
Advies Safeswimmer

Aan de leden van TV Cerberus, NSTV Trion
en andere open water zwemmers in de Spiegelwaal

Datum : 17 augustus 2016
Plaats : Nijmegen
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Beste zwemmers en triatleten,

Sinds de Spiegelwaal (nevengeul Waal) is geopend, heeft Nijmegen een zeer aantrekkelijk watersportgebied vlak bij het 
centrum gekregen. Watersport Nijmegen is met de gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat al enige jaren actief om daar een 
watersportcentrum te vestigen (zie www.watersportnijmegen.nl).
Vooruitlopend daarop wordt er reeds op regelmatige basis (RV De Waal, SUP&SURF, Kanoslalom) of incidenteel gevaren op de 
Spiegelwaal door roeiers, zeilers, surfers, kanovaarders en de reddingsbrigade. Te zijner tijd zullen deze watersportactiviteiten 
steeds meer toenemen. Roeivereniging De Waal heeft voor de komende 2 jaar een tijdelijke accommodatie gevonden in de 
voormalige bedrijfspanden van Weijers, pal ten westen van de spoorbrug. Zij varen sinds de opening dan ook wekelijks. De 
andere verenigingen moeten hun boten per activiteit aanvoeren en varen dus nog incidenteel.

Gelukkig hebben ook zwemmers en triatleten de mogelijkheden van de Spiegelwaal ontdekt als trainingslocatie. Te zijner tijd 
willen we dat vanuit het toekomstig watersportcentrum graag faciliteren (kleedruimten, lockers, douches), maar zover is het 
voorlopig nog niet. Vergunningen, aanpassingen bestemmingsplan en ontwerp zijn de komende periode zaken die o.a. op onze 
agenda staan.
Op dit moment wordt er regelmatig getraind in de Spiegelwaal door (diverse?) groepjes zwemmers en/of triatleten. Prima, past 
perfect bij de opzet van duurzame watersporten. Echter, de combinatie met m.n. roeiers levert in de praktijk een risico op. 
Roeiers zitten met hun rug naar de vaarrichting en kunnen erg hard varen (tot ca. 20 km. p/u.), met name de vier- en 
achtpersoons wedstrijdboten. Wanneer ze varen zonder stuurman of -vrouw is het risico van een aanvaring met een zwemmer 
(koppie in het water en soms ook onder water!) niet ondenkbaar. Andere watersporters kijken in hun vaarrichting, waardoor het 
risico veel kleiner is. 

En dat willen we graag voorkomen. 
Daarom willen we via deze weg alle zwemmers en triatleten dringend verzoeken om op de Spiegelwaal een 
safeswimmer* te gebruiken. Met een dergelijke safeswimmer is de zwemmer veel beter herkenbaar voor roeiers (en 
anderen) en kan men op enige afstand al rekening met hen houden.

Blijft natuurlijk zaak om op en om het water met elkaar rekening te houden zodat iedereen optimaal kan recreëren en sporten op 
deze aanwinst voor Nijmegen en omgeving. Mede daarom gaat deze brief ook ter informatie aan de overige verenigingen die bij 
WSN zijn aangesloten.

* safeswimmer: een lichte, opblaasbare oranje boei die de zwemmer vlak achter zich aan sleept
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