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De locatie nader bekeken 
Op 2 februari zijn, tijdens een studieavond, mogelijke 

locaties rondom de nevengeul bekeken 
door alle watersportpartijen die ook een 
Programma van Eisen (PvE) hebben 
ingediend. De avond werd mede 
begeleid door Daan Bruggink van 
Orga Architecten. Na een 
presentatie van hem over relevante 
architectuur werd onder zijn 

begeleiding een aantal mogelijke scenario’s in 
beeld gebracht en doorgesproken. Dit m.b.v. een 
'levensgrote' kaart van de nevengeul e.o. Met gekleurde 
blokken (op schaal) van terrein en accommodaties uit de 
diverse  PvE's, zijn de scenario’s doorgelopen: de 
optimale locatie voor iedereen, alles bij elkaar 
gecentreerd of verspreid over het 
gebied. Deze ‘puzzeloefening’ heeft 
een aantal goede inzichten 
opgeleverd, omdat zo nog 
duidelijker is geworden welke 
voorwaarden voor de 
verschillende partijen belangrijk 
zijn. Het is een zeer zinvolle avond geweest 
met genoeg input om de volgende stap te zetten richting 
de planvorming! 
 
Inspraak bestemmingsplan 'Ruimte voor de Waal' 
Woensdag 15 februari heeft een Politieke Avond 
plaatsgevonden met het onderwerp bestemmingsplan 
“Ruimte voor de Waal”. Naar aanleiding van het thema 
Watersport heeft WSN namens de aangesloten 
verenigingen een zienswijze ingediend en ingesproken. 

De wethouder heeft al toegezegd 
om WSN te betrekken bij de 
ontwikkeling van de watersport in 
de nevengeul en bij de locatie- en 
faciliteitenontwikkeling. Na twee 
inspraakrondes in de 
gemeenteraad zal de raad op 
woensdag 21 maart definitief 
besluiten over het 

bestemmingsplan Ruimte voor de Waal. In aanloop 
hierop heeft WSN veel gesprekken gevoerd met politieke 
partijen.  
Van links tot rechts worden onze plannen op de 
nevengeul met enthousiasme ontvangen. D66 heeft zelfs 
een motie voorbereid waarin B&W worden opgeroepen 
hun steun voor de plannen van WSN uit te spreken. Dit 
zijn veel belovende ontwikkelingen op politiek en 
bestuurlijk vlak! 
 
 
 

Onderzoek plassengebied 'De Waaijer' 
Aan de noordrand van Lent worden op dit moment een 
drietal plassen (ca. 200 bij 300 m.) gegraven voor 
zandwinning en als natuurcompensatie. De 'Zandse Plas' 
ligt het meest oostelijk en grenst aan een natuurgebied. 
Deze plas zal voor een deel met natuurlijke, ondiepe 
oevers en rietlanden worden 
aangelegd. De 'Lentse Plas' 
ligt in het midden en is 
bestemd als recreatieplas. 
Aangrenzend een terrein met 
een 'leisure' bestemming aan 
de noordoost oever. Op deze 
plas is het mogelijk te 
windsurfen, kanoën en zeilen, 
m.n. voor beginners. Het valt 
te verwachten dat hier veel dagrecreatie vanuit de buurt 
zal gaan plaatsvinden, die grootschaliger activiteiten 
mogelijk in de weg zal komen te zitten, met name in de 
zomer. De plas ligt ingeklemd tussen spoor/snelweg, 
ovatonde, bebouwing en bos en ligt daardoor ook deels 
in de windluwte. 
De 'Oosterhoutse Plas' ligt in het westen en is door de 
A325 en de spoordijk afgescheiden van de twee 
anderen. Deze plas heeft geen specifieke bestemming. 
De eerste twee plassen worden verbonden door een 
kanaaltje met een (lage) voetgangersbrug. De verbinding 
met de westelijke plas gaat onder snelweg en spoorlijn 
door met een (afgesloten) duiker.  
De plassen zullen van beperkt nut zijn voor de 
watersport, maar wel geschikt voor 
(water)sportactiviteiten in de wijk. De verwachting is dat 
deze plassen op zijn vroegst tegen 2020 gereed zullen 
zijn. 
 
ORGArchitect is een 
modern ecologisch architectenbureau 
en bouwt met duurzame, 
natuurlijke, ecologische en biobased materialen 
en principes.  
Laagenergetische gebouwen, fraai ingepast in hun 
omgeving. Architectonisch, comfortabel, 
levensloopbestendig, modern en verrassend: natuurlijke 
actieve gebouwen! 
 

Meer informatie:  
ORGA architect, Van Goorstraat 4, 
6512 ED Nijmegen, 
024-6636354 of 06-52007023, 
daanbruggink@orga-architect.nl, 

www.orga-architect.nl 
 

 
 

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 de stichting. 
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Even voorstellen: Timo Stark 
Kwam in 2005 in Nijmegen studeren. Tijdens de 
universiteitsintroductie werd mijn 
aandacht meteen getrokken door 
studentenverenigingen die naast 
gezelligheid ook sportiviteit boden. 
Zo werd ik lid van Phocas en werd 
ik in mijn vierde jaar voorzitter. In dat 
jaar, 2009, viel het besluit niet meer naar ’t Meertje 
te verhuizen maar werk te maken van nieuwe plannen op 
de nevengeul van de Waal. Sindsdien ben ik actief bij 
deze plannen betrokken. Sinds twee jaar heb ik mijn 
watersporten uitgebreid met windsurfen en ben ik ook lid 
geworden bij Aeolus. 
 
