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1. Inleiding 

Met de ontwikkeling van de nevengeul in de Waal bij het stadseiland Veur-Lent wacht 

de gemeente Nijmegen een compleet nieuwe uitdaging t.a.v. veiligheid1 en toezicht bij 

water- en oeverrecreatie door bewoners, dagrecreanten, toeristen en   watersporters. 

Bij de invulling daarvan kan de Nijmeegse Reddingsbrigade (NRB) kostenefficiënt een 

belangrijke rol spelen.  

De ontwikkeling van de nevengeul aan van de Waal bij Lent en het stadseiland biedt tal 

van kansen voor waterrecreatie en watersportevenementen. Vanuit deze optiek  heeft 

de NRB zich aangesloten bij Watersport Nijmegen om haar botenhuis en opleiding-

/oefenlocatie bij het toekomstige watersportcentrum op het stadeiland te vestigen. Van 

daar uit kan toezicht worden gehouden op de nevengeul en kan de NRB ook haar 

oefeningen houden, met name voor gemotoriseerd redden op rustig water (nevengeul) 

en fors stromend water (Waal). Tevens is deze locatie geschikt om uit te rukken bij 

calamiteiten (A325) en is de NRB aanwezig pal aan de drukke Waal in het toekomstige 

recreatiegebied bij het stadseiland Veur-Lent. 

              

Deze aanbiedingsnota is bedoeld om de gemeente Nijmegen een eerste aanbod te 

doen vanuit de reddingsbrigade inzake veiligheid, toezicht en beheer van en in deze 

nevengeul en op de Waal. Een taak die anders bij de professionele organisatie van 

gemeente of politie terecht zou komen. 

We hopen zijn ervan overtuigd u hiermee een goede voorzet te geven voor een 
langdurig en voor beide partijen waardevol  partnerschap van de gemeente Nijmegen 
met de Nijmeegse Reddingsbrigade.  
Graag zouden we hierover binnenkort in gesprek gaan met uw gemeente en de afdeling  
Stadsbeheer (de heer Jan ter Wal) en de afdeling Economische Zaken (de heer Henk 
Kielenstiijn).  
 
Johan Verhoeven 
Voorzitter Commissie Varend Redden, Nijmeegse Reddingsbrigade 

                                                
1 Bij de termen "veiligheid" en "beveiliging" wordt bedoeld de persoonlijke veiligheid op en rond het water. 
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2. Samenvatting  

De Nijmeegse Reddingsbrigade heeft het volgende te bieden: 
 

o Inzet bij rampen en grote waterongevallen in gemeente en regio 
o Ondersteuning van regionale brandweer op en rond het water 
o Strandwacht in en rond nevengeul en Waal 
o Waterveiligheid van evenementen en activiteiten op en rond nevengeul en Waal 

en regio 
o Toezicht houden op snelheid 
o Signalering reparaties en onderhoud aan nautische en recreatie objecten 
o Opleidingen zwemmen en zwemmend redden in buitenwater (nevengeul en het 

zwembad 
o Opleidingen 'auto te water' in buitenwater en zwembad 
o Opleidingen lifeguard en gemotoriseerd redden 

 

         
 
Gevestigd op een locatie aan de nevengeul met een snelle verbinding naar de Waal in 
het toekomstige stadshart van Nijmegen kan de Nijmeegse Reddingsbrigade de 
Nijmeegse en regionale gemeenschap dienen. Door deze locatie in de 'etalage van 
Nijmegen' verwacht de NRB een beduidende toename van de publieke belangstelling 
en een aanwas van cursisten en leden. De verwachting is dat daarmee de toekomstige 
inzetbaarheid van de NRB aanmerkelijk zal stijgen. 
 
De Nijmeegse Reddingsbrigade beschikt over:  

o Gekwalificeerd en gemotiveerde strandwachten, redders en 
medetoezichthouders 

o Modern en goed onderhouden vaartuigen,materiaal en uitrusting 
o Toezicht en beveiliging rondom het stadseiland Veur-Lent 
o Beveiligings- en reddingsteam bij rampen en calamiteiten op en rond het water 

Middels de opleiding en training van werkstudenten als toezichthouder en redder kan op 
korte termijn ook worden voorzien in voldoende en gekwalificeerde inzet in de drukke 
en warme doordeweekse dagen, samen met ervaren NRB-vrijwilligers. 
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Voor de uitoefening van deze taken heeft de Nijmeegse Reddingsbrigade nodig: 
o Een observatiepost met verblijf en EHBO-ruimte op een strategische locatie aan 

de nevengeul. Op die manier is vooral het gedeelte van deze nevengeul rond de 
stad vrij zichtbaar, zowel in oostelijke als in westelijke richting  

o Een aansluitend botenhuis met werkplaats en kleedruimte 
o Een boothelling en steiger in de directe omgeving voor uitrukken bij alarm 
o Ledengroei en uitbreiding van toezicht- en reddingsteams middels inzet op deze 

zichtlocatie 
o Financiële gemeentelijke bijdrage voor  

- opleiding van instructeurs, toezichthouders en redders en publieksvoorlichting 
- onderhoud en vervanging van materiaal, uitrusting en vaartuigen 
- de interne organisatie 

