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Dus dít is het dan..... het Bastion! 

Wat een immens pand, wat een boel 

mogelijkheden, maar vooral: wat een uitzicht!  

De zon ging langzaam onder en de hemel 

achter de spoorbrug telde alle kleuren, een 

prachtig gezicht. Ik hoop dat vanaf deze plek 

menig (water)sporter de komende jaren net 

zo van de zonsondergang mag genieten als 

ik dat deed.  

 

Anne Hoesbergen, voorz. cie. bouw, Phocas 

Fotografie:  

Thea van de Heuvel (th-fotografie.nl) 

 

 

SUP & SURF Nijmegen 

 

Vanaf dit najaar heeft Nijmegen zijn 

eigen SUP Club, ''SUP & SURF 

Nijmegen". SUP staat voor Stand Up 

Paddling. Een SUP is een soort breed, 

stabiel (meestal opblaasbaar) 

surfboard, SUPPEN is staand peddelen 

op zo'n board.  

SUP & SURF Nijmegen is opgericht door 

Remon Mocking. Het doel is dat in het 

voorjaar 2016 vanuit de Spiegelwaal 

gestart wordt met o.a. het aanbieden 

van professionele introductielessen en 

verhuur van SUP’s en WINDSUP’s. 

Wil je op de hoogte blijven volg ons 

dan op Facebook. Vragen?  

Bel Remon Mocking (06-25041366) 

 

 

Aeolus 35 jaar! 

 

En dat heeft men begin september ook gevierd met een 

surfweekendje naar Heeg in Friesland : tentje opzetten, biertje bij 

het kampvuur en de volgende dag op weg naar de surfspot aan de 

afsluitdijk. Daar heeft iedereen een lekker middagje gesurft! 

Ondertussen werd de barbecue klaar gemaakt en sprongen de eerste 

mensen in de prachtige oranje hottub. Na een goede bodem gelegd 

te hebben verzamelde iedereen in de tipi, om biertjes te drinken en 

in de stemming te raken voor een avondje stappen in de 

dorpskroeg/’dancing’ Ald Wal in Heeg. Na deze prachtige avond 

waar je absoluut bij had moeten zijn kon iedereen lekker uitbrakken 

en genieten van een rustige zondag met suppen en hottubs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://th-fotografie.nl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Drakenboten in de Lage Landen 

 

Wereldwijd is drakenbootvaren een populaire sport. In Nederland wordt deze sport ook steeds bekender door 

de evenementen die georganiseerd worden. Het is een echte teamsport die je met de juiste begeleiding snel 

onder de knie hebt. 

.  

 

Wat is het en hoe werkt het? 

Een drakenboot is een open, lange en smalle boot van ongeveer 1 meter breed en 12,5 meter lang. De 

peddelaars zitten naast elkaar (links en rechts) en houden 1 peddel vast. Je peddelt tegelijkertijd. In een boot 

zitten maximaal 20 peddelaars, voorop zit de trommelaar en achterop staat de stuurman. De peddelaars op 

het eerste bankje bepalen het tempo dat je peddelt, de trommelaar neemt dit tempo over. 

Er bestaat ook een kleinere bootvariant: deze is 9 meter lang en er is plaats voor 10 peddelaars 

Deze sport is ideaal om als teambuildingsactiviteit te doen. Professionele wedstrijdpeddelaars leren jou en je 

team in korte tijd hoe jullie synchroon peddelen en de juiste bewegingen maken. De ultieme samenwerking. 

Je hebt immers samen één doel. Zo snel en slim mogelijk finishen 

Oefening hulpdiensten op de Waal 

Hulpdiensten toonden voertuigen en hulpverleningsboten op De Waalkade bij 

Nijmegen. Ook de Nijmeegse Reddingsbrigade deed mee aan deze demonstraties 

en oefening 

 

 

 

Op zaterdag 12 september j.l. lieten de hulpdiensten op De Waalkade bij 

Nijmegen hun hulpverleningsvoertuigen en – vaartuigen zien.  Dat ná 

een grote oefening die op de Waal en de Waalkade bij Nijmegen 

plaatsvond.  Hulpverleners van onder andere de brandweer en de 

ambulancedienst en de Nijmeegse Reddingsbrigade gaven bezoekers 

informatie over onder andere de voer- en vaartuigen en men kon deze 

ook van dichtbij bekijken. 

