachtige eeuwoude gebouw.”

 

AVU b.v. klimaatbeheer  |  ‘t Goor 5  |  7071 PC Ulft  |  Tel. 0315 - 64 22 11  |  E-mail info@avu-bv.nl

Airconditioning

Ventilatie

Luchtgordijnen

Vloerverwarming

Luchtverwarming

Warmtepompen
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Handwerk. Maatwerk. Apart werk    
Leidekkers- en Loodgietersbedrijf Koenders uit Neede zou bij Museum KAM in totaal zo’n 8500 kilo lood 

verwerken, maar qua hoeveelheid valt dat nog wel mee zegt directeur Harrie te Lintelo, zwager van 

bedrijfsoprichter (in 1978) Dinant Koenders. ‘Het was vooral veel ambachtelijk handwerk, geen recht-

toe-recht-aan meters maken. Eén van de taken waarvoor het projectteam bij ons aanklopte was het optimaal 

laten aansluiten van het muurmetselwerk op de platte daken. En verder zijn er elders ook een heleboel 

muurafdekkers waar lood op zit. Dit was best wel een apart werk. Maatwerk.’

Te Lintelo denkt dan vooral aan één van de beeldbepalende onderdelen van het gebouw: de twee torentjes aan 

de voorzijde. ‘Het ging hier om allemaal korte stukjes loodwerk die door middel van veel knipwerk en handwerk 

gefelst werden aangebracht.’ Leidekkers- en Loodgietersbedrijf Koenders, dat al in 2021 voor het eerst de steiger 

opklom bij KAM, is momenteel bezig met de laatste hand: de laatste loden muurafdekkers en het plaatsen van 

een aantal hemelwaterafvoeren.

Leidekkersbedrijf D.Koenders
NIJVERHEIDSWEG 3, 7161 AA NEEDE

POSTBUS 128, 7160 AC NEEDE

T: 0545 - 29 22 17

E: INFO@LEIDEKKERSBEDRIJF-KOENDERS.NL

Leidekkerswerk
Loodgieterswerk
Diversen

LOOD-
KOPER-

ZINKWERK

LOOD-
KOPER-

ZINKWERK

LID VAN:

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
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Het Museum en de aangrenzende 
conciërgewoning zijn met elkaar verbonden.Smeden met passie    

Smederij Bosman restaureerde voor Museum KAM 

de vitrinekasten en installeerde divers klein 

smeedwerk, maar letterlijk en figuurlijk het meest in 

het oog springend was toch wel de restauratie van 

de historische vlaggenmast vindt Joost Bosman van 

het inmiddels uit drie man bestaande Winterswijkse 

bedrijf. 

“Noem me vooral geen directeur, want het draait 

hier vooral om het met passie maken van mooi 

smeedwerk. Samen, met de klant. Ons iedere keer de 

vraag stellend (ook in het geval van die 

vlaggenmast): ‘Waarom doen we het zó, welke 

keuzes maken we, voor welke werkmethode kiezen 

we?’. Met aandacht en oog voor detail.”

Dat Smederij Bosman betrokken was en is bij grote 

nationale projecten weigert Bosman dan ook te 

benoemen: “De particulier die hier binnenloopt 

met een klein beugeltje wordt met dezelfde egards 

behandeld.” De bedrijfswebsite? Al een jaar ‘under 

construction’, want het echte werk gaat voor. Wel: 

Bosman was één van de eerste restauratiesmeden 

die beschikte over het ERM-kwalificatie, een 

certificaat dat staat voor borging van kwaliteit in de 

branche.

Joost Bosman
Industrieweg 11
7102 DX  Winterswijk
0543 - 745 110
info@smederij-bosman.nl
www.smederij-bosman.nl

EXCLUSIEF FUNCTIONEEL EN DECORATIEF SMEEDWERK
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Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Architect
Architektenburo Verlaan & Bouwstra BV, Vianen

Interieurarchitect
Studio OTW, Amsterdam

Bouwfysica
ABT Ingenieursbureau, Velp

Installatietechnisch adviseur
Galjema BV Technisch Adviesbureau, 
Zoetermeer

Constructeur
Constructiebureau de Prouwer BV, Bunnik

Aannemer
WAM & Van Duren, Winterswijk

E-installateur
WSi Techniek, Groenlo

Restauratie
Bouwbedrijf Ten Haken, Winterswijk

Grondinjectie
Soil-ID BV, Vianen

Hang-en sluitwerken
Dozon Bouwtechniek, Doetinchem

Beglazing & schilderwerk
Van Vonderen Groep, Bergeijk

Vloerverwarming
AVU Klimaatbeheer BV, Ulft

Stucwerk
Vaantje BV, Sint-Michielgestel

Glas vitrines & deuren
Uijen Glas BV, Tiel

Koperwerk & zink
Leidekkersbedrijf D.Koenders, Neede

Historische vlaggenmast & smeedwerk
Smederij Bosman, Winterswijk

Bouwprogramma
Restaureren/renoveren & verbouwen 
rijksmonument museum Kam
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