De waarde van deze basisinzet rondom de nevengeul bedraagt minstens een bedrag 
van € 96.000 op jaarbasis. De NRB is bereid om de genoemde basisinzet (inclusief 
benodigde uitrusting en materiaal) rondom de nevengeul te garanderen wanneer de 
gemeente Nijmegen structureel zorgt draagt voor genoemde huisvesting en faciliteiten 
en voor een financiële tegemoetkoming van € 20.000 op jaarbasis.  
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3. Wat heeft de Nijmeegse Reddingsbrigade te bieden? 

 
De NRB kan de gemeente een belangrijk deel van de veiligheids- en toezicht taken 
rondom de nevengeul uit handen nemen door het uitvoeren van:  
 
o Verzorgen strandwacht: op en rondom de nevengeul (voorkomen en beheersen) 
o Verzorgen en borgen veiligheid: beveiligen evenementen en wedstrijden en 

bewaken snelheid 
o Signalering onderhoud: dagelijkse signalering noodzakelijke reparaties en klein 

onderhoud, samen met WSN-verenigingen  
o Inzet bij rampen: grote waterongevallen in Nijmegen en wijde omgeving 

(beheersen)   
o Opleidingen: zwemmen en zwemmend redden in buitenwater en zwembaden, maar 

ook cursussen 'auto te water'  
 
 

3.1 Verzorgen strandwacht  
De strandwachttaak is voor de reddingsbrigade het belangrijkst. Dit kan, door het 
specifieke karakter, alleen door gekwalificeerde en getrainde reddingswerkers worden 
uitgevoerd. ‘s Zomers recreëert bij mooi weer de bevolking van een kleine stad (qua 
omvang) op en rond het stadseiland. Opeengepakt en schaars gekleed vormen zij een 
kwetsbare groep.  
De reddingsbrigade is op dit publiek ingesteld. Voor de reguliere Openbare Orde en 
Veiligheidsdiensten (OOV) zijn het piekbelastingen, die door de plotselinge drukte 
nauwelijks te plannen en daardoor lastig en ongewenst zijn. Bovendien hebben de 
reguliere OOV-diensten geen of zeer beperkt materieel voor inzet op het water en mist 
men vaak opleiding en ervaring.  
Vanwege het bijzondere karakter van de strandwachttaak werkt de reddingsbrigade met 
speciaal hiervoor goed opgeleide vrijwilligers en met specifiek voor dit doel geschikt 
materieel.  
De reddingsbrigade rukt niet alleen uit na een melding van een ongeval, maar 
belangrijker nog, zij is ook preventief aanwezig en actief. Daarmee worden ongevallen 
voorkomen en wordt er tevens service verleend aan de bezoekers van stadseiland en 
nevengeul. 
 
 

3.1.1 Kerntaken op de nevengeul en op het strand: 

 Preventie en redding 

 EHBO en slachtoffervervoer 

 Opsporing van vermiste en hereniging van aangebrachte kinderen 
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3.1.2 Verantwoordelijkheden 
De strandwachttaak kan het gemeentebestuur toevertrouwen aan de reddingsbrigade, 
waarbij het bestuur van de reddingsbrigade verantwoordelijk is voor de goede 
uitvoering.  
Uiteraard wordt hierbij nauw samengewerkt met: 

 Brandweer. verantwoordelijk met als taak redding in het algemeen.  

 Ambulance: verantwoordelijk voor de Eerste Hulp en het slachtoffervervoer.  

 Politie: verantwoordelijk voor de terugbezorging van en de opsporing van 
vermiste minderjarigen.  

De reddingsbrigade verdient de status van OOV-organisatie met een specifieke taak en 
valt dan als zodanig onder de burgemeester.  
 
 
3.2. Verzorgen en borgen veiligheid en reddingen 
De reddingsbrigades zijn voor hun bekendheid met name afhankelijk van hun 
zichtbaarheid voor het grote publiek. Dat geldt vooral tijdens de zomermaanden. De 
Nederlandse Noordzeekust wordt vrijwel geheel beveiligd door aangesloten 
plaatselijke/regionale reddingsbrigades. Zij houden, gestationeerd op vele strandposten, 
de veiligheid aan en in het water in de gaten.  
 
Met de toenemende waterrecreatie en afnemende zwemvaardigheid bij sommige 
bevolkingsgroepen wordt beveiliging en bewaking op en rond de binnenmeren en 
recreatieplassen steeds noodzakelijker. Daarbij valt te denken aan de randmeren, de 
grindgaten in Brabant en Limburg, de Friese meren en langs de grote rivieren. Rondom 
Nijmegen denken we natuurlijk aan de Waal en de nevengeul, de Mookse en 
Kraayenbergse Plassen, de Berendonck en de Groene Heuvels en zelfs de Bisonbaai 
en het Wylerbergmeer. 
 