 

  

 

 

 

De Loefbijter heeft topweekend tijdens SLAK! 

Met 18 enthousiaste Loefbijters zijn we afgelopen voorjaar naar Friesland afgereisd om 

mee te doen aan het Skutsje Lange Afstands Kampioenschappen. Een weekend vol met 

zeilen, studenten, feestjes en lekker weer. Kortom: Alle ingrediënten voor een topwee-

kend waren aanwezig. Op het gebied van zeilen op skûtsjes kan nog een hoop verbeterd 

worden, maar een top weekend hebben we wel gehad! Nu alweer zin in het SLAK 2016. 

  

Te zien was: een ambulance, een 

geneeskundige hulp-

verleningstent, de mobiele 

commandoruimte, een tank-

autospuit , de blusboot, vaartuig 

Rijkswaterstaat, vaartuig 

reddingsbrigade en een politie-

boot. Verder waren er info-

stands van de Nijmeegse 

Reddingsbrigade en brandweer. 

 

 

 

In deze rode artikelen willen we u op grote lijnen informeren over de 

voortgang van het watersportcentrum aan de Spiegelwaal.  

 

Onderzoek locatie watersportcentrum, januari 2015 

Aan het begin van dit jaar al leek het Bastion met omliggend gebied onder 

een aantal voorwaarden de meest veelbelovende locatie voor het 

watersportcentrum. Locatie De Stelt werd als alternatief achter de hand 

gehouden. De kosten van Bastion, noodzakelijke aanpassingen en grond 

waren op dat moment de probleempunten. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloeproeien typisch Nederlands 

 

Sloeproeien is verbonden met de Nederlandse 

geschiedenis. De VOC schepen in de middeleeuwen 

hadden roeisloepen aan boord, welke werden 

gebruikt voor transport van schip naar de wal, of 

voor het 'uitroeien' van de trossen waarmee 

afgemeerd werd. Eind 17e eeuw hadden de 

Nederlandse zeilende walvisvaarders sloepen mee 

om op de walvissen te jagen, deze snelle 'whale-

boat' sloepen waren voorzien van een harpoen. De 

reddingsloep is ook al honderden jaren aanwezig op 

onze koopvaardij- en marineschepen. De Marine 

heeft al jaren de statige B2 sloepen.  

Waar sloepen waren, waren ook wedstrijden. Op 

zeevaartscholen, waar sloeproeien één van de 

verplichte vakken is, worden al sinds de jaren '50 

sprintwedstrijden georganiseerd, en in de loop van 

de jaren kwamen er korte en lange prestatietochten 

bij in Nederland.  

 

 

 

 

Dutch Marines Rowing Challenge  

In 2015 bestond het Korps Mariniers 350 jaar. Om 

dat te vieren roeide een groep van (oud)mariniers 

samen van Rotterdam naar Londen. Deze zeer 

uitdagende tocht van 350 kilometer was een 

fundraiser voor mariniers in nood en de 

nabestaanden van hen die hen ontvallen zijn.  

 

 

  

Herfst-roeien RV De Waal groot succes! 

 

Op zondag 4 oktober werd er, waarschijnlijk voor het laatst dit jaar, 

geroeid. Ook dit keer waren we weer te gast bij Phocas. Het was een zeer 

geslaagde middag met zo'n twintig ervaren en onervaren roeiers op het 

water, in de stralende zon... Als alles volgens plan verloopt roeien we de 

eerstvolgende keer op de nevengeul!!! Tot die tijd gaan we natuurlijk nog 

wel wat doen: mountainbiken op 1 november en we gaan de nevengeul te 

voet verkennen tijdens het "winterslenteren" op 22 november. 

