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Stichting Watersport Nijmegen 
De stichting wil de belangen behartigen van water- en 
oeversporters in en aan het water en deze 
sporten/verenigingen faciliteren, stimuleren en 
ondersteunen. Tevens wil WSN gezamenlijke activiteiten, 
evenementen en huisvesting opzetten. 
We willen daarbij één stem vormen om samen met 
planvormers, politiek, uitvoerders en gebruikers de 
mogelijkheden van de Nevengeul en het eiland Veur Lent 
optimaal en duurzaam te benutten. Onze droom is dat 

Nijmegen daardoor bekend 
wordt als stad waar niet 
alleen de Waal, maar ook 
water- en oeversport wordt 
omarmd en toegankelijk 
wordt gemaakt. Kortom: 
Nijmegen Watersport stad! 

 
Programma van Eisen 
Gezien de wensen en ideeën van de water- en 
oeversportverenigingen verzocht de gemeente eenieder 
om een voorlopig programma van eisen in te dienen. Met 
een handreiking en ondersteuning van WSN lukte dat op 
tijd. In het verzameldocument is de huidige stand van 
zaken op een rij gezet voor zover bekend op dat 
moment. Deze is in relatie gezet tot de visie op de 
mogelijkheden die water(kant)sport biedt voor de 
Nevengeul en het eiland Veur Lent.  
Gezamenlijk hebben we behoefte aan zo'n 6.000.-
7.000m2 bebouwde ruimte en 7.000-10.000 m2  
buitenruimte. Dat is flink, maar niet onrealistisch. Het 
verzameldocument biedt de gemeente inzicht in de 
programma’s van eisen met een totaalvisie hierop, alvast 
vooruitlopend op de 
reactie nav. het ontwerp-
bestemmingsplan. 
 
Proeftuinen NOC*NSF 
'Nieuwe 
Sportmogelijkheden' 
Dit congres werd eind september gehouden in het 
Eindhovense zwembad/congrescentrum 'De Tongelreep'. 
Een presentatie van vijftien proeftuinen en de ervaringen 
daarmee met een vernieuwend en klantgericht aanbod 
van diverse sporten. In beginsel vergelijkbaar met de 
plannen en ideeën van WSN bij de nevengeul. Meer 
informatie: www.nocnsf.nl/proeftuinen. 
Een viertal projecten zijn daar gedetailleerd besproken 
wat zeer inspirerend werkte: Sport & Leisurepark 
Landgraaf, Lisso, SportConnection en Vereniging als 
winkel en leerbedrijf. Al deze projecten zijn op internet na 
te lezen. We kwamen er vandaan met nieuwe contacten 
en inzichten. 
 

Gelderse Sportmonitor 
In het voorjaar 2011 hebben de Gelderse Sport Federatie 
(GSF) en Spectrum CMO Gelderland een onderzoek 
uitgevoerd naar het sport- en beweeggedrag van de 
Gelderse inwoners. Het onderzoek is uitgevoerd binnen 
het provinciale beleidskader ‘Gelderland Sportland’ waar 
dit project ‘Gelderse Sportmonitor’ een onderdeel van is. 

 

De gemeenten zelf hebben een overzichtelijke factsheet 
ontvangen waarop de highlights van deze nulmeting bij 
elkaar zijn gezet: hoeveel sporters er zijn; welke sporten  
ze vooral doen; om welke redenen ze sporten; hoe zit het 
met het beweeggedrag; hoeveel niet-rokers er inmiddels 
zijn; en hoeveel personen een normaal, gezond gewicht 
hebben. Meer informatie: http://www.spectrum-

gelderland.nl/smartsite.dws?ch=CRP&id=56034 

Sportopleidingen 
Er is de laatste maanden gesproken met de drie 
sportopleidingen in 
Nijmegen en regio: de 
HAN, het ROC en het 
CIOS, Arnhem. Alle 
drie zien kansen tot 
samenwerking en 
synergie, van stages 
en opleidingsplaatsen, sportmanagement, 
bestuursondersteuning, technische ondersteuning en 
communicatie en PR. Maar ook gebruik van 
sportfaciliteiten of mogelijk zelfs gebruik van ruimten en 
materiaal. Het initiatief van de Nijmeegse water-
/oeversportverenigingen en de ideeën van een mogelijke 
watersportcampus wordt door alle drie sport-opleidingen 
ondersteund. Daar zijn we blij mee! 
 
Zienswijze Watersport Nijmegen 
De gemeente Nijmegen heeft begin september het  
voorontwerp bestemmingsplan "Nijmegen: Ruimte voor 
de Waal" ter inzage en inspraak vrijgegeven. Een 
inspraakreactie hierop heet een 'zienswijze'. Gevoed 
door alle informatie uit de Programma's van Eisen en 
overleg met vertegenwoordigers van de verenigingen 
heeft de Stichting Watersport Nijmegen ook haar 

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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U ontvangt deze nieuwsbrief als verenigingsbestuur, partner, 
belanghebbende of relatie van dit project of WSN. Mogelijk 
bent u op andere wijze betrokken of geïnteresseerd. Indien u 
geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief , laat ons 
dat dan aub. op onderstaand emailadres weten. We halen u 
dan van de verzendlijst. Weet u anderen die hierin wel 
geïnteresseerd zijn, stuur deze nieuwsbrief dan aub. door, zijn 
kunnen zich langs dezelfde weg aanmelden (met alle NAW-
gegevens en functie). 