Met het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid & Sport, dat het werk van de 
reddingsbrigades steunt, is regelmatig contact over veiligheidsaspecten. 
Voor de gemeente Nijmegen en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zou het een 
logische en strategische stap zijn om optimaal gebruik te maken van de NRB door haar 
vestiging aan de nevengeul te ondersteunen en te faciliteren en haar te betrekken bij 
het toezicht en veiligheid op nevengeul en Waal.  
Ook bij de signalering van onderhoud en mankementen in en rondom de nevengeul kan 
de NRB een belangrijke bijdrage leveren. 
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Bij de daadwerkelijke hulpverlening, reddingen, calamiteiten en rampeninzet gaat de 
aandacht van media en publiek vooral uit naar het betreffende voorval. Dit zijn precies 
de momenten waarvoor al die oefeningen en opleidingen bedoeld zijn. Op die 
momenten is de inzet van de reddingsbrigade écht levensreddend. Ook in de regio 
Nijmegen. 
 
Juist daarom betrekken steeds meer gemeenten, recreatieschappen en andere 
overheidsorganen een plaatselijke/regionale reddingsbrigade bij hun zorg voor de 
openbare orde, veiligheid, calamiteitenplannen en rampenbestrijding. 
 
 
3.3 Activiteiten en evenementen 
Alle Nederlandse reddingsbrigades worden regelmatig gevraagd om bij grootschalige 
watersportevenementen te assisteren om de veiligheid van de deelnemers zo veel 
mogelijk te waarborgen. Denk aan surfmarathons, zeilwedstrijden, triatlons,  
schaatstochten en evenementen als "Te land, ter zee en in de lucht" van de TROS, 
waarbij samen met de plaatselijke reddingsbrigade door o.a. duikers de veiligheid wordt 
gewaarborgd. Op plaatselijk niveau worden de reddingsbrigades vaak gevraagd voor de 
bewaking van bijvoorbeeld een zwemvierdaagse, triatlons, diverse muziekevenementen 
en Sinterklaasintocht. 
In Nijmegen is de reddingsbrigade o.a. actief bij De Waal in Vlammen, de 
Vierdaagsefeesten, Emporium, de Strong Viking Run, de Nautische Mijlen, de 
Nieuwjaarsduik en uiteraard ook de intocht van Sinterklaas.  
 

   
 

De NRB is dan ook dé partner bij uitstek voor het beveiligen, begeleiden en organiseren 
van evenementen op en rond het water, op de Waal en met name in de toekomstige 
nevengeul. Daarin heeft de NRB tientallen jaren ervaring en gekwalificeerde en 
gemotiveerde toezichthouders en redders. Zoals op de foto's te zien is, zijn ze bij inzet 
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zeer herkenbaar (niet onbelangrijk) en representatief. De Nijmeegse Reddingsbrigade 
kan de totale beveiliging op en rond het water verzorgen voor de clubevenementen van 
watersportverenigingen, de bewaking bij de Vierdaagsecamping, wedstrijden, Lentse 
Oeverspelen, Vierdaagse te Water, drakenbootwedstrijden, sloeproeien, 
zeilwedstrijden, strandbewaking, triatlons, waterrecreatie enzovoort. 
 
Hiervoor beschikt de NRB over professionele uitrusting en vaartuigen en ervaren en 
goed opgeleide redders. Ten slotte draagt de NRB zorg voor de EHBO bij dergelijke 
evenementen op het water tot aan het moment van overdracht aan de GGD. 
 
 
3.4 Inzet bij rampen 
Bij de watersnoodramp in 1953 in Zeeland heeft de (toen nog) Koninklijke Nederlandse 
Bond tot het Redden van Drenkelingen een belangrijke rol gespeeld bij het evacueren 
en redden van mensen en levende have. Hieruit is Reddingsbrigades Nederland 
gegroeid met een nationale vloot van speciaal ontwikkelde boten voor het redden van 
slachtoffers uit ondergelopen gebieden. Deze reddingsboten zijn gestationeerd door 
heel Nederland, onder andere bij de Nijmeegse Reddingsbrigade. 
 

    
 
Ook bij de ramp in Tuindorp Oostzaan werd gebruikgemaakt van deze boten. Mede 
door de wateroverlast in 1993/1995 in Limburg en Gelderland (het ontstaan van het 
landelijke project Ruimte voor de Rivier) werd in 1995 een overeenkomst gesloten met 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Nationaal Rampenfonds. Daarin werd 
onder meer vastgelegd dat reddingsbrigades voor het uitvoeren van de inzet bij 
toekomstige rampen subsidie ontvangen. Daarmee wordt de in de loop der jaren sterk 
verouderde rampenvloot (compleet met inventaris en trailers) vervangen. Tevens is er 
een bedrag gereserveerd voor het opleiden van vrijwilligers voor de inzet bij rampen. 
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Ook de Reddingsbrigades worden ook ingezet voor hulpverlening bij wateroverlast 
zoals overstromingen. Op verzoek van brandweer en rampenbestrijding van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken staan 90 regionale reddingsbrigades, waaronder de 
NRB, stand-by in geval van dergelijke calamiteiten en rampen. 
 