 

Onderzoek water- 

toegankelijkheid  

Het leek niet verstandig de 

locatiekeuze te maken, 

zonder de optie drijvend 

bouwen verder in beeld te 

brengen en dus gaf de RU een 

opdracht aan Royal 

HaskoningDHV (verder 

Haskoning) om een 

vergelijking te maken tussen 

drijvend bouwen en op de wal 

bouwen en daarnaast de 

toegankelijkheid van het 

water te onderzoeken op 

diverse locaties. 

Volgens de rapportage van 

Haskoning blijkt drijvend 

bouwen (steiger, botenhuis en 

sociëteit op het water) 

duurder uit te vallen dan 

 

bouwen op de oever. 

De mogelijke 

hoogteverschillen van 

de Spiegelwaal 

(afgeleide van de 

Waal) en de hoge 

stroomsnelheid bij 

hoog water, vereisen 

een uiterst zware en 

betrouwbare 

constructie. Ook voor 

nuts en riolering zijn 

dure voorzieningen 

nodig. Uiteindelijke 

conclusie is dat de 

locatie Bastion met 

omgeving, mede 

gezien de 

tegemoetkomingen 

van de gemeente, de 

beste kansen biedt. 

Dat is dan ook 

voorges 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegelwaal in vogelvlucht: 

https://www.youtube.com/watch?v=a0R5KvHrEmM&feature=youtu.be 
 

 

 

 

 

 

 

Trion in september op 4e plaats bij Parc Fermé  

 

Na de inschrijving, het klaarleggen van persoonlijke spullen, een 

parcoursverkenning en tenslotte de briefing en een warming-up. Zo ziet de 

aanloop naar de triathlonwedstrijd "Parc Fermé" eruit voor de deelneemsters van 

Trion. Een thuiswedstrijd met de start bij Oortjeshekken in de Ooijpolder en als 

resultaat een supermooie 4e plek. Gefeliciteerd dames! 

 

Uitwerking locatie Bastion en omgeving 

Op basis van deze conclusie heeft de RU aan Haskoning gevraagd 

de optie Bastion verder uit te werken. Uitgaande van bouwen op de 

oever (16 mtr. NAP) en het Bastion als botenloods voor alle 

verenigingen. Haskoning heeft 3 mogelijkheden schetsmatig 

uitgewerkt, waarbij de toegang tot het water voor roeiboten en 

andersoortige vaartuigen gescheiden is. Mogelijke hulpmiddelen 

(lorries, kraan, etc.) zijn in een werksessie besproken en er wordt  

verder praktijkonderzoek naar gedaan. 

Voor het sociëteitsgebouw zijn ook diverse mogelijkheden 

bekeken: oostzijde Bastion, westzijde Bastion en zelfs boven de 

draaicirkel oost. Gezien uitzicht over de Spiegelwaal heeft de 

locatie aan de westzijde inhoudelijk vooralsnog de voorkeur. 

 

 

Watersportcentrum en beheerproblematiek Spiegelwaal 

Gedurende de laatste maanden is de gemeente Nijmegen met 

Rijkswaterstaat (RWS) in gesprek over het water- en oeverbeheer in en 

rond de Spiegelwaal.  

Over het nautisch beheer van de Spiegelwaal en haar oevers bestaat 

verschil van inzicht tussen gemeente en RWS. Onlangs is deze 

problematiek opgeschaald tot landelijk niveau. Het beheer over het 

eiland Veur-Lent op 16 meter boven NAP is echter onomstreden de 

verantwoordelijkheid van de gemeente.  

 

Wat betekent dit voor de duurzame watersport (zoals wij die 

beogen) en het watersportcentrum? 

