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Manifestatie 'Waterrijk..' propvol! 

Op maandag 26 november j.l. zat 

de Gouden Zaal van Villa Lux vol 

met belangstellenden en 

genodigden voor de WSN 

manifestatie 'Nijmegen, waterrijk 

van allure'. De bezetting loog er 

ook niet om: vijf Olympische 

watersport kampioenen als ambassadeurs! 

Annemiek de Haan (roeien), Thierry Schmitter 

(zeilen), Annemarieke van Rumpt (roeien), 

Stephan van den Berg (surfen) en Nico Rienks 

(roeien) gaven hun visie op een watersport 

centrum in de Nijmeegse nevengeul. Vakkundig 

bevraagd door journalist Marcel Rözer die de 

avond leidde. Een historische parallel met de 

afbraak van de stadsmuren en 

aanleg van de Waalbrug werd 

door Numaga-voorzitter, prof. 

Jos Joosten getrokken. De 

Gelderlander doopte in haar 

enthousiasme de nevengeul 

meteen tot 'Waterrijk' in haar reportage de 

volgende dag! 

 

Waalweelde en het Blauwe Goud 

Een project vanuit de Provincie Gelderland en 

een vanuit RBT[KAN] rondom de beleving van 

het 'Waalgevoel'. Na het hoogwater in '94-'95 

ontstond het project Ruimte voor de Waal. Dat 

bood tevens kansen op natuur, recreatie, 

toerisme, cultuurhistorie en ontwikkeling van 

het landschap. Zo 

ontstond een 

samenwer-

kingsverband met het 

doel om belangen en 

initiatieven met elkaar te verknopen. Ook dus 

voor Watersport Nijmegen. 

Middels het project 'Het Blauwe Goud' worden 

lokale toeristische en recreatieve initiatieven en 

beziens-

waardig-

heden met 

elkaar 

verbonden 

en in 

samenhang 

verder 

ontwikkeld en uitgebouwd. Ook dus langs de 

Waal en ook een kans voor Watersport 

Nijmegen. Zie ook: 

http://www.youtube.com/watch?v=TVej1Ry0eB0  

 

 

Voorlichting plannen watersport 

park of -centrum 

Goede initiatieven verkopen zichzelf mits ze 

goed onder de aandacht worden 

gebracht. Op 24 september was 

WSN één van de partijen die haar 

visie op het stadseiland en 

nevengeul mocht presenteren 

tijdens het stadsdebat in Lux. Er 

waren meerdere presentaties met 

verschillende visies wat je met het 

stadseiland kunt doen. Het watersportverhaal 

werd door de zaal met enthousiasme 

ontvangen. 

 

Op 3 oktober mochten we een 

presentatie verzorgen tijdens de 

gemeentelijke politieke avond. 

Portefeuillehouders van de 

raadsfracties konden zo dieper op 

de plannen ingaan en verdere 

vragen aan de orde stellen. 

 

Ook de leden van aangesloten verenigingen 

zijn we niet vergeten. Vier informatieavonden 

werden gehouden voor de roeiers van De Waal 

en Phocas, zeilers van de Loefbijter en kanoërs 

van De Batavier. Zelfs de klimmers van NijSAC 

sloten belangstellend aan. 

 

Een indruk (NSZV De Loefbijter): "Op 

23 oktober kwam Cees Verhoef bij 

ons langs om het mooie verhaal te 

vertellen over de plannen van 

Watersport Nijmegen in de nevengeul. 

Veel leden waren enthousiast over de 

plannen, maar het riep ook vele vragen op. Wat 

betekent dit nu voor ons? Dit heeft er juist voor 

gezorgd dat de plannen in de nevengeul meer 

zijn gaan leven bij onze leden, waardoor het 

een hele waardevolle bijeenkomst was". 

 

Natuur- en milieu organisaties 

Omdat WSN de duurzame en actieve 

watersporten bundelt en ook een bijpassend 

water- en oeversportpark nastreeft zien we de 

natuur- en milieuorganisaties als belangrijke en 

logische (overleg)partners. Juist daarom 

hebben we hen in een vroeg stadium 

geïnformeerd over onze plannen en houden we 

hen ook op de hoogte. In de afgelopen 

maanden is gesproken met de Gelderse Natuur- 

en Milieu Federatie, IVN Rijk van Nijmegen, 

Staatsbosbeheer en de Stichting Ark. Dit waren 

zeer open en prettige gesprekken waarin 
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betrokken organisaties aangaven onze visie en 

plannen in grote lijn zeker te kunnen 

waarderen en daar geen onoverkomelijke 

bezwaren in te zien. In de uitvoering zal 

mogelijk m.n. in de westelijke uitloop overleg 

wenselijk zijn. Afgesproken is om daar contact 

over te houden. 

 

Gezocht: dynamisch en sportief... 

Watersport Nijmegen is nog steeds op 

zoek naar een technische webmaster 

en een 

 coördinator communicatie & PR op 

vrijwillige basis. Meer functie-

informatie op onze website 

'www.watersportnijmegen.nl'. 