Daarvoor beschikt de NRB over verschillende speciaal ontworpen reddingsboten, 
waaronder de Tinn Silver Rescue. Dit vaartuig is speciaal ontworpen voor het varen in 
ondergelopen gebieden en evacuatiedoeleinden. De inzet van de NRB vindt plaats op 
verzoek van de ministerie van Binnenlandse Zaken (of tegenwoordig de RVR) onder 
regie van het overkoepelend orgaan Reddingsbrigade. 
 
Tijdens rampen werkt de NRB, onder regie van de brandweer, samen met politie, 
ambulance, landmacht, Rode Kruis en KNRM. Hiertoe is de NRB uitgerust met een 
C2000-portofoon en mobilofoon. 
 
 

3.4.1 Materiaal en uitrusting 
Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw heeft men zich beziggehouden met de 
ontwikkeling en bouw van speciale boottypes voor het reddingswerk zoals dat wordt 
uitgevoerd door de Nederlandse reddingsbrigades. Het nieuwste type boot die speciaal 
voor dir reddingwerk is ontwikkeld en gebouwd is de aluminium Tinn Silver Rescue, een 
uiterst snelle boot voor groter en ruiger water (zoals onder andere de Waal). De 
Nijmeegse Reddingsbrigade heeft zo'n ultramoderne Tinn Silver Rescue in bruikleen 
van Reddingsbrigades Nederland. Bij rampen en/of calamiteiten staat deze boot 
compleet met reddingsmaterieel, apparatuur én een opgeleide vaarploeg paraat voor 
inzet ergens in Nederland (of in buurlanden). Elke plaatselijke/regionale 
reddingsbrigade draagt zelfstandig zorg voor een optimaal onderhoud van hun 
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reddingsvloot en -materiaal. 
 
In IJmuiden bevindt zich het Nationaal Trainings Centrum, dat speciaal is uitgerust voor 
groot en specialistisch onderhoud van deze boten. Tevens is daar een aanvullend  
gedeelte van de nationale rampenvloot gestationeerd. 
De Nijmeegse Reddingsbrigade beschikt over vier reddingsboten (waarvan één uit deze 
nationale rampenvloot): één Tinn Silver Rescue, één reddingsvlet en twee Boston 
Whalers. 
 

     
 
 
3.6 Opleidingen 
De leden van de Nijmeegse Reddingsbrigade doen dit belangrijke en uitdagende werk 
allemaal vrijwillig, dus onbetaald. Maar dat laat onverlet dat hiervoor professionele 
vaardigheden en kennis vereist zijn. Het zijn vrijwilligers die hun taak door en door 
beheersen, stressbestendig en in noodsituaties adequaat en deskundig weten te 
handelen. 
De Nijmeegse Reddingsbrigade besteedt daarom veel aandacht aan selectie, 
opleidingen en oefeningen. De veiligheid van de redders staat hierin voorop, maar ook 
de slachtoffers moeten niet onnodig verder in gevaar komen. Een geoefende 
zwemmend redder moet weten waar moed eindigt en waar roekeloosheid begint. 
Het aanbod aan opleidingen varieert van het basisbrevet zwemmend redden tot zeer 
gespecialiseerde instructeursopleidingen zwemmend en varend redden. 
 
 
3.6.1 Zwemmen: een nationale noodzaak 
Het werk van de Nijmeegse Reddingsbrigade begint als bij strandbewaking en toezicht 
op het water. In onze optiek is het leren zwemmen (en jezelf te redden in het water) een 
noodzakelijk en prettig deel van de Nederlandse opvoeding, zeker in zo'n waterrijk land 
als Nederland. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. 
Recente verdrinkingen met Poolse kinderen én volwassenen tonen aan hoe juist die 
stelling is. Wanneer dan iedere zwemmer ook nog zwemmend zou kunnen redden, zou 
dat een belangrijke stap in de goede (veilige) richting zijn. 
De Nijmeegse Reddingsbrigade leert jaarlijks ca. 350-400 kinderen zwemmen in de 
diverse Nijmeegse zwembaden. In de nevengeul van de Waal zou dit zomers ook in 
licht stromend buitenwater kunnen plaats vinden. Daarvoor zijn dan wel voorzieningen 
noodzakelijk. 
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3.6.2 Zwemmend redden 
In Nijmegen geeft alleen de Nijmeegse Reddingsbrigade de opleiding Zwemmend 
Redden. Deze bestaat met name uit praktische oefeningen en trainingen. 
Hogere opleidingen hebben ook een theoretisch deel met EHBO en Eerste Hulp aan 
Drenkelingen (EhaD). Hiertoe is ook een Handleiding Zwemmend Redden beschikbaar. 
De Nijmeegse Reddingsbrigade beschikt hiervoor over gediplomeerde en erkende 
instructeurs. 
 