Werkgroep Communicatie & PR 
Maandag 13 februari is voor het eerst de werkgroep 
Communicatie bij elkaar gekomen. Elke aangesloten 
kernvereniging is hierbij uitgenodigd. Het jaar 2012 is het 
Jaar van de Kennismaking. Watersport Nijmegen wil dit 
jaar gebruiken voor kennismaking tussen de aangesloten 
verenigingen en hun besturen/leden, met de politiek en 
bestuurders en naamsbekendheid onder Nijmegenaren. 
De nieuwjaarsduik is een goed voorbeeld, waar we veel 

media-aandacht mee hebben gekregen. 
Bij de lobby rond het bestemmingsplan 
hebben de besluitvormers ook veel van 
ons gehoord. En onlangs via een 
interview in het Nieuwscafé begint ook 
Nijmegen kennis met WSN te maken.  
Met elkaar is druk gebrainstormd hoe 

we dit jaar communicatie verder willen 
inzetten. Als het goed is, gaan jullie hier binnenkort 

meer van vernemen! 
 
Waterfestival Grave op zondag 19 augustus 
Zondag 19 augustus aanstaande wordt in vestigingstad 
Grave voor de 8de maal het waterfestival georganiseerd. 
Het prachtige historische centrum en de ligging aan de 
Maas zijn bijzonder. Dit biedt volop mogelijkheden voor 
vertier en ontspanning. Het festival is gratis toegankelijk 
voor jong en oud en duurt van 11.00 tot 17.00 uur.  
In het historische centrum zijn 
winkels en terrassen open. Er is 
een boekenmarkt en diverse 
kinder-waterspelen. Kinderen 
worden gratis geschminkt en op 
diverse andere manieren  
vermaakt. Muziek en zang op 
diverse plaatsen. Even buiten Grave bij de Maasbrug zijn 
de sluizen, de stuw, kazematten en het gemaal van 
Sasse te bezichtigen.  Om de activiteiten bij de Maasbrug 
te bezoeken kunnen bezoekers gebruik maken van gratis 
vervoer per pendelboot over de Maas naar de sluizen en 
de stuw of  met een huifkar naar de Maasbrug  voor het 
van Sasse-gemaal en kazematten. 
Een geweldige kans om de toekomstige mogelijkheden 
rond nevengeul, eiland en watersport campus te ervaren. 
Maar ook allerlei Nijmeegse watersportverenigingen zijn 
welkom met een voorlichtingsstand en proefvaart om zich 
te presenteren (http://www.waterfestival-grave.nl) 
Contactpersoon: George van Kuppeveld, (0486-475618,  
george.v.kuppeveld@home.nl) 
 

NSZV De Loefbijter 
Ook deze watersporters hebben zich bij WSN 
aangesloten. Een enthousiaste studentenzeilvereniging 
welke vanaf 1967 actief is in de oudste en volgens velen 
mooiste stad van Nederland. 

Het Loefbijtergevoel omschrijven ze als volgt: "In de 
wintermaanden trekken zeilers naar elkaar toe, om hun 
heimwee te delen naar die heerlijke dagen op het water 
en vooruit te dromen naar het seizoen dat 
komen gaat. De vaste 
verenigingsavond is de 
dinsdag, maar ook de rest van 
de week zijn er genoeg 
activiteiten om de studie te 
ontlopen. In de zomer zeilt 
een deel recreatief op de 
Mookse Plas of in Friesland. 
Anderen bereiden zich voor en nemen deel aan 
wedstrijden zoals het NSK, maar ook de eigen ludieke 
Caférace in juni. Ieder voorjaar monstert een 
Loefbijterteam aan op de Gallant om mee te doen aan de 
Race of the Classics. Daarnaast zijn inmiddels de 
plannen om een eigen jacht aan te schaffen ver 
gevorderd. Maar wat voor een zeiler iemand ook is, elke 
dinsdag weten de Loefbijters de sociëteit weer te vinden 
voor een avond biertjes drinken, spelletjes spelen en 
dansjes maken. En ook dat is het echte 
Loefbijtergevoel!". 

Bestuurlijk overleg en oprichting Raad van Toezicht 
Gezien alle ontwikkelingen, activiteiten en plannen werd 
het tijd de verenigingsbesturen bij te praten en verdere 
stappen in overleg te nemen. De volgende onderwerpen 
zijn aan de orde geweest: contacten met politiek en 
gemeente, technische 
ontwikkelingen, de plannen 
betreffende een werkbezoek met 
wethouders en het donateurplan. 
Natuurlijk zijn ook de laatste 
ontwikkelingen van 
plassengebied en nevengeul, 
bruggen, inspraakprocedure etc. 
besproken. Ook de financiële positie van WSN is aan de 
orde gekomen en de verenigingsbijdragen hierin. Tevens 
werd de deelnemersovereenkomst doorgenomen en 
bijgesteld. Tenslotte werd samen met de verenigingen 
afgesproken om nog dit voorjaar ook de Raad van 
Toezicht (door de verenigingen) daadwerkelijk op te 
richten. Nog voor het einde van deze maand laten alle 
besturen ons weten wie hun kandidaat voor de RvT is en 

zal WSN het 
initiatief nemen 
om deze raad de 
eerste maal bij 
elkaar te roepen. 
Een volgende 
nieuwsbrief 
proberen we een 
'statiefoto' van 
deze Raad op te 
nemen! 


