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Stichting Watersport Nijmegen i.o. 
Deze stichting heeft onder meer tot doel een 
overkoepelende ondersteuning bieden aan verenigingen 
in de actieve watersport in Nijmegen en omgeving. In  
eerste instantie tot zal dit de belangenbehartiging van 
betreffende verenigingen inzake de inrichting van de 
toekomstige nevengeul en eiland Veur-Lent in de Waal 
bij Lent (genoemd ‘Veur Lent’) zijn en de ontwikkeling 
van een toekomst visie met Plan van Aanpak. 
In de verdere toekomst kan de stichting als 
samenwerkingsplatform een belangrijke rol spelen in de 
initiatie en coördinatie ban activiteiten en evenementen 
welke de verenigingen c.q. watersporten overstijgen. Ook 
een toekomstige exploitatie van (semi)commerciële 
activiteiten, beheer van (gezamenlijke) roerende en 
omroerende goederen en risicobeheersing behoren tot 
de mogelijkheden.  
 
Gedacht wordt aan een stichtingsbestuur waarvan de 
leden statuur en een groot netwerk hebben in de regio en 
relatie hebben met studentensport, gewone sport, 
juridische zaken, bedrijfsleven, Nijmeegse evenementen 
etc. De bijbehorende domeinnaam (URL) is ondertussen 
al gereserveerd. 

 
De uitvoerende 
taken zouden 
voorlopig moeten 
worden verricht 
door een 
projectgroep, 
bestaande uit 
deskundige 
(oud)bestuurders 

van betreffende verenigingen. Een Raad van Bestuur kan 
worden gevormd uit de verenigingsbesturen om hierdoor 
de sturing te borgen. 
 
Ondertussen is een bevriende Nijmeegse notaris 
werkende aan een eerste opzet van de statuten en 
structuur. 
 
 
Op dit moment hebben de onderstaande verenigingen 
aangegeven deel te willen nemen aan een dergelijke 
stichting c.q. projectgroep: 

- Nijmeegse Kano Sport Vereniging 
- Studentenroeivereniging Phocas 
- Kanovereniging De Batavier 
- Universitair Sport Centrum 

 
Kontakten zijn gelegd met 

- Roeivereniging De Drie Provinciën 
- Watersportvereniging Lent i.o. 
- Nederlandse Kano Bond 
- Kon. Ned. Watersport Verbond 
- Kon. Haskoning 
- Gemeente Nijmegen, omgevingsmanager 
- CIOS Arnhem 
- HAN Nijmegen 
- ROC-Sport en Bewegen, Nijmegen 
- Provincie Gelderland 

 

 
Plannen en mogelijkheden 
Roeitraining en roei-evenementen, sloeproeien, 
wedstrijden en demonstraties. Slalom- en vlakwater 
kanotraining, demonstraties en 
evenementen, drakenboot varen 
en wedstrijden. Maar ook 
kanopolo-training en toernooi, 
krachttraining, botenwerkplaats, 
beachvolley, loopgroepjes en 
evenementen, rafting, surfen, zeilen, triatlon, skaten. 
Diverse grotere watersportevenementen behoren tot de 
mogelijkheden, maar ook de Vierdaagse te Water.  

Aangepaste sporten, 
gehandicaptensport en 
buitenschoolse opvang 
behoren tot de 
mogelijkheden. In dat licht 
is samenwerking met de 
diverse opleidingen in de 
omgeving zeer 
interessant.  

Dus 
● Watersportverbond nieuwe stijl 
● Nijmegen als watersportstad 
● Olympisch oefenplatform 
● Een leven lang sporten 
Denk aan 
● Allerlei vormen en evenementen van watersport 
● Waterspeeltuin 
● Schoolsport/BSO sportprogramma 
● Studentensport 
● Bedrijfssport 
● Verenigingssport 
● Seniorensport 
● Topsportondersteuning 
 
Op dit lijst zijn allerlei aanvullingen nog mogelijk (en 
groeit ook gestaag). 
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Even voorstellen 
Op dit moment bestaat de projectgroep nog uit drie 
personen: 
● Cees Verhoef, manager InnosportNL 
(namens KV De Batavier en NKSV) 
● Maarten Holdrinet, coördinator Mylaps Event Timing 
(oud-Ned.kampioen en instructeur/trainer Kanoslalom.nl) 
● Hans Platenburg, projectleider en evenementen- en 
verenigingsmanager 
(oud-directeur Nat. Jamboree en specialist Jeugd & 
Veiligheid). � voorlopig projectleider) 
 