       
 
3.6.3 Varend redden 
Ook voor het reddingswerk vanaf een boot (Varend Redden) worden aan redders en 
instructeurs stevige eisen gesteld. Hiervoor worden beroepsopleidingen verplicht 
volgens de wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de internationale normeringen 
van de ILS. Daarbij kan men diverse brevetten en diploma's behalen, zoals: 
 

 Junior Lifeguard, niveau 2 

 Lifeguard, niveau 3 
o Aanvullend: 

 Specialisatie Schipper (niveau 3) 
 Specialisatie Reddingsbrigade chauffeur 

 Senior Lifeguard, niveau 4 
o Aanvullend 

 Specialisatie schipper (niveau 4) 

 Officier van Dienst Reddingsbrigade, (niveau 5)   
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3.6.4 Specialisatie 
Daarnaast zijn er ook een aantal gespecialiseerde opleidingen. Leden van de 
Nijmeegse Reddingsbrigade zijn of worden opgeleid als docent Zwemmend en/of 
Varend Redden. Er zijn ook aanvullende opleidingen als radiocentralist of als 
wedstrijdfunctionaris.  
Voor de reanimatie van drenkelingen en het reddingswerk bij rampen zijn aparte 
aanvullende cursussen. 
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4. Wat heeft de NRB nodig voor deze taken op en rond de nevengeul? 

 
De NRB is een autonome vereniging en financieel onafhankelijk van de gemeente. De 
financiering wordt grotendeels opgebracht uit de contributies en uit de inkomsten van de 
bewakingen bij evenementen. Voor haar taken heeft de NRB een sterke organisatie 
nodig en moet ze haar kaderleden gemotiveerd houden, opleiden, bijscholen, trainen en 
aansturen. 
 
Werving, selectie, opleiding, training en bijscholing zijn essentieel voor een goede 
uitoefening van beveiligings-, reddings-, en rampentaken. De strandwachten en redders 
zijn allemaal lid van de reddingsbrigade en beschikken als basisopleiding over 
diploma's KNBRD/RN varend en/of zwemmend redden en/of het diploma Eerste Hulp.  
 
Daarnaast zijn een goede accommodatie en geschikt en betrouwbaar materieel nodig. 
Door de invloed van vocht en zand is de slijtage hiervan hoog. Uitrusting, vaar- en 
voertuigen, materiaal, opleiding én organisatie brengen substantiële kosten met zich 
mee. 
 
De reddingsbrigade werkt samen met de reguliere OOV-diensten, zoals de politie, en 
ambulancedienst plus hun respectievelijke meldkamers. Daarnaast werkt zij samen met 
de buurbrigades en de koepelorganisatie KNBRD/RN. De reddingsbrigade is verder 
mede afhankelijk van donaties en sponsors, maar bovenal van de inzet van haar eigen 
leden. 
 

 
 
De NRB kan en wil toezicht houden op de nevengeul en de oevers van een observatie- 
en commandopost. Een strategische zichtlocatie aan de nevengeul is daarvoor 
noodzakelijk om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren. Van daaruit kan de 
NRB  toezicht houden en zorg dragen voor de veiligheid van zwemmers, recreanten en 
watersporters. Tegelijkertijd heeft deze zichtbare aanwezigheid een positieve invloed op 
de publieksinteresse in dit belangrijke en uitdagende werk en zal dat ook de ledengroei 
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bevorderen. Daarmee heeft de NRB in de toekomst nog meer mogelijkheden haar 
maatschappelijk belangrijke functie invulling te geven, omdat er een veel bredere basis 
ontstaat voor de opleiding en de actieve inzet van wachten en redders.  
Niet alleen op de Waal en nevengeul, maar op alle rivieren, meren en plassen in de 
regio. En dat maakt ook voor de vrijwillige wachten, redders, bestuurders en opleiders 
de reddingsbrigade aantrekkelijker.  
 

       
 
Het materieel en de mensen van de reddingsbrigade moeten daartoe wel gefaciliteerd 
worden door een toegankelijke accommodatie in het watersportplan. Een botenhuis met 
werkplaats, kleed- en EHBO-ruimte en observatieruimte met uitzicht over de geul in 
westelijke én oostelijke richting. Daarbij horen ook een boothelling en gebruik van 
steiger en goede verbinding naar de autoweg in verband met uitrukplicht bij 
calamiteiten. 
 
