
 
 

            
            Watersport Nijmegen                                                                                  info@watersportnijmegen.nl 
            p/a  Mollenveldlaan 57                            6523 RJ  Nijmegen                               024-6841793, 06-30282071 

1 

 Nieuwsbrief nr. 7     Datum :   15 mei '12 

         Redactie:  Hans Platenburg
   

 
 
 

 
 
 
Logo Watersport Nijmegen 
 
WSN heeft gekozen voor een nieuw logo. Het ontwerp 
is van Ramses Grothausen, voorzitter van NSSV 
Aeolus. WSN vroeg hem de gedachte achter dit logo 
uiteen te zetten:  
"Ik heb er voor gekozen om een abstracte vorm te 
ontwikkelen die de vertakking van de Waal naar de 
toekomstige nevengeul laat zien.  
De kleur blauw staat voor leven, water, beweging en 
natuurlijk watersport. Blauw is een vriendelijke maar 
ook een zakelijk kleur die 
tevens sportief oogt. Dit zijn 
belangrijke aspecten die 
volgens mij goed bij WSN 
passen. Om het logo te breken 
heb ik de randen van het logo 
oneffen gemaakt. Hier ben ik 
inspireert door onrustig 
wateroppervlak wat je voornamelijk ziet bij hevig 
weer of veel activiteit in het water.  
Om het logo toch een iets formeler karakter te geven 
heb ik voor een strak en duidelijk lettertype gekozen. 
'Lucida sans' is een lettertype dat niet alleen 
professioneel oogt maar ook goed afzet tegen het 
lettertype dat gebruikt is om de afkorting 'WSN' in 
het logo te verwerken. Op deze manier vormt het een 
consistent geheel". 
Kortom, Ramses, bedankt. Op basis van dit logo 
wordt nu verder de huisstijl gestalte gegeven. 

Website WaterSport Nijmegen 

Naast een logo is gelijktijdig ook gewerkt aan een 
nieuwe informatieve website met een beeld van een 
mogelijke watercampus en sportactiviteiten in de 
nevengeul. Alle informatie moet hier (soms op 
termijn) te vinden zijn. Alle verenigingen staan 
vermeld, vaak met een link naar hun 
verenigingswebsite. Adressen kunt u vinden, 
structuur en organisatie, verenigingen, partners en 
de personalia van ieder. Klik op het logo voor de link 
naar deze website. 

Dag van de Bouw: zaterdag 2 juni a.s. 

De bouw is een fascinerende wereld, waarin dagelijks 
veel mensen hun brood verdienen met projecten die 
variëren van snelwegen tot 2-onder-1-kap woningen, 
van musea tot het herstel van de duinen en van de 
aanleg van de Tweede Maasvlakte tot aan de 
restauratie van een 17e eeuws grachtenpand in de 
binnenstad van Utrecht.   

In Nijmegen wordt een nieuwe 
verbinding over de Waal gemaakt om 
Nijmegen-West te verbinden met de 
Waalsprong. De Bouwcombinatie 

Stadsbrug Nijmegen (BAM Civiel/ Max Bögl) bouwt 
deze brug: de Stadsbrug. De brug is ontworpen door 

de Architecten Laurent Ney en Chris Poulissen. 

Vicky Louwen, NSRV Phocas 
 
Vanaf het begin van haar studententijd 
is Vicky actief lid van de Nijmeegse 
Studenten Roeivereniging Phocas. In 
eerste instantie ging het meer om 
de activiteiten buiten de boot maar 
als snel werd zij gegrepen door de 
sport. Twee jaar lang beoefende ze de 
sport op hoog niveau en startte zij nationale 
wedstrijden. Nu zet zij zich als voorzitter in voor 
het bevorderen van de roeisport onder Nijmeegse 
studenten en op deze manier is zij zeer nauw 
betrokken bij de ontwikkelingen rondom de 
nevengeul. 

De Grensverleggende Stad: serie 
Luxdebatten over de Waalsprong 

De komende jaren zijn veel ogen gericht op 
Nijmegen en de Waal. De aanleg van de Stadsbrug, 
de dijkteruglegging, het ontstaan van het stadseiland, 
de verlenging van de Waalbrug en de ontwikkeling 
van Waalfront en Waalsprong geven de stad een 
ander aanzicht. Nijmegen verlegt haar grenzen. 
 
Maandag 21 mei / aanvang 20 00 uur / entree 7 euro, 
studenten 5 euro / kaarten verkrijgbaar aan de kassa 
van LUX of op www.lux-nijmegen.nl 
  

Dit programma is deel 3 uit 
de reeks De 
Grensverleggende stad 
N.O.W.! (Nijmegen omarmt 
de Waal) georganiseerd 
door Architectuur Centrum 
Nijmegen en LUX 

Mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds voor 
Architectuur. 
 