Programma van eisen 
Op dit moment zijn alle serieus betrokken verenigingen 
bezig met de opstelling van een programma van eisen en 
wensen. Hoe groot verenigingsgebouw, welke locatie, 
welke functionaliteiten. Wat kan er samen met andere 
sporten en wat niet. Welke training- en sportfaciliteiten 
zijn nodig en welke wenselijk. Wat zijn mogelijkheden en 
wensen voor wedstrijden, evenementen en horeca. Wat 
is er aan buitenruimte en faciliteiten nodig en wenselijk.  
Kortom, nog een hele klus en dat dan precies in de 
zomerperiode. Maar de voortgang van de inrichting van 
het gebied wacht niet. 
 
Plan van Aanpak 
Voor allerlei verenigingsoverstijgende wensen en 
activiteiten zal een goed doordacht plan opgesteld 
moeten worden over een 
langere periode. 
Verenigingen moeten hun 
activiteiten deels op elkaar 
afstemmen. Er moet 
waarschijnlijk al eerder 
worden begonnen met de 
organisatie van wat kleinere 
evenementen en de 
geleidelijke opbouw van een 
evenementenorganisatie. Samenwerking met de 
Vierdaagse Feesten ligt dan o.a. voor de hand. Er zal 
een tijdpad moeten worden uitgezet en maatschappelijke 
partijen erbij betrokken. 
 
 
Werkstructuur 
Ook zal de personele invulling van de stichting gestalte 
moeten krijgen en de deskundige verdere invulling van 

de projectgroep. Een 
slimme 
evenementenorganisatie 
moet ontwikkeld worden 
met diverse 
deskundigheden en per 
evenement wisselende 

samenwerkingspartners en (semi)vrijwillige 
medewerkers. De noodzakelijke (gemeentelijke) 
faciliteiten moeten in detail worden ingevuld en de eigen 
faciliteiten op niveau gebracht en geïnventariseerd. 
 
 
 

Marketing en PR 
Al deze watersportactiviteiten en evenementen zullen 
onder aandacht van het publiek in de regio Rijk van 
Nijmegen moeten worden gebracht. Maar ook van de 
ondernemers, politiek en overheden. 
Een goed begeleidend communicatieplan en de 
uitvoering daarvan is belangrijk, maar ook de 
communicatie en afstemming met de verenigingen en 
hun leden. 
 
Jacht- en passantenhaven 
Het is waarschijnlijk dat er in de nevengeul ook een 
kleine jacht/passantenhaven wordt gerealiseerd. 
Voorlopig is die geprojecteerd aan de noordoever ten 
noordwesten van de (verlengde) Waalbrug. Echter, 
vanuit de westelijke 
verbinding met de Waal 
(de “uitlaat”) liggen er 
twee lage eilandbruggen 
over de vaarweg. De 
Waalbrug, spoorbrug en 
de Oversteek zijn hoog 
genoeg en leveren geen 
problemen op.  
Deze lage bruggen 
belemmeren de doorvaart 
van zeiljachten e.d. 
echter. Dat betekent een 
sterke beperking aan de schepen die deze 
passantenhaven kunnen gebruiken. Een verplaatsing van 
deze haven in westelijke richting maakt de haven minder 
aantrekkelijk door de grote afstand naar het Nijmeegse 
centrum. 
 
 
Projectdag 
We zijn nu nog bezig om kennis te maken en contacten 
te leggen met partijen en partners. Na de zomer hopen 
we dat die fase grotendeels kan worden afgesloten en 
we komend najaar met een gezelschap van betrokkenen 
en mogelijk kernpartners een projectdag kunnen waarin 
presentaties en een projectstart op het programma zullen 
staan. 
 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief als verenigingsbestuur, 
relatie of partner in dit project. Mogelijk bent u op andere 
wijze betrokken. 
Indien u geen prijs stelt op de ontvangst van deze 
nieuwsbrief, laat ons dat weten, dan halen we u van de 
verzendlijst. 
Zijn anderen geïnteresseerd dan vernemen we dat ook 
graag en kunnen die zich aanmelden (met alle NAW-

gegevens en hun functie) op onderstaand mailadres. 