Door zorg te dragen voor een goed geoutilleerd botenhuis met toebehoren voor de 
Nijmeegse Reddingsbrigade in het watersportcentrum aan de nevengeul krijgt de 
gemeente voor het beheer en de veiligheid van dit water- en natuurgebied een 
deskundige en goed opgeleide en uitgeruste partner. In het eerdere Programma van 
Eisen (in bezit van de gemeente) staan de specificaties hiervan beschreven. 
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Bijlage 1 

 
 
Uitrusting, vaar- en voertuigen en materiaal 

Voor de verschillende werkzaamheden en inzet heeft de NRB de beschikking over 
professioneel materiaal dat precies aansluit bij onze werkzaamheden en  
verantwoordelijkheden. 
 
Vaartuigen 
Elk evenement op of aan het water is anders. We gebruiken hiervoor dan ook 
verschillende vaartuigen. Bij een bewaking wordt het vaartuig ingezet dat het beste past 
bij de taak die wordt uitgevoerd. 
 
Snelle aluminium boot: de Tinn-Silver 550 Rescue 
De aluminium reddingseenheid Tinn-Silver 550 Rescue is sinds een jaar paraat bij de 
Nijmeegse Reddingsbrigade. Deze uiterst betrouwbare rampenunit is nog stabieler dan 
andere boten. De boot kan zeven mensen vervoeren of twee brancards met 
slachtoffers. De instap en uitstap via de boeg van het vaartuig is erg gemakkelijk, 
evenals het uit het water halen van drenkelingen via de zogeheten multideur. Daarnaast 
is dit vaartuig erg snel: de vletten kunnen 20 km/h en de Tinn-Silver haalt 45 km/h. Niet 
onbelangrijk als elke seconde telt. Deze boot is ook veel beter bij golfslag (bijvoorbeeld 
op de Waal!). De neerklapbare brugmast is uitgerust met moderne navigatie- en 
communicatieapparatuur. De schipper staat centraal achter een besturingsconsole met 
windscherm. Het vaartuig wordt aangedreven door een 50 pk buitenboordmotor en is 
uitgerust met de officiële 'striping' en meerdere zwaailichten. De Tinn-Silver 550 Rescue 
is gebouwd uit 4mm zeewaterbestendig aluminium. De boot is over alles gemeten 6 
meter lang en 2,15 meter breed. De diepgang is nog geen 25 centimeter. 
Verder is de Tinn-Silver uitgerust met: 

 een volgeschuimde dubbele bodem en is zelflozend 
 een massieve, rubberen stootrand, een stompe boeg met duwsteven en extra 

bescherming van de kiel, met name op de aanloopzijden van de boeg 
 Inrichting: C2000, mobilofoon, marifoon, sleeplijnen, reddingsklos, 

reddingsboei en EHBO-koffer, zaklamp, noodseinset enzovoort. 
 

       
Tinn-Silver 550 Rescue   Boston Whaler 
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Snelle polyester boten: de Boston Whaler 
De NRB beschikt over twee Boston Whalers. Dat zijn snelle boten, met een lage boord, 
speciaal geschikt voor vlak en ondiep water.  

 Buitenboordmotor 30 pk en 40 pk 

 Bemanning: 2 tot 3 personen 

 Inrichting:  waterdichte mobilofoon, sleeplijn, reddingsklos, reddingsboei en 
EHBO-koffer 

 
Langzame polyester vlet 
De vlet is een langzaam patrouillevaartuig en wordt ingezet bij toezicht en bij 
opleidingen. 
De reddingsvlet is uitgerust met een viertakt Yamaha motor 15 pk buitenboordmotor en 
haalt daarmee een snelheid van ongeveer 15 km/h. Deze reddingsvlet van polyester 
behoort tot de bekendste reddingsboten. Door zijn oranje kleur valt hij goed op en hij 
wordt beschermd tegen stoten door de kunststoffen strips aan de buitenkant van de 
boot. 
 

     
 
De vlet is door zijn kleine diepgang uitstekend geschikt om in zeer ondiepe wateren en 
ondergelopen gebieden te varen. Ook met slecht weer en veel wind en stroming 
behoudt de reddingsvlet zijn uitstekende vaareigenschappen. De vlet wordt op de 
recreatiegebieden en tijdens evenementen vaak gebruikt voor de patrouilles langs de 
zwemlijnen. Door de bijzondere bouw van de vlet is hij uitstekend geschikt voor 
massareddingen. Hij kan zijn eigen inhoud aan water dragen zonder onder te gaan. 
Daarnaast is het aan boord halen van drenkelingen relatief eenvoudig omdat deze 
reddingsvletten tot de boorden in het water kunnen liggen zonder om te slaan. 
  