 

Marktonderzoek 

Marc Haanappel is student van de HAN en doet 

voor WSN marktonderzoek naar de beleving  

van watersport in Nijmegen en omgeving. Het 

vooronderzoek is zo goed als afgerond en 

veldonderzoek in Nijmegen gaat binnenkort 

van start. In het vooronderzoek is gekeken 

naar de watersportverenigingen die 

aangesloten zijn bij WSN en ontwikkelingen in 

drie steden die niet van nature watersportrijk 

zijn. Op basis daarvan wordt een Nijmeegs 

onderzoek uitgevoerd. Opvallend is dat 

in Nederland, ondanks haar vele water, 

de watersporten veel minder leven dan 

andere (land)sport. Daar lijkt nog veel 

winst te behalen. Watersport Nijmegen 

is benieuwd hoe de 'Nimwegenaren' 

aan kijken tegen watersport en wat de 

behoefte aan watersporten is. In januari 

verwachten we de eindrapportage van dit 

onderzoek. Het is een eerste nulmeting. 

Wilt u ook meedoen om de enquête in te 

vullen? Wij stellen uw deelname zeer op prijs. 

Laat uw emailadres achter op 

onderzoek@watersportnijmegen.nl; dan krijgt u 

automatisch bericht als de enquête beschikbaar 

is. 

 

Nijmegen omarmt de Waal 

In 2016 zal de gemeente Nijmegen de Waal 

letterlijk omarmen. Dan ligt middenin de stad 

en middenin de rivier een eiland met woningen, 

winkels en horeca. 

  

Het stadseiland ontstaat 

door het aanleggen van 

een nevengeul naast de 

drukstbevaren rivier van 

Europa. Rijkswaterstaat start binnenkort met de 

graafwerkzaamheden voor dit grootste 

waterveiligheidsproject van Europa, dat ruim 

370 miljoen euro gaat kosten. 

Het stadseiland bij Nijmegen is het laatste 

project van Ruimte voor de Rivier, het 2,3 

miljard euro kostende pakket aan maatregelen 

om Nederland te beschermen tegen extreem 

hoogwater in de grote rivieren.  

De Waal is bij Nijmegen door een bocht erg 

smal. Door onder andere meer en zwaardere 

regenval in het stroomgebied van de grote 

rivieren loopt de regio steeds meer risico bij 

extreem hoogwater. Overstromingen zoals 

recent in New York en Rome zijn niet 

denkbeeldig, zei programmadirecteur Ingwer 

de Boer van Rijkswaterstaat. 

  

Via de te graven nevengeul, die de bocht 

afsnijdt, krijgt het rivierwater veel meer ruimte, 

terwijl de stad toch door kan groeien. Er wordt 

gebouwd aan een nieuwe stadsbrug over de 

Waal, die volgend jaar klaar moet zijn. Het 

eiland krijgt nog eens drie bruggen over de 

nevengeul. 

  

Voor het project bestaat grote internationale 

belangstelling. Rijkswaterstaat ontvìng reeds 

waterbouwers uit onder andere Australië, Korea, 

Vietnam en de Verenigde Staten om de plannen 

te bekijken. Het Nijmeegse stadseiland maakt 

ook deel uit van een Europees programma, 

waarin vijf landen samenwerken. 

 

Beschermers van het eerste uur... 

De personen die het initiatief van WSN al 

vanaf het begin ondersteunen en de 

kansen van het stadseiland en 

nevengeul meteen omarmden: 

Roland de Wit, De Wit Kaashandel 

Hans Ruijs  

Leo Peters, Peters Facility Management 

Antoine Fraaij, Radboud Universiteit Nijmegen 

Bas van Oldenborgh, Olround Bowling 

Ton Hendriks 

Mathieu Fluit, MJFP Financiële Planning 

Ton Brouwers 

Cor Scheffers, Zirkzee Accountants 

Prof.  Baziel van Engelen, UMC St.Radboud 

Watersport Nijmegen is hen zeer erkentelijk!. 

Wie volgt? 

 

Nijmeegse Nieuwjaarsduik: 

een frisse start 

WSN wil 2013 weer fris beginnen. 

Daarom wordt, na het 

grote succes van 

vorig jaar met ruim 100 

deelnemers, op 1 januari 

voor de 2
e

 keer de (officiële 

Unox) Nijmeegse Nieuwjaarsduik 

georganiseerd. In samenwerking met hotel en 

huiskamercafé Oortjeshekken. Er wordt om 

12.00 uur gedoken in de Bisonbaai (Ooij); vanaf 

11.00u kun je je inschrijven/melden bij 

Oortjeshekken. Uiteraard zal na de duik de 

warme erwtensoep klaar staan. 

         --- zwemkleding tijdens de duik is verplicht--- 

Je kunt je opgeven (niet verplicht, wel gewenst) 

via nieuwjaarsduik@watersportnijmegen.nl. 

Deelname kost € 2,-. Kijk voor meer informatie 

en alle duiktips op www.watersportnijmegen.nl. 

Wij zoeken nog vrijwilligers: wil je helpen? 

Opgeven kan via hetzelfde mailadres.  
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