Webmaster gezocht  

Een staffunctie ten dienste van WSN en wordt 
aangestuurd door de projectleider. 
onderhoudt zelfstandig en ontwikkelt mede de WSN-
website en eventuele portals 
garandeert dat gebruikers (intern en extern) toegang 
hebben tot de website 
houdt contact met team- en bestuursleden i.o.m. de 
projectleider omtrent wensen en eisen aan de 
(toekomstige) functionaliteit 
adviseert projectleider, projectteam en bestuur 
inzake website en gebruik 

Deze nieuwsbrief Watersport Nijmegen wordt uitgegeven als informatiebrief in het 
kader van de ontwikkeling van een watersportgebied in de toekomstige nevengeul in 
de Waal. De nieuwsbrief is bedoeld voor de besturen van betrokken verenigingen, 
maatschappelijke en zakelijke partners, sportopleidingen en relaties van WSN. 
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stelt een werkplan op m.b.t. aanpassingen en 
vernieuwing van inhoud en bronnen op basis van 

WSN-jaarplan 
onderhoudt een eigen netwerk van 
bronnen binnen WSN, aangesloten 
verenigingen, partners, maatschappelijke 
organisaties 
ondersteunt secretariaat en 
communicatie t.a.v. mogelijkheden en 

gebruik nieuwe media 
levert een bijdrage aan inhoud- en documentbeheer 

systemen 
 doet onderzoek naar gebruik en dienstverlening en 
rapporteert hierover aan de projectleider 
We zoeken hiervoor een enthousiaste (water)sporter 
met een goede kennis van nieuwe media, flinke 
ervaring met Joomla en beveiliging websites en 
basiskennis van div. fotobewerkingsprogramma's. 
Goede mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid is belangrijk. 
 

Lustrum Phocas 
 
NSRV Phocas (studenten-roeien) 
bestaat 65 jaar en dat vieren ze ook, 
onder andere door de Lustrum-
wedstrijden op 5 en 6 mei in Tilburg. 
Tilburg? 
Ja, dat leest u goed: deze 
wedstrijden moeten in Tilburg worden gehouden 
omdat er in het Nijmeegse geen geschikte roeibaan 

is! Het Maas en Waal kanaal (waar Phocas 
drijvend is gehuisvest) moet open blijven 
voor de scheepvaart, dus roeiwedstrijden 
kun je vergeten. Daarnaast is er niet echt 
ruimte om al die roeiploegen en trailers 
te ontvangen. Hoog tijd 
dus voor de nevengeul en 

een watersportcampus. 
WSN ging ze natuurlijk feliciteren en 
ook de wedstrijden bekijken en sfeer 
proeven. Beviel ons wel! 
 

Nevengeul van de Waal bij Nijmegen  
27 april 2012 Benno Boeters  
 
De noordoever van de Waal bij Nijmegen ligt er nu  
kaal bij, maar volgend voorjaar gaan hier grote 

graafmachines aan de slag.  
 
De bocht in de rivier, waar het water 
door een flessenhals van 350 meter 
breed moet – verderop is het 
winterbed gemiddeld duizend meter 

breed – krijgt er een nevengeul bij. Eind maart ging 
de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan 
Ruimte voor de Waal.  
De nevengeul wordt 3,5 km lang. De dijk die aan de 
kopse kant ligt (zie illustratie) is de oude dijk die tot 
10,5 m plus NAP wordt afgegraven. Gemiddeld 
zeventien dagen per jaar, bij een afvoer hoger dan 
4600 m3/s zal de ‘drempel’ overstromen, licht 
technisch manager ir. Wierdy de Haan toe. Bij een 
maximale afvoer van 16.000 m3/s, de maatgevende 
afvoer in het Ruimte voor de Rivier project, zal door 
de nevengeul het waterpeil op zo’n 1,5 km ten 
oosten van Nijmegen 34 cm lager liggen.  

De dijk wordt 350 meter in noordelijke richting 
verschoven. Grond uit de nevengeul is deels bestemd 
om het eiland dat ontstaat op te hogen. Dan blijft 
nog vier miljoen kuub over om naar elders te 
transporteren.  

In het gebied is men nu nog bezig met het speuren 
naar explosieven, archeologisch onderzoek en de 
verplaatsing van kabels en leidingen. Op dit moment 
loopt de aanbesteding voor het gehele project en in 
de zomer volgt de gunning. Er komen drie nieuwe 
bruggen over de nevengeul. Daarnaast bouwt men nu 
al hard aan de nieuwe brug over de Waal, ‘de 
Oversteek’. Vorige maand opende een 
informatiecentrum over het project zijn deuren aan 
de Waaloever. 
Bron: Technisch Weekblad 
 

Bouke Koeneman, NSZV De Loefbijter 
 
Op mijn 13e voor het eerst op een zeilboot gestapt 
en was meteen verkocht. In de jaren daarna 
ging ik ieder jaar weer terug naar dezelfde 
zeilschool in Friesland, waar ik na verloop 
van tijd instructeur werd. Nog altijd breng 
ik daar een aantal weken per jaar door. 
Toen ik In Nijmegen ging studeren werd ik 
natuurlijk lid bij de 
studentenzeilvereniging De Loefbijter, 
die helaas voor het echte zeilen elke 
keer naar Friesland moet. Dat er in 
Nijmegen nu vlak bij de stad een prachtig 
watersportgebied komt, is wat mij betreft een kans 
die we niet mogen laten liggen! 
 

Gemeenteraad legt ambitie 
   watersport vast! 
Op 21 maart j.l. werd een 
motie van D'66, VVD en 
PvdA in de Nijmeegse 
gemeenteraad unaniem 
aangenomen. In deze brief 
legt B&W haar ambite om 
samen met de watersport-
verenigingen te komen tot 
een goed en betaalbaar 
plan vast. De wethouders 
Jan van der Meer en Bert 
Frings hadden reeds 
toegezegd te willen gaan 
samenwerken met de 
verenigingen en WSN om 
te komen tot een 
watersportcampus. Met 
dank aan de wethouders 
én de gehele 
gemeenteraad. 
 

 