Tot de standaarduitrusting van de vlet behoort onder andere: 

 2 roeiriemen 
 Bootshaak 
 EHBO-materiaal 
 Klos 
 Boei 
 Portofoon 
 Bemanning: 2 tot 3 personen 
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Bijlage 2 
 
 
Organisatie en vrijwillige redders 

 
Algemeen 
In ons waterrijke land raken jaarlijks naar schatting 5.000 mensen ongewild te water. 
Meer dan 550 drenkelingen overleven dat niet en nog eens bijna 700 personen 
belanden na hun redding in het ziekenhuis. De oorzaak kan van alles zijn: ze kunnen 
met de auto te water raken, maar ook in moeilijkheden komen bij het schaatsen, surfen, 
zeilen of zwemmen in zee. Ook een geoefende sporter kan in moeilijkheden komen 
door bijvoorbeeld kramp of onderkoeling. 
 
Nijmeegse Reddingsbrigade (NRB) 
Ook in Nijmegen en omgeving houdt de reddingsbrigade zich bezig met het bestrijden 
van de verdrinkingsdood. Dat zowel door daadwerkelijk reddingswerk als met 
preventieve maatregelen zoals bijvoorbeeld het organiseren van zwemlessen en lessen 
zwemmend redden. Iedereen van vijf jaar en ouder kan aan deze lessen (in volgorde) 
deel nemen. 
De Nijmeegse Reddingsbrigade (NRB) is een van de grotere binnenwaterverenigingen 
met ca. 50 kaderleden en ruim 250 jeugddeelnemers aan zwemles. Zoals in de inleiding 
vermeld, is de reddingsbrigade aangesloten bij Watersport Nijmegen. 
 

        
  
 
Vrijwilligersorganisatie 
De Nijmeegse Reddingsbrigade is volledig afhankelijk van de inzet van gemotiveerde 
en opgeleide, getrainde vrijwilligers. Dat geldt voor de bestuursleden, de lifeguards, de 
instructeurs en alle ondersteunende functies. De bemanningen van onze reddingsboten 
zijn goed opgeleide vrijwilligers. Voor hun werkzaamheden bij calamiteiten en rampen 
kunnen ze acuut worden opgeroepen, dankzij een regeling met hun opleiding en/of 
werkgever. Ondanks hun soms compleet verschillende achtergrond hebben ze een 
eigenschap gemeen: ze vinden het belangrijk om op deze wijze hulp te kunnen bieden 
aan mensen die in of op het water in nood zijn.  
Natuurlijk interesseert hun het technisch deel van het reddingswerk en de (mentale en 
fysieke) uitdaging. 
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Landelijke organisatie 
Reddingsbrigades Nederland is het overkoepelend orgaan van reddingsbrigades in 
Nederland, met meer dan 30.000 leden van ca. 180 aangesloten plaatselijke en 
regionale reddingsbrigades.  
Reddingsbrigades Nederland is aangesloten bij nationale organisaties zoals NOC*NSF 
en Het Oranje Kruis, maar ook internationaal bij ILSE (International Life Saving Europe). 
Door het lidmaatschap van de ILSE kunnen leden van de aangesloten reddingsbrigades 
ook deelnemen aan internationale oefeningen en wedstrijden en wordt op 
bestuursniveau samengewerkt bij de organisatie van oefeningen en wedstrijden en bij 
veiligheids- en rampenbeleid. 
 

  

http://www.redned.nl/
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Bijlage 3 

 
 
Programma van Eisen t.a.v. botenhuis en omgeving 

 
Algemeen 
Onderstaand staan de eisen zoals die gesteld worden aan het botenhuis. 
Eisen zijn geformuleerd vanuit het standpunt van de NRB. De NRB is voorstander van 
het idee om met andere partijen een gezamenlijk botenhuis te bouwen, waarbij 
gezamenlijk gebruik kan worden gemaakt van algemene ruimtes. In de tabel in bijlage A 
is aangegeven welke ruimtes gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden. 
 
De voorkeur gaat uit naar een botenhuis op de wal, in plaats van een drijvend 
botenhuis. 
Afhankelijk van de situatie mag het dagverblijf, commandoruimte, EHBO-ruimte en 
keuken op een etage gebouwd worden. 
 
Bereikbaarheid/infrastructuur 

 Vanuit de bewakingspost dient men bij voorkeur vrij zicht te hebben op een groot 
deel van de nevengeul. 

 Het gebouw dient goed bereikbaar te zijn per auto met en zonder boottrailer. 

 Het gebouw dient goed bereikbaar te zijn per fiets. 

 Het gebouw dient 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar zijn in verband 
met de rampentaak. 

 Ruimte voor parkeerplaatsen: +/- 20 stuks. 

 Ruimte voor fietsenstalling en bromfietsen: +/- 20 stuks. 

 Aansluiting op riool 

 Aansluiting op aardgasnet 

 Aansluiting op dienstleidingen (telefoon, CAI, alarmcentrale, e.d.) 

 Aansluiting op drinkwaternet 

 Aansluiting op elektriciteitsnet 

 Voldoende (openbare) verlichting op en rondom het terrein en op de 
trailerhelling. 

 Trailerhelling voor tewaterlating van de boten. 