zienswijzen namens alle verenigingen opgesteld en 
aangeboden aan de gemeente. Ter voorbereiding zijn we 
aanwezig geweest bij de informatieavond op 15 sept. in 
het Witte Huis in Lent. Hieronder de belangrijkste 
aandachtspunten uit de Zienswijze:  
● ontheffing reddings- en begeleidingsboten 
● doorlaatwerk 
● snelheid gemotoriseerde vaart 
● zandbank 
● watersportieve evenementen 
● parkeren en ontsluiting 
● passantenhaven en camper-
plaats 
● doorvaarthoogte 
Deze Zienswijze is ingediend met de ondersteuning van 
onderstaande verenigingen: 
● Phocas (roeien-studenten) 
● De Waal (roeien) 
● Aiolos (beachvolly) 
● De Berendonck (windsurfen) 
● Nijmeegse Reddingsbrigade 
● NKSV (kanoën) 
● De Batavier (kanoën) 
Daarnaast konden ook de verenigingen zelf een 
zienswijze op specifiek hun sport indienen; daarvan 
hebben Phocas en RV. De Waal gebruik gemaakt. Ze 
pleiten daarin o.a. voor een verlenging van de westelijke 
nevengeul (olympische roeibaan). 
 
Startbijeenkomst WSN vrijdagavond 14 oktober j.l. 
Na de aanloopfase werd het tijd om de aangesloten 
verenigingen, opleidingen en maatschappelijke partners 
bij elkaar te halen voor een uitgebreide kennismaking 
met elkaars sporten, belangen en inzichten. Belangrijke 
stappen waren ondertussen gezet door WSN en we 
wilden komende stappen aan alle betrokkenen 

voorleggen. Het beoogde  
stichtingsbestuur werd 
gepresenteerd evenals de 
concept statuten. 
Gesproken werd ook over 
de Programma's van Eisen 
en de knelpunten uit het 

ontwerp-bestemmingsplan en de verwoording van die 
zorgen in de Zienswijze WSN. De aanwezige 
verenigingsbestuurders en partners bleken zeer tevreden 
met de inspanningen en zienswijze van WSN en 
stemden in met het voorgenomen bestuur en beleid. 
Een geslaagde avond 
mogelijk gemaakt door 
de gemeente Nijmegen 
(gebruik infocentrum 
Waalsprong), 
notarissen De Mul-
Zegger (statuten e.d.) 
en Chocola Belga 
(presentje personeel infocentrum). 
 
Gemeente, Rijkswaterstaat en Haskonig: 
gefeliciteerd! 
Het Nijmeegse project "Ruimte voor de Rivier' met eiland 
Veur-Lent en de nevengeul wint de prestigieuze 
internationalre 'Waterfront Center Award 2011', alsdus de 
Gelderlander van 31 oktober j.l. De Stichting Watersport 

Nijmegen en haar medewerkers feliciteren van harte de 
gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat en Royal 
Haskoning! 
 
Bestuursleden Stichting Watersport Nijmegen (WSN) 
Na deze vruchtbare start werd de stichting op vrijdag 21 
oktober opgericht en is de akte gepasseerd. Inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel en aanvragen van een 
rekening zijn dan de logische vervolgstappen. 
Het stichtingsbestuur stelt zichzelf hier voor en kan in de 
toekomst worden uitgebreid. 
 
Cees Verhoef, voorzitter 
Opgegroeid met watersport. 
Roeien en zeilen op het Veerse 
Meer, later windsurfen. In 
Nijmegen wildwater kanoën bij de 
Batavier. Hier ook bestuurlijk actief geweest. 
Cees is programmamanager bij InnoSportNL op het 
gebied van innovatie sportfaciliteiten en -stimulering. 
Vanuit deze achtergrond wil hij graag de watersport in 
Nijmegen op koers, naar de Nevengeul helpen. Cees 
heeft het initiatief genomen tot het oprichten van de 
stichting WSN: “Zo’n kans voor de actieve watersport in 
Nijmegen komt niet nog eens voorbij!” 
 
Rob Cuppen, secretaris 
In dagelijks leven directeur Universitair Sportcentrum 
Radboud Universiteit. Woonachtig op het 

Limoscomplex in Nijmegen. Veel 
bestuurlijke ervaring, met name in 

de sportwereld. Beschouwt 
sport zo niet als hoofdzaak, 

dan toch zeker als belangrijkste 
bijzaak in het leven. Ziet unieke 

mogelijkheden voor Nijmegen om zich 
met watersport in het hart van Nijmegen te 
profileren. 
 
Cor Scheffers, penningmeester 
Ik ben mede-oprichter van RV De 
Waal ca. 6 jr geleden. Het 
vooruitzicht binnen enkele jaren 
samen met andere 
watersportverenigingen een 
dynamisch en sportief 
watersportcentrum te kunnen 
realiseren in de nieuwe Nevengeul is een 
uitdaging die ik graag met alle enthousiaste betrokkenen 
bij de WSN wil delen. In mijn jongensjaren was het 
kanoën. Inmiddels 50 jaar later ben ik nog steeds actief 
(wedstrijd)roeier. Daardoor kan ik vitaal en met plezier 
mijn kennis en ervaring opgedaan als registeraccountant 
voor Watersport Nijmegen cs inzetten. 
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