Na diverse onderzoeken en werksessies hebben de aangesloten 

verenigingen en de RU het voorstel van Watersport Nijmegen, om te 

focussen op vestiging in het Bastion (16 mtr. NAP) en omgeving, 

unaniem ondersteund. Nu de gemeente mogelijkheden heeft 

geschapen tot erfpacht/huur en een ingroeimodel voor deze locatie 

lijkt een realisatie onder handbereik. Op alle locaties langs de 

Spiegelwaal is een goede watertoegang lastig, gezien de grote 

schommelingen in de waterstanden door het jaar heen en de forse 

zijstroom bij de hoogste waterstanden. Samen met gemeente en 

deskundigen werken we aan een goed onderbouwd plan voor locatie, 

watertoegang en faciliteiten. Mogelijk zal ook daar een ingroeimodel 

de voorkeur hebben. Hulpmiddelen voor boottransport worden met 

deskundigen beoordeeld. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0R5KvHrEmM&feature=youtu.be


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oosterhoutse Waarden  

Uit De Gelderlander, donderdag 23 april 2015 

 

In de Oosterhoutse Waarden, het Betuwse uiterwaardengebied voorbij 

stadsbrug De Oversteek, is de Grondbank GMG gestart met het verlagen van 

de landtong tussen de Waal en de plas. Op sommige plekken wordt 

anderhalve meter afgegraven.  De uiterwaardenstrook krijgt straks dezelfde 

uitstraling als de landtong van de Spiegelwaal.  De Oosterhoutse Plas sluit op 

de Spielwaal aan. Dankzij de verlaging kan het water vanuit de plas in 

perioden met hoogwater gemakkelijker naar de Waal wegstromen. Al enkele 

jaren geleden is afgesproken de Oosterhoutse Waarden te herinrichten en de 

natuur nieuwe kansen te bieden. Staatsbosbeheer is nauw betrokken bij de 

aanpassingen. De vele kolken hier ‘vertellen’ het verhaal van oude 

overstromingen. De dijken zijn in de negentiende eeuw na overstromingen 

verder landinwaarts gelegd. 

De Oosterhoutse Plas is vrij diep, op sommige plekken tot 20 meter, en kent 

steile taluds. De taluds worden nu langzaam aflopend gemaakt. De 

aanpassing tot natuurgebied gebeurt stap voor stap.  

 
 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarplons 1 januari 2016 vanaf 13.00 uur 

Ook dit jaar kunnen echte bikkels op de Waalkade een 

Nieuwjaarsplons maken. We bouwen samen met de mensen van De 

Beijer bv uit Kekerdom midden op het plein aan de Waalkade een 

speciaal plonsbad van 10: 16 m. Ondernemers en Watersport 

Nijmegen nodigen iedereen uit om d.m.v. deze plons het nieuwe jaar 

fris in te luidden. Bikkels krijgen na afloop een warme kop UNOX 

erwtensoep. Ook krijgen de bikkels een UNOX muts en een 

certificaat als blijvende herinnering. Natuurlijk omlijsten we deze 

bijzondere dag in het jaar met muziek en ander vrolijks. Na afloop 

kun je nog heerlijk opwarmen en naborrelen in één van de vele 

horecagelegenheden aan de kade. Ben jij een bikkel of ken jij durfals 

die de plons aandurven? Geef je dan op! Kijk vanaf begin december 

op www.watersportnijmegen.nl of 

https://www.facebook.com/WaalkadeNijmegen.                              

Dan ben jij goed geïnformeerd! 

 

 

 

Najaars kanopolotoernooi 

Bij NKSV de Batavier vond op 8 november j.l. het eerste 

kanopolotoernooi plaats. Als voorproefje voor wat straks 

mogelijk is op de Spiegelwaal organiseerde de club een 

najaarstoernooi voor 4 verenigingsteams. De teams uit 

Ulft, Deventer en Enschede werden in eigen huis 

verslagen en de winst was voor de Batavier. De gezellige 

ambiance, de goede catering en het fantastische weer 

hielpen het tot een succesvol evenement te maken. Ook 

TV Gelderland achtte dit reportagewaardig. 

 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Voor RV de Waal is het van levensbelang dat haar leden na 

opening van de Spiegelwaal, zo snel mogelijk hun sport daar 

kunnen bedrijven. Een tijdelijke voorziening is daarom 

noodzakelijk en vraagt ook om een optimale inzet van de 

gemeente. Met de focus op Bastion en omgeving lijkt een tijdelijke 

locatie in of nabij het Bastion voor de hand te liggen. De 

vervroegde opening van de Spiegelwaal vraagt om snel handelen. 

  

 

 