 Aanlegsteiger geschikt voor minimaal 4 boten. 

 Terras met uitzicht op aanlegsteiger en boten. 

 Het botenhuis dient gesitueerd te worden direct aan het water, zodanig dat de 
boten direct vanuit het botenhuis te water gelaten kunnen worden. 

 Trailers dienen d.m.v. een auto en/of lier in en uit het water gehaald te kunnen 
worden. 

 Trailers dienen d.m.v. een auto en/of handmatig in en uit het botenhuis gehaald 
te kunnen worden. 
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Afwerkingniveau / beeldkwaliteit 
Het ontwerp dient zodanig te zijn dat het past binnen in de omgeving.  
De toe te passen materialen dienen vandaalbestendig, milieuvriendelijk, 
onderhoudsarm en duurzaam te zijn. 
Onderhoudsvriendelijk, zo veel mogelijk uit te voeren door de vereniging, duurzaam en 
economisch meest voordeling. 
 
Ruimtes in het botenhuis 

 Entree en tochtportaal 

 Dagverblijf/leslokaal/vergaderruimte/algemene ruimte. 

 Keukenvoorziening 

 Omkleedruimte heren 

 Omkleedruimte dames 

 Algemene toiletgroep 

 Algemene doucheruimte 

 EHBO-ruimte 

 Opslagruimte voor boten (op trailers). 

 Opslagruimte auto te water 

 Opslagruimte voor bootmateriaal, incl. afsluitbare kasten voor communicatie 
middelen, overlevingpakken etc. 

 Opslagruimte voor brandstof. 

 Opslagruimte algemeen. 

 Werkplaats 

 Meterkast 

 Verwarmingsketelruimte 
 
Deze ruimtes worden nader toegelicht in de tabel in bijlage A. 
Afhankelijk van het bouwen in 1 of 2 bouwlagen, komt het gewenste oppervlak op: 

 Gebouw    276 m2 

 Terras  10 x 6 =     60 m2 

 Totaal NRB netto:  340 m2  
 
Daarnaast (eventueel) gezamenlijk buiten: 

 Parkeerplaatsen   20 x 2 x 5 =   200 m2 

 Fietsenstalling      20 x 0,5 x 2 =    20 m2 

 Trailerhelling         20 x 6 =   120 m2 

 Totaal gezamenlijk buiten:  340 m2 
 
Zie verder gedetailleerd programma zoals ingediend door Watersport Nijmegen. 
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Bijlage 4 
 
 

Detaillering inzetwaarde 

 
a. Strandwacht 
Verzorging van de strandwacht met observatie- en commandopost (incl. eigen EHBO) 
in de zomerweekenden wordt gerekend tot de reguliere taak rondom het stadseiland 
Veur-Lent en de nevengeul. 
Uitgegaan wordt van inzet in de maanden juni, juli en augustus bij buitentemperaturen 
van 24 °C en 12 uur per dag (van 10.00 tot 22.00 uur). 
De ervaring leert dat dit gemiddeld in ca. 65% van deze 13 weekenden het geval is. Dat 
betekent per zomer 16 volle weekenddagen strandwacht, 12 uur per dag door team van 
7-8 NRB-leden (zes wachten, incl. wissel, een postcommandant, een aspirant i.o.). De 
tijd voor opstart en opruimen per dag of per dagdeel is blijft gelijk. 
Inclusief opleidingen, materieel en organisatie is een uurwaarde van zestig euro 
bescheiden te noemen. 
 
De inzet van de reddingseenheid "Tinn Silver" bedraagt € 300 per dag incl. brandstof 
(bemanning 2 pers.). 
De inzet van een snelle vlet 'Boston Whaler' bedraagt € 200 per dag incl. brandstof 
(bemanning 2 pers.). 
 
De dagwaarde van de basisinzet bedraagt     €   6000 
De waarde van een dagdeel basisinzet bedraagt   €   3400 
 
Wanneer ook op de Waal (m.n. Waalstrandje) toezicht gehouden moet worden of de 
inzet van extra boten bij verwachte drukte wenselijk is stijgt de dagprijs naar ratio. 
 
Op jaarbasis vertegenwoordigt de verzorging van de basisstrandwacht  
in de zomerweekenden dus een waarde van     € 96.000 
 
b. Toezicht en beveiliging elders 
De vergoeding voor toezicht en beveiliging elders in de regio worden per aanvraag 
verstrekt aan betrokkenen.  
 
c. Activiteiten en evenementen 
De vergoeding voor activiteiten en evenementen in de nevengeul en elders in de regio 
worden per aanvraag verstrekt aan betrokkenen. 
 
d. Calamiteiten en rampen 
Hiervoor proberen we afspraken te maken via de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. 
 
e en f. Zwemmen en zwemmend redden 
Deze opleidingen worden vergoed door een combinatie van contributie en individuele 
lesbijdragen. Het gaat hier meestal om grotere aantallen kinderen en zwembaden. 


